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Niematerialne dziedzictwo kulturowe –
teoria i praktyka
Jan Adamowski, Katarzyna Smyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

D

yskusja na temat dziedzictwa, szczególnie dziedzictwa kulturowego,
winna się rozpocząć od rozważań dotyczących zakresu omawianego pojęcia. Jest to o tyle istotne, że w różnych obiegach komunikacyjnych
dziedzictwo jest konkretyzowane z niezupełnie tymi samymi wyznacznikami czy nawet wartościami. We współczesnym obiegu potocznym, co dosyć
dobrze rejestrują słowniki językowe, sens słowa dziedzictwo jest identyfikowany przede wszystkim z dziedziczeniem czego, głównie w odniesieniu
do kręgu rodzinnego. Najnowszy słownik wyróżnia dwa podstawowe znaczenia terminu:
1. „to co przekazuje się jako spadek”;
2. „otrzymywanie czegoś w spadku, prawo do spadku albo do przekazywania czegoś w spadku” (Zgółkowa 1997: 130).

Główne określenia bliskoznaczne dla tak rozumianego dziedzictwa to:
spadek, scheda, spuścizna. W obiegu potocznym dziedzictwo jest zatem
wiązane przede wszystkim z kulturą materialną. Niejako pośrednim potwierdzeniem takiego rozumowania jest fakt, że w przywołanym wcześniej
artykule słownika określenie wyrażenie dziedzictwo kulturowe pojawiło się
jedynie raz i to bez żadnej dodatkowej eksplikacji czy chociażby ogólnego
lub dodatkowego komentarza semantycznego.
W podobnym duchu prowadzone są też rozważania na temat rozumienia dziedzictwa, a mówiąc dokładniej – dziedziczenia, w Słowniku etnologicznym. Autorka odpowiedniego hasła już na początku stwierdza:
Zazwyczaj ogranicza się zakres terminu dz. do własności materialnej, jednak
niektórzy autorzy poszerzają go o dobra niematerialne (w tym rozumieniu trudno
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wszakże oddzielić dz. od sukcesji). Badacze z reguły odnoszą dz. wyłącznie do
transmisji własności po śmierci właściciela (Penkala-Gawęcka 1987: 68).

Wydaje się zatem, że szczególnie w powyższym kontekście rozważań,
pojęcie dziedzictwa kulturowego bliższe jest pojęciu tradycji. W sensie
praktycznym taką dyrektywę realizuje przywołany powyżej Słownik etnologiczny, w którym definicja hasła „dziedzictwo kulturowe” została w całości odesłana do terminu tradycja (Staszczak 1987: 68). W konsekwencji
dziedzictwo zostaje więc włączone w sferę aksjologii, jako że obok znaczenia czynnościowego (transmisja dóbr kultury), znaczenia przedmiotowego
(wskazywanie na przekazywane dobra) – tradycja ma również sens podmiotowy, z którym związana jest różnorodnie wyrażana waloryzacja (Szacki 2011: 98–180). W odniesieniu do tej ostatniej kwestii J. Szacki tak pisał:
Zajmując taką postawę wobec problemu społecznego dziedzictwa, nie rezygnujemy wszakże z zainteresowania wyobrażeniami i emocjami, jakie są z nim zwykle
związane. Wprost przeciwnie, dopiero ich pojawienie się uważamy za świadectwo
istnienia tradycji w ścisłym słowa znaczeniu (Szacki 2011: 140).

Łączenie dziedzictwa kulturowego ze zbiorem wartości w praktycznej konsekwencji prowadzi do podejmowania działań zabezpieczających
i ochronnych. W perspektywie powszechnej bardzo wyraziście i konsekwentnie takie działania podejmuje UNESCO, czego wymownym wyrazem są chociażby przyjęte odpowiednie Konwencje, w tym także szczególnie interesująca tu nas Konwencja w sprawie ochrony kulturalnego dziedzictwa niematerialnego (Ratajski 2012), którą UNESCO przyjęło w 2003
roku, a Polska ratyfikowała dopiero w roku 2011 jako 135 kraj świata.1
Konwencja ta w artykule 2 „Postanowień ogólnych” proponuje odpowiednią do celów własną definicję pojęcia „niematerialne dziedzictwo
kulturowe”. Za takie uznano „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę
i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty
artefakty i przestrzeń kulturową, które wspólnoty, grupy i, w niektórych
przypadkach, jednostki uznają zaczęć własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne 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, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności”
(Konwencja 2003). W kolejnym punkcie tegoż artykułu Konwencja
1 Tekst tej Konwencji został opublikowany w 172 numerze „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” z dnia 19 sierpnia 2012 r., poz. 1018. Tam też znajduje się odpowiednie oświadczenie rządowe w sprawie mocy jej obowiązywania (poz. 1019).
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konkretyzuje przejawy i dziedziny manifestowania niematerialnego dziedzictwa. Są nimi:
a) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
b) sztuki widowiskowe;
c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;
d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;
e) umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym (Konwencja 2003).

Powyższa propozycja definicyjna, pomimo zastosowania metody wyliczania dziedzin stanowiących niematerialne dziedzictwo kulturowe, ma
jednak charakter ogólny. Każdy kraj winien ją zaktualizować i odnieść do
specyfiki własnej kultury. Na gruncie polskim takie zadanie zrealizował,
powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds.
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zespół ten, przy współpracy
z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, który opracował formularz wniosku na tzw. krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zaproponował następującą konkretyzację rozumienia pojęcia. We wprowadzeniu
do dokumentu – punkt 1.4, czytamy:
Niematerialne dziedzictwo kulturowe przejawia się miedzy innymi w następujących dziedzinach:
a) tradycjach i przekazach ustnych (np. bajkach, przysłowiach, pieśniach, oracjach,
opowieściach wspomnieniowych i wierzeniowych, historiach, przemowach lamentach pogrzebowych, zawołaniach pasterskich i handlowych), w tym w języku
jako nośniku niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
b) sztukach widowiskowych i tradycjach muzycznych (np. tradycjach wokalnych, instrumentalnych i tanecznych; widowiskach religijnych, karnawałowych
i dorocznych);
c) praktykach społeczno-kulturowych (np. zwyczajach, rytuałach i obrzędach
dorocznych, sytuacyjnych i rodzinnych: chrzcinach, weselach, pogrzebach; ceremoniach lokalnych i środowiskowych; zwyczajach odpustowych i pielgrzymkach;
grach i zabawach; folklorze dziecięcym; sposobach świętowania; praktykach służących nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, np. w sposobach składania
życzeń);
d) wiedzy i praktykach dotyczących przyrody i wszechświata (np. tradycyjnych
wyobrażeniach o wszechświecie; meteorologii ludowej; tradycyjnych sposobach
gospodarowania; tradycyjnych sposobach leczenia; namawianiach: miłosnych,
medycznych);
e) wiedzy i umiejętnościach związanych z rzemiosłem tradycyjnym (Wniosek
2013: 2–3).

Przedstawiona tu polska aktualizacja definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter propozycji wyjściowej, a wymienione dziedziny to tylko przykładowe przybliżenia różnorodnych tematów
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i zakresów treści pojęcia, co w pierwszej kolejności ma przede wszystkim
ułatwić „czytanie” formularza wniosku zgłoszeniowego na Krajową listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W całokształcie podejmowanych działań zmierzających do ochrony
dziedzictwa niematerialnego pozostaje wszakże istotne pytanie o motywacje organizowania praktyk ochronnych. Pierwsze odpowiedzi podpowiada sama Konwencja, która w części wstępnej zwraca uwagę na kilka
aspektów:
1. niematerialne dziedzictwo jest źródłem różnorodności i bogactwa
kulturowego;
2. że jest to dziedzictwo gwarancją zrównoważonego rozwoju;
3. „tworzy nowe warunki dla dialogu między wspólnotami”, a przez to staje się czynnikiem „zbliżenia, wymiany i wzajemnego zrozumienia między ludźmi” (Konwencja 2003).
Argumentów motywacyjnych na rzecz podjęcia ochrony dziedzictwa
niematerialnego można odnaleźć znacznie więcej. Na tym miejscu należy
zaktualizować jeszcze dwa niezwykle ważne powody. Pierwszy dotyczy realizacji funkcji tożsamościowej, w tym w szczególności tzw. zakorzenienia, które można odnosić zarówno do działań jednostek jak i całych grup
społecznych. Zakorzenienie daje poczucie wielowymiarowej stabilizacji.
Współcześnie odkrywanie własnych tożsamości ma też praktyczny związek z działalnością samorządową, z ideą regionalizacji, a więc z całokształtem życia społecznego. Ponadto, problematyka tożsamości nie tylko odnosi
się do mniejszych wspólnot, ukazując ich cechy wyróżniające. Zagadnienia
tożsamości kulturowej, jakie ujawniają zasoby niematerialnego dziedzictwa, przynoszą także istotne argumenty na rzecz wspólnotowości, w tym
przykładowo – także wspólnotowości na poziomie europejskim.
Inną ważną rolą, jaką we współczesnej rzeczywistości wypełnia kulturowe dziedzictwo niematerialne, jest realizacja funkcji poznawczej. Wiąże
się to z tym, że poszczególne składniki tego dziedzictwa same w sobie stanowią źródło poznania tak historycznej, jak i współczesnej rzeczywistości,
a tym samym także człowieka. Wyrazistym tego przykładem jest chociażby
język, który:
• jako podstawowy środek międzyludzkiej komunikacji spełnia rolę narzędzia poznania;
• jest także „skarbnicą wiedzy” o świecie i człowieku;
• jest również interpretatorem rzeczywistości pozajęzykowej, bowiem
w języku zawarty jest swoisty obraz świata jego użytkowników.2
2 Szerzej na ten temat zob. Adamowski 2009: 58.
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Zarówno ogólnych, jak i szczegółowych problemów związanych z opisem i interpretacją zagadnień odnoszących się do niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jest znacznie więcej. Nic więc dziwnego, że mamy
obecnie szereg inicjatyw organizujących odpowiednie fora dla tego typu
dyskusji. Jednym z ważniejszych było niewątpliwie spotkanie z dnia 20
września 2011 roku zorganizowane w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej przez Kancelarię Prezydenta RP. W tym spotkaniu udział wziął
także Prezydent Bronisław Komorowski, co świadczy o docenianiu tej problematyki przez władze naszego kraju.3 Odzwierciedlają to również działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, któremu powierzono zasadnicze zadanie w tym zakresie – budowę globalnego systemu ochrony, w ścisłej współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz ministerialnym Zespołem ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Drugi filar, uczestniczący w kształtowaniu tego systemu, stanowią stowarzyszenia pozarządowe, z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym oraz
Stowarzyszeniem Twórców Ludowych na czele, które zainicjowały cykl
spotkań warsztatowych (Warszawa, 18 czerwca 2012 i Lublin, 25–26 października 2012)4, mających na celu upowszechnianie na skalę ogólnopolską
wiedzy o Konwencji wśród działaczy organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Trzecim typem instytucji, niezbędnych do realizacji zapisów
Konwencji, są uniwersytety z kadrą przygotowaną do pracy przy każdym
etapie ochrony dziedzictwa: od identyfikacji, przez pełną dokumentację, po
tworzenie strategii ochrony konkretnego zjawiska; od projektowania systemu narodowego, poprzez systemy regionalne i subregionalne, po realizację
ochrony ukoronowaną wpisem polskiego elementu na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNECSO. Otwarcie tej listy
nastąpiło 15 stycznia 2012 w Olsztynie przez Sekretarza Stanu w MKiDN
Piotra Żuchowskiego.
Kolejnym przykładem działań wdrażających stała się zorganizowana
w Lublinie w dniach 25–26 października 2012 roku konferencja „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona” (Kraczoń 2012;
Turczyn 2012). Można ją uznać za pierwsze w skali kraju wydarzenie, integrujące wszystkie środowiska, dając każdemu z nich równoprawny głos
w dyskusji na temat problemów ochrony dziedzictwa, zarysowujących się
u początku działań polskich.
3 Materiały z tego spotkania zostały opublikowane w wydawnictwie „Biuletyn. Forum debaty publicznej” nr 11, styczeń 2012.
4 Mazur 2012 oraz sprawozdanie na końcu niniejszego tomu.
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W lubelskiej konferencji, organizowanej przez Zakład Kultury Polskiej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz NID, wzięło udział ponad
100 badaczy, w tym – 65 z referatami, reprezentujących wszystkie ośrodki
naukowe w kraju a także przedstawiciele wielu ważnych instytucji kultury
z terenu Polski. Na grono referentów składali się specjaliści wielu dziedzin,
m.in. antropologii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa czy prawa, co sprawiło, że spotkanie miało charakter interdyscyplinarny. Patronat honorowy nad konferencją objął Polski
Komitet do spraw UNESCO oraz Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław
Michałowski. Obecny był również przedstawiciel Samorządu Województwa Lubelskiego – wicemarszałek Tomasz Pękalski, który swoim zaangażowaniem przypomniał, że urzędy marszałkowskie – na wzór województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie utworzono stanowisko pełnomocnika
do spraw dziedzictwa niematerialnego5 – mają obowiązek włączyć się do
realizacji zapisów Konwencji na poziomie regionalnym. W sumie, organizatorom konferencji przyświecała idea, by – po dwu latach fragmentarycznych dyskusji – doprowadzić do bardziej systematycznego oglądu problematyki identyfikacji i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
i jej realizacji pragmatycznej. Pozostaje mieć nadzieję, że cel został osiągnięty, czego dowodzić może niniejszy tom, w którym odnaleźć można
tak wypowiedzi autorów uznanych za autorytety w swoich dziedzinach,
jak i praktyków.
Zawartość i ustrukturowanie tomu odzwierciedlają konieczność równoległego prowadzenia dyskusji teoretycznej i praktycznej, co de facto ma
obecnie miejsce na gruncie polskim. Stąd w tomie zaproponowano cztery
działy: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście Konwencji UNECSO z 2003 roku, Wartości i pamięć a dziedzictwo niematerialne, Język jako
składnik dziedzictwa niematerialnego, Problemy dokumentacji i edukacji.
Pierwsze dwie części zawierają artykuły nakierowane raczej teoretycznie,
w przeciwieństwie do ostatnich dwu bloków, które zawierają opisy działań
praktycznych. Obie opcje rozważań są jednakże niezmiernie istotne, ponieważ wzajemnie się uzupełniają i pozwalają budować spójne, systemowe
rozwiązania.
Zakres problematyki podnoszonej przez autorów można sprowadzić do
kilku generalnych kwestii, wokół których mogłaby koncentrować się dalsza dyskusja nad działaniem na rzecz dziedzictwa niematerialnego w myśl
Konwencji UNESO:
5 O wadze pełnomocnika: zob. Schreiber 2010: 8; por. Majcher 2011. Efekty dyskusji przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat roli pełnomocnika: Mazur 2012: 50.
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1. zagadnienia definicyjne:
• problem definicji pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego
oraz harmonizacja definicji UNESCO (i ich spolszczeń) z dotychczasową polską terminologią kulturoznawczą;
• analiza konkretnych zjawisk różnego typu dziedzictwa niematerialnego
(w tym – przypadków kontrowersyjnych i antyprzykładów) pod kątem
zgodności z zapisami Konwencji;
• rozpoznanie interferencji materialnego i niematerialnego dziedzictwa,
istoty i granic dziedzictwa niematerialnego w kontekście innych dziedzin tradycji;
• zagadnienie podmiotu czyli depozytariusza dziedzictwa oraz jego aktywnego udziału w procesie ochrony;
• problemy ochrony dziedzictwa niematerialnego na pograniczach kulturowych czy na obszarach o przerwanej ciągłości kulturowej;
2. kulturowe mechanizmy kształtowania dziedzictwa niematerialnego;
• kategoria pamięci w aspekcie ochrony dziedzictwa;
• kategoria wartości (i antywartości) a dziedzictwo niematerialne;
3. wielokodowość dziedzictwa niematerialnego:
• semantyczne i symboliczne aspekty niematerialnego dziedzictwa kulturowego utrwalone w języku (czyli język jako nośnik, składnik i archiwum elementów dziedzictwa);
• transmisja niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez tradycję
muzyczną, kulinarną, sepulkralną, obrzędowość itp.;
4. systemowa ochrona dziedzictwa niematerialnego w Polsce:
• dyskusja nad kryteriami i procedurą wpisu zjawiska kultury na polska
listę dziedzictwa niematerialnego;
• nakreślenie roli samorządów i instytucji kultury w systemie ochrony
dziedzictwa niematerialnego;
• uświadomienie wagi animatorów kultury w realizacji ochrony dziedzictwa;
5. rozpoznanie zagrożeń:
• identyfikacja zagrożeń wynikających z coraz intensywniejszej eksploatacji zjawisk kultury niematerialnej w szeroko rozumianej turystyce i
szerzej – w biznesie;
• identyfikacja zagrożeń związanych z formalizacją i instytucjonalizacją
ochrony (w tym – upolitycznieniem), przez co może ona stać się zewnętrznie sterowaną kreacją „tzw. dziedzictwa”;
• „tradycje wynalezione” i rekonstrukcje/inscenizacje a ochrona dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku.
Niedosyt może pojawić się wobec braku tematyki z zakresu na przykład
kultury miejskiej, szlacheckiej, subkultur zawodowych, polskiej różno15

rodności wyznaniowej, religijnej czy etnicznej, ale wszystko to – życzmy
sobie – będzie sukcesywnie realizowane w kolejnych dyskusjach teoretyków i praktyków, jak też w kolejnych tomach poświęconych systemowi
ochrony niematerialnego dziedzictwa w Polsce. Prezentowane wydawnictwo stanowi bowiem pierwszy tom serii „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona”.

rozwiązanie skrótów

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 2013 – Wytyczne dotyczące składania wniosków o wpis oraz procedury
wpisywania elementów dziedzictwa niematerialnego na Krajową listę – instrukcja do formularza wniosku o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, opublikowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa,
http://www.nid.pl/UserFiles/File/Aktualno%C5%9Bci/Krajowa_lista_dziedzictwa_niematerialnego.pdf, dostęp 15.01.2013.
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intangible cultural heritage –
theory and practice
The first part of the text introduces the meaning of the concept of ‘heritage’ in Polish, and compares it with the definition used in the UNESCO Convention 2003.
The authors then remind us of the need to protect intangible cultural heritage, and
they present the types of institutions involved in building the Polish system of heritage protection. The conclusion specifies the issues that are currently present in
the interdisciplinary discussion of practitioners and theorists on the protection of
the intangible cultural heritage in Poland.
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Koncepcja ochrony dziedzictwa
niematerialnego w Konwencji UNESCO
Sławomir Ratajski
Polski Komitet ds. UNESCO

Z

rozumienie koncepcji i ducha Konwencji o ochronie kulturowego
dziedzictwa niematerialnego1 z 2003 roku (Konwencja 2003) wymaga uwzględnienia kontekstu innych dokumentów powstałych na forum
UNESCO, dotyczących kultury i dziedzictwa. Ich zestawienie, a zwłaszcza
konwencji międzynarodowych, pozwala na odczytanie całości wizji kultury ukształtowanej na przestrzeni ponad trzydziestu lat. Ratyfikowanie
przez Polskę Konwencji z 2003 roku w maju 2011 roku (weszła w życie trzy
miesiące później), dopełnia obszar legislacyjny dotyczący kultury zakreślony przez dwie inne konwencje UNESCO: Konwencję w sprawie ochrony
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku2 i Konwencję w sprawie
ochrony różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 roku3, a także
przez Program UNESCO „Pamięć Świata”, dotyczący ochrony dziedzictwa
dokumentacyjnego włącznie z dziedzictwem cyfrowym, powstały w 1992
roku4. Dokumenty te ujmują wieloraki pejzaż dziedzictwa kulturowego
ludzkości, wzajemnie się uzupełniając.

1 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października
2003 roku, Dz. U. z 2010 r. nr 225, poz. 1462.
2 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Dz. U.
z 1976 r. nr 32, poz. 190.
3 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, Dz. U. z 2007 r. nr 215, poz. 1585.
4 Pamięć Świata, na stronie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO, http://www.
unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/, dostęp: I 2013.
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Z wielu aspektów na plan pierwszy wysuwają się podstawowe zasady
przenikające w różnym stopniu te dokumenty, a mianowicie: równość, różnorodność, równowartość, udział w zrównoważonym rozwoju, rola indywidualnego twórcy, ale też rola społeczności lokalnej. Twórcy konwencji
dostrzegają ogromne znaczenie kształtowania warunków rozwojowych
opartych na świadomości kulturowej, poczuciu tożsamości, formowanej
w procesie stopniowej identyfikacji własnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Wskazują na możliwości istotnego udziału kultury
w rozwoju. Wspomniane konwencje UNESCO odwzorowują ideę tworzenia kontekstu dla dialogu pokoju poprzez uznanie między innymi różnorodności i równowartości wyrazu kulturowego reprezentowanego przez
społeczności różnych narodów i regionów świata, co jest podstawowym
czynnikiem kształtującym postawę tolerancji i akceptacji dla drugiego
człowieka i jego odmienności. Osiągnięcie takiej postawy jest możliwe pod
warunkiem rozpoznania i uznania własnej tożsamości kulturowej. Składa
się na nią m.in. szacunek dla materialnego i niematerialnego dziedzictwa
przeszłości, który współkształtuje świadomość historyczną, lecz również
ukazuje drogę do zrozumienia wartości kultury współczesnej, tworząc
łańcuch przynależności kulturowej, łączący teraźniejszość z przeszłością
w perspektywie otwartej na przyszłość. Świadomość usytuowania międzypokoleniowego wpływa na kształtowanie postawy odpowiedzialności i zakorzenienia społecznego, tak jak szacunek dla pamiątek rodzinnych pobudza refleksję nad odpowiedzialnością własną w stosunku do pokolenia
ojców, ale jednocześnie – nad odpowiedzialnością za kształtowanie warunków życia przyszłych pokoleń.
Konwencja przyjęta w 1972 roku i utworzona na jej podstawie Lista
Światowego Dziedzictwa, najbardziej chyba rozpoznawalne świadectwo
obecności UNESCO w świecie, rozpoczęła w 1978 roku proces budowania zasobów najbardziej wartościowych przykładów zabytków nieruchomych i dziedzictwa naturalnego. Dość szybko okazało się jednak, że doszło do swoistej rywalizacji państw wszystkich regionów świata o uznanie
wartości własnej kultury. Kryteria wpisu wywodzące się z tradycji aksjologicznej zachodniej cywilizacji doprowadziły do dominacji obiektów
europejskich.
Hierarchiczność w konstrukcji Listy Światowego Dziedzictwa, opartej
na zasadzie reprezentatywności i wartościowania, na którą wpisywano tylko obiekty najwybitniejsze w danej dziedzinie i mające wyjątkowe walory
uniwersalne, niestety faworyzowała także podział świata na centra i prowincje, nie w pełni jeszcze podzielając ideę, którą kierowali się twórcy konwencji z 2003 i 2005 roku.
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Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego, utworzona na podstawie Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku kieruje się zasadą rejestrowania i upowszechniania takich przejawów kultury, które są wyjątkowo cenione przez
daną społeczność lokalną, świadczą o jej tożsamości, stanowią jej żywe
świadectwo i będą przekazane następnym pokoleniom. To poszczególne
kraje decydują o swoich nominacjach zakładając, że szczególnym wyróżnikiem jest w pełni realizowana, dzięki przyjętym kryteriom, zasada równości i równoważności, odnosząca się do wszystkich kultur, narodów i społeczności zachowujących własną, przenoszoną na przyszłe pokolenia, żywą
kulturę we wszystkich regionach świata. Konwencja koncentruje się zatem
na tworzeniu „żywej mapy” różnorodności kulturowej świata, stymulując
jednocześnie refleksję nad dziedzictwem kulturowym i sprzyja wyodrębnieniu elementów kultury niematerialnej będących przejawem żywej tradycji w poszczególnych krajach. Istotnym celem Konwencji jest ochrona
tego dziedzictwa, zagrożonego pod wpływem zachodzących współcześnie
różnego typu zjawisk społecznych, gospodarczych czy klimatycznych. Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova, w swoich wystąpieniach niejednokrotnie podkreślała rolę Konwencji w budowaniu spójności społecznej
i tworzeniu warunków pokoju na świecie poprzez przenoszenie żywego
dziedzictwa niematerialnego z pokolenia na pokolenie, w interakcji z historią wspólnoty i środowiskiem naturalnym. Konwencja staje się tym
samym narzędziem w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Dyrektor
wskazywała też na konieczność rozpatrywania tego dziedzictwa w zgodzie
z prawami człowieka i promowaniem wzajemnego szacunku różnych społeczności, mając na uwadze rozwój społeczno-ekonomiczny.
Podobne zasady przyświecają Konwencji w sprawie ochrony i promocji
różnorodności wyrazu kulturowego z 2005 roku, która dodatkowo nakłada na rządy państw członkowskich obowiązek promowania różnorodności i upowszechniania wyrazu kulturowego i wytworów kultury. Co ważne,
Konwencja zaleca wprowadzenie polityki kulturalnej do polityki rozwojowej kraju jako jej niezbędnego elementu, mającego istotny wpływ na podnoszenie jakości życia.
Odmienność idei przyświecających omawianym Konwencjom o dziedzictwie materialnym i niematerialnym, wyraża się także w regulacjach
dotyczących warunków, jakie powinny spełniać obiekty uhonorowane
wpisem na poszczególne listy. Przy wpisie miejsc na Listę Światowego
Dziedzictwa niezbędne jest przygotowanie deklaracji ich wyjątkowej uniwersalnej wartości i rekomendacja ciał eksperckich takich jak ICOMOS
i IUCN, które spełniają kluczową rolę w opiniowaniu kandydatur zgodnie
23

z wybranymi kryteriami wpisu oraz monitorowaniu zachowania i zarządzania miejscami Światowego Dziedzictwa. Ciała eksperckie stoją też na
straży poszanowania postanowień Konwencji. W przypadku Listy reprezentatywnej kulturowego dziedzictwa niematerialnego ludzkości, takim
ciałem pomocniczym, przygotowującym rekomendacje dla poszczególnych wpisów, jest sześcioosobowy zespół wybierany spośród delegatów,
członków Międzyrządowego Komitetu do spraw ochrony Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego, z których nie wszyscy muszą być ekspertami.
Dobrze się jednak dzieje, że roztropność członków Komitetu powoduje, iż
w ostatnich dwóch zespołach, wybranych na sesjach w Stambule w 2008
i w Nairobi w 2010 roku, znaleźli się w dużej części specjaliści. Przypomnijmy, że Międzyrządowy Komitet do spraw ochrony Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego tworzą 24 państwa, wybierane podczas Zgromadzenia Ogólnego na 4-letnią kadencję.
Odmienność w podejściu do Konwencji z 2003 w stosunku do Konwencji z 1972 roku i wynikające stąd nieporozumienia, wzbudziły ożywione debaty prowadzone podczas ostatnich sesji Komitetu w Abu Dhabi w 2009
roku, Nairobi w 2010 i na Bali w 2011 roku. Dotyczyły w głównej mierze
interpretacji jej zapisów. Ujawniły pewne braki w definicji samej Konwencji i nieścisłości prawnych użytych tam sformułowań. Zwrócono uwagę,
że właściwa implementacja Konwencji wymaga jeszcze długiego procesu
niezbędnego dla właściwego zrozumienia jej charakteru. Samo rozumienie
definicji elementu, czy też zjawiska, zgodnie z art. 2,5 nie jest ściśle określone i praktycznie każda sesja Komitetu dostarcza nowych motywów do poszerzonej interpretacji. Członkowie Komitetu i eksperci międzynarodowi
są raczej skłonni do otwartej interpretacji definicji, a nawet poszerzenia jej
zapisu, tak, aby elastyczność formuły pozwoliła odnaleźć się w jej ramach
każdej grupie czy społeczności lokalnej. Zasadniczym ograniczeniem tej
elastyczności są oczywiście zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowie5 Artykuł 2 ust. 1 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
przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne 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, przyczyniając się w ten sposób
do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Dla
celów niniejszej Konwencji, uwaga będzie skierowana wyłącznie na takie niematerialne
dziedzictwo kulturowe, które jest zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi
w dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania między wspólnotami, grupami i jednostkami, oraz zasadom zrównoważonego rozwoju”
(Konwencja 2003).
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ka z 1948 roku, które leżą u podstaw wszystkich dokumentów UNESCO.
Biorąc to pod uwagę, wydaje się zasadne, aby definicje odnoszące się do
dziedzictwa niematerialnego na użytek krajowy, a stosowane przy sporządzaniu rejestrów, także zachowały pewną elastyczność i otwartość.
Zgodnie z założeniem przyjętym przy tworzeniu Konwencji, udział
niezależnych, międzynarodowych ekspertów przy ocenie wniosków o nominację na Listę reprezentatywną jest tu bardzo ograniczony. W przypadku Konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
istotną rolę pełnią eksperci ze wspomnianych międzynarodowych ciał doradczych, a społeczności lokalne są ważnym udziałowcem w zarządzaniu
miejscem Światowego Dziedzictwa. Natomiast Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości opiera się przede wszystkim na woli danej społeczności świadomej swojego dziedzictwa. Udział
ekspertów i państwa sprowadza się do działań informacyjnych dotyczących Konwencji i skutków wpisu na listę, pomocy przy metodologicznym
opisie danego zjawiska i działań wspomagających ochronę oraz mających
charakter edukacyjno-promocyjny, co wynika m.in. z dyrektyw wykonawczych do Konwencji z 2003 roku.
Duch, który przyświecał twórcom Konwencji z 2003 roku jest zasadniczo różny od założeń Konwencji z 1972 roku. Stąd próby kopiowania
wzorców dotyczących rozumienia dziedzictwa materialnego, utrwalonych
przy implementacji tej już 40-letniej Konwencji, mogą prowadzić do wielu
nieporozumień przy wdrażaniu Konwencji z 2003 roku i błędów przy tworzeniu rejestru krajowego lub tymczasowo listy o charakterze edukacyjno-promocyjnym. Rejestr taki (ze względu na istniejące w Polsce warunki
prawne, tymczasowo zwany listą) jest niezbędny, biorąc pod uwagę kryteria wpisu na Listę reprezentatywną, ale przede wszystkim jest niezbędny
w procesie wprowadzania założeń Konwencji na gruncie krajowym, jako że
jej zasadniczym celem jest ochrona i upowszechnienie dziedzictwa niematerialnego. Na konieczność tego rozróżnienia wielokrotnie zwracali uwagę
zarówno członkowie Komitetu, jak i eksperci.
W przyjętych w 2009 roku w Abu Dhabi dyrektywach wykonawczych
dotyczących efektywnej implementacji Konwencji, określono zasadnicze
warunki konieczne dla właściwego wypełnienia jej zapisów. Zwraca się
uwagę na celowość podejmowania przez Państwa Członkowskie działań
na rzecz podniesienia świadomości znaczenia dziedzictwa niematerialnego
przenoszonego przez różne społeczności, grupy czy indywidualności zarówno na szczeblu lokalnym, jak i narodowym oraz międzynarodowym.
Odnośnie poszczególnych elementów (zjawisk) dziedzictwa niematerialnego wyróżnia się podstawowe zasady, poczynając od spełnienia przez
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dane zjawisko (element) definicji określonej w art. 2 ustęp 1 Konwencji.
Kładzie się nacisk na udział społeczności lokalnej czy osób, których dotyczy dane zjawisko, w działaniach na rzecz jego promocji i wynikających
stąd korzyści. Wskazuje się na respektowanie miejscowych zwyczajów,
a szczególnie tych mających aspekt pewnej tajemnicy i sacrum. Dokument
zwraca uwagę, by podejmowane działania nie wpływały na dekontekstualizację danego zjawiska czy nie pozbawiały go naturalnego wyrazu oraz
nie wykluczały z normalnego funkcjonowania. Dalej przestrzega przed jakąkolwiek dyskryminacją natury politycznej, socjalnej, etnicznej, religijnej,
językowej 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,
konieczności przestrzegania prawa m.in. własności intelektualnej czy prawa do prywatności. Dokument zachęca Państwa – Strony do wspierania
wszelkich przedsięwzięć na rzecz promowania dziedzictwa niematerialnego i jego ochrony oraz określania i implementacji polityki w tym obszarze na szczeblu lokalnym. Państwa – Strony powinny przedsięwziąć odpowiednie środki celem wsparcia promocji i upowszechnienia programów
i innych projektów wybranych przez Komitet zgodnie z art. 18 Konwencji6.
Istotną część dyrektyw stanowią zapisy dotyczące edukacji zarówno formalnej, jak i nieformalnej, zgodnie z art.14a Konwencji7, gdzie podkreśla
6 Artykuł 18 Konwencji: „Programy, projekty i działania mające na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
1. Na podstawie propozycji składanych przez Państwa-Strony oraz zgodnie z kryteriami,
które ustali Komitet a zatwierdzi Zgromadzenie Ogólne, Komitet okresowo wybiera i promuje narodowe, subregionalne i regionalne programy, projekty i działania mające na celu
ochronę dziedzictwa, które w jego opinii najlepiej odzwierciedlają zasady i cele niniejszej
Konwencji, uwzględniając przy tym specjalne potrzeby krajów rozwijających się.
2. W tym celu Komitet przyjmuje, rozpatruje i zatwierdza wnioski Państw-Stron o udzielenie międzynarodowej pomocy w przygotowywaniu takich propozycji.
3. Komitet wspiera realizację takich projektów, programów i działań poprzez rozpowszechnianie najlepszych praktyk, wykorzystując sposoby, które określi” (Konwencja 2003).
7 Artykuł 14 Konwencji: „Kształcenie, uświadamianie i rozwijanie potencjału.
Każde Państwo–Strona dąży, wykorzystując odpowiednie środki, do: a) zapewnienia, aby
niematerialne dziedzictwo kulturowe było uznawane, szanowane i promowane w społeczeństwie, w szczególności poprzez: i) programy mające na celu edukację, podnoszenie
świadomości i upowszechnianie informacji, skierowane do ogółu społeczeństwa, w szczególności do młodzieży, ii) konkretne programy edukacyjne i szkoleniowe dla zainteresowanych wspólnot oraz grup, iii) działania mające na celu rozwijanie potencjału w dziedzinie
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie zarządzania i badań naukowych, oraz iv) nieformalne środki przekazywania wiedzy” (Konwencja
2003).
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się rolę dziedzictwa niematerialnego jako instrumentu integrującego
i wspierającego dialog międzykulturowy oraz promującego wielojęzyczność
włącznie z językami lokalnymi. Zwraca się uwagę na celowe wykorzystanie
wszystkich możliwych środków komunikacji i technologii w edukacji na
temat dziedzictwa niematerialnego oraz włączenie jej do nauczania uniwersyteckiego, rozwijając metody badawcze oraz studia interdyscyplinarne o charakterze naukowym, technicznym i artystycznym. W dyrektywach
podkreśla się konieczność szkolenia społeczności lokalnych w zakresie
przedsięwzięć gospodarczych związanych z dziedzictwem niematerialnym.
Rola społeczności lokalnej jest szczególnie istotna w tworzeniu i wykorzystaniu wszelkich ośrodków i innych przedsięwzięć związanych z dziedzictwem. Dyrektywy określają też zasady dotyczące działalności komercyjnej
rozwijanej na bazie dziedzictwa niematerialnego, zwracając uwagę na jej
zrównoważony charakter. Zaznaczają także możliwość szkodliwego wpływu turystyki na społeczność lokalną i wynikające stąd zagrożenia m.in. dla
autentyczności zjawisk przez tę społeczność kultywowanych.
Podkreślenie delikatności tkanki społecznej, narażonej na niebezpieczeństwo uniformizacji i jej zubożającej siły, jest jedną z zasadniczych cech
przesłania zawartego w tekstach Konwencji. Wskazuje to na jej głęboki
charakter prospołeczny, ujawniając troskę twórców tego aktu normatywnego o umacnianie spójności wspólnotowej, szczególnie zagrożonej w małych skupiskach ludzkich zderzających się z falą współczesnej cywilizacji.
Szczególnie wyraźnie wskazują tę myśl przyjęte kryteria wpisu na Listę
reprezentatywną dziedzictwa niematerialnego. Warto je tu przytoczyć.
I. Przedmiotu – zjawiska (elementu), zdefiniowanego w art. 2 ust. 1
Konwencji8, dotyczy ochrona określona w art. 2 ust. 3.9
II. Wpis danego zjawiska przyczyni się do wzmocnienia jego widoczności oraz wzrostu świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa
kultury i zachęci do dialogu, odzwierciedlając różnorodność kulturalną
i świadcząc o ludzkiej kreatywności.
III. Zastosowano odpowiednie środki w celu ochrony i promocji danego zjawiska.

8 Zob. przypis 5.
9 Artykuł 2 ust. 3 Konwencji: „»Ochrona« oznacza środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa 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).
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IV. Zjawisko zostało nominowane do wpisu przy możliwie szerokim
udziale społecznym, grupy lub osób, których dotyczy i po ich wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu niewymuszonej aprobaty.
V. Zjawisko, o którym mowa, zostało wpisane do rejestru dziedzictwa
niematerialnego na terytorium państwa składającego aplikację zgodnie
z art. 1110 i art. 1211 Konwencji.
Porównując wymienione wyżej kryteria dotyczące dziedzictwa niematerialnego z kryteriami wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa (zob. Aneks
do artykułu), z których sześć pierwszych dotyczy dziedzictwa kulturalnego, a cztery pozostałe – dziedzictwa naturalnego, wyraźnie można dostrzec
różnice w przyjętych zasadach. Jedynie kryterium VI mówi o związku z żywymi tradycjami i ideami danego obiektu, podczas gdy pozostałe podkreślają przede wszystkim wybitność, zgodnie z przyjętymi przez ekspertów
cechami wartości. Wyraźnie wyróżnia się dzieło ludzkiego geniuszu w stosunku do innych, świadczących o cywilizacji żywej bądź umarłej. Istotna
jest, o czym wspomniałem wcześniej, wyjątkowość obiektu, zachowanego
w jego autentycznym i zintegrowanym stanie.
Sądząc po zwiększającym się zainteresowaniu państw, z których już
144 przystąpiły do Konwencji, Lista reprezentatywna dziedzictwa niematerialnego ludzkości ma szansę stać się sztandarowym znakiem UNESCO,
chociaż wciąż jeszcze pozostaje w cieniu Listy Światowego Dziedzictwa.
W sumie na Liście reprezentatywnej znalazły się 232 elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, co stanowi sumę wcześniejszych 90
wpisów z Listy Arcydzieł (do 2008 roku), poszerzonych 76 wpisami z 2009
roku, dokonanymi na sesji w Abu Dhabi, 46 wpisami – na sesji w Nairobi oraz 19 wpisami – na sesji na Bali. (Możemy zaobserwować drastycznie malejącą liczbę corocznych wpisów. Trzeba wziąć pod uwagę ten fakt
łącznie z zaostrzeniem wymogów nominacyjnych – myśląc o możliwości
10 Artykuł 11 Konwencji: „Rola Państw – Stron
Każde Państwo – Strona zobowiązane jest:
a) podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego terytorium;
b) w zakresie środków ochrony, o których mowa w Artykule 2 ustęp 3, określić i zdefiniować różne elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego
terytorium, korzystając przy tym z pomocy wspólnot, grup oraz właściwych organizacji
pozarządowych” (Konwencja 2003).
11 Artykuł 12 Konwencji: „Inwentaryzacja
1. Dla zapewnienia identyfikacji w celu ochrony, każde Państwo – Strona sporządza, w sposób odpowiedni do własnej sytuacji, jeden lub kilka rejestrów niematerialnego dziedzictwa
kulturowego znajdującego się na jego terytorium. Rejestry te będą regularnie uaktualniane.
2. Każde Państwo – Strona, wraz z przekazaniem Komitetowi okresowego sprawozdania
zgodnie z Artykułem 29, przekazuje istotne informacje dotyczące wyżej wymienionych rejestrów” (Konwencja 2003).
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przedstawienia polskich kandydatur.) Lista obejmuje bardzo bogatą paletę
różnych praktyk społeczności lokalnych, jak: chorwackie zwyczaje związane z wypiekiem pierników; czeskie zwyczaje wiejskie, związane z końcem
karnawału; koronkarstwo czy zwyczaje biesiadne we Francji; japońskie
i indyjskie tradycyjne teatry; azerbejdżańska i irańska sztuka tkania dywanów; hiszpańskie flamenco czy argentyńsko-urugwajskie tango; portugalskie fado – związane z kulturą miejską; wytwarzanie tradycyjnych instrumentów w Indonezji, Iranie czy marimby w Kolumbii; różnego rodzaju
procesje, karnawały, fiesty, jak w Luksemburgu, Belgii, Meksyku; tradycyjne zawody sportowe jak w Mongolii i budowanie ludzkich wież w Katalonii; techniki konstrukcji drewnianych, jak w Chinach i Korei czy zwyczaje związane z podtrzymaniem więzi wspólnotowych, jak w Turcji czy
Kolumbii.12 O poszerzaniu rozumienia definicji elementu, mylnie zawężanego tradycyjnie do kultury ludowej związanej z obszarami wiejskimi,
świadczy chociażby umieszczenie na Liście tradycji jeździeckiej, przypisywanej francuskiej arystokracji.
Obok Listy reprezentatywnej dziedzictwa niematerialnego ludzkości,
ważną rolę pełni Lista dziedzictwa wymagającego pilnej ochrony, licząca
33 elementy oraz Lista najlepszych praktyk z 8 elementami (na przykład
„Táncház” – węgierski model przekazu dziedzictwa kultury niematerialnej). Świadczą one o zasadniczej misji Konwencji, którą jest przede wszystkim ochrona dziedzictwa niematerialnego w poszczególnych Państwach
– Stronach i na świecie. Służy temu wypracowywanie standardów i wzorców, osiągane dzięki m.in. szerokiej współpracy międzynarodowej. Listy
towarzyszące Konwencji nie mogą być jej głównym zadaniem, mimo ich
niewątpliwej atrakcyjności, która prowadzi niekiedy do szkodliwej formy
współzawodnictwa. Listy powinny służyć tworzeniu wzorców właściwej
ochrony dziedzictwa niematerialnego bez względu na to, czy dany element
znajduje się na Liście, czy nie. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na te elementy, które są najbardziej zagrożone i nie mają szansy przebicia się wobec
lepiej „nagłośnionych” zjawisk kultywowanych przez społeczności liczniejsze i dysponujące większymi środkami.
W dyskusjach podczas sesji Komitetu zwracano uwagę na to, że należy dobrze określić i stosować dyrektywy (guidelines), jakimi powinny się
kierować z jednej strony w swojej pracy opiniodawczej poszczególne ciała eksperckie, opierając się na swojej wiedzy i mądrości. Z drugiej strony,
Komitet przy podejmowaniu decyzji pełni właściwie funkcję nadzorczą
12 Zob. Listy Dziedzictwa Niematerialnego, na stronie internetowej Polskiego Komitetu ds.
UNESCO, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/
listy-dziedzictwa-niematerialnego/, dostęp: I 2013.
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w stosunku do ciał eksperckich, oceniając jakość przedstawionych do nominacji materiałów pod względem języka, jego klarowności, logiki dossier
itp. oraz inne techniczne aspekty, dążąc do uzyskania konsensusu w podejmowaniu decyzji. Wielokrotnie podczas posiedzeń Komitetu podkreślano znaczenie wpisów na poszczególne Listy, które stają się jednocześnie
punktami odniesienia, wzorcami w działaniach na rzecz ochrony. Dlatego
tak ważną rolę odgrywa pośrednictwo ekspertów, których opinia powinna być respektowana, nie deprecjonując jednakże w żadnym wypadku woli
społeczności lokalnych.
Jak już wspomniałem, ostatnie nominacje wskazują na tendencje do
poszerzania dynamicznie rozumianej definicji dziedzictwa niematerialnego, określonej w art. 2 Konwencji. Coraz bardziej dotyczą żywych zwyczajów i praktyk społecznych (uroczystości, form świętowania, procesji,
festiwali itp.), odnosząc się do bardzo zróżnicowanych grup społecznych
(elity szlacheckie, społeczności mieszkańców miast i poszczególnych dzielnic, grupy zawodowe itp.), a nie tylko tradycyjnie pojmowanej sztuki ludowej. Na liście znajdują się obok siebie zarówno typowe zwyczaje kojarzone z folklorem, jak i tradycje grodzkie, azjatyckie, tradycyjne techniki
druku i budowy mostów drewnianych, karnawały i obrzędy o charakterze
religijnym, jak i formy zachowań wspólnotowych związanych ze sprawowaniem władzy czy biesiadowania. Wdrażanie postanowień Konwencji
z 2003 jest procesem długotrwałym, a prace prowadzone przez społeczność
międzynarodową wciąż trwają i wskazują na to, że rozumienie dziedzictwa niematerialnego w duchu Konwencji jest dynamiczne i przynosi nowe
odkrycia. Powinno się to wszystko wziąć pod uwagę przy konstruowaniu
rejestru krajowego, który jest niezbędnym warunkiem wdrożenia Konwencji w Polsce. Ze względu na to, że poprzedza i warunkuje ewentualne
przedstawienie nominacji do wpisu na Listę Reprezentatywną, prace nad
nim lub tymczasowo nad listą dziedzictwa niematerialnego w Polsce trzeba
podjąć natychmiast. Natychmiast – jeżeli chcemy przed 2016 rokiem wpisać polskie elementy do – ustawicznie pęczniejącego – grona kilkuset wybrańców. Jednak fakt zarejestrowania elementu na poziomie krajowym nie
jest wystarczającym warunkiem, aby spełnić właściwe kryterium. Procedura wpisu do rejestru krajowego musi być zgodna ze wszystkimi kryteriami
Konwencji, a w tym szczególnie z respektowaniem zasady udziału społeczności lokalnych, w pełni świadomych swego uczestnictwa.
Przed przystąpieniem do sporządzania rejestru krajowego, na zasadzie
wsparcia przy implementacji Konwencji, trzeba zorganizować szkolenia dla
osób zaangażowanych w ten proces. Szkolenia takie wydają się niezbędne
w celu uniknięcia błędów, które najczęściej wynikają z niezrozumienia
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odmienności Konwencji z 2003 roku od Konwencji z 1972 roku, dotyczącej innej materii ochrony i opartej na innych założeniach koncepcji ochrony. Istotnym elementem szkoleń powinno być przygotowanie ekspertów
do roli mediatora w procesie przygotowywania nominacji we współpracy z daną społecznością lokalną. Innym zadaniem jest przygotowanie
specjalistów do przeprowadzania monitoringu i sporządzania raportów
okresowych.
Proces wdrażania Konwencji stanowi ogromną szansę, by w działaniach
prowadzących do stworzenia krajowego rejestru dziedzictwa niematerialnego, opracować zgodną z jej założeniami metodologię, by na nowo rozpoznać, upowszechnić i zachować bogactwo kultury niematerialnej w Polsce,
tak, by żyła teraz i w następnych pokoleniach.

rozwiązanie skrótu

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.

aneks

Kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa (strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, http://www.nid.pl/idm,150,kryteria-wpisu-na-listeswiatowego-dziedzictwa.html, dostęp: I 2013)
Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa wyróżnia najwyższa powszechna wartość. Światowe Dziedzictwo ma przedstawiać różnorodność kulturalną i bogactwo natury wszystkich regionów świata. Warunkiem wpisu miejsca
na Listę jest spełnienie jednego lub kilku kryteriów stanowiących o jego wyjątkowości w skali światowej.
Dobro powinno:
I. stanowić wybitne dzieło twórczego geniuszu człowieka; lub
II. ukazywać znaczącą wymianę wartości, zachodzącą w danym okresie czasu
lub na danym obszarze kulturowym świata w dziedzinie rozwoju architektury lub
techniki, sztuk monumentalnych, urbanistyki lub projektowania krajobrazu; lub
III. nieść unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej
lub cywilizacji wciąż żywej bądź już nieistniejącej; lub
IV. być wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości; lub
V. być wybitnym przykładem tradycyjnego osadnictwa, tradycyjnego sposobu
użytkowania lądu lub morza, reprezentatywnego dla danej kultury (kultur); lub
obrazującym interakcję człowieka ze środowiskiem, szczególnie jeżeli /dane dobro/ stało się podatne na zagrożenia wskutek nieodwracalnych zmian; lub
VI. być powiązane w sposób bezpośredni lub materialny z wydarzeniami lub
żywymi tradycjami, ideami, wierzeniami, dziełami artystycznymi lub literackimi
31

o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu (Komitet jest zdania, że kryterium to powinno być stosowane na ogół łącznie z innymi kryteriami); lub
VII. obejmować najbardziej niezwykłe zjawiska przyrodnicze lub obszary
o wyjątkowym naturalnym pięknie i znaczeniu estetycznym; lub
VIII. stanowić wyjątkowe przykłady reprezentatywne dla głównych etapów historii Ziemi, włączając świadectwa rozwijającego się na niej życia; trwających procesów geologicznych istotnych w tworzeniu rzeźby terenu, bądź form geomorfologicznych lub fizjograficznych o dużym znaczeniu; lub
IX. stanowić wyjątkowe przykłady reprezentatywne dla trwających procesów
ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz
zespołów zwierzęcych i roślinnych lądowych, słodkowodnych, nadbrzeżnych
i morskich; lub
X. obejmować siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i najważniejsze
dla ochrony in situ różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują
zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki
lub ochrony przyrody.
Dodatkowo dobra muszą spełniać warunek integralności i autentyczności (jedynie miejsca kulturowe) oraz posiadać efektywny system ochrony i zarządzania.

the idea of intangible heritage protection
in the unesco convention 2003
Understanding the concept and spirit of the Convention for the Safeguarding of
Intangible Cultural Heritage of 2003 requires taking into consideration the context
of other UNESCO’s normative acts on culture and heritage. Analysing them jointly, especially the international conventions, gives us a complete vision of culture,
which has been shaped for over thirty years. Poland’s ratification of the 2003 Convention complements the culture legislative framework established by the following UNESCO conventions: Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage of 1972 and the Convention on Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions of 2005, and in addition, by the
UNESCO Programme concerning preservation of documentary heritage: Memory of the World. These mutually complementing documents embrace the diverse
landscape of the human cultural heritage. In different extent they are pervaded by
the basic principles: equality, diversity, equality in value, participation in the sustainable development, the role of an individual artist, and on the other hand, the
importance of a local community. They indicate the cultural awareness and sense
of identity, shaped within a process of gradual identification of community’s own
tangible and intangible heritage, as a condition for development. The emphasis is
put on many possibilities of a significant cultural contribution to development. The
vital factor, forming an attitude of tolerance and acceptance toward other people
and their differences, is reflected in the idea of creating a context for the dialogue
of peace. It is possible by recognising, among others, the diversity and equal value
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of cultural expressions represented by societies of different nations and regions of
the world.
In opposition to the World Heritage List, which has been created under the
Convention of 1972, the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity being formed on the basis of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage of 2003, is not characterised by hierarchy of importance
or recognition of universal values, but is guided by the principle of registering and
dissemination of such manifestations of culture which are extremely valued by
a local community, are an evidence of its identity and its living testimony, and will
be transmitted to the future generations. The Convention therefore concentrates
on creating a „living map” of cultural diversity of the world and its major purpose
is to safeguard the heritage endangered by various types of contemporary social,
economic or climate circumstances.
The definition of an element or a phenomenon is not strictly outlined (according to the Art. 2 of the 2003 Convention) and the Members of the Intergovernmental Committee or international experts are inclined towards an open interpretation which goes far beyond the folk art. This flexible approach, limited only by
the principles of the Universal Declaration of Human Rights of 1948, allows any
group or local community to fit within the frames.
According to the principles adopted during the works on the 2003 Convention, the independent international experts have a very limited participation in assessing applications for nominations to the Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity. The List is based primarily on the will of a local
community, conscious of its heritage and fully aware of its participation in the inscription process. As stated in the operational guidelines for the 2003 Convention,
participation of experts or States Parties comes down to informative actions concerning the Convention or consequences of the inscription, helping the community with the methodological description of a phenomenon, supporting safeguarding or organising education and promotional activities.
The spirit of the 2003 Convention is substantially different from the objectives
of the 1972 Convention. Thus trying to follow the models adopted for the protection of the tangible cultural heritage, consolidated during the implementation of
the already 40-year old Convention, can lead not only to many misunderstandings in implementation of the 2003 Convention, but also to multiple mistakes in
creating a national register or a temporary list for education and promotional purposes. Elaboration of a national list of the intangible cultural heritage should start
immediately and should be preceded by a training of individuals involved in the
implementation of the Convention in Poland. Within the training, it is essential to
prepare experts to act as facilitators for the local community in the process of preparing a nomination. Moreover, specialists whose role will be to carry out monitoring and periodic reporting should undertake a suitable training. The process
of implementation of the Convention, including creation of a national register (or
a list) should be treated as a great opportunity to develop a specific methodology
useful for the safeguarding of the intangible cultural heritage.
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Specyfika niematerialnego
dziedzictwa kulturowego – problemy
ochrony, dokumentacji i „rewitalizacji”
Jerzy Bartmiński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

i. siedem problemów (pytań) podstawowych

Od momentu podpisania przez Polskę w roku 2011 Konwencji UNESCO
z 2003 roku na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego (8 lat po
jej uchwaleniu, nasz kraj był w kolejności 136 państwem, które zdecydowało się ją podpisać), trwa proces jej implementacji na gruncie polskim,
który nie może naruszyć idei ani „ducha” Konwencji.
Profesor Sławomir Ratajski w czasie debaty publicznej w Pałacu Prezydenckim 20 września 2011 roku, podkreślał, że o ile Konwencja z roku 1972
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego dała
podstawę do stworzenia Listy Światowego Dziedzictwa, obejmującej zabytki nieruchome, i wyraźnie uprzywilejowała bogate w zabytki materialne
kraje zachodnioeuropejskie, o tyle nowa Konwencja z 2003 w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego – dowartościowuje kraje uboższe,
których kulturowa tożsamość opiera się języku, wierzeniach i rytuałach,
słowem – na przekazach ustnych. Dlatego „duch Konwencji z roku 2003,
który przyświecał jej twórcom, jest z a s a d n i c z o r ó ż n y [podkreślenie
– J. B.] od założeń Konwencji z 1972 roku” (Ratajski 2011a: 17). Dlatego
– zdaniem prof. Ratajskiego – „próby kopiowania wzorców dotyczących
dziedzictwa materialnego […] mogą prowadzić do wielu nieporozumień
przy wdrażaniu Konwencji z roku 2003” (Ratajski 2012a: 17).
Te nieporozumienia już się pojawiły. Ich źródłem jest brak zrozumienia
dla specyfiki niematerialnego dziedzictwa kulturowego, utożsamianie go –
praktyczne, w procesie implementacji Konwencji 2003 – z dziedzictwem
materialnym. Abstrahując od aspektu personalnego i instytucjonalnego
(kto na przyjętych rozwiązaniach zyska, kto traci itd.), widzę s i e d e m
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p ó l p o t e n c j a l n y c h n i e p o r o z u m i e ń , można powiedzieć – 7
kwestii czy problemów do rozwiązania.
P i e r w s z e w kolejności pytanie dotyczy intencji dokumentu: kto ma
być beneficjentem Konwencji 2003? Prof. Ratajski podkreślał też, że Konwencja stanowi wyraz emancypacji peryferii wobec centrali, grup tubylczych wobec dominacji Zachodu. Jest to więc program z ducha demokratyczny, bardziej plebejski, niż elitarny, przyjazny i potrzebny bardziej dla
prowincji, a nie kulturowych centrów. W tekście Konwencji stale podkreśla
się związek niematerialnego dziedzictwa kulturowego z przekazem ustnym,
nie pisanym. W efekcie Konwencja ma służyć interesom różnych wspólnot
lokalnych, a niekoniecznie narodowych i ponadnarodowych. Paradoks
polega na tym, że mają one być promowane w szerokim forum krajowym
i światowym właśnie przez instytucje państwowe, z reguły narodowe.
D r u g i p r o b l e m – na początkowym etapie niezmiernie ważny – dotyczy samej definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podana
w Konwencji (art. 2) definicja ma charakter kumulatywny, wyliczeniowy,
robi wrażenie kompromisu między stronami inicjującymi jej powstanie
i wymaga krytycznej analizy, która nb. już podjął Zespół powołany przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tr z e c i ą kwestią do dyskusji jest sprawa listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego – krajowej i międzynarodowej, jej potrzeby czy –
nieoczywistej dla wielu – wagi (raczej mniejszej niż sugeruje Narodowy
Instytut Dziedzictwa), a przede wszystkim – jakości. To zatem problem, co
może na nią wejść, a co nie, a więc – kryteriów wpisywania, trybu kompletowania, także jej weryfikacji z upływem czasu. Lista nie może być celem
samym w sobie, formą marketingowej promocji najbardziej przebojowych
projektów, ani tym bardziej wyłącznie narzędziem służącym dystrybucji
środków. Zagrożeniem jest arbitralność i przypadkowość.
Kw e s t i a c z w a r t a dotyczy różnych podmiotów, które działają
w przestrzeni społecznej i są zainteresowane wdrażaniem Konwencji, korzystaniem z jej zaleceń podmiotów, które mają własne cele, programy i niekiedy rozbieżne interesy. W dokumencie NID do takich podmiotów zaliczono:
agendy rządowe (ministerstwa: MKiDN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego), organa samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i społeczności lokalne. Rzecz w tym, że podmioty te mają bardzo
różną zdolności artykułowania swoich potrzeb i oczekiwań, przy czym najważniejszy podmiot – społeczności lokalne – ma tę zdolność najmniejszą
i powstaje pytanie, jak mogą (czy zechcą) mu pomóc inne podmioty bez tworzenia efektu „przemocy mentalnej”, a zwłaszcza „przemocy instytucjonalnej”,
grożącej zawsze od strony dystrybutora środków państwowych.
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Kw e s t i a p i ą t a (podnosili ją na spotkaniu w pałacu prezydenckim
20 IX 2011 roku antropolodzy): jak chronić niematerialne dziedzictwo
kulturowe, żeby nie tworzyć artefaktów, fikcji, w sztuczny sposób nie
„animować trupa”, nie przywracać na siłę czegoś, na co w dynamicznym
społeczeństwie informatycznym już nie ma rzeczywistego zapotrzebowania? Patronuje temu poglądowi teza Maxa Webera, że o żywe stany kultury nie musimy się martwić, bo są one nieustannie odtwarzane z pokolenia
na pokolenie; przypomniał to W. Burszta, mówił o tym też M. Buchowski
(Burszta 2012: 34; Buchowski 2012: 37). Ale nawet sceptycy przyznają, że zagrożenie kulturowej tożsamości istnieje i program ochrony jest konieczny.
Kw e s t i a s z ó s t a : jak ustrzec się niebezpieczeństwa nadmiernej
formalizacji i instytucjonalizacji tej delikatnej i wrażliwej, w pewnym
sensie „bezbronnej” materii, składającej się na niematerialne dziedzictwo
kulturowe, żeby włączając ją w obieg ponadlokalny, krajowy, międzynarodowy czy światowy, nie zaszkodzić jej naturalnemu funkcjonowaniu
w macierzystej społeczności? Jak nie wydać na łup komercji i turystyki, nie
doprowadzić do jego „dekontekstualizacji” (Ratajski 2012b: 39), naruszenia wewnętrznych więzi i języka środowiskowego?
W kolejności jako s i ó d m ą (last but not least) wymieniam powracającą kwestię miejsca ludowości w programie ochrony i podtrzymywania
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Żyjemy w społeczeństwie wywodzącym się w swojej masie z tradycji agrarnych, wiejskich, chłopskich,
które równocześnie gorliwie (i chorobliwie) wypiera się swoich korzeni,
hołduje gestom arystokratycznym. Kompleks chłopskości, który żywi się
fałszywym stereotypem folkloru (uformowanym w środowiskach inteligenckich w czasach PRL-owskiej cepeliady), owocuje dziś postawą, którą
określam mianem „demofobii”, „ludowstrętu”.1 Aktualny jest postulat nowego zdefiniowania ludowości w kategoriach „ludowości żywiołowej” (by
użyć formuły Rocha Sulimy).

ii. rozwinięcie

Nie zdążę rozwinąć wszystkich tych kwestii, skupię się więc na dwóch
pierwszych.
Ad 1. Konwencja UNESCO z 2003 roku – jak wspomniałem – wyraźnie ma służyć dowartościowaniu tradycyjnych kultur ustnych, które
w najdalszych, peryferyjnych zakątkach świata osiągają niekiedy niezwykle
1 Obserwując z zewnątrz nasze społeczeństwo, Klaus Bachman nie zawahał się mówić
o „arogancji miejskiej, postszlacheckiej inteligencji” wobec wsi (Tęsknię za tobą, Morloku, „Gazeta Wyborcza. Magazyn” z 15–16 IX 2012); w podobnym duchu pisał Adam Czech
(Chłop potęgą jest, nie miasta, „Gazeta Wyborcza” z 1–2 IX 2012).
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wysoki poziom i dysponują (jak malajskie pantuny czy śpiewane oracje
lakalaka z Togo) wyrafinowanymi artystycznymi formami wyrazu (Paul
Zumthor). Ale także w kulturach stechnicyzowanych, jak współczesna
kultura europejska czy amerykańska, mimo ekspansji komunikacji obrazkowej (visual turn) mamy równoległy nurt komunikacji ustnej, który dziś
nawet się wzmógł, mówi się że mamy do czynienia z wtórnym oralizmem
(Walter Ong), ponownym docenianiem wagi przekazu żywego, ustnego,
komunikacji twarzą w twarz.
Wypada podkreślić, że ważna dla rozumienia specyfiki niematerialnego dziedzictwa kulturowego opozycja oralności – literackości nie pokrywa się z opozycją folklor – literatura, ani prowincjonalizm – centralizm,
choć oczywiście istnieje silna korelacja oralność – folklor – regionalizm
z jednej, a piśmienność – literatura – instytucjonalny centralizm z drugiej
strony. Jednak oralizm nie ogranicza się do tradycji ludowej, do folkloru.
Narracje ustne, rozmowy, dyskusje, przekaz bezpośredni, szeptany „na
ucho” czy nadawany przez telefon, stanowi niezbywalny, a nawet wciąż
podstawowy kanał komunikacji międzyludzkiej także w miejskim społeczeństwie informatycznym. Dlatego sadzę, że w programie identyfikacji
i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego nie może zabraknąć
miejsca dla „historii mówionej” (oral history), dla narracji utrwalanych od
ludzi w różnych środowisk społecznych (choć radiowcy wiedzą, że najlepsi gawędziarze wywodzą się z niepiśmiennych środowisk wiejskich). Takie
narracje zapisano od Polaków syberyjskich i od powstańców warszawskich. Specyfiką polską były w przeszłości szlacheckie gawędy stanowiące
swoisty gatunek mowy, były „nocne rodaków rozmowy” czy opowiadanie kawałów politycznych w okresie PRL. Przeżywały one swoje apogeum
i swój zmierzch. Zostały lepiej czy gorzej udokumentowane, są pamiętane. Utrwalaniem współczesnych przekazów historii mówionej zajmuje się
w Polsce kilka środowisk (lubelskie Stowarzyszenie HM, wrocławskie Towarzystwo HM, Ośrodek KARTA i in.).
O specyfice niematerialnego dziedzictwa kulturowego mówiłem
w czasie debaty w Pałacu prezydenckim 20 IX 2011 roku, postulując (bezskutecznie), żeby nie podporządkowywać go pojęciu zabytku. Nie zmieniam przekonania, że rozwiązania organizacyjne przyjęte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (przyporządkowanie spraw NDK
konserwatorom zabytków) są pod względem merytorycznym nietrafne.
Opierają się na błędnym zrównaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które ma charakter dynamiczny, jest zawsze jakimś zdarzeniem rozciągłym w c z a s i e (mowa, śpiew, muzyka, taniec, obrzęd), z zabytkami,
istniejącymi statycznie jako przedmioty w p r z e s t r z e n i . Nastąpił więc
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mentalny powrót do lat 70. ubiegłego wieku, kiedy nie respektowano jeszcze specyfiki niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a obowiązywała
tylko jedna Konwencja w 1972 roku w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (dotycząca głównie aspektów materialnych tego dziedzictwa).
Świadomość specyfiki niematerialnego dziedzictwa kulturowego dojrzewała stopniowo, etapami. Zanim uchwalono osobną Konwencję w 2003
roku, powstał po drodze program Proklamacji Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, który zaowocował trzema edycjami – w roku 2001, 2003 oraz 2005 i do tych edycji Konwencja UNESCO
z 2003 roku odwołuje się w artykule 31 i 90.
Praktyczne podporządkowanie problematyki niematerialnego dziedzictwa kulturowego konserwatorom zabytków (wynikające prawdopodobnie
z pewnej strategii oszczędnościowej MKiDN, by nie ponosić zbyt dużych
kosztów wdrażania zaleceń Konwencji UNESCO) cofa nas do lat 70., bo
nie respektuje natury przekazów ustnych.
Elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, których istotą są
żywe, ustne, bezpośrednie przekazy, są z d a r z e n i a m i k o m u n i k a c y j n y m i , a nie w y t w o r a m i , ich natura jest linearna, sekwencyjna,
są dialogowe, interakcyjne (przemienność ról nadawcy i odbiorcy), silnie
powiązane z sytuacją komunikowania i z kontekstem, budują wspólnotę
wiedzy i przeżyć między ludźmi, w rezultacie funkcjonując jako wyznaczniki tożsamości grupowej (zob. Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 32–48).
Przekazy ustne są przy tym steatralizowane, operują równocześnie stosowanymi różnymi kodami: językowym, dźwiękowym i somatycznym, są –
jak mówią teoretycy folkloru – synkretyczne (Gusiew). Dlatego na listach
niematerialnego dziedzictwa kulturowego – o czym za chwilę – dominują
śpiew, muzyka, taniec i obrzęd.
Ad 2. Problem definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego
jest wciąż jeszcze otwarty i powinien pilnie zostać dopracowany, zanim zostanie otwarta procedura wpisywania elementów na krajową listę dziedzictwa niematerialnego. Jak wspomniałem, podana w artykule 2 Konwencji
definicja ma charakter wyliczeniowy, robi wrażenie kompromisu między
stronami inicjującymi jej powstanie. Ogólnie mówiąc, Konwencja określa
znaczenie terminu „niematerialne dziedzictwo kulturowe” w sposób niepełny i niekoherentny. Jej dopracowania podjął się Zespół ekspertów powołany przez MKiDN, praca jest w toku.
Osobiście sądzę, że definicja niematerialnego dziedzictwa kulturowego
na użytek procedury kwalifikowania na „Listę” z jednej strony powinna być
p r e c y z y j n a i mieć walor o p e r a c y j n o ś c i (powinna dać podstawy
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do jednoznacznych rozstrzygnięć ze strony gremiów kwalifikujących),
a z drugiej – powinna być o t w a r t a na nowe inicjatywy wychodzące od
podmiotów środowiskowych.
Inspirujące jest porównanie trzech typów danych:
(1) definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego proponowanych
w art. 2 Konwencji;
(2) wpisów już dokonanych na międzynarodową Listę Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości (stan na 2005 rok);
(3) pełnych opisów kultury duchowej i społecznej wybranych wspólnot
(takich jak wielotomowy „Lud” Oskara Kolberga), pokazujących ich wewnętrzną zawartość, kwalifikującą się do objęcia zaleceniami Konwencji
z 2003 roku.
Ad (1). W Konwencji 2003 w art. 2 czytamy w ustępie 1:
„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 przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego.

Ta definicja została poprzedzona ograniczająca formułą „Dla celów niniejszej Konwencji”, osłabiającą jej uniwersalizm, co zostało także podkreślone w ograniczającym dopowiedzeniu:
Dla celów niniejszej Konwencji pod uwagę brane będzie jedynie takie NDK,
które jest zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowym i w dziedzinie
praw człowieka, a także odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania między
wspólnotami, grupami i jednostkami oraz zasadom zrównoważonego rozwoju.

To ograniczające dopowiedzenie wyklucza z ochronnych przepisów
Konwencji np. działania kibiców sportowych typu „ustawki”, skądinąd znamienny przejaw nowego folkloru środowiskowego, zasługującego na badania socjologów i folklorystów.
W ustępie 2 artykuł 2 Konwencji następuje uszczegółowienie następujące:
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe”, w rozumieniu ustępu 1, przejawia się
między innymi w następujących dziedzinach:
a) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
b) sztuki widowiskowe;
c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;
d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;
e) umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym (Konwencja 2003).

W toku przystosowywania Konwencji 2003 do polskich przepisów
i praktyk Zespół ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN
dokonał uszczegółowienia definicji tego dziedzictwa w sposób następujący:
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1. tradycje i przekazy ustne (np. pieśni, bajki, przysłowia, oracje, opowieści wspomnieniowe i wierzeniowe, recytacje obrzędowe, lamentacje, mowy pogrzebowe,
zawołania handlowe i zawołania pasterskie), w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
2. sztuki widowiskowe (np. tradycje muzyczne: wokalne, instrumentalne i taneczne; widowiska religijne, karnawałowe i doroczne);
3. zwyczaje, praktyki społeczno-kulturowe, rytuały, obrzędy i sposoby świętowania
(np. obrzędy przejścia: chrzciny, wesela, pogrzeby; ceremoniały lokalne i środowiskowe; zwyczaje odpustowe i pielgrzymki; gry, zabawy i folklor dziecięcy);
4. wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata (np. tradycyjne sposoby
leczenia, meteorologia ludowa, zamawiania: miłosne, medyczne; tradycyjne wyobrażenia o wszechświecie);
5. umiejętności rzemiosła tradycyjnego (Zapis w dokumentach NID z września
2012).

Szczególny niedosyt mój – jako polonisty i językoznawcy – budzi punkt
definicji dotyczący języka. Jest to element niematerialnego dziedzictwa
kulturowego uznany za najważniejszy, wymieniany jako pierwszy w kolejności, decydujący o kształtowaniu tożsamości narodowych, lokalnych,
grupowych, a jednocześnie – niedopowiedziany.
Sprawa ma dwa aspekty. Z jednej strony, w grę wchodzi funkcja tożsamościowa języka w przestrzeni międzykulturowej, europejskiej, globalnej,
kiedy mówienie określonym językiem narodowym, regionalnym czy lokalna gwara ma walor emblematyczny i jest znakiem wspólnoty i tożsamości grupowej. Pod tym względem język polski wyróżnia nas na zewnątrz –
w Europie – tak samo, jak dialekt śląski czy gwara podhalańska wyróżniają
mieszkańców regionu w Polsce – stanowią więc niezbywalne składniki niematerialnego dziedzictwa kulturowego2 i są przedmiotem ochrony i przekazu. Z drugiej strony, język jest klasyfikatorem społecznych doświadczeń
i archiwum kultury, przenosi wartości i obraz świata, a jego przyswojenie
jest warunkiem partycypacji w życiu wspólnoty narodowej, wpływa na
aspiracje, formuje mentalność członków wspólnoty. W tym sensie język
działa na wewnątrz, a jego badanie jest różnoznaczne z poznaniem wartości i treści własnej kultury.
Badania językoznawców, ujmujących język w perspektywie etnolingwistycznej (antropologiczno-kulturowej), pozwoliły sformułować tezę, że Polska tożsamość wspólnotowa ma charakter kulturowy, jest rozpoznawalna
poprzez język jako skarbnicę wartości tworzonych i dziedziczonych z tradycji, jest koncentryczna – zawiera zarówno wartości ogólnokulturowe, jak
też słowiańskie, nabyte łacińskie i chrześcijańskie, szlachecko-ziemiańskie,
2 Zwracała już na to uwagę prof. Halina Karaś w swoim komentarzu do ustaleń Konwencji
2003.
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chłopskie, nowsze zachodnioeuropejskie. Wszystkie one składają się na fenomen wielowymiarowej i wielowarstwowej polskiej mentalności, do której dostęp otwiera analiza języka z punktu widzenia utrwalonego w nim
językowo-kulturowego obrazu świata.
Polski ludowy obraz świata zawarty w języku i folklorze jest przedmiotem specjalnego opracowania w postaci Słownika stereotypów i symboli ludowych (SSiSL). Będzie on dokumentować – odpowiednio do postulatów
w Konwencji z 2003 roku – „wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata”, w tym też „tradycyjne sposoby leczenia, meteorologię ludową, zamawiania: miłosne, medyczne; tradycyjne wyobrażenia o wszechświecie”.
Wydane w 2012 roku dwa zeszyty pt. Świat, światło, metale i Meteorologia,
przedstawiają ważną część naszego narodowego (nie tylko ludowego) dziedzictwa niematerialnego. Staje pytanie, jaki walor dla współczesnych ma
taka dokumentacja? Np. ludowe przepowiednie deszczu (zob. Aneks do
artykułu). Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo ludowe potoczne (obiegowe) prognostyki pogody mają tylko w części podstawy realistyczne, dowodzą trafności obserwacji przyrody, ale w dużej części – mitologiczne, wynikające z tradycyjnych wierzeń.
Konwencja z 2003 roku w ustępie 3 artykułu 2 postuluje „ochronę mającą na celu zapewnienie przetrwania”, przez co rozumieć należy „identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie
i przekazywanie następnym pokoleniom” poprzez edukację i rewitalizację
różnych aspektów tego dziedzictwa. Czy wszystkie te działania wchodzą
zawsze w grę, można mieć poważne wątpliwości. Najmniej sporna jest potrzeba dokumentacji. Jest to zadanie dla badaczy. Inne działania wymieniane w Konwencji niewątpliwie wymagają krytycznej refleksji.
Tradycyjna wiedza o wszechświecie – którą również dokumentujemy
w SSiSL – jest oparta na wierzeniach i jej poznanie pokazuje istnienie wielu elementów ogólnokulturowych, wspólnym narodom żyjącym nawet daleko od siebie. Również w tym przypadku zasadne jest pytanie o wartość
tej wiedzy i tego systemu wartości dla człowieka współczesnego. Można
w nim jednak odnaleźć pewne elementy mające z dzisiejsze punktu widzenia walory ważne dla poznania najbardziej elementarnych, archaicznych
form naszej kultury, a także elementy mające walor estetyczny, poetycki.
Podam krótki fragment z opracowania hasła świat.
Utrwalony w polskiej kulturze ludowej obraz świata jest „naiwny”, różni
się od zobiektywizowanego obrazu naukowego. Jest budowany w perspektywie subiektywnej, antropocentrycznej. Jest bardzo silnie wewnętrznie zróżnicowany, poniekąd nawet niespójny. Wydziela się najpierw to,
co istnieje w kręgu najbliższym (domowym) i w sferze prywatnej, potem
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– w kręgu dalszym (obcy świat, dalekie strony) i w sferze publicznej (oficjalnej), w kolejności – ujmuje się całą ziemię jako środowisko człowieka, ten
świat w opozycji do „zaświatów” (nieba, piekła, tamtego/drugiego świata).
Polska kultura jest zdominowana przez przyswojony model b i b l i jn y, judeochrześcijański. Znamienne dla tego modelu jest wyraziste moralne wartościowanie postępowania człowieka w kategoriach dobra – zła,
a w obrazie świata obok nieba i ziemi ważne miejsce zajmuje piekło, czyściec i raj.
W ludowych mitach kosmogonicznych znajdujemy jednak elementy,
które odbiegają od wersji biblijnej, staro- i nowotestamentowej. Bo polska
kultura ludowa dziedziczy z głębokiej przeszłości prasłowiańskiej i indoeuropejskiej także starszy model m i t o l o g i c z n y. W modelu tym ład
świata oparty jest na napięciu między przeciwieństwami światła i ciemności, dobra i zła, życia i śmierci, pierwiastka męskiego i żeńskiego. Dwoistość jest traktowana jako immanentna cecha rzeczywistości, potwierdzona przez system opozycji semiotycznych (językowych i kulturowych) typu
góra – dół, jasny – ciemny, bliski – daleki, niebo – ziemia.
Do kosmosu jest odnoszony także podział ról na męskie i żeńskie. Niebo
związane z ogniem i słońcem, jest zapładniającym ojcem, zaś ziemia związana z wodą, jest rodzącą matką dla wszystkiego, co żyje. Niebo zapładnia
ziemię w czasie deszczu. W zagadce niebo, ziemia, woda, wiatr/powietrze są
wobec siebie jak ojciec, matka, syn, córka. Te archaiczne wyobrażenia o świecie mają walor poetycki, mogą być odbierane jako swoista kreacja, wizja.
W rozumieniu ludowym, świat w przy całej swojej złożoności jest pewną całością. Żyje; ożywa z wiosną, zieleni się i kwieci – jak roślina. Jego
symbolicznym przedstawieniem jest żywe i wiecznie odnawiające się drzewo („drzewo kosmiczne”).
Nie tylko rośliny i zwierzęta, ale i ciała niebieskie, ziemia, woda, ogień,
wykazują funkcje psychiczne, posiadają czucie i wiedzę w rozmaitych stopniach. Świat współczuje z człowiekiem i jest wrażliwy moralnie na bieg
spraw w świecie ludzkim. Ziemia pochłania złych ludzi, odmawia przyjęcia
samobójcy. Ogień i woda nie przyjmują krzywoprzysięzcy. Woda współczuje zdradzonej dziewczynie. Piorun razi zabójcę.
Ważne miejsce w ludowej aksjosferze zajmują relacje między ludźmi
oraz ludźmi i ich żyjącym otoczeniem. Wzorcowy scenariusz zachowań
w opowiadaniach o wyprawie bohatera w świat zakłada jego życzliwą i bezinteresowną pomoc okazywaną spotkanym ludziom i zwierzętom. W polskiej kulturze ludowej we wzajemnych stosunkach między ludźmi, między
ludźmi i zwierzętami oraz pewnymi roślinami, w całym świecie istot żywych, w całej przyrodzie, obowiązuje „zasada solidarności z życiem”. Jej
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jedynym powodem jest wedle badaczy (Thomasa i Znanieckiego) obrona
przez zniszczeniem i śmiercią. Ten fragment tradycyjnego niematerialnego
dziedzictwa kulturowego ma niewątpliwe odniesienia do współczesności,
ma walor ekologiczny.
Ad (2). W kolejności rzućmy okiem na Listę Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości z roku 2005 (została ona automatycznie przemianowania na Listę Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa
Ludzkości UNESCO).
Oto fragment listy Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa
Ludzkości3:
Albania – Albański folklor izopolifoniczny, proklamacja 2005
Belgia – „Karnawał w Binche”, proklamacja 2003
Belgia – „Houtem Jaarmarkt” (doroczny jarmark zimowy i targ bydła w SintLievens-Houtem), wpis 2010
Belgia – „Karnawał w Alost”, wpis 2010
Belgia – „Krakelingen i Tonnekensbrand” (święto ognia i chleba pod koniec zimy
w Geraardsbergen), wpis 2010
Belgia/Francja – „Pochód olbrzymów i smoków w Belgii i Francji”, proklamacja
2005
Bułgaria – „Bistritsa Babi”, proklamacja 2005
Chorwacja – „Śpiew ojkanje”, wpis 2010
Chorwacja – „Sinjska Alka” (turniej rycerski w Sinj), wpis 2010
Chorwacja – „Sztuka wyrobu pierników z północnej Chorwacji”, wpis 2010
Czechy – „Slovacko Verbunk” (Taniec rekrutów regionu Slovacko), proklamacja
2005
Czechy – „Obrzędy końca karnawału we wsiach regionu Hlinecko”, wpis 2010
Estonia – Przestrzeń kulturowa Kihnu, proklamacja 2003
Estonia – Tradycja śpiewu polifonicznego „Seto Leelo”, proklamacja 2009
Estonia/Litwa/Łotwa – Festiwal pieśni i tańca Bałtyku, proklamacja 2003
Francja – „Compagnonnage”, francuski system nauki zawodu, wpis 2010
Francja – „Francuska tradycja biesiadna”, wpis 2010
Francja – „Point d’Alençon”, technika wykonywania koronki igłowej, wpis 2010
Litwa/Łotwa – „Sztuka rzeźbienia krzyży i ich symbolika”, proklamacja 2001
Luksemburg – „Taneczny pochód w Echternach”, wpis 2010
Hiszpania – „Misterium w Elche”, proklamacja 2001
Hiszpania – „Patum” w Berga, proklamacja 2005
Hiszpania – „Flamenco”, wpis 2010
Hiszpania – „Ludzkie wieże w Hiszpanii”, wpis 2010
Hiszpania/Grecja/Włochy/Maroko – „Dieta śródziemnomorska”, wpis 2010
Portugalia – „Fado”, styl muzyczny, wpis 2011
3 Z Wikipedii, http://pl.wikipedia.org/wiki/Arcydzie%C5%82a_Ustnego_i_Niematerialnego_
Dziedzictwa_Ludzko%C5%9Bci, odczyt: X 2012. Nie jest jasne, czy kryteria stosowane
przy wpisie w ramach Proklamacji odpowiadają kryteriom wynikającym z Konwencji 2003.
Raczej nie.
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Rumunia – Tradycja Căluş, proklamacja 2005
Rosja – „Przestrzeń kulturowa i kulturowy przekaz ustny Semejskie”, proklamacja
2001
Rosja – „Olonkho – jakucki epos heroiczny”, proklamacja 2005
Słowacja – Fujara i muzyka na ten instrument, proklamacja 2005
Włochy – „Opera dei Pupi, Sycylijski Teatr Lalek”, proklamacja 2005
Włochy – „Pieśń Tenorów”: wyraz sardyńskiej kultury pasterskiej, proklamacja
2005

Lista ta ma zostać skonfrontowana z tzw. Listą Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, przygotowywaną pod auspicjami
Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Pozycje na istniejących już listach są dość podobne: obrzędy, muzyka,
taniec, pieśni, rzadko opowieści, jest rękodzieło. Nie ma języka jako takiego, nie ma nawet dialektów czy języków regionalnych, wymierających,
choć można było tego oczekiwać. Skądinąd wiadomo, że społeczności regionalne podejmują spontaniczne starania o zapewnienie regionalnej mowie jak najlepszej pozycji społecznej, jak pokazuje przykład Kaszub, Śląska
czy Podhala. Jednak na układanych listach niematerialnego dziedzictwa
kulturowego języki i dialekty prawie nie są reprezentowane. Wskazuje to
na pewne znaczące niedomogi list. Można powiedzieć, że nie wszystkie
ważne elementy niematerialnego dziedzictwa są podatne na proponowane
procedury.
Z 15 krajów europejskich (Polski brak), zgłoszono ponad 30 projektów.
Jest na Liście – przykładowo – jedna pozycja z Bułgarii: Bistritsa Babi –
archaiczna polifonia, tańce i praktyki rytualne z regionu Shoplouk; dwie
pozycje z Belgii: Hautem Jaarmarkt – doroczny jarmark zimowy i targ bydła oraz Krakelingen i Tonnekenbrand – święto ognia i chleba pod koniec
zimy; 3 pozycje z Francji: Francuski system nauki zawodu compagnonnage;
Point d’Alençon – rzadka technika wykonywania koronki igłowej oraz – co
zakrawa na żart – „francuska tradycja biesiadna”.
Nasuwa się wniosek, że zawartość Listy nie przystaje do definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Konwencji 2003!
Pozostaje więc trzecia droga – empiryczna. Rozpoznawanie rzeczywistych wartości danej kultury duchowej i społecznej, określanej jako niematerialne dziedzictwo kulturowe – poprzez jej obserwacje, badanie, dokumentację, analizy, konfrontacje z potrzebami środowiska z systemem potrzeb, oczekiwań, aspiracji, krytyczna ocena i wybór tych elementów, które
wydają się szczególnie znaczące w realizowanym programie polityki kulturalnej. Konwencja w kwestii wyboru daje pierwszeństwo podmiotom kultury, społecznościom lokalnym, postuluje jednak harmonizowanie działań
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oddolnych, społecznych, i odgórnych, instytucjonalnych (w warunkach
polskich państwowych i samorządowych). Do roli mediatorów w tego
typu mediacji są najlepiej przygotowane środowiska naukowe (co zostało
uwzględnione w propozycjach NID).
Ten przypadek i wynikające z tej sytuacji problemy zilustruję przykładem
wydanego w roku 2011 tomu „Lubelskie”.
Ad (3). W lubelskim tomie – czwartym z serii „Nowego Kolberga” wydawanego przez Instytut Sztuki PAN, mamy udokumentowany stan tradycyjnej regionalnej kultury wokalno-muzycznej Lubelszczyzny. Tom złożony
z 6 części obejmuje różne gatunki folkloru wokalno-muzycznego. Co z tego
udokumentowanego bogactwa obroni się samo, bez podejmowania osobnych starań? Co ginie i warte jest podtrzymania jako wartość, jeśli już nie
dla lokalnej społeczności, to w szerszej perspektywie – ogólnonarodowej?
Broni się folklor religijny – kolędy, pieśni za Obrazem, pieśni pielgrzymkowe. Ginie repertuar i rzadkie melodie obrzędowe, weselne, pasterskie,
kołysanki, miłosne. Pieśni kolędnicze i kolędy apokryficzne. Czy jest sens
je ratować? Tak. Bo są to utwory o dużych walorach poetyckich, przy czym
– co niezmiernie istotne – doceniają to nie sami nosiciele, członkowie macierzystych społeczności, ulegający modzie wielkomiejskiej, ale raczej muzycy młodszej generacji, zespoły folkowe, często z miasta, często niemający
wcześniej kontaktu z tradycją wiejską. Przykładem zespół stworzony przez
artystę ze Śląska, Joszka Brodę, „Dzieci z Brodą”, który nagrał interesującą płytę Kolędy ze Wschodu, ocalając od zapomnienia ginące pieśni kolędnicze południowej Lubelszczyzny. Pomógł ocalić od zapomnienia ginące
piękno, które sami ludzie ze wsi już odsunęli (przejściowo?) na margines,
zlekceważyli, choć jeszcze do końca nie zapomnieli.
Na koniec uwaga co do rozwiązań organizacyjnych sprzyjających realizacji programu zawartego w Konwencji z 2003 roku.
Rozważania teoretyczne i postulaty respektujące ducha Konwencji
z 2003 roku, która już w Polsce obowiązuje w sensie prawnym, powinny
mieć przełożenie na odpowiednie rozwiązania praktyczne, organizacyjne. Szeroki zakres działań, postulowany w Konwencji, wymaga współpracy kilku grup podmiotów: środowiska naukowego i artystycznego, nauczycieli pracujących na wszystkich poziomach szkolnictwa, animatorów
i menedżerów kultury oraz mediów, które towarzyszą wszystkim wymienionym sferom działania. Spośród wymienionych grup, cztery pozostają
w administracyjnej zależności od różnych ministerstw, tj. Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Dlatego optymalnym rozwiązaniem byłoby
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powołanie wspomnianej m i ę d z y r e s o r t o w e j a g e n d y, która miałaby
możliwość współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym
także z bardzo aktywną i niezmiernie ważną stroną społeczną.
Szczególnie cenne są różne rodzące się od pewnego czasu inicjatywy
i programy, które mogą pomóc w realizacji zaleceń Konwencji. Do takich działań, w których instytucje państwowe i pozarządowe już spotkały
się z indywidualnymi twórcami, naukowcami i animatorami kultury, zaliczam powołanie Fundacji na rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce, prace lubelskiego Teatru NN – Brama Grodzka, w którym
miejsce dla siebie znalazł program Historia Mówiona, równolegle rozwijany też w ośrodkach radiowych (Radio Lublin) i uniwersyteckich (Lublin,
Wrocław).

rozwiązanie skrótów

SSiSL – Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, t. i, Kosmos, cz. 1.
Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, 1996; cz. 2. Ziemia, woda, podziemie,
1999; cz. 3. Meteorologia, 2012; cz. 4. Świat, światło, metale, 2012, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
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.
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aneks

Ludowe przepowiednie na deszcz (w skrócie, według Słownika stereotypów i symboli
ludowych, red. J. Bartmiński, t. 1, Kosmos, cz. 3, Meteorologia, Lublin 2012.)
Na deszcz wskazują znaki na niebie:
(a) Słońce (na wiosnę lub w lecie): praży, kryje się za chmurę, za wał, ogląda się, tj. gdy zaszedłszy za chmurę, nagle połową tarczy się pokaże, zachodzi na
różowo, na czerwono, jest małe i bardzo grzeje, wstaje w kole, w czapce; na słońce
wchodzą słonecznice, tj. chmury prześwietlone promieniami słońca.
(b) Księżyc otoczony kołem/obwódką/laurką/oborą/ma takie koło (nazywano
go wtedy kudłatym księżycem); otoczony mgiełką, różową chmurą, ma krąg okolony
koroną i jest w czepku. Przysłowia: Miesiączek w kole za trzy dni woda w dole; Księżyc w lisiej czapie – będzie deszcz. Będzie D., jeżeli księżyc na nowiu lub w ostatniej
kwadrze ma rogi zwrócone do dołu, przysł. Z kobieli (wypukłości) piecze, z rożka
ciecze, ale mówiono też, że z roga to pogoda, a z kołbiele to sie leje.
(c) Gwiazdy mrugają, migoczą (płaczą); jest ich mało na niebie, nie widać ich
lub widać wiele.
(d) Droga Mleczna słabo świeci.
(e) Dyszel Wielkiego Wozu jest zwrócony w dół.
Zjawiska atmosferyczne:
(a) Będzie D., jeżeli pojawia się tęcza, bo pijowka pije woda.
(b) Chmury czarne, popielate, ciemne zwiastują silny D., nazywane są: wodnymi
obłokami, moczaczami, cyrniawami, babami, wilkami, psami (Psë są gonią po niebie,
jak one są zaczną grëzc, to më oberwiemë. Psë bądą wnet sikałë).
(c) Mgła z rana unosi się do góry.
(d) Powietrze w lecie jest przejrzyste.
(e) Na wodzie tworzą się podczas D. bąble – D. będzie padał długo.
(f) Ogień źle się pali.
(g) D ym z komina po ziemi się wala, ściele się, tłucze się po ziemi.
Zachowanie zwierząt i ptaków:
Konie rżą i ligają. Bydło ryczy i poziewa, żłób liże albo sobie pyzę oblizuje.
Psy żrą/gryzą trawę. Myszy przebiegają po izbie. Ry by rzucają się, wieczorem pluskają na powierzchni wody. Ż aby skrzeczą. Komar y kąsają. Bąki bączą,
por. przysł.: Gdy bąk bączy, będzie deszcz.
Pchły dokuczają.
Pszczoły do ulów śpieszą.
Mrówki wychodzą z mrowisk.
Ptaki są niespokojne, gromadzą się koło domostw, w sadach.
Kur y kąpią się w piasku, tarzają się po ziemi, „pożerają” trawę.
Kogut pieje.
Wrony drą się, kraczą, przysł. Wrona kracze – będzie deszcz, tłuką się/błąkają się.
Wróble świergoczą, mocno w kupę się zbijają.
Jaskółki nisko latają.
B ociany siadają na polu.
Gołębie chowają się do gniazda.
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Samopoczucie ludzi:
Nos swędzi, drze w kościach, czuje się senność.
Baby się całują, przysł. Jak się baby całują, deszcz powodują.

the specificity of intangible cultural heritage
– problems of protection, documentation,
and revitalization
The author discusses misunderstandings resulting from failure to understand the
specificity of intangible cultural heritage (ICH) and from its identification with
tangible heritage. He points out seven potential areas of contention and proposes
seven problems to be analyzed and solved.
First, the program of ICH protection, democratic in spirit, more plebeian than
elitist, is associated with oral tradition rather than enhancing orality with written
one.
Second, the definition of ICH requires critical analysis because the one in the
UNESCO Convention (Article 2) is cumulative/enumerative. Language as a factor
of group identity is disregarded.
Third, the ICH “List” cannot be a goal in itself; it should not be a form of marketing promotion of the best-selling project. What is a threat here is arbitrariness
and randomness, which is why the criteria for inclusion in the ICH list should be
better specified.
Fourth, the entities interested in implementing the Convention are highly varied, their goals and interests are divergent, and their abilities to articulate their
needs are different, the most important entity – local communities – having the
lowest capability to do so. They require assistance by professionals.
Fifth, one’s own (local, national) tradition has to be cultivated but there is also
a danger that ICH protection may lead to the creation of artefacts, restoration to
seeming life of something that is not actually needed in modern society.
Sixth, one should avoid overformalization and overinstitutionalization of the
delicate matter which makes up ICH so as to not harm its natural functioning in
its native community.
Seventh, the program of ICH protection and support in its collective aspect
has to make room for the folk sphere, which is artificially being eliminated in Poland at present. The author demands that the folk sphere be redefined in terms of
“spontaneous folklore”.
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Przedmiot i funkcje Konwencji
o ochronie niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Spojrzenie etnologa
Zbigniew Jasiewicz
Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Szkoła Wyższa Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

D

okument UNESCO z 2003 roku (Konwencja 2003), dotyczący ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, podobnie jak inne tego
rodzaju, wymaga uwagi, aby właściwie zrozumieć cele przyjęte przez jego
twórców. Namysł potrzebny jest również po to, aby dostosować Konwencję, przygotowaną z myślą o wszystkich krajach i kulturach, do potrzeb
i warunków poszczególnych społeczeństw narodowych.
W swoim opracowaniu pragnę skoncentrować się na celach Konwencji,
tak jak ja je rozumiem, określić, z perspektywy etnologa/antropologa, czym
jest przedmiot ochrony przyjęty w Konwencji i jak jest on komentowany,
przedstawić wybrany fakt kulturowy z naszej kultury narodowej i odpowiedzieć na pytanie, czy spełnia on wymagania przyjęte dla dobra kulturowego godnego ochrony w zinterpretowanym przeze mnie dokumencie
oraz zastanowić się nad znaczeniem tego dokumentu dla nauk o kulturze.

perspektywa etnologa /antropologa
w interpretacji konwencji

Twórcy Konwencji, podobnie jak wielu innych uczestników życia społecznego, postrzegają świat jako poddany głębokim zmianom społecznokulturowym. W preambule wskazują na „procesy globalizacji i przemian
społecznych” jako na te, które obok wielu następstw pozytywnych, „powodują poważne zagrożenie w postaci degradacji, wyginięcia i zniszczenia
niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. Traktują dokument i zaproponowane w nim działania jako instrument ulepszania i stabilizacji świata.
Potępiają nietolerancję. Celem Konwencji jest, posługuję się określeniami
użytymi w jej polskim tekście (Konwencja 2003), osiągnięcia „wzajemnego
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zrozumienia między ludźmi”, „poszanowania między społecznościami”,
ugruntowanie „praw człowieka”, a środkami prowadzącymi do tych celów
jest „zbliżenie” i „wymiana” kulturowa, „dialog między społecznościami”,
„różnorodność kulturowa”, „ludzka kreatywność”, edukacja „młodszych
pokoleń”, „poczucie tożsamości i ciągłości”. Zaleca realizowanie koncepcji „zrównoważonego rozwoju”, dwukrotnie wymienionej w preambule
i uznanej za najbardziej właściwą drogę rozwojową.
Zrównoważony rozwój rozumiany jest, zarówno w Konwencji, jak
i w antropologii rozwoju, jako taki, w którym zmianom technologicznym
i społecznym towarzyszy poszanowanie dla wybranych dóbr z własnego
dziedzictwa z zakresu kultury niematerialnej i materialnej, utrzymujących
historyczną ciągłość społeczności, w którym uczestnicząca w zmianach
grupa nie traci swojej podmiotowości, nie jest przedmiotem oddziaływania, a partnerem państw i instytucji promujących przemiany. To właśnie
dążenie do stworzenia partnerskich relacji jest przyczyną, dla których
twórcy Konwencji podkreślają znaczenie wzmocnienia tożsamości i kreatywności grupy, pod warunkiem jednakże, że wartości partykularne,
służące wyłącznie grupie i będące niejednokrotnie narzędziem przemocy
i dominacji, przekształcone zostaną\ w wartości uniwersalne, które zgodne
są – tu znowu cytat – „z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi
w dziedzinie praw człowieka” i odpowiadają „wymogom wzajemnego poszanowania między społecznościami, grupami i jednostkami”.
Społeczną legitymizację Konwencji i przewidywanego w niej zarządzania kulturą dostrzegają w świadomości „powszechnej woli oraz wspólnej
troski, aby chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości”, a także w istniejących już porozumieniach międzynarodowych. Znaczenie
Konwencji polega na uznaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego
za istotny czynnik rozwoju, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na to, że
może być ono chronione i włączane do współczesnego życia jedynie przy
aktywności poszczególnych społeczności, których jest własnością, i akceptacji społeczeństwa globalnego.
Konwencja określa przyjęty w niej przedmiot ochrony wielostopniowo:
w nazwie dokumentu; w jego preambule, wskazując na znaczenie i funkcje
przedmiotu ochrony oraz na jego depozytariuszy i beneficjentów; wreszcie
– w próbie jego zdefiniowania oraz przez wymienienie przykładów dziedzictwa odpowiadającym zaproponowanej definicji.
Przedmiotem ochrony wskazanym w nazwie Konwencji w angielskiej
wersji językowej jest „nieuchwytne” lub „niedotykalne” (intangible) dziedzictwo kulturowe, w innych językach przyjętych jako oficjalne i robocze
w ONZ i UNESCO, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim – dziedzictwo
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niematerialne. Jest ono silnie powiązane z dziedzictwem materialnym, ponadto zależne jest od dziedzictwa przyrodniczego. Współzależność tych
trzech rodzajów dziedzictwa stwierdzono już w preambule.
Pojęcie dziedzictwa kulturowego obejmuje wszystko to, co z przeszłości
przekazywane jest do naszej teraźniejszości, zarówno dobra korzystne dla
je przejmujących, jak i niekorzystne. Jest bliskie pojęciu tradycji, która różni się jednakże tym, że istotne dla niej nie jest to, co się dziedziczy i jak się
dziedziczy (sposób transmisji), ale to, że dziedzictwo – lub domniemane
dziedzictwo – poddaje się ocenie, związanej z nią selekcji oraz adaptacji
i włącza do życia kolejnych pokoleń. Wymaga zaangażowania się podmiotu, jakim jest dziedzicząca jednostka lub grupa. Dziedzictwo zatem należy
do zobiektywizowanego świata tworzonego przez proces historyczny, tradycja natomiast ingeruje w ten proces w momencie, w którym przeszłość
styka się z każdorazową teraźniejszością za sprawą uruchomionego systemu wartości, jest produktem kulturowym społeczności współczesnych.
Jerzy Szacki w znanej pracy Tradycja. Przegląd problematyki napisał, że
„kierunek zainteresowania [dziedzictwem – Z. J.] ulega odwróceniu: nie
władza umarłych nad żywymi, lecz żywych nad umarłymi jest właściwym
przedmiotem badań nad tradycją” (Szacki 1971: 150). Wybór terminu „dziedzictwo” a nie „tradycja” w nazwie dokumentu wydaje się wynikać z tego,
że jego twórcy pragnęli objąć jego działaniem zakres jak najszerszy; nie tylko te elementy przeszłości, które stały się już tradycją, ale również te niedoceniane, ukryte, niekiedy zachowane jedynie przez jednostki, które po
przywróceniu do życia mogą stać się wartością grupy. Konwencja, wskazując na wybrane elementy dziedzictwa, zmierza do ich przekształcenia
w tradycję – istotny składnik teraźniejszości.
W Konwencji dostrzeżono siłę sprawczą dziedzictwa jako źródła różnorodności kulturowej i zrównoważonego rozwoju oraz czynnika zbliżenia, wymiany kulturowej i wzajemnego zrozumienia między ludźmi, co
uzasadnia jego znaczenie. Dokument ten przestrzega przed niebezpieczeństwami zagrażającymi dziedzictwu wynikającymi z niektórych następstw
globalizacji oraz nietolerancji, stwarzającymi groźbę jego degradacji, zaniku i zniszczenia. Wsparcie dla dziedzictwa, a także dla działań proponowanych przez Konwencję, widzi w powszechnej woli i wspólnej trosce, aby
je chronić, które jednak nie wykluczają potrzeby kształtowania świadomości wartości tegoż dziedzictwa poprzez edukację, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Ważne dla zrozumienia istoty tego, co ma być przedmiotem
ochrony, jest wskazanie na jego depozytariuszy i beneficjentów: społeczności, społeczności autochtoniczne, bliżej nieokreślone inne grupy i – w niektórych przypadkach – jednostki, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu,
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ochronie, utrzymywaniu i odtwarzaniu dziedzictwa. W Konwencji wyraźne jest przesuniecie akcentu, w porównaniu z poprzednimi dokumentami
UNESCO, z wytworów i przejawów kultury oraz specjalistów od badania
i ochrony dóbr kultury na ludzi je utrzymujących i praktykujących, ich
umiejętności, wiedzę i potrzeby. Uwaga twórców Konwencji skierowana
jest głównie ku grupom nieelitarnym i kulturze popularnej, w jednej ze
swych środowiskowych odmian ludowej. Dziedzictwo kulturowe tych grup
jest jednocześnie wartością narodową i ogólnoludzką, dlatego winno być
chronione także przez państwa i społeczeństwo globalne, reprezentowane
przez instytucje o charakterze międzynarodowym.
Próby sformułowania definicji niematerialnego, „nieuchwytnego dziedzictwa kulturowego” oraz jej konkretyzacji poprzez wymienienie przykładów działań i wytworów kulturowych dla niej charakterystycznych,
zawarte zostały w art. 2. Konwencji. Dziedzictwo to obejmuje zarówno zachowania mentalne, jak i obiekty materialne oraz przestrzenie kulturowe
– miejsca wyposażone kulturowo i stanowiące teren działań kulturowych.
Są one rozpoznawane jako część dziedzictwa kulturowego, przekazywane z pokolenia na pokolenie, odtwarzane w interakcjach ze środowiskiem
społecznym i przyrodniczym, podlegają wpływom historii i zaopatrują
społeczności oraz – w niektórych przypadkach – jednostki, w poczucie
tożsamości i ciągłości trwania, wzmacniając w ten sposób szacunek dla
różnorodności kulturowej i rozwijając kreatywność. Istotnym uzupełnieniem jest stwierdzenie, że dla celów Konwencji uwaga zostanie skierowana
na takie tylko dziedzictwo, które jest zgodne z istniejącymi instrumentami
międzynarodowymi w zakresie praw człowieka, jak również wymaganiami wzajemnego poszanowania między społecznościami, innymi grupami
i jednostkami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Jako przykłady
tak rozumianego niematerialnego dziedzictwa kulturowego Konwencja
wymienia tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, praktyki społeczne, rytuały i wydarzenia świąteczne, wiedzę i praktyki dotyczące przyrody
i wszechświata oraz tradycyjne rzemiosło.
Wprowadzony do Konwencji termin nieuchwytne (intangible) – niematerialne dziedzictwo kulturowe zastąpił stosowane w poprzednich programach UNESCO, skierowanych na ochronę dóbr kulturowych, nazwy
folklor i tradycje. Stworzono definicję obejmującą zjawiska kulturowe nie
tylko niematerialne, ale także materialne, te ostatnie jednakże traktowane
jako korelaty lub nośniki treści niematerialnych. Definicja ta, w znacznej
mierze enumeratywna, nie wydziela precyzyjnie, co prawda, z całości kulturowej objętego nią zakresu, ale wskazuje na te przejawy kultury, których
ochrona może pomóc w realizacji celów wyznaczonych w Konwencji. Nie
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jest zamknięta, często posługuje się określeniem między innymi, pozwala
na różne interpretacje, obrosła komentarzami i propozycjami nowego jej
sformułowania, wypracowanymi na kolejnych konferencjach i przedstawionymi w publicystyce i czasopismach naukowych.
W próbie definicji zawartej w Konwencji wyodrębnić można to, co
uznano w niej za istotę, rdzeń niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
to jest zachowania mentalne, związane z nimi korelaty materialne oraz manifestacje – praktyki kulturowe, stanowiące jednocześnie środek transmisji
dziedzictwa w czasie i przestrzeni. W definicji „niematerialnego dziedzictwa kulturowego” zaproponowanej na 21. Zgromadzeniu ogólnym ICOM
w Seulu w roku 2004 struktura wewnętrzna zjawiska przedstawiona została
bardziej szczegółowo. Składają się na nią „media” – środki przekazu, treści
o charakterze mentalnym, stanowiące o jego istocie oraz przejawy kultury, poprzez które owe treści mentalne są postrzegane, przedstawione jako
praktyki, zwyczaje, obrzędy i umiejętności (Odrowąż-Pieniążek 2005: 216;
Siekacz 2010: 120). Najważniejsze są zatem w tych definicjach nie przedmioty materialne – artefakty, ale przede wszystkim wartości: etyczne, estetyczne i intelektualne, kształtujące postawy i decydujące o światopoglądzie
i zachowaniach członków społeczności – głównym przedmiocie oddziaływania Konwencji.
Określenie nieuchwytne dziedzictwo kulturowe z dokumentu w języku
angielskim, uznane za należące do „języka UNESCO” (Kirshenblatt-Gimblett 2004: 58), w polskim przekładzie stało się niematerialnym. Tłumacz
lub tłumacze nie mieli wyboru. Termin angielski jest obcy tradycji języka
polskiego i został uwzględniony w nielicznych tylko publikacjach polskich
(por. Odrowąż-Pieniążek 2005: 216); zadziałał ponadto przykład przekładów w innych językach. Sięgnięto po określenie znane nie tylko z języka
potocznego, ale także z terminologii naukowej. Wprawdzie termin kultura niematerialna stosunkowo rzadko był i jest stosowany w polskim piśmiennictwie etnologicznym/antropologicznym, w szerokim użyciu był
natomiast i pozostaje termin kultura materialna. Nadaje mu się różne znaczenia, dawniej występował najczęściej jako człon dwu lub trójdzielnego
podziału kultury: kultura materialna i duchowa lub kultura materialna,
duchowa i społeczna (por. m.in. Moszyński 1958: 21 i n.). Autor tego tekstu
jest absolwentem uniwersyteckiego studium historii kultury materialnej.
To właśnie popularność terminu kultura materialna ułatwia akceptację dla
jego przeciwieństwa – kultury niematerialnej. Nie usuwa jednakże braku,
jakim przy tego rodzaju systematyce kultury jest nieuwzględnienie złożoności zjawisk kulturowych łączących w sobie trzy aspekty: mentalny, zachowań uzewnętrznianych i materialny. W każdym artefakcie – obiekcie
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materialnym – dostrzec przecież można wiedzę i działanie potrzebne do
jego stworzenia, a także funkcje i znaczenia, natomiast w wytworach umysłu – ideach na przykład czy dziełach artystycznych – praktyki i środki
materialne konieczne dla ich stworzenia, utrwalenia i upowszechnienia.
Dlatego od dawna wskazywano na konieczność usunięcia lub przedefiniowania terminu kultura materialna (por. choćby Nowicka 1991: 66
i n.; Barański 2007: 21 i n.). Dokument UNESCO, w jego polskiej wersji
zawierający termin dziedzictwo niematerialne, utrwali rozróżnienie kultury na materialną i niematerialną i sprzyjać będzie dyskusjom nad ich
zdefiniowaniem.
Inną, zwracającą uwagę etnologa, cechą tekstu Konwencji w języku
polskim, jest konsekwentne tłumaczenie słowa community jako wspólnota, archaizujące i nadające szczególny wymiar strukturze społecznej. Nie
uwzględnia ono istniejących już tłumaczeń zastosowanych w omówieniach
Konwencji w języku polskim (por. Jodełka 2005: 176 i n.). Utrata terminu społeczność, na który można przecież przetłumaczyć słowo community,
odsuwa naszą uwagę od społeczności terytorialnych, lokalnych i regionalnych, a także partycypujących w nich jednostek, które wydają się być ważnym celem oddziaływania Konwencji, i w ten sposób ogranicza społeczne
jej oddziaływanie. Wprowadzenie natomiast określenia ludy autochtoniczne
jako tłumaczenia indigenous communities powoduje etnizację dokumentu
w wersji polskiej, unikaną przez UNESCO, choć jednocześnie wskazuje
na etniczne i językowe grupy autochtoniczne na ziemiach polskich, takie
jak Kaszubi, Łemkowie i Tatarzy, będące źródłem różnorodności kulturowej w Polsce, zainteresowane ochroną swojego dziedzictwa kulturowego.
Zastąpienie z kolei social practices i festive events przez zwyczaje i obrzędy
świąteczne prowadzi do jeszcze silniejszej jego folkloryzacji i kierowania
uwagi na kulturę ludową, co w naszej sytuacji kulturowej nie jest jednak
bezzasadne.
Świadomy trudności w definiowaniu terminu kultura, do tego niematerialna, niedotykalna lub nieuchwytna, nie proponuję takiej definicji, pragnę
jedynie wskazać cechy, w oparciu o tekst Konwencji, wywołane przezeń
dyskusje i moją wiedzę i przekonania, którymi winny się odznaczać zjawiska kulturowe objęte tym mianem, godne ochrony i aktywacji:
– są tradycyjne, uznawane za dziedzictwo grupy przejęte od poprzednich pokoleń, rzadziej dziedzictwo terenu (nasze ziemie północne i zachodnie z ludnością wymienioną), najczęściej żywe, choć niekiedy bliskie
zapomnienia, a nawet zapomniane. Konwencja nie dzieli zjawisk kulturowych objętych mianem dziedzictwa na „oryginalne” i „wtórne”, te ostatnie, w odniesieniu do kultury ludowej, określane w etnologii europejskiej
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mianem folkloryzmu, ani na „autentyczne” i „wynalezione”, nie interesuje
się ich szczegółową chronologią, najważniejsza jest ich akceptacja i możliwości pozytywnego oddziaływania na życie i świat wartości jednostek
i współczesnych społeczności;
– są związane ze społecznościami, lokalnymi lub regionalnymi, a także z inaczej ukształtowanymi grupami: etnicznymi lub zawodowymi; stanowią wartość dla tych grup lub mogą stać się wartością. Konwencja nie
wymienia „kultury ludowej”, zjawiska przecież nie uniwersalnego, nie wymienia także „kultury narodowej”, na niektórych terenach i w niektórych
okresach wykorzystywanej dla utrwalenie hegemonii grupy narodowej, ani
też „kultury popularnej”, właściwej współczesnym społeczeństwom. Koncentruje się na działaniach kulturowych podejmowanych przez tzw. „zwykłych” ludzi, praktykowanych w społecznościach i innych grupach najbliższych tym ludziom, pragnie uczynić je własnością kultury ludzkości;
– posiadają strukturę, wzór, są powtarzalne, można je wyodrębnić
z kontekstu kulturowego w celu identyfikacji, dokumentacji i odtwarzania; są zdolne do przekroczenia granic własnego środowiska i mogą stać
się własnością szerszej grupy ludzi. Przedmiotem uwagi nie będzie zatem
przypadkowa biesiada albo „wesele polskie” – ze względu na jego różnorodność i nieokreśloność, możliwe do wyodrębnienia jedynie w środowiskach wieloetnicznych, ale – wesela przypisane do mniejszych lub większych regionów: krakowskie, śląskie, biskupiańskie, szamotulskie, albo środowisk zawodowych, np. górnicze lub żołnierskie. Konwencja koncentruje
się na sferze publicznej; w weselu jako obrzędzie granica między tym, co
publiczne i tym, co prywatne, była i nadal jest zmienna. Dlatego przedmiotem ochrony mogą być w pierwszym rzędzie wesela przekształcone w widowiska, odgrywane według przygotowanych lecz podlegających zmianom
scenariuszy. Podkreślam słowo widowisko, Konwencja bowiem, choć wymienia i docenia jednostki jako ważnych nosicieli kultury, nie zamierza
wdzierać się do życia prywatnego. Współczesnym przykładem upublicznienia wesel była seria widowisk wesel regionalnych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, w trakcie których
członkowie zespołów folklorystycznych brali ślub, a także – w szerszym zakresie – oddawanie organizacji wesel firmom zajmującym się imprezami,
które zresztą w swoich ofertach proponują wprowadzenie do nich elementów tradycyjnej obrzędowości;
– pełnią uznane za pozytywne funkcje społeczne: utrwalają tożsamość,
poczucie związku z miejscem życia, poszanowanie dla różnic kulturowych, sprzyjają kreatywności, nawet jeśli ta kreatywność przekształca się
w „przemysł dziedzictwa i tradycji”, wykorzystywany choćby w turystyce
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kulturowej. Nie będą objęte ochroną praktyki społeczne wywołujące nietolerancję, wzmacniające fobie wobec innych, np. rasizm czy nacjonalizm,
lub zagrażające innym podstawowym prawom człowieka;
– są przedmiotem działania społeczności, organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych, a także instytucji bezpośrednio związanych ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi i organami samorządowymi oraz je
aktywizują. Mniej interesujące dla Konwencji są takie zjawiska kulturowe,
które podlegają oddziaływaniu i są inspirowane i wykorzystywane przez
instytucje ponadlokalne i ponadregionalne, polityczne i religijne;
– oceniane być powinny – na tym zbudowane jest ich znaczenie –
zgodnie z systemem wartości społeczności lub innej grupy, do której należą, a nie ze względu na ich wyjątkowość lub inne kryteria wnoszone z zewnątrz. Konwencja nie wyróżnia „arcydzieł dziedzictwa niematerialnego”,
które, z konieczności, otrzymują to miano na podstawie porównywania
wytworów kulturowych z różnych społeczności i kultur i stwierdzenia ich
niezwykłości, z czym spotykamy się w innych programach UNESCO;
– są żywe nie tylko dlatego, że istnieją w każdorazowej współczesności,
ale także dlatego, że podlegają przekształceniom, dotyczącym zarówno ich
formy i treści, jak i funkcji i znaczeń, wynikających ze zmian w społecznościach i zmieniających się potrzeb tych społeczności. Przekonanie, dość
powszechne i uzasadnione, że nie potrzebują ochrony przejawy kultury żywotne i wartościowe, a zjawiskom prawie martwym i niecenionym ochrona nie pomoże (m. in. Kirshenblatt-Gimblett 2004: 56), wynika z wiedzy,
że przejmowanie, adaptacja i porzucanie dziedzictwa jest stałym elementem mechanizmu reprodukcji kultury. Podkreśla jednocześnie znaczenie
rozsądnego wyboru elementów kultury godnych wsparcia;
– ograniczenie przekazu międzypokoleniowego, a nawet jego przerwanie nie uniemożliwia uznanie dobra kulturowego za dziedzictwo. Język, obrzęd, widowisko, wiedza i umiejętności, będące własnością grupy
w przeszłości, jeśli są lub mogą zostać odtworzone i znaleźć swe miejsce
w życiu współczesnym, godne są wsparcia i ochrony. Stąd wartość archiwów dziedzictwa kulturowego, takich np. jak zbiory Oskara Kolberga, pomagających w rewitalizacji praktyk kulturowych oraz ludzi działających
współcześnie: dokumentalistów, animatorów życia kulturalnego, a przede
wszystkim członków społeczności przechowujących wiedzę o tradycjach
grupy i zdolnych ją upowszechniać;
– mają zapewnioną, choćby na jakiś czas, możliwość odtwarzania, co
wymaga zespołu ludzi o określonej wiedzy i umiejętnościach lub przygotowania takiego zespołu poprzez system opieki, m. in. w postaci edukacji
formalnej i nieformalnej.
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wesele szamotulskie a zapisy konwencji z 2003 roku

Faktem kulturowym, który przedstawię aby sprawdzić, czy odpowiada on
wymaganiom zinterpretowanej powyżej Konwencji i może kandydować do
wpisania na jedną z list przewidzianych przez ten dokument, jest Wesele
szamotulskie, wystawione po raz pierwszy w roku 1932, według scenariusza opublikowanego nieco później, w roku 1934. Wesele to obrzęd najczęściej, obok dożynek, przenoszony na scenę lub wybrane inne miejsce i odtwarzany przed publicznością (Tomicki 1981: 366). Jednocześnie wesele to
obrzęd najwcześniej dokumentowany i opracowywany, dlatego ważny dla
rozwoju etnologii polskiej. Wystarczy wspomnieć znakomity jego opis,
w konwencji scenariusza widowiska teatralnego, w artykule Obrzędy weselne ludu mińskiego w guberni mińskiej…, opublikowany w „Tygodniku
Wileńskim” w roku 1819 oraz Obchody weselne Zygmunta Glogera z 1869,
będące pierwszą monografią problemową w tejże etnologii (Jasiewicz 2011:
52, 149). Także wesela na terenie Wielkopolski doczekały się kilku opracowań, które potwierdzają występowanie w jej części, będącej dawniej pod
zaborem pruskim, swata pod nazwą faktora, odgrywającego ważną rolę
w Weselu szamotulskim (Wojciechowska 1967: 132; Brencz 1996: 171). Józef
Burszta inscenizowane wesela ludowe zaliczył do „folkloru widowiskowego” i objął terminem folkloryzmu (1972: 85), który to termin badacz przejął
i rozwijał.
Społeczność Szamotuł i okolic, terenu na którym powstało w roku 1840
Towarzystwo Zbieraczy Starożytności Krajowych, pierwsze na ziemiach
polskich stowarzyszenie o celach archeologicznych i etnograficznych,
uznała kulturę ludową za cenne dziedzictwo i przekształciło ją w tradycję, dostrzegając w niej za czasów zaborów wartości narodowe, a później,
w okresie międzywojennym, związane z regionalizmem. To przecież regionalizm stał się ważnym ruchem społecznym i ideologią II Rzeczypospolitej,
propagującą ideę małych ojczyzn. Na początku XX wieku był tu proboszcz,
który żądał przystępowania do ślubu w strojach ludowych, modne stało
się fotografowanie w tym stroju również mieszkańców miasta, miejscowy
plastyk sięgał po inspiracje zawarte w sztuce ludowej regionu, nauczyciel
śpiewu zbierał i publikował miejscowe pieśni, kultura regionalna znalazła
się w programach szkolnych, czasopismo gimnazjalne ogłaszało artykuły
o problematyce etnograficznej. To w tym czasie członkowie Akademickiego
Koła Szamotulan podjęli inicjatywę zgromadzenia materiału, opracowania
i opublikowania Wesela. Działaczka społeczna – znawczyni folkloru, uczestnicząca w przygotowaniu scenariusza Wesela, stała się po II wojnie światowej energiczną organizatorką i instruktorką miejscowych zespołów pieśni i tańca. Pojawiły się również inne kierowniczki regionalnych zespołów
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artystycznych, które potrafiły, wraz ze wspierającymi je instytucjami i osobami, wznowić wystawianie Wesela szamotulskiego, pokazywanego nie
tylko w Szamotułach, ale również w innych miejscach w kraju i zagranicą,
w całości jednak już dawno, ostatnio w roku 1980 (Kęsy 2008: 70).
Scenariusz w okresie powojennym zmieniano, usunięto z niego m.in.
występujących w nim Żydów, postacie powszechne w polskich obrzędach
weselnych (Mulkiewicz-Goldberg 1978: 47 i n.; Cała 1988: 78; TokarskaBakir 2004: 49). Znaleźli się oni w widowisku i scenariuszu opublikowanym w latach 30. XX wieku, mimo tego, że w tym czasie żyli i pracowali
w Szamotułach dwaj przedsiębiorcy Żydzi, cenieni dla ich znaczenia dla
gospodarki miasta i za wrażliwość społeczną. Inną zmianą w okresie powojennym było pominięcie sceny przed dworem z udziałem dziedzica
i dziedziczki.
Obecnie zainteresowania tradycjami kulturalnymi regionu, w tym kulturą ludową, podtrzymują działający tam regionaliści i instytucje: Muzeum-Zamek Górków z działem i stałą wystawą etnograficzną, Szamotulski Ośrodek Kultury, istniejące od roku 1956 towarzystwo kulturalne, miejscowa prasa, a także Uniwersytet III Wieku, założony przy Stowarzyszeniu
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach,
który rok akademickim 2011/2012 ogłosił „Rokiem powrotu do tradycji”.
Kultura ludowa stała się zatem regionalną, utrzymywaną w niektórych jej
przejawach nadal jako sposób życia, dziedzictwo przekazywane bezrefleksyjnie z pokolenia na pokolenie, np. gwara i ludowe teksty i melodie, po
które sięga się w pewnych tylko sytuacjach, przede wszystkim jednak traktowana jest jako tradycja, utrwalana i chroniona jako wartość.
Argumenty, które pozwalają zaliczyć Wesele szamotulskie do dóbr dziedzictwa niematerialnego chronionego przez Konwencję, są następujące:
– należy do sztuk widowiskowych wymienionych w Konwencji, jest
oparte na miejscowej kulturze ludowej, jest tradycyjne, choć oczywiście
należy do sfery folkloryzmu;
– było i pozostaje cenione przez mieszkańców Ziemi Szamotulskiej,
bez względu na różnice środowiskowe, uznawane za przedstawiające ich
sposób życia w bliżej nieokreślonym czasie tradycji w jego różnorodności:
społecznej, językowej, muzycznej, tanecznej, świata rzeczy o utylitarnym
i symbolicznym znaczeniu, takich jak stroje, sprzęty i narzędzia, niektóre
nieodzowne akcesoria weselne, wśród nich cepy, kądziel i bat weselny, warte pokazania nie tylko na swoim terenie, ale także gdzie indziej;
– jest utrwalone dzięki opracowaniu i opublikowaniu scenariusza oraz
wielokrotnemu odtwarzaniu, także przez zespoły spoza Szamotuł i Ziemi
Szamotulskiej;
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– stało się znakiem tożsamościowym Szamotulan, kieruje ich uwagę ku
historii i kulturze regionu, sprzyja w obecnej sytuacji kulturowej zainteresowaniom innymi kulturami i – po dokonanych w nim zmianach – także
wzrostowi tolerancji, znaczenie i sposób oddziaływania faktów kulturowych zmienia się bowiem z ich kontekstem;
– było i jest wspierane przez miejscowe instytucje kulturalne, m.in. Szamotulski Ośrodek Kultury, Muzeum-Zamek Górków, Towarzystwo Kultury Ziemi Szamotulskiej, szamotulską prasę, Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi i powołany przez nie Uniwersytet III Wieku;
– jest oceniane zgodnie z miejscowym systemem wartości jako „nasze”,
a więc nieporównywalne i odróżniane od innych tego typu widowisk;
– podlega przekształceniom – jak wszystkie elementy kultury – polegających nie tylko na zmianach w obsadzie ról i sposobie wystawiania,
ale także modyfikacji tekstu scenariusza, m.in. na usunięciu negatywnie
przedstawionych Żydów czy sceny przed dworem, ukazującej dawną zależność wsi od dziedzica;
– jest zdolne do przetrwania, a po przerwie wywołanej trudnościami
organizacyjnymi i personalnymi w zespole regionalnym, będzie znowu wystawiane. Ma oparcie w inicjatywach organizacyjnych i oczekiwaniu społeczności. Zreorganizował się zespół regionalny, są instruktorzy, muzycy,
wykonujący stroje regionalne i potrafiący je konserwować (pracochłonne
i trudne pranie i układanie czepców), jeden z mieszkańców, zainteresowany
tradycjami regionu, uczynił swoim hobby wytwarzanie batów weselnych.
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, przyjęta w roku 2003, ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polskę w roku 2011, jest wyzwaniem nie tylko dla działaczy i instytucji kultury,
ale także dla przedstawicieli nauk o kulturze, przede wszystkim antropologii kulturowej i – będącej jej odpowiednikiem w Europie kontynentalnej
– etnologii wraz z folklorystyką, socjologii, kulturoznawstwa, muzykologii
i dialektologii. Choć zadania jej nie są zadaniami naukowymi i jest instrumentem polityki kulturowej, wprowadzonym po to, aby kształtować rzeczywistość zgodnie z wyznaczonymi w niej celami, wymaga udziału przedstawicieli nauki dla swojej realizacji. Potrzebuje przecież dokumentacji,
rozpoznania i zrozumienia realiów społeczno-kulturowych, na które zamierza oddziaływać. Z kolei badaczom kultury uczestnictwo w działaniach
wywołanych przez Konwencję lub choćby ich obserwacja dostarcza inspiracji i stwarza możliwości podjęcia badań w szerokim zakresie problematyki. Zwróci uwagę m.in. na morfologię kultury oraz na mechanizmy zaniku
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i trwania elementów kultury, wskaże zależność stosunku do dziedzictwa
kulturowego i jego przekształceń od systemów wartości depozytariuszy
tego dziedzictwa i ich potrzeb, ukaże kreatywność kulturową społeczności i grup dotąd niedocenianych, ujawni drogi wymiany dóbr dziedzictwa
kulturowego, zaprezentuje stopień gotowości do przyjęcia międzykulturowego systemu ocen i akceptacji dziedzictwa kulturowego innych społeczności, podkreśli znaczenie zbiorów materiałów dokumentujących kulturę:
wydawnictw źródłowych, archiwów i muzeów, a także pomoże w szerszym
ich odbiorze, przypomni kształtowanie się idei ochrony dóbr kulturowych
ludzkości i ich recepcję – wszak niewielu dziś pamięta np. o Pakcie Mikołaja Roericha, znanym także pod nazwą Pax Cultura. Pozwoli także analizować przebieg działań, skuteczność i następstwa projektu podjętego przez
międzynarodową instytucję dla kształtowania sposobów myślenia i działania ludzi w ramach społeczności lokalnych, regionalnych i narodowych,
a także innych grup oraz społeczeństwa globalnego, również tych ubocznych choć nie bez znaczenia, takich jak powstanie „przemysłu” dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki kulturowej.

rozwiązanie skrótu

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.
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the scope and functions of the convention
for the safeguarding of the intangible
cultural heritage. an ethnologist’s perspective
The author presented the goals of the Convention from the perspective of an ethnologist/cultural anthropologist, as well as its declared scope of protection: the intangible cultural heritage. He introduced comments to the Polish version of the
Convention text, and discussed the “Szamotuly Wedding”, a ritual spectacle of significant importance to the region’s population. He attempted to provide an answer
to the question whether it should be protected under the goals and terms of the
Convention. He argued that, while the Convention is an instrument of cultural
policies, it is also a vital challenge for the social sciences. He outlined ethnological/anthropological research directions desirable and possible when implementing
tasks of the Convention in Poland.

63

64

niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście konwencji unesco z 2003 roku

Ochrona dziedzictwa
czy postfolkloryzm narodowy?
Janina Hajduk-Nijakowska
Uniwersytet Opolski

I.

Pytanie zawarte w tytule ujawnia wątpliwości kulturoznawcy, który
systematycznie śledzi przemiany tradycyjnej obrzędowości zachodzące
w kulturze współczesnej. Otóż trudno mi wyobrazić sobie takie realizowanie w praktyce założeń konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które by jednocześnie nie przyczyniało
się do nasilenia procesu teatralizacji życia społecznego. Podkreślana już
przez Jerzego Bartmińskiego i Zbigniewa Jasiewicza nieprecyzyjność pojęć
używanych w Konwencji, popularyzuje de facto stereotypowe wyobrażenia
na temat kultury tradycyjnej, która nie oznacza przecież tylko kultury ludowej, ale która również nie powinna być „dzielona” na kulturę materialną
i niematerialną. I co więcej, eksponowanie w konwencji konieczności „odtwarzania” dziedzictwa, sprowadza cały proces kulturowego przekazu do
mechanicznego „powielania” zjawisk z przeszłości i trudno doszukać się
w nim twórczego odnoszenia do własnej tradycji, a zatem – postępujących
zmian, co jest przecież integralną częścią międzypokoleniowego przekazu
kulturowego.
Ponadto, w dokumencie zapisano, że „uwaga skierowana będzie wyłącznie na takie niematerialne dziedzictwo kulturowe, które jest zgodne
z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi w dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania między wspólnotami, grupami i jednostkami, oraz zasadom zrównoważonego
rozwoju” (Konwencja 2003, art. 2). Zatem tylko osoby (instytucje) odpowiedzialne za realizację postanowień Konwencji znają (ustalają) kryteria
wyboru zjawisk zaliczonych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim jest to Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony
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Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, do kompetencji którego należy
m.in. sporządzanie, uaktualnianie i publikowanie Listy reprezentatywnej
niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu, jak to sformułowano,
„zwiększenia widoczności” czy też „zwiększenia świadomości znaczenia”
tegoż dziedzictwa (Konwencja 2003, art. 16). Proces ten bez wątpienia zainspiruje oddolną aktywność „nosicieli” określonych tradycji, by mogli
oni zdobyć środki na ich programową ochronę. W rozumieniu Konwencji
UNESCO „ochrona” (pisana zresztą w cudzysłowie) oznacza „zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego” (Konwencja
2003, art. 2 pkt. 3), co zresztą jest precyzyjnie dookreślone poprzez wymienienie niezbędnych czynności, które mają realizować specjalnie powołane
do tego celu instytucje (od Komitetu Międzyrządowego po Komitety Krajowe i różne instytucje pozarządowe):
• zapewnieniu tego przetrwania służyć mają: identyfikacja, dokumentacja, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie
i przekazywanie, inwentaryzacja, czyli sporządzanie i uzupełnianie „rejestrów niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, krajowych (art. 12
Konwencji) i międzynarodowych (art. 20 Konwencji);
• edukacja formalna i nieformalna (art. 14: „Kształcenie, uświadamianie
i rozwijanie potencjału”);
• również „rewitalizacja [podkreślenie – J. H.-N.] różnych aspektów tego
dziedzictwa” (rewitalizacja budzi z kolei pewne wątpliwości J. Bartmińskiego, który zapisuje ten wyraz w cudzysłowie);
• a przede wszystkim, co zapisano w art. 13, prowadzenie „ogólnej polityki
zmierzającej do wyznaczenia niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu odpowiedniej funkcji [podkreślenia – J. H.-N.] w życiu zbiorowym”
(a to poprzez utworzenie odpowiednich organów państwowych, regulacji prawnych, administracyjnych, finansowych itp.) oraz „rozwijanie studiów naukowych, technicznych i artystycznych, jak również metodologii
badań, w celu skutecznej ochrony [podkr. – J. H.-N.] niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, w szczególności jego zagrożonych elementów”
(Konwencja 2003) (rzec można – praktyczny wymiar badań naukowych
ma ku temu celowi zmierzać, a zatem pełnić także funkcję polityczną).
Warto tu jeszcze przywołać z preambuły Konwencji dość symptomatyczne stwierdzenie autorów dokumentu:
[…] procesy globalizacji i przemian społecznych, chociaż tworzą nowe warunki dla dialogu między wspólnotami, powodują […] poważne zagrożenia w postaci
degradacji, wyginięcia i zniszczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego
[podkr. – J. H.-N.], zwłaszcza w przypadku braku środków na jego ochronę (Konwencja 2003).
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Finansowe zabezpieczenie realizacji szczytnych założeń Konwencji to
jednak odrębny temat. Natomiast postrzeganie procesu globalizacji wyłącznie w kontekście zagrożenia „czyhającego” na dziedzictwo kulturowe,
jest wysoce dyskusyjne. Wszak Roch Sulima dowodzi:
Procesy globalizacji z jednej strony, degradują symboliczne przestrzenie „małych ojczyzn” […] ale też z drugiej strony wpływają na pobudzenie działań konserwujących, wzmacniających idee „małych ojczyzn”. Obrazy „małych ojczyzn” są
pomostem między wizją świata nowoczesnego a projektami ponowoczesności. […]
służą zarówno przywoływaniu (rewaloryzowaniu) tradycji, jak również instalowaniu nowoczesności, nierzadko w kostiumie tradycji (Sulima 2001: 146–147).

II. Postulowanie potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego nie jest
niczym nowym. Z różnych inspiracji wyrastające działania już dawno
zmierzały do „zachowania” wielu tradycyjnych obrzędów i rytuałów, do
kultywowania wartości związanych z kulturą ludową, służących współtworzeniu kultur narodowych. Zjawisko to, nasilające się od końca XVIII wieku, nazwano w latach 60. XX wieku (niemal równocześnie we wszystkich
krajach europejskich) folkloryzmem (spopularyzował ten termin pracami
teoretycznymi Hermann Bausinger). „Termin folkloryzm powstał – wyjaśniał ponad 30 lat temu Józef Burszta – w związku ze specyficzną sytuacją
kultury, zanikaniem tradycji ludowych w życiu, egalitaryzacją procesów
kulturowych, rozwojem kultury masowej i wartościowaniem minionych
ludowych tradycji artystycznych” (Burszta 1987: 131). Czy zatem można nie
dostrzegać swoistego podobieństwa pomiędzy tamtą refleksją nad obecnością tradycji w kulturze współczesnej, a refleksją obecną na początku XXI
wieku, która doprowadziła do sporządzenia i ratyfikowania Konwencji
UNESCO? Z podobnych potrzeb, wyznawanych wartości i godnych uznania oczekiwań, wynikają przecież podobne problemy: co uznać za „autentyczne”, „prawdziwe” wartości przekazu tradycyjnego, co wpisać na Listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony?
(Konwencja 2003, art. 20).
Bogate, już blisko pięćdziesięcioletnie opracowania na temat folkloryzmu dowodzą, iż przejawia się on głównie w specyficznym podejściu do
tradycji – dopowiedzmy, używając terminologii, jaką posługuje się Konwencja UNESCO – do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Elementy kultury tradycyjnej „wyrwane” z własnego (tzw. „autentycznego”) kontekstu kulturowego i „przeniesione” w nową („nieautentyczną”)
przestrzeń – muzealną, sceniczną lub festynową – poddawane mechanizmom funkcjonowania kultury popularnej, współtworzyły i propagowały, a także ciągle dalej współtworzą i propagują, określone wyobrażenia
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o tradycyjnych źródłach współczesnej kultury, nadto często dowartościowywanych ideologicznie (jak choćby uznanie kultury ludowej za źródło
kultury narodowej).
Józef Burszta, który w Polsce jako pierwszy gruntownie przeanalizował
to zjawisko, zdawał sobie sprawę z negatywnych cech folkloryzmu. Wyliczał kolejno:
[…] zmierzanie do ograniczenia różnorodności w kierunku uniformizmu (wybrane szablony i modele w plastyce, sięganie w pokazach amatorskich i zawodowych zespołów folklorystycznych do ujednoliconego repertuaru interregionalnego
jako postaci „reprezentatywnych”). Następnie teatralizacja, dekoratywność, izolowanie wykonawców od publiczności i dawanie sztywnej inscenizacji zamiast twórczości spontanicznej; […] angażowania specjalistów […] komercjalizacja […] oraz
nadużycia ideologiczne (Burszta 1987: 132).

Po latach zjawiska te stały się przede wszystkim częścią kultury popularnej i są odbierane jako przedłużenie ludowych tradycji, co skutkuje
„spaczonym” (stereotypowym) wyobrażeniem na temat dziedzictwa kulturowego. Przez lata tak zwana amatorska działalność folklorystyczna, instytucjonalnie inspirowana i wspierana autorytetem etnograficznych gremiów naukowych i działaczy kulturalnych, z jednej strony popularyzowała
w społeczeństwie całkowicie błędne wyobrażenia o „autentycznej kulturze
ludowej”, ale z drugiej – przyczyniała się też do rozwoju twórczej aktywności artystycznej, odwołującej się do źródeł kultury ludowej. Dlatego Roch
Sulima uznał folkloryzm za „określony profil uczestnictwa jednostki w kulturze”, za „wariant czy współkomponent stylu uczestnictwa w kulturze masowej” (Sulima 1992: 181, 182).
Ponieważ Józef Burszta postrzegał folkloryzm jako „ważny czynnik
współczesnego świętowania”, a także istotny element kształtowania tożsamości regionalnej i narodowej, „co uwidacznia się ze szczególną siłą
zwłaszcza w życiu społeczności emigranckich” (Burszta 1987: 132), warto przywołać opinię Anny Brzozowskiej-Krajki, która, przeanalizowawszy amerykańskie badania folkloru polskiego i polsko-amerykańskiego,
stwierdza:
Współcześnie najszerszy zasięg w realiach amerykańskich ma – jej zdaniem –
etniczny folkloryzm [podkr. – J. H.-N.] jako „wtórna forma kulturowa wprowadzona do nowego układu społeczno-politycznego w celu pełnienia w nim nowych
funkcji”. Do jego cech charakterystycznych Aleksander Posern-Zieliński zalicza
z jednej strony „tendencję do manifestacyjnego demonstrowania folkloru dla wyrażenia swej etnicznej dumy i podkreślenia własnej identyczności” – są to tzw. zewnętrzne zwyczaje etniczne (external ethnic customs), z drugiej zaś tzw. wewnętrzne zwyczaje etniczne (internal ethnic customs), obchodzone nie na pokaz, lecz dla
własnej wewnętrznej potrzeby, np. obrzędy rodzinne czy doroczne. Amerykańskim
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folklorystom nie jest jednak znana europejska teoria i praktyka folkloryzmu, lecz
amerykańska (fakelore), zaproponowana w 1950 roku przez Richarda Dorsona
(Brzozowska-Krajka 2011: 168).

Otrzymujemy tym samym ważny dowód, że tradycja postrzegana jako
wartościowa część dziedzictwa kulturowego (niematerialnego), z czasem
przemieszcza się w stronę fakelore (folkloru podrabianego, fałszywego),
który funkcjonuje obok praktykowanych (i zmieniających się) w przekazie
rodzinnym zachowań zwyczajowych i obrzędowych.
Szeroki kontekst współczesnego folkloryzmu przeanalizował ostatnio
Wojciech J. Burszta, doprecyzowując i wzbogacając ustalenia Józefa Burszty. „To co dzieje się w ramach folkloryzmu […] jest korzystaniem z treści
różnych dziedzin kultury symbolicznej [podkr. – J. H.-N.], a co przedstawia się jako korzystanie z treści folkloru” (Burszta 2009: 68). Co więcej:
[…] w ramach działań folklorystycznych eliminuje się wszelkie światopoglądowe uwikłania wybranych elementów danej kultury, a tym samym powoduje,
że folkloryzm jest zjawiskiem podwójnie sztucznym [podkr. – J. H.-N.], gdyż [a]
pozbawia preferowane elementy kultury ich właściwych kontekstów symbolicznoświatopoglądowych, aby [b] jako „ludyczny” folklor poddać zabiegom adaptacyjnym, teraz już o charakterze wyłącznie artystycznym lub quasi-artystycznym. Nieporozumieniem jest mówienie o stopniu „autentyzmu” folkloryzmu; żaden, nawet
sprawiający wrażenie „żywcem przeniesionego”, zespół działań czy wytworów tego
rodzaju nie jest autentyczny w prawdziwym sensie (Burszta 2009: 68).

Jak już podkreślałam, folkloryzm może też mieć swoje pozytywne odniesienia, bo „»folkloryzm« w etnologii i dyscyplinach pokrewnych, i stan
kultury nazwany »folkloryzmem« nie pokrywają się ze sobą” (Burszta
2009: 89), są to zupełnie odmienne jakościowo zjawiska także procesy,
o których czytamy:
Folkloryzm uaktywnił kulturowo określone kręgi społeczeństwa, stanowi czynnik
współczesnego świętowania, wzmacnia poczucie tożsamości lokalnej, regionalnej oraz
ogólnonarodowej. […] Ale folkloryzm nie jest zjawiskiem statycznym, w jego ramach
zachodzą procesy bardzo symptomatyczne (Burszta 2009: 89).

Zdaniem Wojciecha Burszty obserwujemy stopniową degradację „doprowadzonego do krańcowej konwencjonalizacji i monosemiczności folkloryzmu, który wkracza w […] fazę postfolkloryzmu narodowego”, a ten
„charakteryzuje się jednak nie tylko maksymalnym uproszczeniem treści
przekazu folklorystycznego, jego kulturowego ładunku, ale też jego zupełnym oderwaniem od kontekstu kulturowego” (Burszta 2009: 74, 75).
III. Czy jest jednak szansa, by efekty działania Konwencji UNESCO
w sferze kultury (dziedzictwa kulturowego) nie tworzyły współczesnego
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postfolkloryzmu narodowego? Wątpię. Jesteśmy wszak świadkami powstawania nowego zjawiska kulturowego (równolegle z lubelską konferencją
odbywały się przecież warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych
i instytucji kultury, w programie konferencji znalazły się również wystąpienia na temat roli samorządu lokalnego w zarządzaniu dziedzictwem
kulturowym, czy politycznych i edukacyjnych wymiarach tej działalności).
Wszystko zmierza zatem w stronę konwencjonalizacji i instytucjonalnego
„wymuszania” odpowiednich zachowań, formalizowanych choćby tworzeniem „programów edukacyjnych i szkoleniowych dla zainteresowanych wspólnot” (Konwencja 2003, art. 14). Pierwsze propozycje wpisania
konkretnych zjawisk na polską „Listę reprezentatywną niematerialnego
dziedzictwa kulturowego ludzkości” są aż nadto czytelnym dowodem kreowania postfolkloryzmu narodowego. Na przykład propozycja wpisania
scenariusza wesela szamotulskiego, popularnego wielkopolskiego widowiska regionalnego, w którym poczyniono przecież przez lata pewne zmiany (zrezygnowano, co oczywiste, ze sceny sprzed dworu – błogosławieństwa pana, wyrzucono postać Żyda), a teraz należałoby, jak rozumiem, ten
scenariusz „zabezpieczyć” przed dalszymi zmianami, „zinwentaryzować”,
a wpisując na listę – „zwiększyć jego widoczność”, wyszkolić mieszkańców w sposobie jego scenicznej prezentacji. Jedną z dróg, postulowanych
przez Konwencję, prowadzącą do zapewnienia przetrwania dziedzictwa,
jest przecież utworzenie „ośrodków szkolenia w zakresie zarządzania zasobami niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przekazywania
tego dziedzictwa poprzez fora i przestrzenie przeznaczone do jego odtwarzania lub wyrażania [podkreślenia – J. H.-N.]” (Konwencja 2003,
art.13).
Tu istotna dygresja: systematycznie prowadzone obserwacje i badania
terenowe dowiodły, że w wyniku przeobrażeń zachodzących we współczesnym świecie, postępującej mediatyzacji i komercjalizacji kultury, a także
globalizacji, nasilają się przeobrażenia tradycyjnej obrzędowości. Dawna
symbolika – dzisiaj często dla jej uczestników nieczytelna – jest wzbogacana nowymi interpretacjami. Czy zatem Konwencja UNESCO z 2003 roku
(podpisana przez Polskę dopiero w 2011 roku), o ochronie niematerialnego
dziedzictwa kultury nie wprowadza tu pewnej sprzeczności? Czy instytucjonalne inspirowanie ochrony i promocji niematerialnego dziedzictwa
kultury rzeczywiście sprzyja jego „wzmacnianiu i transmisji”? Czy tego
typu zbiurokratyzowane zachowania mogą w ogóle „ochronić” „zabezpieczyć”, „promować” tradycyjne obrzędy i rytuały?
Ewa Kocój, badając współczesne funkcjonowanie rumuńskiego rytuału
čaluşari, zgłasza podobne wątpliwości:
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[…] co to znaczy dla etnografów i antropologów kultury, że obrzęd ma być
ochraniany, zachowany i promowany we współczesnej kulturze? – pyta retorycznie
– Warto bowiem zauważyć, że w słowach „ochraniany, zachowany i promowany”
tkwi podstawowa sprzeczność z punktu widzenia tradycyjnych obrzędów i rytuałów. Bo promocja pochodzi z innego obszaru – z zarządzania i ekonomii wolnego rynku. A do takich mechanizmów kategoria sacrum obrzędów i rytuałów nie
przystaje. Bliżej jej też do tradycyjnej formy zapłaty ,,co łaska” niż do odgórnie sterowanych w tym przypadku mechanizmów wolnorynkowych, mających produkt
wypromować i dobrze sprzedać (Kocój, w druku).

Do podobnego wniosku doszła Anna Szyfer, od wielu lat badająca zmiany w obrzędowości ludowej, zwracając uwagę na funkcjonujące w kulturze
współczesnej „puste skorupy”, czyli zewnętrzne formy dawnych zachowań
obrzędowych, które funkcjonują jako dekoracja zachowań ludycznych, najczęściej na festynach, i wypełniane się już nową treści, nową interpretacją.
Ten proces symbolicznego przechodzenia od sfery sacrum do profanum od
dawna obserwujemy w terenie. Wystarczy wspomnieć te najbardziej spektakularne: wiekopostne chodzenie oddziałów Turków w powiecie przeworskim, współczesne praktykowanie tradycji ścinanie kani na Kaszubach,
wodzenie niedźwiedzia na Opolszczyźnie, świętojańskie biesiady i festyny
czy samorządowe i prezydenckie dożynki, nie mówiąc już o postępujących
szybko zmianach w obrzędowości noworocznej i rodzinnej czy o przejmowaniu przez mieszkańców Śląska (głównie mniejszość niemiecką) obcych
tradycji (np. bawarski Oktoberfest) w celu zamanifestowania własnej tożsamości (Smolińska 2011).
IV. Czy zatem realizując ustalenia Konwencji UNESCO nie inspirujemy, nie współtworzymy nowych zjawisk w kulturze? Czy tym samym nie
powstaje też nowy przedmiot badań kulturoznawczych, który wchodzić
będzie, jak sądzę, w zróżnicowane relacje z rozwijającą się równolegle, poza
sferą instytucjonalnych działań, kulturą społeczeństwa posttradycyjnego?
Pojęcia posttradycyjności używam w rozumieniu nadanym mu przez Anthony’ego Giddensa, który pisze:
[…] społeczeństwo posttradycyjne to […] pierwsze społeczeństwo globalne.
[…] Świat, w którym nikt nie znajduje się „na zewnątrz”, to świat nieuchronnego
stykania się praktykowanych od dawna tradycji z innymi tradycjami, a także odmiennymi stylami życia (Giddens 2009: 130).

Według Giddensa, relacje pomiędzy współczesnością a tradycją podlegają w dobie globalizacji istotnym jakościowym przeobrażeniom; codzienna lokalna rzeczywistość nieustannie splata się z globalnym wymiarem kultury, a dążenie do celowej zmiany (radykalizacji) nowoczesności
realizowane jest poprzez „procesy wymywania, drążenia i problematyzacji
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tradycji” (Giddens 2009: 80). Zakłada zatem konieczność poddawania
tradycji (a ściślej – powtarzalności jej rytuałów) nieustannej rekonstrukcji, interpretacji, by uzasadnić celowość ich stosowania. Po prostu tradycja
jest dynamiczna i zmienna, bo zawsze funkcjonuje we współczesnych realizacjach i jeśli nawet są one pozbawione wielu dawnych treści, to zyskują
jednak nowe. Proponowane przez Giddensa pojęcie „wymywanie tradycji”
niezwykle sugestywnie oddaje istotę dokonujących się współcześnie procesów „wymywania lokalnych kontekstów”, co prowadzi, jego zdaniem, do
zachowania specyficznych reliktów, „eksponatów żywego muzeum”, które
są jedną z form interpretowania przeszłości. W tej sytuacji obserwujemy
współcześnie zróżnicowane praktykowanie tradycji, również tej inspirowanej programami unijnymi czy konwencjami UNESCO.
Przywołanie „eksponatów żywego muzeum” w kontekście ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, z miejsca aktywizuje rozważania
Jamesa Clifforda:
Spojrzenie na etnografię jako na formę kolekcjonowania kultury […] uwypukla sposób, w jaki różnorodne doświadczenia i fakty są wybierane, gromadzone,
odrywane od sytuacji istniejących w konkretnym czasie i w jaki nadawana jest im
trwała wartość w nowym układzie. Kolekcjonowanie – przynajmniej na Zachodzie,
gdzie czas uważany jest za zjawisko liniowe i nieodwracalne – oznacza ratowanie
zjawisk od nieuchronnego historycznego rozkładu i utraty. W kolekcji znajduje się
to, co „zasługuje” na zachowanie, zapamiętanie i pielęgnowanie. Artefakty i zwyczaje są ocalane poza czasem1. Antropologowie-kolekcjonerzy kultury gromadzą
zazwyczaj to, co wydaje się „tradycyjne” – co z definicji jest przeciwstawne nowoczesności (Clifford 2000: 249–250).

James Clifford, pisząc o kolekcjonowaniu sztuki i kultury, myśli głównie
o „etnografii ocalającej”, przywołuje przykłady kolekcjonowania w muzeach indiańskich artefaktów plemiennych, po które „zgłaszają się” obecnie
ich prawowici właściciele. „Społeczności indiańskie zakładają własne muzea, ubiegają się o granty National Museum, wprowadzają własnych kuratorów, zatrudniają własnych antropologów na kontrakty i występują o powrót swoich własnych kolekcji” (Clifford 2000: 267). Czyli zgromadzone
w muzeach kolekcje, odczytane (odszukane, zinterpretowane) przez potomków Indian, służą kształtowaniu ich poczucia tożsamości; wracają na
powrót do obiegu.

1 Tu Clifford przytacza fragment tekstu autorstwa Jacquesa Hainarda i Rollanda Kaehra na
temat muzeów etnograficznych: „prestiżowe miejsca służące zamykaniu przedmiotów, muzea, nadają wartość rzeczom spoza życia: w tym sensie przypominają cmentarze” (Clifford
2000: 250).
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I tak zapewne dzieje się i dziać będzie w przypadku zarejestrowanych,
utrwalonych, udokumentowanych, zinwentaryzowanych na listach reprezentatywnych, zabezpieczonych elementów niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, które staną się obrazowym nośnikiem tożsamości narodowej
lub regionalnej. Nie tylko nośnikiem znaczeń, ale też atrakcją turystyczną i marką w rozumienie marketingu antropologicznego (czego dowodzi
Kamila Węglarska). Przeniesienie w inny czas i w inne miejsce elementów
dziedzictwa kulturowego, śledzenie przeróżnych sposobów jego współczesnego „odkrywania”, zastosowania (wykorzystania), jest nie tylko ciekawym
przedmiotem badań naukowych, ale wymusza też poszerzenie kontekstu
kulturowej analizy współczesnej obrzędowości i tradycji praktykowanej
w społeczeństwie, a także… śledzenie „flirtów tradycji z popkulturą”.
Bo jeśli dzięki dotacjom z UNESCO lub funduszom europejskim odrodzą
się, w komercyjnej już formie, zanikające elementy dziedzictwa, to towarzyszący temu proces uświadamiania wspólnoty o potrzebie kultywowania określonych wartości, edukowania chętnych do realizowania zachowań, umiejętności i postaw „takich, które były ważne dla naszych przodków”, to w zasadzie
będziemy już mieli do czynienia z zupełnie inną jakościowo i funkcjonalnie
kulturą. Po prostu mozolnie i systematyczne, pod okiem urzędników z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dopracujemy się własnego postfolkloryzmu
narodowego, wpisującego się w teatralizującą się kulturę popularną.

rozwiązanie skrótu

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.
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heritage protection or national
post-folklorism?
The question illustrates the doubts of a culture scientist, regarding the practical
implementation of the UNESCO Convention assumptions on the safeguarding of
intangible cultural heritage. The proposal for such safeguarding is not a new tendency. The activities aiming at “preservation” of many traditional habits and rituals led to the emergence of so-called folklorism in the 20th century. This is based
on the “separation” of elements of a traditional culture from its own (“authentic”)
cultural context and transferring them to another (“not authentic”) dimension,
in which these phenomena function according to the commercialised popularculture mechanisms. In the author’s opinion, when implementing the Convention principles, we inspire the emergence of new phenomena in culture, ceremonial theatralisation, creation of post-folklorism, which is to symbolise a national
or regional identity. This will not have much in common with the dynamism and
changeability of tradition, which has always functioned in culture as spontaneous
and contemporary forms.
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Krajobrazy dźwiękowe na liście
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego UNESCO
Sebastian Bernat
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

wprowadzenie

W Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Konwencja 2000), krajobraz,
definiowany jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest
wynikiem działalności i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich, został określony jako ważny komponent europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniający się do dobrobytu ludzi
i konsolidacji europejskiej tożsamości. W Konwencji dostrzegana jest potrzeba ochrony jakości i charakteru krajobrazu oraz podkreślana jest konieczność wypracowania standardów jakości krajobrazu (celów jakości
krajobrazu). Doświadczanie krajobrazu, czyli jego percepcja zwykle jest
multisensoryczna, z przeważającym udziałem wzroku. W określonych warunkach może być zdominowana przez inny zmysł (np. słuch – przy dużym natężeniu hałasu, węch – przy nieprzyjemnym zapachu). W świetle
jednego z raportów uzupełniających Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, dźwięk i zapach a nawet dotyk i smak, przyczyniają się do dowartościowania lub odrzucenia krajobrazów1. Od kilkunastu lat prowadzone są
interdyscyplinarne badania krajobrazu dźwiękowego (soundscape studies),
czyli zróżnicowanej jakościowo warstwy krajobrazu charakteryzującej się
ulotnością i dużą wrażliwością na zmiany. Narodziły się one z uświadomienia potrzeby przeciwstawienia się inwazji hałasu poprzez badanie różnych
jakości dźwiękowych i rozwijanie działalności pedagogicznej uwrażliwiającej na dźwięk.
1 Landscapes and individual and social well-being. European Landscape Convention Report on
Theme of the 2003 Workshop, Council of Europe Strasbourg 2003.
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Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ochronę krajobrazów dźwiękowych (dźwięku w krajobrazie kulturowym). W artykule podjęto próbę
odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
• Czy należy chronić krajobrazy dźwiękowe? Dlaczego, jak?
• Jakie krajobrazy dźwiękowe należy chronić?
• Czy krajobrazy dźwiękowe są już chronione?
Zwrócono uwagę na wybrane przykłady krajobrazów dźwiękowych
wpisanych na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Odniesiono
się również do listy światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego. Na koniec zaproponowano stworzenie odrębnej listy krajobrazów
dźwiękowych.

krajobrazy kulturowe na liście
światowego dziedzictwa kulturowego
i naturalnego unesco

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO (Konwencja 1972), wobec zagrożeń wynikających
z naturalnych przyczyn oraz przeobrażeń społecznych i gospodarczych,
wskazuje na konieczność ochrony zabytków, zespołów budowli, miejsc zabytkowych, pomników przyrody, formacji geologicznych i fizjograficznych,
miejsc lub stref naturalnych mających wyjątkową powszechną wartość
z punktu widzenia nauki, zachowania lub naturalnego piękna. Na podstawie krajowych wykazów dóbr dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Komitet Dziedzictwa Światowego ustala, aktualizuje i rozpowszechnia Listę
dziedzictwa światowego, które uznaje za mające wyjątkową powszechną
wartość na podstawie kryteriów ustalonych przez siebie. Komitet określił, że podstawowymi wymogami spełnianymi przez obiekty wpisane na
listę są autentyczność i integralność. Przyjął również wytyczne dotyczące
wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa krajobrazów kulturowych. Krajobrazy kulturowe są ilustracją ewolucji społeczeństw i sposobu osiedlania
się na przestrzeni dziejów zależnie od fizycznych ograniczeń lub korzyści
wynikających ze środowiska naturalnego oraz oddziaływania czynników
społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Ochrona krajobrazów kulturowych może wzbogacić nowoczesne metody zróżnicowanego zagospodarowania terenu, a także przyczynia się do zachowania lub podkreślenia
naturalnych walorów krajobrazu. Komitet wyróżnił trzy główne kategorie
krajobrazów kulturowych:
• krajobraz zaprojektowany i utworzony w sposób zamierzony przez człowieka (założenia ogrodowe utworzone z powodów estetycznych, które
często łączą się z zabytkowymi budowlami i zespołami);
76

niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście konwencji unesco z 2003 roku

• krajobraz, który przekształcał się w sposób organiczny, w tym krajobraz reliktowy (skamieniały), w którym proces ewolucji zakończył się
w przeszłości, nagle lub w ciągu dłuższego czasu, a jego charakterystyczne cechy są wciąż widoczne w materialnej formie; oraz krajobraz
żywy czyli krajobraz, który zachował aktywną rolę społeczną we współczesnym społeczeństwie i jest ściśle związany z tradycyjnym trybem życia a jego ewolucja stale postępuje;
• krajobraz kulturowy skojarzeniowy („associative”), gdzie materialne
ślady mogą być mało znaczące lub nawet nie muszą występować; wartość krajobrazów skojarzeniowych wynika z ich oddziaływania religijnego, artystycznego lub kulturowego, związanego głównie z przyrodą.
Na liście UNESCO znajdują się różne typy krajobrazów kulturowych,
m.in. górniczy Kornwalii i Zachodniego Dewonu, przemysłowy Blaenavon
(Wielka Brytania), rolniczy południowej Olandii (Szwecja), winnic Tokaju
(Węgry), założeń parkowych i ogrodowych w Sintrze (Portugalia). Ochroną objęto także krajobrazy kulturowe: Aranjuezu (Hiszpania), Wachau
(Austria), Fertö/Jeziora Nezyderskiego (Austria-Węgry), doliny górnego
Renu (Niemcy). Wymienione krajobrazy charakteryzuje harmonijność,
symbioza wzajemnego oddziaływania człowieka i przyrody. Krajobraz
kulturowy Aranjuezu ilustruje „całość złożonych związków zachodzących
pomiędzy przyrodą i działalnością człowieka, pomiędzy krętymi rzekami
i geometrycznym rysunkiem krajobrazu, pomiędzy pierwiastkiem wiejskim i miejskim, pomiędzy krajobrazem znaczonym zespołami leśnymi
i architekturą, delikatnie organizowaną przez budowle pałacowe. W ciągu
trzystu lat, starania rodziny królewskiej o rozwijanie i utrzymanie tego krajobrazu, pozwoliły na harmonijne łączenie cech francuskiego barokowego
założenia parkowego z miejskim stylem życia oraz – z właściwą Oświeceniu – naukową metodą aklimatyzacji botanicznej i zoologicznej”2. Na krajobraz miały również wpływ koncepcje takie, jak humanizm i centralizm
polityczny. W malowniczym krajobrazie regionu Wachau, obejmującego
odcinek doliny Dunaju pomiędzy Melk i Krems, znajdują się liczne, nienaruszone i widoczne świadectwa rozwoju regionu od czasów prahistorycznych: założenia architektoniczne (klasztory, zamki, ruiny), urbanistyczne
(miasta i miasteczka) oraz rolnicze, związane z uprawą winorośli. Krajobraz doliny górnego Renu z zamkami, zabytkowymi miastami i winnicami,
w żywy sposób odzwierciedla długotrwałą ingerencję człowieka w przyrodę, jest ściśle związany z historią i legendą i od wieków stanowił inspirację
dla pisarzy, malarzy i kompozytorów.
2 Hiszpania, na stronie internetowej UNESCO, http://www.unesco.pl/?id=269, dostęp: I 2013.
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Krajobrazy dźwiękowe
jako dziedzictwo kulturowe

Dźwięk jest istotnym elementem krajobrazu, funkcjonuje w powiązaniu
z jego pozostałymi komponentami, uzupełnienia obraz, wnosząc nową
treść (Bernat 1999; Bernat 2008a). Specyficznymi formami dźwięku jest hałas (niepożądany dźwięk) i muzyka (sztuka myślenia dźwiękami). Dźwięk
pomaga zrozumieć miejsce, ułatwia orientację, ożywia przestrzeń, sprzyja
odpoczynkowi, wzmacnia bądź obniża odczucia estetyczne. Dźwięk wpływa na jakość krajobrazu, kształtuje jego charakter. Dźwięk jako zaburzenie falowe jest bodźcem odbieranym przez receptory zmysłów w procesie
percepcji. Poprzez nakładanie się na siebie i wzajemne przenikanie wielu
zróżnicowanych pól dźwiękowych, z których każde ma jakieś pojedyncze
źródło, wytwarzany jest krajobraz dźwiękowy (soundscape), postrzegany
jako zdarzenie akustyczne. Krajobrazy dźwiękowe są zróżnicowaną jakościowo warstwą krajobrazu, wyodrębnioną na podstawie zdarzeń dźwiękowych, którym określona społeczność może przypisywać pewne znaczenia.
Pozostają ważnym elementem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
szczególnie wrażliwym na zmiany związane z rozwojem cywilizacji. Mogą
być także istotnym wyróżnikiem miejsc i regionów, są nośnikiem pewnych
treści, skojarzeń, symboliki. Niemal w każdym krajobrazie bowiem występują dźwięki z jakiegoś względu wyjątkowe lub posiadające szczególną
wartość dla lokalnej społeczności. Wywołane zapamiętanymi dźwiękami,
a zwłaszcza sekwencjami dźwięków (melodią, muzyką) skojarzenia są spoiwami integrującymi postrzegane scenerie oraz dotychczasowe informacje
o regionie. Informacje o dźwiękach prowadzą do wiedzy o różnych aspektach życia, często nieujawnianych bezpośrednio innymi źródłami. Krajobrazy dźwiękowe powinny być traktowane zatem jako niematerialne dziedzictwo kulturowe godne ochrony i przywracania (Bernat 2011).
Rozwojowi cywilizacyjnemu towarzyszą znaczące zmiany w dźwiękowej warstwie krajobrazu. W panoramie miasta średniowiecznego otoczonego murami miejskimi dominował zamek oraz wieże kościelne, z których
rozbrzmiewały dzwony oraz hejnały. Dźwięki były wyraziste, autentyczne
(jedyne w swoim rodzaju), nieciągłe, przerywane. Ważną rolę odgrywał
głos ludzki. Zasięg murów oraz zasięg słyszalności sygnałów dźwiękowych
wyznaczał granice społeczności, integrował do wspólnych działań. Współcześnie warstwa dźwiękowa krajobrazu jest mało zróżnicowana, dominuje
wszechobecny hałas komunikacyjny, różne odgłosy krzyżują się, włączając
się w szum miasta o monotonnej linii brzmieniowej. Skażenie hałasem i nacisk współczesnej cywilizacji na poznanie wizualne utrudniają rozpoznanie
jakości dźwięku, porównanie jednego miejsca z innym (Bernat 2008b).
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W latach 60. XX wieku kanadyjski kompozytor i muzykolog R.M. Schafer dostrzegł potrzebę zmiany kierunku walki z hałasem. Zaproponował
pozytywne spojrzenie na dźwięki wokół nas. Konieczne jest uświadomienie, które dźwięki chcemy zachować, rozwinąć, pomnożyć, by następnie wyodrębnić dźwięki szkodliwe, nużące, które musimy wyeliminować
(Schafer 1976). Sposobem na przeciwstawienie się inwazji wszechogarniającego hałasu jest rozwijanie wrażliwości słuchowej oraz podniesienie jakości estetycznej krajobrazu dźwiękowego poprzez projektowanie akustyczne
(soundscape design). Według Schafera, bez przerwy rozbrzmiewa wokół nas
fascynująca, makrokosmiczna symfonia. Jest to symfonia pejzażu dźwiękowego świata. Jesteśmy jednocześnie jej słuchaczami, wykonawcami i kompozytorami. Ważne jest porządkowanie otoczenia dźwiękowego, upiększanie, modyfikowanie, eliminowanie brzmień niepożądanych lub przenoszenie ich w inne miejsce oraz zachowanie dźwięków odchodzących w przeszłość. W 1970 roku Schafer formuje na Simon Fraser University własną
grupę badawczą – Przedsięwzięcie Krajobrazu Dźwiękowego Świata (World
Soundscape Project). Kieruje się przy tym postulatem dogłębnego poznania środowiska dźwiękowego we wszelkich jego aspektach, ze szczególnym
uwzględnieniem jego uwarunkowań odnoszących się do istoty ludzkiej. Celem Przedsięwzięcia było stworzenie bazy naukowej dla dziedziny projektowania akustycznego (acoustic design), mającej przedstawiać ekologiczne
rozwiązania na polu środowiska dźwiękowego (poprawienie estetycznego
stanu środowiska dźwiękowego). W ramach Przedsięwzięcia prowadzono
początkowo badania w Vancouver (Vancouver Soundscape) oraz w pięciu
europejskich wioskach (Five Village Soundscape). Dzięki inicjatywie Schafera mamy dziś do czynienia z międzynarodowym ruchem ekologii akustycznej, przejawiającym się w podejmowaniu badań krajobrazu dźwiękowego w wielu krajach i współpracą w ramach Międzynarodowego Forum
Na Rzecz Ekologii Dźwiękowej (World Forum for Acoustic Ecology).3
3 Spośród wielu inicjatyw Międzynarodowego Forum Na Rzecz Ekologii Dźwiękowej warto
wymienić stworzoną w 2006 roku kolekcję 100 krajobrazów dźwiękowych Finlandii (100
Finnish Soundscapes). W ramach projektu zebrano ponad 800 pisemnych opisów szczególnie
miłych lub ważnych dźwięków. Następnie wybrane dźwięki zostały nagrane w miejscach,
w których występowały. Na bazie zgromadzonych opisów i nagrań powstała publikacja
systematyzująca opisy według zagadnień: dźwięki charakterystyczne i sygnały dźwiękowe
(soundmarks, sound signals), praca w terenie i zarabianie na życie, historie z dzieciństwa
i młodości, krajobrazy dźwiękowe społeczeństwa, w wiosce i lesie, w domu. Do tekstu
dołączono płytę z nagraniami 30 dźwięków (m.in. mycia dywanów na molo w Kaivapusto
park, tramwaju miejskiego w Helsinkach, dzwonów kościoła Laaiasalo, festiwalu muzyki
folkowej w Kaustinen, gwizdka fabrycznego w Dalsburg). Nadmienić należy, że podobne
działania podjęto wcześniej w Japonii w celu zestawienia i zachowania unikalnych krajobrazów dźwiękowych, charakterystycznych dla kraju (100 Soundscapes of Japan).
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W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii powstały liczne inicjatywy dotyczące krajobrazów dźwiękowych, wykorzystujące nowoczesne technologie i możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców poprzez Internet. Niektóre z nich mają charakter międzynarodowy, m.in. Soundcities
(Stanza)4, Sonic Postcards (British Council)5, Save Your Sounds (BBC)6, inne
dotyczą określonych miejsc, np. Favourite Manchester Sounds7, stanowiący
element projektu Positive Soundscapes8 oraz projekt London Sound Survey9,
ukazujący zmiany krajobrazu dźwiękowego Londynu wraz z rozwojem cywilizacyjnym. W Katalonii dokumentuje się dźwięki charakterystyczne dla
wyróżnionych 135 krajobrazów (Catalan soundscapes) i podkreśla związek
krajobrazów dźwiękowych z niematerialnym dziedzictwem kulturowym.
Inicjatywy wykorzystujące możliwości nowych technologii realizowane są
także w innych hiszpańskich regionach (Galicja, Kraj Basków, Andaluzja,
Walencja) i miastach (Barcelona, Madryt).
W ramach aktualnie prowadzonego projektu interdyscyplinarnego Soundscape of European Cities and Landscapes10, obejmującego 18 krajów reprezentowanych przez 35 specjalistów, krajobraz dźwiękowy jest traktowany jako element dziedzictwa kulturowego. W projekcie European Acoustic
Heritage11, podjętym przez ośrodki naukowe z czterech krajów (Hiszpania,
Finlandia, Austria, Francja), analizowane są współczesne i dawne krajobrazy dźwiękowe, zarejestrowane w pamięci, odkrywana jest tożsamość dźwiękowa Europy. W parkach narodowych Stanów Zjednoczonych krajobrazy
dźwiękowe, jako istotny zasób przyrodniczy i kulturowy są obejmowane
ochroną. Potwierdzeniem ważności krajobrazów dźwiękowych jest Careggi
Landscape Declaration on Soundscapes12, akcentująca związki krajobrazów
dźwiękowych z turystyką, dziedzictwem kulturowym i jakością życia oraz

4 Soundcities, http://www.soundcities.com/, dostęp: I 2013.
5 Sonic Poscards, na stronie Opensounds, http://www.opensounds.eu/node/134, dostęp: I 2013.
6 Save Your Sounds, na stronie BBC World Service, http://www.bbc.co.uk/worldservice/specialreports/saveoursounds.shtml, dostęp: I 2013.
7 Favouritemanchestersounds.org, http://www.favouritemanchestersounds.org/, dostęp: I 2013.
8 Positive Soundscapes, na stronie CRISAP. Creative Research Into Sound Arts Practice, http://
www.crisap.org/index.php?aid=341, dostęp: I 2013.
9 London Sound Survey, http://www.soundsurvey.org.uk/, dostęp: I 2013.
10 Soundscape of European Cities and Landscapes, http://soundscape-cost.org/, dostęp: I 2013.
11 European Acoustic Heritage, http://europeanacousticheritage.eu/, dostęp: I 2013.
12 Careggi Landscape Declaration on Soundscapes, na stronie UNISCAPE,
http://www.uniscape.eu/allegati/Ref%20UNISCAPE%20CD2-14-06-12%20-Second%20
Careggi%20Declaration%20on%20Soundscapes%20draft%20new.pdf, dostęp: I 2013.
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wskazująca konieczność budowania strategii krajobrazowych, edukowania
i prowadzenia badań naukowych dla ochrony i zarządzania krajobrazami.
Również w Polsce w ostatnich latach wzrasta rola krajobrazu dźwiękowego, o czym świadczą m.in. liczne projekty i wydawnictwa („spacery
dźwiękowe”, pocztówki dźwiękowe i inne). Celem na przykład projektu
„Dźwięki Małopolski” jest promocja Małopolski oraz zachęta do odkrycia małopolskich brzmień, czyli nieznanych i niedocenianych walorów
regionu, tworzących małopolskie dziedzictwo. Poza interaktywną stroną13,
na której można wysłuchać dźwięków Małopolski oraz obejrzeć związane
z nimi fotografie i filmy, elementem projektu są wystawy „uchofonów”, czyli uszu wielkości człowieka z głośnikami, które emitują dźwięki Małopolski
ułożone według klucza tematycznego. Z „uchofonów” zlokalizowanych we
wnętrzach muzeów, ośrodków kultury lub w przestrzeni publicznej można
usłyszeć folk (dźwięki oryginalnych instrumentów ludowych, m.in. trombit, cymbałów, fujarek, basów), ale też odgłosy natury (np. nagrania z hali
podczas wypasu owiec, górskiej łąki z koncertującymi pasikonikami czy
pohukiwania sów w nocy) oraz dźwięki życia miasta (m.in. hejnału mariackiego, tramwaju, zatłoczonej ulicy). Dokumentowane są ginące krajobrazy dźwiękowe, czynione są próby rekonstrukcji dawnych krajobrazów
dźwiękowych (m.in. Miliszkiewicz 2007). Odkrywanie krajobrazów dźwiękowych, rozwijanie kultury słuchania staje się nowym wyzwaniem dla kultury współczesnej (Bernat 2012).

obrzędy i muzyka na liście niematerialnego
dziedzictwa kulturowego unesco

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego (Konwencja 2003) wskazuje na potrzebę wzmocnienia efektywności środków zapewniających jego przetrwanie, obejmujących identyfikowanie, dokumentowanie, badania naukowe, zachowanie, zabezpieczanie, promowanie i przekazywanie, szczególnie poprzez edukację,
jak też rewitalizowanie różnych aspektów tego dziedzictwa. Na poziomie
międzynarodowym ochronę zapewniają: lista niematerialnego dziedzictwa
kulturowego (reprezentatywna oraz pilnej ochrony) oraz rejestr dobrych
praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego (spis wartościowych inicjatyw, programów, projektów), stanowiący platformę wymiany
doświadczeń i źródło inspiracji. Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO zawiera zjawiska religijne (rytuały obrzędy), teatralne,
językowe, taneczne, muzykę (śpiew, muzyka instrumentalna, instrumenty
13 Małopolskie dźwięki, http://mik.krakow.pl/?dzialania=malopolskie-dzwieki, dostęp: I 2013.
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muzyczne), rzemiosło, festiwale (tradycyjne, stworzone w celu popularyzacji kultur), karnawały i pochody, przestrzeń kulturową, wiedzę o wszechświecie i związane z nią praktyki. Choć na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO nie wyróżniono odrębnej kategorii krajobrazów dźwiękowych, to można się ich doszukiwać m.in. w obrzędach religijnych, festiwalach, karnawałach, muzyce oraz przestrzeni kulturowej. Przykładowo na
listę wpisano Misterium w Elche (Hiszpania), Patum w Berge (Hiszpania),
Festiwal Pieśni i Tańca Bałtyku (Estonia/Litwa/Łotwa), Karnawał w Binche (Belgia), Pieśni Baulów (Bangladesz), Gruziński śpiew polifoniczny
(Gruzja), Pieśn Tenorów (Włochy), Muzykę na duduk (Armenia), Fujarę i muzykę na ten instrument (Słowacja), Sztukę muzyki guqin (Chiny),
Przestrzeń kulturową Bractwa Ducha Świętego Cangos z Villa Mella (Dominikana), Przestrzeń kulturową gongów (Wietnam).
Misterium w Elche jest śpiewanym teatrem religijnym o śmierci, wniebowzięciu i ukoronowaniu Najświętszej Marii Panny, odgrywanym każdego roku od połowy XV wieku w dniach 14 i 15 sierpnia w Bazylice św. Marii
z Elche. Tradycja, która angażuje całą społeczność miasta, jest silnie związana z kulturową i językową tożsamością mieszkańców Walencji.
Patum w Berge (Hiszpania) to tradycyjny festiwal organizowany w katalońskim mieście Berga, którego pochodzenia należy doszukiwać się w uroczystościach i paradach towarzyszących średniowiecznym procesjom Bożego Ciała. Patum odbywa się co roku, pomiędzy końcem maja a końcem
czerwca, w tygodniu, w którym wypada Boże Ciało. W ramach festiwalu
odbywają się przedstawienia teatralne oraz uliczne procesje ogromnych
mitycznych stworów. Symbolem festiwalu jest wielki bęben, który z okazji
festiwalu jest wynoszony na ulice miasta. Festiwal wyróżnia się na tle innych podobnych uroczystości ze względu na swoją różnorodność i bogactwo obrzędów (o wyraźnych przedchrześcijańskich korzeniach), zachowany przez wieki charakter średniowiecznego teatru ulicznego oraz na swoją
trwałość i niezmienność od ponad sześciuset lat, pomimo wielokrotnych
w przeszłości zakazów odprawiania tej uroczystości zarówno ze strony
władz kościelnych, jak i państwowych.
Baulowie to mistyczni wędrowni śpiewacy (minstrele), żyjący w rolniczych obszarach Bangladeszu i Zachodniego Bengalu, utrzymujący się ze
śpiewania z akompaniamentem ektary (prostego jednostrunowego instrumentu) oraz bębna dubki. Dla nich samych śpiew, poezja, taniec i muzyka
są sposobem poszukiwania kontaktu człowieka z Bogiem oraz drogą do
osiągnięcia duchowej wolności. Pieśni Baulów, wykonywane głównie na
świeżym powietrzu dla zgromadzonej publiczności, reprezentują szczególny rodzaj pieśni ludowych, zawierających elementy hinduskie oraz sufickie.
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Dla miejscowych guru stanowią podstawę do nauczania filozofii Baulów,
przekazywanej ustnie kolejnym śpiewakom.
Fujara to tradycyjny instrument pasterzy owiec środkowej Słowacji.
Ze względu na niezwykle wyszukaną, indywidualną ornamentykę, każdy
z tych instrumentów stanowi osobne dzieło sztuki. Z fletu (fujary) wydobywać można głęboki mruczący dźwięk, jak również tony bardzo wysokie.
Techniczne możliwości instrumentu pozwalają na wydobywanie dźwięków
imitujących odgłosy natury, takie jak plusk wody w strumieniu czy w górskich źródłach. Melancholijna, rapsodyczna muzyka dostosowywana jest
do treści piosenki opisującej życie i pracę pasterzy. Już w XIX wieku fujara stała się instrumentem popularnym nie tylko wśród pasterzy. Dzięki
festiwalom folklorystycznym zyskała uznanie i zainteresowanie muzyków
także w całej Słowacji. Grywa się na niej przy różnych okazjach w ciągu
całego roku, głównie jednak od wiosny do jesieni. Pomimo zmian społecznych, kulturalnych i ekonomicznych umiejętność gry na fujarze i sam instrument przetrwały do dnia dzisiejszego.
Bractwo Ducha Świętego składa się głównie muzyków grających na
bębnach zwanych cangos. Podczas obchodów uroczystości Zesłania Ducha
Świętego krajobraz Villa Mella wypełniają modlitwy i śpiewy przy akompaniamencie cangos. Odbywa się także procesja z gołębicą, symbolizującą
Ducha Świętego. Gra na cangos nadaje również szczególnie uroczysty charakter obrzędom pogrzebowym członków społeczności. Podczas ceremonii Banko, obchodzonej po trzech latach żałoby, żyjący ostatecznie żegnają
się ze zmarłym. Uroczystościom tym towarzyszy muzyka bębnów cangos.
Gong towarzyszy w Wietnamie wszystkim rytuałom życia społecznego,
pełniąc rolę pośrednika pomiędzy ludźmi, bóstwami i światem nadprzyrodzonym. Dźwięki gongów dostosowywane są do charakteru uroczystości,
takich jak składanie ofiary z wołu, święcenie ryżu, pogrzeb. Pod wpływem
przemian kulturowych gongi są coraz częściej pozbawiane swojego rytualnego znaczenia.

turystyka a doświadczanie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

Turyści w czasach postmodernizmu poszukują nie tylko miejsc pięknych,
niezwykłych lub ciekawych, ale i nowych sposobów przeżywania podróży
(Wieczorkiewicz 2008; Urry 2007). Doznania wizualne, do których odwoływały się liczne przedsięwzięcia turystyki masowej, wydają się zbyt słabym wabikiem dla współczesnych urlopowiczów. Scenariusze zwiedzania
ulegają pomnożeniu, gdyż skarby przyrody i kultury można odbierać na
wiele sposobów. J. Urry (Urry 2007) zauważa, że na doświadczenie turysty
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składają się nie tylko krajobrazy (choć wrażenia wzrokowe odgrywają rolę
wiodącą), ale również kombinacje dźwięków, bukiety zapachów, doznania
smakowe i geografia dotyku. Włączenie wątków traktujących o słuchaniu, smakowaniu, wąchaniu, dotykaniu, nadaje nowy wymiar podróżom,
sugerując że doznanie o którym mowa będzie pełniejsze, bardziej bezpośrednie. Zniwelowany zostaje dystans, jaki z reguły istnieje między widzeniem a przedmiotem oglądu. Promuje się więc typ turystyki polegający na
poszukiwaniu wielości doznań. Turysta staje się poszukiwaczem wrażeń,
kolekcjonerem doznań. D. MacCannell (MacCannell 2005) określa turystę mianem pielgrzyma, który poszukuje autentyzmu w miejscach możliwie oddalonych od obszaru swojej codzienności. W przeciwieństwie do
uczestnika pielgrzymki religijnej, który składa hołd jednemu ośrodkowi
kultu, turysta oddaje pokłon całej masie ośrodków i atrakcji. Potencjalnie
atrakcją jest wszystko to, na co zwraca się czyjąś uwagę. Turystyka jest jedną z tych form kultury, w których doświadczenie autentyczności naznaczone jest atrybutem niekończących się inscenizacji, co jest niezbędne dla
zapewnienia atrakcyjności rozwijającemu się przemysłowi turystycznemu
(Kazimierczak 2009).
W ostatnich latach coraz większą popularność (zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży) zyskują ośrodki muzealne stwarzające niezwykle przekonywającą iluzję wędrówki w czasie poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły.
Przykładem jest m.in. Jorvik Viking Centre w Yorku – muzeum archeologiczne Wikingów z niebywałym realizmem ukazujące obraz życia w Jorvik,
z dźwiękiem i zapachem włącznie (Pawłowska, Swaryczewska 2002).
Oprócz zwiedzania wyjątkowych obiektów, coraz popularniejsze są
podróże, dla których głównym motywem jest podejmowanie aktywności
o charakterze kulturowym, uczestnictwo w krótkotrwałej imprezie zorganizowanej, przeżycie doświadczenia wykraczającego poza codzienność.
Taka forma aktywności turystycznej określana jest mianem turystyki eventovej, stanowiącej jedną z form turystyki kulturowej (Buczkowska 2009).
Wśród imprez będących celem wyjazdów turystycznych są m.in. przedsięwzięcia teatralne, filmowe, kinowe, karnawałowe, literackie, muzyczne,
taneczne, festiwale, koncerty, widowiska, parady, fiesty. W świetle badań
K. Buczkowskiej i E. Majchrowicz (Buczkowska, Majchrowicz 2010), fiesty hiszpańskie z roku na rok przyciągają coraz liczniejsze rzesze turystów.
W dużej mierze są przygotowywanymi atrakcjami turystycznymi, lecz nadal pozostają także świętami lokalnymi, odwołującymi się do tradycji i odgrywają duża rolę w życiu mieszkańców. A. Bełkot i P. Ratkowska (Bełkot, Ratkowska 2010) w świetle komercjalizacji i „uturystycznienia” form
niematerialnego dziedzictwa kulturowego rozważają, jaką formą turystyki
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kulturowej jest wyjazd na karnawał, czy jest to turystyka eventova, czy turystyka prawem chronionego dziedzictwa kulturowego? Turysta eventowy
poprzez interakcję z występującymi staje się mimowolnie współtwórcą wydarzenia. W przypadku karnawałów chronionych wpisem na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO, wizyta turysty na tych imprezach będzie
raczej odbiorem niż współtworzeniem (poziom interakcji między występującymi a odbiorcami jest ograniczony do minimum). Stąd zastanawiają
się, na ile karnawały potrzebują tak sztywnej ramowo ochrony.
Również w naszym kraju mają miejsce wydarzenia (eventy) związane
z doświadczaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego i towarzyszących im wyjątkowych krajobrazów dźwiękowych. Wspomnieć należy
choćby o adwentowym graniu na ligawkach w Ciechanowcu, wielkopiątkowych Misteriach Męki Pańskiej (m.in. w Kalwarii Zebrzydowskiej) czy
wielkanocnym barabanieniu w Iłży.
W ostatnich latach rozwijana jest także turystyka dźwiękowa, polegająca na podróżowaniu do miejsc charakteryzujących się wyjątkowością
akustyczną lub występowaniem unikalnych krajobrazów dźwiękowych.
Uprawiane są spacery dźwiękowe oraz formy „safari słuchowego” (Nacher
2010). Rozwój turystyki dźwiękowej oraz turystyki eventowej jest szansą
dla nowej jakości krajobrazów dźwiękowych (Bernat 2011).
Wyjątkowym dźwiękiem związanym z niematerialnym dziedzictwem
kulturowym, którego wysłuchanie to cel wielu wycieczek po Krakowie, jest
hejnał mariacki. Sygnał, którego początki sięgają 2 poł. XIV wieku, wygrywany jest z wyższej wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie na cztery strony świata. Według tradycji trębacz pierwszy
raz gra w stronę Wawelu, czyli dla króla, drugi – w stronę magistratu, dla
burmistrza, trzeci – w kierunku Barbakanu, dla gości, a ostatni – na Mały
Rynek, kiedyś dla kupców, a dzisiaj dla komendanta straży pożarnej. Hejnał
mariacki jest ściśle powiązany z legendą, która mówi o hejnaliście ostrzegającym Krakowian przed najazdem Tatarów. W momencie, w którym rzekomo strzała tatarska dosięgła trębacza, melodia hejnału jest urywana. Hejnał mariacki to także sygnał transmitowany na antenie Polskiego Radia do
wielu zakątków świata, stąd jest ważnym dźwiękiem (symbolem ojczyzny)
dla Polaków w kraju i na obczyźnie. Do niedawna hejnał był transmitowany
w całości, co zajmowało około 7 minut czasu antenowego. We wrześniu 2012
roku ograniczono transmisję do pierwszego sygnału, co spotkało się z oburzeniem części mieszkańców Krakowa (Radłowska 2012). Odgrywanie hejnału to bowiem „uświęcony obrzęd”, „swoista liturgia”, „celebracja ciągłości”.
Hejnał mariacki współcześnie to także atrakcja turystyczna. Przed pełną godziną na Placu Mariackim zaczyna ustawiać się tłum turystów. Na
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początku krajobraz krakowskiego Rynku wypełnia brzmienie dzwonu,
a potem w jednym z okien Wieży Mariackiej pojawia się trąbka. Gdy hejnalista wygrywa melodię w kierunku tłumu, na placu następuje cisza, a po
wygraniu ludzie klaszczą w dłonie i machają w kierunku trębacza. Z udziałem turystów powstaje wyjątkowy krajobraz dźwiękowy, w którym dziedzictwo niematerialne (hejnał mariacki) wywołuje reakcje części słuchaczy
(skupienie – cisza, a potem entuzjazm – gwar), podczas gdy życie miasta
nadal się toczy. Próba wprowadzenia nakazu 7-minutowej ciszy obejmującej obszar Rynku, argumentowana przez Krakowską Izbę Turystyki zbyt
dużym hałasem powodującym trudności z usłyszeniem melodii hejnału,
nie przyniosła rezultatu.

wnioski i uwagi końcowe

Dźwięk jest integralnym elementem krajobrazu i bardzo ważnym składnikiem tożsamości miejsca. Jest elementem dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego. Świadomość narastających zagrożeń, wobec dużej wrażliwości krajobrazu dźwiękowego, powinna skłonić do wzmożenia wysiłków
na rzecz jego ochrony. Ochrona krajobrazów dźwiękowych ma szczególne
znaczenie tam, gdzie nie zachowały się materialne ślady. Dźwięki związane z tradycyjnymi obrzędami (festiwalami) są walorem wzmacniającym
rozwój turystyki eventowej. Rozwój turystyki zrównoważonej (zarówno
kulturowej, jak i przyrodniczej) może przyczyniać się do zainteresowania
krajobrazami dźwiękowymi.
Na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO nie wyróżniono odrębnej kategorii krajobrazów dźwiękowych, wpisane są jednak
m.in. obrzędy religijne, festiwale, karnawały, muzyka oraz przestrzeń kulturowa. Wpisy te nie obejmują jednak różnorodności krajobrazów dźwiękowych, stanowiących również ważny element niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Czy wobec tego potrzebna jest lista światowego dziedzictwa
krajobrazów dźwiękowych? Zagrożenie hałasem, a jednocześnie poszukiwanie nowych atrakcji turystycznych wraz z rozwojem turystyki kulturowej i zapotrzebowanie na wysoką jakość życia, skłaniają do podjęcia wysiłków w kierunku stworzenia takiej listy w trosce o dobro człowieka. Zanim ona mogłaby powstać, konieczne jest precyzyjne określenie kryteriów,
które pozwolą na zidentyfikowanie i ocenę krajobrazów dźwiękowych14.
Konieczne jest także kontynuowanie badań nad krajobrazami dźwiękowymi, których celem jest powiązana z praktyką (planowanie przestrzenne,
14 Można oceniać krajobrazy dźwiękowe stosując różne kryteria, m.in.: znaczenie dźwięku,
stan zachowania (stopień przekształcenia), wyrazistość, harmonijność, atrakcyjność, wyjątkowość (unikalność), autentyczność.
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rewitalizacja, turystyka) dokumentacja oparta na współpracy interdyscyplinarnej. Ważne jest także zachęcanie coraz większej liczby ludzi do słuchania dźwięków w krajobrazie z większą krytyczną uwagą. Warto uważnie
słuchać, żeby usłyszeć bogactwo brzmień i zachwycić się nimi.
Zwrócenie uwagi na krajobrazy dźwiękowe pozwala na odkrywanie niezwykłości w tym, co zwyczajne, codzienne. Ochrona krajobrazów dźwiękowych może więc być inwestycją dalekowzroczną, pozwalającą odnaleźć
miejsce człowieka w świecie.

rozwiązanie skrótów

Konwencja 1972 – Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO, 1972, Dziennik Ustaw z 30 września 1976
roku, nr 32, poz. 190.
Konwencja 2000 – Europejska Konwencja Krajobrazowa, 2000, Dziennik Ustaw
z 29 stycznia 2006 roku, nr 14, poz. 98.
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.
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soundscapes on the unesco intangible
cultural heritage list
Soundscape is a component of landscape, varied in respect of quality. It consists
of sound events that may have specific significance and meaning for certain societies. Soundscapes are weighty elements of natural and cultural heritage, exceptionally sensitive to changes connected with progress of civilization. Soundscapes can
be also essential distinguishing marks of places and regions. The importance of
soundscapes has considerably increased in recent years. Discovering soundscapes
and developing the culture of listening have become new challenges for contemporary culture. Although there is not a separate category “soundscapes” on the
UNESCO Intangible Cultural Heritage List, one can detect them in many cultural phenomena, e.g. religious events, festivals, carnivals and in various cultural
spaces.
The author focuses attention on some examples of soundscapes, recorded on
the UNESCO Intangible Cultural Heritage List. He also shows those samples in
the context of the UNESCO Natural and Cultural Heritage List. Finally, he suggests creating a separate list of soundscapes.
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe
w kontekście marketingowym – szanse
i zagrożenia
Kamila Węglarska
Lublin

wstęp

Konwencja UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, jako akt prawa międzynarodowego miała na celu opracowanie standardów ochrony elementów dziedzictwa ludzkości. Ochrona
ta wiąże się z problemem upowszechniania niematerialnego dziedzictwa
w skali globalnej, które z kolei związane jest z kontekstem komercyjnym,
promocyjnym i marketingowym.
Celem artykułu jest wskazanie na funkcjonowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście marketingowym. W artykule
zaprezentowane zostało studium przypadku na przykładzie Karnawału
z Barranquilli, który jako element tradycyjnej kultury karaibskiej został
wpisany w 2008 roku na listę światowego niematerialnego dziedzictwa
UNESCO. Karnawał partycypuje również w strategii marki miasta jako
rozpoznawalny symbol miasta Barranquilli, ponadto stał się rekomendowaną i reklamowaną destynacją turystyczną, a także elementem kultury
popularnej.
Przykład Karnawału z Barranquilli ukazuje jego funkcjonowanie
w kontekście komercyjnym i tym samym brak możliwości ochrony przed
„eksploatacją” jedynie poprzez fakt istnienia na liście UNESCO. Prezentowane w artykule studium przypadku stanowi zatem próbę rozważań dotyczących istoty zastosowania narzędzi marketingowych (głównie marki)
wobec elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz wynikających z tego faktu szans i zagrożeń dla niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Dodajmy, że dyskusja taka jest istotna również w kontekście
polskim.
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Pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego definiuje artykuł 2 ustęp
2 Konwencji, szczegółowo precyzując jego zakres jako „ustne tradycje
i formy wyrazu, sztuki performatywne, społeczne zwyczaje, rytuały oraz
uroczystości świąteczne, wiedza o przyrodzie i wszechświecie oraz związane z nią praktyki oraz tradycyjne rzemiosło” (Konwencja 2003). Przyjęcie
Konwencji miało służyć przede wszystkim wypracowaniu międzynarodowych standardów ochrony wyżej wymienionych elementów dziedzictwa
ludzkości, ale próby jej ratyfikacji wzbudziły kontrowersje wokół możliwości ich jednoczesnej ochrony i upowszechniania w skali globalnej.
Przesłanki rodzącego się problemu ujawniły się już podczas pierwszych
prób standaryzacji międzynarodowego prawa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa ludzkości. W trakcie prac nad Modelowymi przepisami dla regulacji krajowych w sprawie ochrony przejawów folkloru przed
nielegalną eksploatacją i innymi szkodliwymi działaniami w 1982 roku,
UNESCO oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World
Intellectual Propery Organization – WIPO) zdefiniowały pojęcie „tradycyjnych przejawów folkloru” i postulowały ochronę elementów niematerialnych, takich jak muzyka, poezja, baśnie, ale także tych utrwalonych
w obiektach materialnych, takich jak obrazy, rzeźby, mozaiki, instrumenty muzyczne. W konsekwencji pojawienia się ujednoliconego przepisu,
ochroną prawną zostały objęte wszystkie elementy tradycyjnego dziedzictwa artystycznego, tworzonego i podtrzymywanego przez społeczności lub
jednostki (Jodełka 2005: 171).
W trakcie prac nad wspomnianym przepisem, zauważono, że stworzenie jednomyślnych standardów ochrony tak zdefiniowanych „przejawów
folkloru” nie będzie łatwym zadaniem, z uwagi na protesty przedstawicieli
poszczególnych grup etnicznych, którzy obawiali się o nadmierną eksploatację ich „żywej” tradycji. Sytuację tę egzemplifikuje negatywny odbiór
i konotacja pojęcia folklor wśród Aborygenów, którzy kwestionowali wówczas wszelkie „odgórne” regulacje prawne na szczeblu międzynarodowym
i podkreślali, że spowodują one pogłębienie konfliktów dotyczących podziału zysków z eksploatacji i sprzedaży „przejawów folkloru”, z których
zyski tylko w niewielkiej części trafiały do rzeczywistych jego twórców. Ponadto, olbrzymia część rzemiosła artystycznego, dopuszczona do masowego obiegu jako pamiątki turystyczne, stanowiła jedynie imitacje oryginalnych wyrobów (Jodełka 2005: 171).
W trakcie prac nad ustanawianiem prawa międzynarodowego pojawiały się zastrzeżenia co do uznania elementów niematerialnego dziedzictwa
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za światowe i uniwersalne w ogóle, co z kolei mogło służyć za usprawiedliwienie dla eksploatowania wiedzy tradycyjnej bez zgody jej depozytariuszy,
a tym samym – utraty jej autentyczności. Można stwierdzić, że wówczas
akcentowano sprzeczności w podejściu uniwersalistycznym do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. „Zbyt wiele wymaga się od niematerialnego dziedzictwa, a na jednym oddechu zaleca się, by wspólnie dzielić
się i chronić dziedzictwo narodowe, regionalne i etniczne oraz globalne,
a zapomina się, że te aspekty raczej nie dadzą się pogodzić” – postulował
wówczas D. Loventhal (Schreiber 2009: 117).
W trakcie prac nad zestandaryzowanym prawem okazało się zatem,
że zaliczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego do powszechnego
dziedzictwa światowego będzie służyć ogółowi, a z drugiej strony, może
okazać się to sprzeczne z interesami społeczności lokalnych. Ponadto,
początki dyskusji dotyczące utworzenia międzynarodowych standardów
ochrony niematerialnego dziedzictwa ludzkości, pod pretekstem sporów
o zakres elementów chronionych, ujawniły jeden z głównych problemów
dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest jego
funkcjonowanie w kontekście globalnym i komercyjnym.
Nowy akt prawa międzynarodowego – Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku – miała być rozwiązaniem
kompromisowym pomiędzy akceptacją a krytyką wobec stanowiska uniwersalistycznego (ochrony a jednocześnie powszechnego udostępnienia
niematerialnego dziedzictwa kulturowego). „Podczas prac nad Konwencją wybrano rozwiązanie kompromisowe: zamiast wspominać o universal
heritage of humanity w preambule znalazł się zapis o universal will – powszechnej woli i wspólnej trosce o ochronę niematerialnego dziedzictwa
ludzkości” (Schreiber 2009: 117).
Konwencja definiuje na szczeblu międzynarodowym zakres elementów
niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz postuluje uniwersalną wolę
ich ochrony, jednak nie rozwiązuje ona problemu globalnej eksploatacji
w celach komercyjnych, często poza wiedzą użytkowników. Paradoksalnie,
współczesne praktyki dowodzą, że niematerialne dziedzictwo kulturowe
coraz silniej związane jest z kontekstem komercyjnym, a odpowiedzialny
jest za to w dużej mierze marketing terytorialny oraz powszechna praktyka
budowania marek miejsc.
Marketing terytorialny, który jest rynkową koncepcją zarządzania jednostką osadniczą i ma na celu kreowanie oraz „zaspokajanie” potrzeb mieszkańców za pomocą wykorzystania wszystkich posiadanych przez miejsce
zasobów (Szromnik 2008: 17), w tym zasobów kulturowych, zaanektował
już elementy światowego dziedzictwa materialnego, które w literaturze
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przedmiotu (dotyczącej marketingu terytorialnego) uznawane są za jedne
z bardziej istotnych elementów strategicznych w zarządzaniu destynacjami
turystycznymi (Landrof 2009). Elementy wchodzące w skład światowej listy
materialnego dziedzictwa kulturowego funkcjonują w ramach paradygmatów marketingowych jako prestiżowe marki, co oznacza, że „dostrzeżono
w nich dwa podstawowe elementy, którymi charakteryzuje się marka –
obietnicę jakości oraz dystynktywność” (Rayan 2009; Silvanto 2009).
Ponadto, w marketingu terytorialnym pojawia się również problem jednoczesnego podtrzymywania autentyczności poprzez ochronę, a z drugiej
strony – konieczności masowego upowszechniania elementów materialnego dziedzictwa kulturowego w celu wygenerowania zysków. Z perspektywy
marketingu terytorialnego, elementy światowego dziedzictwa kulturowego
stają się przeznaczone dla jak najszerszej grupy odbiorców i są eksploatowane
w procesach promocyjnych, z drugiej strony zaś, wymaga się od nich, aby
pozostawały „nieumasowione”, dzięki czemu mają zachować swoją oryginalność. Kompromis pomiędzy umasowieniem dziedzictwa a zachowaniem
jego oryginalności stanowi duże wyzwanie dla „zarządzających” materialnym
dziedzictwem na szczeblu narodowym i lokalnym, „zwłaszcza jest to wyzwanie dla krajów rozwijających się, w których rządy pozostają pod ogromną
presją aby w celach zysku zachęcać do dużej, turystycznej i komercyjnej eksploatacji światowego dziedzictwa” (Rayan 2009; Silvanto 2009: 291).
W literaturze przedmiotu (dotyczącej marketingu) jak dotychczas
nie spotyka się odniesień explicite do zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym, ale obserwuje się powszechność takich interakcji
w praktyce. Sytuację tę egzemplifikuje przytoczony poniżej przykład Karnawału z Barranquilli.

przykład karnawału z barranquilli

Początki Karnawału z Barranquilli, drugiego co do wielkości Karnawału
w Ameryce Południowej, sięgają XIX wieku, kiedy rozwijał się on w portowym mieście, do którego przybywali emigranci z Europy (zwłaszcza z Hiszpanii) i Afryki i spotykali się tam z kulturą rdzennych mieszkańców. Karnawał,
jako spuścizna po wielokulturowej emigracji, charakteryzuje się specyficznymi
tańcami: paloteo (pochodzącymi z Hiszpanii), congo (pochodzącymi z Afryki) i mico y micas (o pochodzeniu rdzennym). Tańcom towarzyszy muzyka:
cumbia, puya i porro, która wykonywana jest na ludowych instrumentach perkusyjnych i dmuchanych – tambora, allegre drums, maraca, claves.1
1 Strona Internetowa UNESCO, http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=
00011&RL=00051, dostęp: IX 2012.
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Muzycy i tancerze ubrani są w kolorowe kostiumy, a na twarzach noszą
maski. Grupy aktorów i tancerzy występują pośród tłumu w widowiskach,
które odnoszą się zarówno do wydarzeń historycznych, jak i bieżących,
takich jak współczesne życie polityczne, które zwykle komentowane jest
w satyrycznym kontekście.
Najważniejszymi postaciami Karnawału są król (rey del carnaval)
i Królowa (reina del carnaval). Król Momo, który kieruje zabawą, ubrany
w czapkę z dzwonkami, maskę, ma laskę błazna lub berło, wiedzie przez
miasto wielką paradę (patronuje on także karnawałom w innych regionach, m.in. w Rio de Janeiro i na Goa w Indiach). Na przykład w 2013 roku
zaszczyt pełnienia funkcji Króla przypada Jose Francisco Llanos Ojedzie,
który od kilkudziesięciu lat pracuje jako aktor Karnawału, a funkcja Królowej – dwudziestotrzyletniej prawniczce Danieli Tarud Capeda.2
Karnawał jest ważnym wydarzeniem, które cieszy się popularnością
wśród mieszkańców Barranquilli i jednoczy całą społeczność. Sposób
wykonywania muzyki oraz choreografia przekazywana jest z pokolenia
na pokolenie, a coroczne parady mają istotny i aktualny wymiar społeczny. Funkcję Karnawału jako wydarzenia konsolidującego społeczność lokalną, dostrzegła UNESCO, dlatego też od 2008 roku jest on wpisany na
Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO jako przykład kultury kolumbijskich Karaibów3. „Kuratela” UNESCO nad Karnawałem pociąga za
sobą konkretne działania, służące ochronie na szczeblu narodowym. Są
to między innymi działania badawcze, których celem jest stworzenia bazy
„ekspresji twórczych” charakterystycznych dla Karnawału, które powinny
podlegać ochronie. Jest to też wspieranie sieci instytucji, które są zaangażowane w ochronę elementów Karnawału oraz pomoc artystom w przekazywaniu choreograficznego i muzycznego „know-how” młodszym pokoleniom. Wszystkie te działania wspiera UNESCO z intencją wzbudzenia zainteresowania Karnawałem pośród mieszkańców, aby stworzyć skuteczny
system działań i strategię jego ochrony.4
Z punktu widzenia marketingu, Karnawał z Barranquilli uznawany jest,
z jednej strony, za element niematerialnego dziedzictwa kulturowego, który został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa, a z drugiej – odniósł ogromny sukces komercyjny, ponieważ stał się „atrakcją turystyczną” oraz wydarzeniem medialnym, które pociąga za sobą korzyści ekonomiczne i finansowe.
2 Strona internetowa Carnaval S.A., http://www.carnavaldebarranquilla.org/, dostęp IX 2012.
3 Strona internetowa UNESCO, http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=
00011&RL=00051#identification, dostęp: IX 2012.
4 Tamże.
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Karnawał stał się również istotnym elementem w systemie zarządzania
Barranquillą. Działania wpisane w taki system w dużej mierze inicjują szereg działań „ochronnych” wobec Karnawału z Barranquilli, ale wynikają
one z paradygmatów marketingowych5. W ujęciu zarządczym, Karnawał
postrzegany jest jako zasób strategiczny przy budowaniu marki miasta
oraz jako wydarzenie, które może pozwolić na budowanie konkurencyjnej
tożsamości miasta (Anholt 2007). W praktyce oznacza to, że dzięki temu,
że miasto wyróżniało się takim zasobem, zostało wybrane na Amerykańską Stolicę Kultury w 2013 roku (American’s Capital of Culture). Motywacja wyboru miasta Barraquilli, jaką przedstawił zarządzający Komitetem
Amerykańskiej Stolicy Kultury, Xawier Tudela, wypływała z założenia, że
„strategicznym elementem dla miasta jest właśnie kultura, która pociągnie
za sobą integrację społeczną, rewitalizację, a nawet rozwój ekonomiczny
i międzynarodową promocję”.6
Na podstawie przypadku Karnawału z Barranquilli można stwierdzić,
że zastosowano różne rodzaje działań marketingowych, a aktywność skupiona jest wokół promocji Karnawału jako destynacji turystycznej, między
innymi poprzez reklamy informujące o karnawale w stacjach telewizyjnych
Antena 3 International and Discovery Networks Latin America / US Hispanic oraz inne działania z zakresu promocji turystycznej, od poprawy infrastruktury po działania komunikacyjne, skierowane do Kolumbijczyków
jak i turystów zagranicznych.
Ponadto, Karnawał z Barranquilli stał się również elementem wykorzystywanym w muzyce popularnej, a jego fragmenty zostały odtworzone
w teledysku kolumbijskiej piosenkarki Shakiry Hip’s don’t lie,7 pochodzącej
z Barranquilli.

interakcja niematerialnego dziedzictwa
kulturowego z marketingiem w perspektywie
zarządczej i antropologicznej

Jeżeli marketing rozpatrywany jest z perspektywy zarządczej i definiowany
jako działalność, której nadrzędnym celem jest komercyjna wymiana rynkowa, wówczas wydaje się on czynnikiem szkodliwym dla niematerialnego
5 W rozumieniu paradygmatów marketingu terytorialnego, tworzenie tożsamości miasta
zawsze odbywa się poprzez tworzenie sieci przepływów i sieci instytucji, które ze sobą
współpracują tak, aby umożliwić przepływ pozytywnych komunikatów o produkcie jak i samego produktu (terytorium). Zob. Aleksander, Sworowska 2010.
6 Strona internetowa Komitetu Amerykańskiej Stolicy Kutury, http://www.cac-acc.org/news.
php?id=134, dostęp: IX 2012.
7 Strona internetowa Shakiry, http://shakira.com/, dostęp: IX 2012.
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dziedzictwa kultury, ponieważ przekształca je w kolejny produkt masowej
konsumpcji. Z tej perspektywy, widoczne są jedynie zagrożenia, które mogą
spowodować „utowarowienie” i utratę autentyczności niematerialnego
dziedzictwa kulturowego na rzecz jego ciągłego powielania i konsumpcji.
Takie zarzuty, skierowane w stronę marketingu, dotyczą przede wszystkim budowania marek miejsc. Proces taki oskarża się o nieadekwatne
wykorzystanie symboli kulturowych lub też znaczne ich uproszczenie na
rzecz klarownych komunikatów, które mają budować wyrazisty przekaz
lub slogan w reklamie, a ponadto zarzuca się mu selektywność i niedemokratyczność w wyborze treści dla przekazów komunikacyjnych (Aronczyk
2009). Po drugie, samo włączenie zasobów kulturowych w masowy obieg
produkcji i konsumpcji w tradycji humanistycznej postrzegane było raczej
jako szkodliwe dla kultury (tzw. wysokiej), a świadczą o tym chociażby
koncepcje teorii krytycznej szkoły frankfurckiej (Szahaj 2008).
Jeżeli marketing rozpatrywany jest z perspektywy antropologii (postmodernistycznej), wówczas uznaje się go za jeden ze współczesnych dyskursów kultury (Wojcieszuk 2008). Z tej perspektywy, odnosząc się do
„prowokacyjnej” tezy J.L. i J. Comaroffów, marketing można traktować
jako współczesny model kształtowania tożsamości zbiorowych (i indywidualnych), który poprzez markę miejsca, funkcjonującą jako mit, pozwala
współczesnemu człowiekowi odkrywać istotę swojej kultury (Comaroff,
Comaroff 2011). Takie ujęcie potwierdza również koncepcja G. Mathewsa,
który definiuje proces współczesnego formowania się tożsamości kulturowych poprzez udział w procesie konsumpcji i nabywanie dóbr dostępnych
masowo w supermarkecie kultury (Mathews 2005).
Marketing rozpatrywany z takiej perspektywy wydaje się stanowić
„szansę”, a nawet wyzwanie dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki marketingowi i działaniom skupionym wokół budowania marki (w tym promocji i reklamy), będzie ono „na nowo” odkrywane przez
współczesnych odbiorców, ale także i samych wytwórców dziedzictwa,
członków danej społeczności.
Antropologiczne ujęcie marketingu pozwala na określenie szans wynikających z interakcji marketingu z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Marketing rozpatrywany jako dyskurs kultury pozwala na wyznaczenie ram odniesienia oraz na zdefiniowanie statusu niematerialnego
dziedzictwa kulturowego w ponowoczesności, w której następuje interakcja tradycji z popkulturą (Nieroba i in. 2010) oraz w której realizuje się
idea „glokalizacji” – z jednej strony funkcjonowania człowieka i jego dziedzictwa na globalnym rynku (i w sieci), a z drugiej strony – zakorzenienia
w tradycji.
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wnioski

Na podstawie przytoczonego przykładu Karnawału z Barranquilli można wysnuć wniosek, że Konwencja ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego UNESCO nie uchroni niematerialnego dziedzictwa od konfrontacji z rynkiem. Konfrontacja z marketingiem nie musi jednak stanowić całkowitego zagrożenia dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
ponieważ na podstawie analizy antropologicznej, marketing można uznać
za współczesny dyskurs kultury lub też model kształtowania tożsamości
kolektywnych.
Z powyższej refleksji mogą wynikać pewne implikacje praktyczne.
W trakcie przygotowania polskiej listy elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalną interakcję z rynkiem, marketingiem i popkulturą oraz rozważyć kompromisowy system ochrony i upowszechniania.
Ideę ochrony w połączeniu z upowszechnianiem można by zrealizować
poprzez interdyscyplinarny system „zarządzania” niematerialnym dziedzictwem kulturowym, oparty na świadomości i współpracy. Z jednej strony etnografowie, kulturoznawcy oraz depozytariusze niematerialnego dziedzictwa nie powinni pomijać i umniejszać roli kontekstu marketingowego,
z drugiej strony – eksperci z zakresu marketingu powinni wykazywać się
specjalistyczną wiedzą z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego
oraz nie stosować jakichkolwiek uproszczeń w wyborze elementów używanych w kampaniach promocyjnych. W praktyce powinno przekładać
się to na ścisłą współpracę instytucji odpowiedzialnych za niematerialne
dziedzictwo kulturowe z ramienia UNESCO a samorządami i wszelkimi
podmiotami prawnymi, które w jakikolwiek sposób partycypują w wyborze elementów niematerialnego dziedzictwa do strategii marketingowych
i innych celów komercyjnych.

rozwiązanie skrótu

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.
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the intangible cultural heritage in a marketing
context – opportunities and threats
The purpose of The Convention for the Safeguarding of the World Intangible Cultural Heritage, as an act of the international law, is to protect and the disseminate
such elements on a global scale. As a result, the dissemination of intangible heritage elements has been strongly related to the commercial and marketing context.
The article contains the case study – The Barranquilla Carnival, which was added
to The World List in 2008 as a part of traditional Caribbean culture and, on the
other hand, it functions as a strategic element of the city of Barranquilla brand and
a tourist destination. The article contains general reflections on the application of
marketing tools (primarily a brand) to elements of the intangible cultural heritage
and it describes the opportunities and threats resulting from this utilization.
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Rola samorządu terytorialnego
w zrównoważonym zarządzaniu
niematerialnym dziedzictwem
kulturowym
Anna Góral
Uniwersytet Jagielloński

wprowadzenie

Ratyfikację Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego można uznać za istotny krok w budowaniu systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego, chociażby ze względu na jego znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, stanowią jedno z podstawowych zadań państwa, co
podkreśla Konstytucja RP, w której stanie na straży dziedzictwa narodowego jest wskazane wśród najważniejszych zadań Rzeczpospolitej Polskiej.
Konstytucja zobowiązuje wszystkie organy administracji publicznej, w tym
organy samorządu terytorialnego, do ochrony dziedzictwa kulturowego,
zarówno w jego materialnej jak i niematerialnej postaci, stawiając je w roli
nadrzędnego interesariusza dziedzictwa kulturowego. To naczelne, a zarazem podstawowe zadanie władz publicznych a także wszystkich obywateli, wymaga – ze względu na swoją specyfikę – realizacji zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Współczesne debaty na temat kultury i dziedzictwa kulturowego podkreślają, że powinno być ono postrzegane przez samorząd jako istotny
czynnik stymulujący procesy rozwojowe w regionie, zarówno te o charakterze społecznym, jak i gospodarczym. Często jednak dyskusje nad rozwojem skupiają się głównie na jego ekonomicznym wymiarze, podkreślając
rolę przemysłów kultury i dziedzictwa w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów (Ilczuk 2012). Trendy te Jan Szomburg określa jako „kulturyzację” ekonomii oraz „ekonomizację” kultury (Szomburg 2002). Wymiar
społeczny i miejsce społeczności lokalnych w zarządzaniu i stymulowaniu
rozwoju zasobów dziedzictwa kulturowego są natomiast przesuwane na
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dalszy plan, gdyż postrzegane są jako kosztochłonne, a ich bezpośrednie,
policzalne efekty nie są natychmiastowo widoczne (por. Throsby 2010;
Ashworth 1994). Te nowe zjawiska stawiają dedykowane dziedzictwu kulturowemu instytucje publiczne i samorządowe w szczególnej sytuacji, gdzie
muszą sprostać jednocześnie wymaganiom sektorów społecznego i gospodarczego, stojąc na straży równowagi w eksploatacji zasobów dziedzictwa
kulturowego. Tym samym rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu
dziedzictwem kulturowym jest współcześnie bardzo doniosła, choć nie zawsze należycie zidentyfikowana. Efektywne wykonywanie wskazanych zadań ma bowiem nie tylko znaczenie dla zachowania zasobów dziedzictwa
kulturowego, ale również – jeżeli zostanie właściwie rozpoznane – korzystnie wpływa na rozwój lokalny, pobudzając m.in. wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy
w regionie.
Niniejszy tekst ma na celu uwypuklenie roli samorządu terytorialnego
w zakresie zarządzania zasobami niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niezmiernie ważne w dalszych rozważaniach jest znalezienie „złotego
środka” w zarządzaniu niematerialnym dziedzictwa kulturowym, który pozwoli na zachowanie równowagi między aspektami ekonomicznymi i społecznymi zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W formie
studium przypadku gminy Lanckorona zostanie zaproponowane modelowe rozwiązanie w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

dziedzictwo kulturowe jako czynnik
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Współcześnie, przyjmując bardzo ogólną perspektywę, za dziedzictwo kulturowe uznaje się zróżnicowany zbiór materialnych i niematerialnych wartości kulturowych (por. np. Ashworth 1994; Atkinson 2005). Szczególnie
interesująca w tym zbiorze jest koncepcja niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które w ostatnich dekadach coraz bardziej zyskuje na znaczeniu
w dyskusjach na temat szeroko rozumianego rozwoju, będąc przedmiotem
zainteresowań nie tylko ze strony polityków, ale również przedsiębiorców
i organizacji pozarządowych.
W rozumieniu Konwencji UNESCO, której tekst został przyjęty na 32
sesji Konferencji Generalnej UNESCO w październiku 2003 roku, „dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności
oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki”. Ten typ dziedzictwa jest przekazywany z pokolenia na pokolenie
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i ustawicznie odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji z ich środowiskiem, historią i stosunkiem do przyrody. Dla danej społeczności dziedzictwo niematerialne jest źródłem poczucia tożsamości i ciągłości. Z jednej strony, w koncepcji tej podkreślany jest wytwór działalności człowieka,
a z drugiej – sam twórca oraz środowisko, w którym dochodzi do procesu
twórczego (Kirshenblatt-Gimblett 2004). Barbara Kirshenblatt-Gimblett
określa dziedzictwo kulturowe niematerialne mianem p r o d u k t u m e t a k u l t u r o w e g o, gdyż nie jest ono jedynie wytworem przeszłości, czyli czymś w pewnym sensie skończonym, ale jest nieustannie odtwarzane
i stale powstaje na nowo. Podkreślając procesowy charakter tego zasobu kulturowego, operacje służące zachowaniu pamięci i zabytków przyszłości są uzupełnione obecnością żywych ludzi, ich wiedzą, praktykami
kulturowymi, standardami postępowania, wewnętrznymi regulacjami
społeczności, w których funkcjonują oraz ich przestrzenią życiową (Kirshenblatt-Gimblett 2004). W tym ujęciu dziedzictwem kulturowym nie są
więc wszystkie „pozostałości” przeszłości na danym terenie, ale te, które
posiadają znaczenie, spełniają pewne funkcje dla współcześnie żyjących
tam ludzi. Dziedzictwo kulturowe jest więc (w przeciwieństwie np. do tradycyjnie rozumianego zabytku) kategorią dynamiczną, oznaczającą stale
przekształcany, dostosowywany i interpretowany współcześnie przez wielu
użytkowników zasób. Jest pojęciem odnoszącym się do sposobów, w jakie
dzisiejsze społeczeństwo wykorzystuje pozostałości przeszłości dla celów
społecznych, politycznych lub ekonomicznych (Murzyn-Kupisz 2010: 69).
Wskazane cechy determinują szczególne podejście do zarządzania tymi zasobami, gdyż jego zachowanie wymaga uwzględnienia nie tylko określonego wytworu działalności ludzkiej, ale całej przestrzeni kulturowej, w której
on powstaje i funkcjonuje.
Rosnący nacisk na poszukiwanie nowych czynników rozwoju regionalnego w wielu miejscach sprzyja odkrywaniu na nowo ginących tradycji, obrzędów, odradzanie zapominanych umiejętności, przyczyniając się
jednocześnie do integracji społeczności lokalnej, regionalnej oraz wzmocnienia jej tożsamości kulturowej. W dużej mierze przyczyniło się do tego
ustanowienie Konwencji UNESCO, która z jednej strony – czego nie można jej ująć – wpłynęła na wzrost świadomości społeczeństwa i poziomu
ochrony zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego w skali globalnej, z drugiej – zwróciła uwagę na jego potencjał ekonomiczny, zwłaszcza dla rozwoju sektora turystyki. Takie podejście do zasobów dziedzictwa
kulturowego sprawiło, że coraz częściej jest ono traktowane jako składnik
lub tło dla produktów i usług lokalnych, będąc podstawą dla działalności
gospodarczej w regionie, wpływając na przewagę konkurencyjną miasta
101

czy gminy, a odwracając uwagę od jego wartości kulturowej o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju społecznego danej zbiorowości.
W ten sposób niematerialne dziedzictwo kulturowe wkroczyło do debat
politycznych na temat rozwoju regionalnego. Naprzeciw tym trendom pojawiają się jednak głosy nawołujące do poszukiwana równowagi w gospodarowaniu posiadanymi zasobami (por. Kurin 2004; Hoffman 2006). Wynika to głównie z przekonania, że może ono sprzyjać godzeniu oczekiwań
różnych jego interesariuszy na polu ekonomicznym, jak i zachowaniu równowagi społecznej i ekologicznej (Gibbs 1996). Zjawisko to, mające swoje
korzenie w paradygmacie zrównoważonego rozwoju regionalnego, zyskało
miano tzw. stabilności kulturowej, określanej obecnie coraz częściej jako
z r ó w n o w a ż o n y r o z w ó j k u l t u r o w y.

rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu
niematerialnym dziedzictwem kulturowym

Szczególne miejsce wśród czynników decydujących o tempie i zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego zajmuje administracja publiczna. Jej organizacja, zakres zadań określonych stosownymi przepisami prawa, dostępne
instrumenty zarządzania sprawiają, że jest ona istotnym interesariuszem
dziedzictwa kulturowego, zarówno jako jego nadzorca, jak i sponsor. Poprzez posiadane uprawnienia do planowania rozwoju przestrzennego obszarów, udzielania koncesji i licencji, tworzenia regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, monitorowania standardów
wymiany handlowej, jakości produktów oraz strategiczną i finansową rolę
w zakresie edukacji, może stymulować zrównoważony rozwój regionu,
oparty na posiadanych zasobach niematerialnego dziedzictwa kulturowego, nie tylko w jego społecznym, ale również – co jest obecnie szczególnie
istotne – ekonomicznym wymiarze. Co równie ważne, interwencja władz
zarówno państwowych, jak i samorządowych w tym zakresie zawiera się
w kompetencjach właściwych instytucji i nie wymaga od władz dodatkowych nakładów finansowych. W związku z tym, że mogą one wywierać
istotny wpływ na tę dziedzinę, warto przyjrzeć się, w jaki sposób sektor
publiczny może wykorzystywać swoje prerogatywy na tym polu oraz jakie
działania można podjąć, aby były one efektywniejsze, również w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Zakres zadań jednostek administracji publicznej i samorządowej został określony we wspomnianej już Konstytucji RP oraz w poszczególnych
ustawach regulujących funkcjonowanie kolejnych szczebli sektora publicznego, m.in. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim, gdzie w art. 11 ust. 2 pkt. 7 mowa jest o tym, że samorząd wojewódzki
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prowadzi politykę „wspierania rozwoju kultury oraz sprawuje opiekę nad
dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wykorzystaniem” (Dz.U.
01.142.1590). Konwencja UNESCO z 2003 stanowi dopełnienie i uszczegółowienie tych już istniejących w Polsce podstaw prawnych dla ochrony
i zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Niemniej jednak
jest to pierwszy akt prawny, w którym pojawia się określenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Istotne znaczenie, podkreślające obowiązujące normy prawne, posiada art. 2 ust. 3 Konwencji, stanowiący, że ochrona
niematerialnego dziedzictwa kulturowego realizuje się poprzez identyfikację, dokumentację (ewidencję), badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie, przekazywanie (edukacja formalna i nieformalna)
i rewitalizację. Każde z tych działań od strony formalnej posiada już swój
odpowiednik w istniejącym w Polsce systemie ochrony zabytków, w praktyce i doświadczeniu służb konserwatorskich, działaniach władz publicznych, a także w inicjatywach organizacji pozarządowych.
W konstruowaniu systemu zarządzania niematerialnym dziedzictwem
kulturowym najistotniejsze znaczenie posiada jednak specyfika samego zjawiska niematerialności. Co do swojej istoty jest ona bardzo odmienna od
przedmiotu ochrony zabytków. Ta odmienność wymaga podjęcia innych
działań, niż dotychczas praktykowana w odniesieniu do zabytków materialnych. Podkreśla to art. 11 Konwencji mówiący, że rolą władz publicznych jest „określenie i zdefiniowanie różnych elementów niematerialnego
dziedzictwa kulturowego znajdującego się na ich terytorium, korzystając
przy tym z pomocy wspólnot, grup oraz właściwych organizacji pozarządowych” (Konwencja 2003). To odwołanie się do wspólnot lokalnych, społeczności będących nośnikiem pamięci, wartości, tradycji, jest w systemie
ochrony dziedzictwa niematerialnego czymś wyjątkowym. Rozpoznanie,
zdefiniowanie, nazwanie, opisanie, a następnie zarządzanie rozwojem i zachowaniem ciągłości przekazu wymaga zupełnie nowych narzędzi, wiedzy
i umiejętności od władz publicznych na wszystkich szczeblach administracyjnych. Niemniej jednak szczególna rola w tym zakresie przypada gminom, gdyż to one znajdują się najbliżej wspólnot lokalnych i mają realne,
praktyczne przełożenie na ich funkcjonowanie.
Głównym narzędziem służącym wyznaczaniu priorytetów w zarządzaniu i wykorzystaniu zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest
polityka kulturalna, będąca częścią strategii rozwoju regionalnego/lokalnego. Jest on jedocześnie wyrazem świadomości władz samorządowych co
do roli zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczności lokalnych, zarówno w ich społecznym, jak i ekonomicznym wymiarze. Dokument ten, w połączeniu z dalszymi regulacjami (uchwałami,
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rozporządzeniami) wydawanymi na poziomie samorządowym, wskazuje
również instrumenty, dzięki którym założenia strategii będą wdrażane, tak
aby osiągnąć zakładane efekty.
Za Davidem Throsby można wskazać instrumenty polityczne, które
można zastosować w dziedzinie zarządzania niematerialnym dziedzictwem
kulturowym:
• publiczna własność i zarządzanie instytucjami, placówkami i obiektami
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
• wsparcie finansowe na utrzymanie i zachowanie ciągłości przekazu niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
• regulacje ograniczające lub zawężające prywatne działania w zakresie
zarządzania zasobami niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
• edukacja i dostarczanie informacji, jako podstawa kształtowania świadomości społecznej na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego
i jego roli w życiu społeczności lokalnych (Throsby 2010: 86).
Wybór właściwych instrumentów i oraz zakresu ich wykorzystania jest
jednak zależny od stopnia świadomości i rozwoju społeczeństwa, w którym
funkcjonuje dana jednostka samorządowa. Zarządzanie niematerialnym
dziedzictwem kulturowym należy bowiem traktować jako pewien proces,
a nie zestaw działań doraźnych realizowanych wtedy, gdy zachodzi nagła
potrzeba. Jest to również poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na
zrównoważone korzystanie z zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego zaspokajające potrzeby i oczekiwania wszystkich ich interesariuszy.

studium przypadku małopolskiej
gminy lanckorona

Idea zarządzania w kontekście dziedzictwa kulturowego pojawiła się stosunkowo niedawno. Połączenie tych dwóch pojęć było efektem uświadomienia sobie, że dziedzictwo kulturowe jest powierzonym bogactwem, którym należy umiejętnie zarządzać dla dobra publicznego. Kultura jest bezsprzecznie związana ze środowiskiem, w którym funkcjonuje. Odbywa się
to na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Zagadnienie to w kontekście zasobów
kulturowych zyskało miano tzw. stabilności kulturowej, określanej obecnie
coraz częściej jako wspomniany z r ó w n o w a ż o n y r o z w ó j k u l t u r o w y
(Kobyliński 2000: 16). Koncepcja ta opiera się na zasadzie sprawiedliwości
międzypokoleniowej. Oczywiście można dyskutować nad tezą, czy obecne
pokolenia mają obowiązek opieki nad posiadanymi dobrami kulturowymi,
wynikający z zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, ponieważ odwołując się do samej definicji dziedzictwa kulturowego, to przyszłe pokolenia będą decydowały o tym, co za swoje dziedzictwo chcą uznać. Niemniej
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jednak powinny otrzymać szansę takiego wyboru, której gwarancją jest
zapewnienie przetrwania istniejących zasobów. Ponadto, podobnie jak naturalne ekosystemy są niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej,
również „ekosystemy kulturowe” oraz różnorodność kulturowa mogą być
postrzegane jako istotne elementy infrastruktury wspierającej dynamikę
rozwoju gospodarki. Innym kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu kapitałem kulturowym jest zasada ostrożności, która
zaleca unikanie ryzykownych stanowisk w podejmowaniu decyzji w kwestiach mających potencjalnie nieodwracalne skutki, jak na przykład wymieranie gatunków. Przykładem może być podjęcie decyzji o zaprzestaniu
edukacji regionalnej, co może doprowadzić do zaniku regionalnych tradycji i zwyczajów, które w ten sposób są tracone bezpowrotnie.
Wskazane elementy stanowić winny podstawę dla konstruowania regionalnych strategii rozwoju, uwzględniających posiadane zasoby dziedzictwa kulturowego, na wszystkich poziomach administracji publicznej
i samorządowej.
Przykładem jednostki samorządu terytorialnego, która skutecznie oparła swoją strategię rozwoju na posiadanych zasobach kultury i dziedzictwa
kulturowego, jest gmina Lanckorona. Jest to niewielka gmina wiejska położona w województwie małopolskim. Ważność kultury w rozwoju tamtejszej społeczności lokalnej znajduje odzwierciedlenie nie tylko w zapisach
dokumentów strategicznych gminy, ale również przejawia się w regularnej
działalności lokalnych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych
i przedsiębiorców. Dziedzictwo kulturowe stanowi istotny element życia
codziennego mieszkańców Lanckorony. Przejawia się to też w licznych realizowanych projektach, kierowanych zarówno do społeczności lokalnej,
jak i turystów odwiedzających Lanckoronę i okolice. Wyjątkowość gminy
Lanckorona polega na tym, że obrana przez nią strategia rozwoju, oparta
na posiadanych zasobach kulturowych, została zaprojektowana i obecnie
jest wdrażana zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Realizacja strategii
wykorzystuje podejście procesowe w zarządzaniu strategicznym, w którym
wyraźnie widoczne są cztery etapy wdrażania, a jednocześnie cztery poziomy rozwoju świadomości kulturowej społeczności lokalnej, co uwidacznia
rysunek 1.
Zapisy Konwencji UNESCO z 2003 roku podkreślają kluczową rolę
władz publicznych w identyfikacji, zachowaniu i rozwinięciu posiadanych
zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Elementy te ujęte zostały jako pierwszy, bazowy etap w budowaniu regionalnej gospodarki
kulturowej. W ramach tego obszaru działań w gminie, został zainicjowany w 2008 roku program „Archiwum Lanckorońskie”, wsparciem objęte
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rys. 1. Podejście

procesowe do zarządzania
dziedzictwem kulturowym.
Źródło: opracowanie na
podstawie „Strategii
Rozwoju Gminy
Lanckorona do roku 2015”
oraz „Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego
Gminy Lanckorona
w perspektywie roku 2020”

zostały prace Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony oraz rozpoczęto liczne
projekty w zakresie edukacji regionalnej, realizowane przez lokalne szkoły
(np. szkołę podstawową w Jastrzębi) i organizacje pozarządowe: stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”, LGD „Gościniec 4 Żywiołów”, Stowarzyszenie „Terra Artis” i inne. Duży nacisk w działaniach na obszarze Gminy położony został na działania kierowane do
dzieci i młodzieży, ale nie tylko. W ramach inicjatywy Stowarzyszenia „Na
Bursztynowym Szlaku” realizowane są liczne warsztaty twórczości ludowej,
wykłady, seminaria, spotkania oraz projekty współpracy międzynarodowej, mające na celu uświadomienie lokalnej społeczności roli dziedzictwa
kulturowego w ich życiu, jak też możliwości wykorzystania go również do
rozwoju gospodarczego. Realizowane działania mają jednak również szerszy wymiar, o czym świadczą słowa zamieszczone na stronie internetowej
Stowarzyszenia:
Aktywizowanie działań ludności miejscowej na rzecz ochrony wartości kulturowych składających się na wizerunek regionu pociąga za sobą kolejne inicjatywy
związane z ochroną środowiska. Takie działania tworzą nowy poziom świadomości,
dają wewnętrzną motywację do szanowania przyrody. Ponadto skłaniają do szerszego spojrzenia na cały krajobraz, w który wkomponowany jest element dziedzictwa kulturowego, a przez to dostrzeżenie harmonii i równowagi jaką mogą tworzyć
wartości przyrodnicze i kulturowe. […] Połączenie rozwoju lokalnego z ochroną
lokalnego dziedzictwa może przynieść szereg korzyści dla ludności miejscowej, zarówno finansowych jak i związanych z jakością życia. Pomiędzy potrzebami ekologicznymi, ekonomicznymi, społeczno-kulturowymi oraz przestrzennymi istnieją
wzajemne zależności (www.nbs.org.pl, dostęp: I 2013).

Sukces działań w zakresie edukacji regionalnej przyczynił się do przeniesienia działań dedykowanych dziedzictwu kulturowemu na poziom
wyższy i aktywne włączenie społeczności lokalnej w ich projektowanie
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i wdrażanie. W ten sposób potencjał twórczy społeczności lokalnej został
zagospodarowany głównie w postaci stworzenia festiwali kulturalnych
(m.in. „Anioł w Miasteczku”, „Romantyczna Lanckorona”).
Obecnie gmina dąży do ożywienia dawnych sektorów gospodarki
Lanckorony. Pierwszą inicjatywą w Lanckoronie, która zwróciła uwagę na
potencjał gospodarczy dziedzictwa kulturowego i ponownie ożywiła społeczność lokalną, był projekt „Kobiety na rzecz ochrony dziedzictwa i rozwoju lokalnego na terenach wiejskich. Polsko-słowacko-czeska inicjatywa
BABINIEC”. Było to połączenie inicjatyw i działań lokalnych liderów głównie kobiet z terenów wiejskich Europy Środkowej. Co prawda, produkty
regionalne (kulinarne i rękodzielnicze) nie stanowią istotnego składnika
lanckorońskiej ekonomii, trudno bowiem za produkt regionalny uznawać
dzieła ceramiczne wytwarzane przez profesjonalistów, posiadających rzemieślnicze zakłady i pracownie artystyczne w Lanckoronie lub w innych
wsiach gminy, niemniej jednak nie sposób nie zauważyć znacznego ożywienia w tej dziedzinie kultury, zwłaszcza za sprawą organizacji pozarządowych (np. Stowarzyszenia „Na bursztynowym szlaku”) i liderów aktywności społecznej, stymulujących rozwój lokalnego rękodzielnictwa artystycznego i produktów kulinarnych. Przykładem takiej działalności jest sklepik
z rękodzielniczymi produktami, prowadzony przez firmę społeczną „Horyzonty”, a usytuowany w Izbie Muzealnej im. Antoniego Krajewskiego.
Nowym elementem lokalnej gospodarki – bezpośrednio związanym
z zasobami dziedzictwa kulturowego – stały się natomiast usługi z obszaru
przemysłu kultury, rozwinięte przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców: galerie artystyczne, stylowe kawiarnie oraz
zestaw imprez z rocznego kalendarium kulturalnego. Przykładem takiego wykorzystania zasobów kulturowych jest działalność przedsiębiorstwa
społecznego „Horyzonty” i adaptacja lokalu gastronomicznego do funkcji
stylowej gospody w budynku dawnego magistratu („Cafe Pensjonat”) oraz
inwestycja prywatna: adaptacja XIX-wiecznego domu drewnianego (ul.
Świętokrzyska) do funkcji stylowej kawiarni (cafe „Arka”) i galerii ceramiki artystycznej.
Lanckorona, dzięki swojej systematycznej działalności na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, wypracowała sobie, opierając się na
posiadanych zasobach kulturowych, markę kulturową „Lanckorona”, która jest symbolem wysokiej jakości produktów kulturowych, kreatywności
i silnej tożsamości regionalnej. Łączy ona w sobie zarówno aspekty społeczne, jak i ekonomiczne. Lanckorona, mimo wielu obszarów, które wciąż
wymagają usprawnienia (m.in. zapewniania ciągłości finansowania działalności kulturalnej), jest marką rozpoznawalną nie tylko w Małopolsce, ale
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również w Europie, o czym świadczy fakt, że jej przedstawiciele są często
zapraszani na międzynarodowe kongresy, a ich działalność – prezentowana w charakterze dobrej praktyki. Wypracowanie marki stanowi najwyższy
poziom w procesie zrównoważonego zagospodarowania posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego. Podejście przyjęte przez gminę Lanckorona
w umiejętny sposób doprowadziło do tego, że sfera społeczna i gospodarcza wzajemnie się przenikają i rozwijają paralelnie.
Sukces Lanckorony jest wynikiem wielu lat pracy władz samorządowych na równi z mieszkańcami gminy. Tradycja samorządności w Lanckoronie przyczyniła się to tego, że aktywność wszystkich podmiotów widoczna była od momentu powstawania pomysłu na rozwój gminy, aż do chwili
obecnej, kiedy jest ona wdrażana. Sprawia to, że mieszkańcy gminy czują
się osobiście odpowiedzialni za jej sukces i dlatego stale angażują się w jego
osiąganie.
Strategię zarządzania zasobami niematerialnego dziedzictwa kulturowego w gminie Lanckorona można zilustrować w postaci kolażu: podkreśla
perspektywę organizacji, która z dostępnych jej fragmentów wiedzy tworzy
z otoczenia nową jakość (Boxenbaum, Rolecau 2011). Metafora ta pokazuje
wielość interesariuszy i celów związanych z wykorzystaniem dziedzictwa
kulturowego. Ich założenia, chociaż u swoich podstaw bardzo często odmienne, umiejętnie połączone tworzą nową całość. Wypracowanie takiego
podejścia jest jednak wynikiem wieloletnich prac i działań władz gminy,
rozpoczętych od „pracy u podstaw”, gdzie w pierwszym etapie dziedzictwo
kulturowe zostało właściwie zidentyfikowane i włączone w program ochrony i rozwoju kultury.

podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym tekście rozważania z pewnością nie wyczerpują złożoności tematu, jakim jest zarządzanie zasobami niematerialnego
dziedzictwa kulturowego z perspektywy samorządu lokalnego. Niemniej
jednak ich celem było uwypuklenie elementów kluczowych, niezbędnych
do zrównoważonego gospodarowania tymi zasobami, tj. wielości podmiotów, które mogą na zasoby te wpływać, czy konieczności znalezienia równowagi pomiędzy celami społecznymi a ekonomicznymi we wdrażanych
strategiach rozwoju. W relacje pomiędzy wskazanymi obszarami i interesariuszami niemal zawsze wpisane jest napięcie, wynikające z odmiennych
celów i oczekiwań w stosunku do zastanych zasobów niematerialnego dziedzictwa. Rolą samorządu terytorialnego jest zapewnienie harmonii w tym
zakresie poprzez odpowiednie projektowanie, a następnie – wdrażanie
strategii zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Przyjęte
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przez nie podejście powinno przyjąć charakter zintegrowany, oparty na takich założeniach, jak:
• ochrona wartości kulturowej obiektu;
• wypracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnego planu wykorzystania posiadanych zasobów;
• znalezienie równowagi pomiędzy oczekiwaniami różnych użytkowników i interesariuszy dziedzictwa, opierającej się na zrównoważonym
i zintegrowanym podejściu w zarzadzaniu;
• uwzględnienie różnych sfer wykorzystania posiadanych zasobów (zarówno tych o charakterze społecznym, jak i ekonomicznym);
• włączenie w zarządzanie zasobami wszystkich interesariuszy dziedzictwa, tzw. „governance” model;
• zwrócenie szczególnej uwagi na „wrażliwe” punkty styku oczekiwań
różnych interesariuszy zasobów.
Zarządzanie powinno przyjąć jednocześnie charakter procesowy, który
doprowadzi do tego, że sfery społeczna i gospodarcza będą się wzajemnie
przenikały, a nie rywalizowały ze sobą.
Bez względu na zastaną strukturę i obecne warunki funkcjonowania elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, uwzględnienie
wskazanych elementów w strategii rozwoju jest warunkiem niezbędnym
dla stworzenia ram dla zrównoważonego funkcjonowania zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego w społeczności lokalnej.

rozwiązanie skrótu

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.
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the role of local government in the
sustainable management of intangible
cultural heritage
The example of countries where UNESCO’s 2003 Convention for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage has been already implemented shows worrying
trends for the “economization” of cultural heritage, often leading to a breach of its
natural relationship with the local community. The text presents the capabilities of
local government in the field of conservation, enhancement and transmission of
intangible cultural heritage, in the context of sustainable local development. The
present considerations have been based on case study analysis of intangible cultural heritage management in the Municipality of Lanckorona.
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Krajowy Program Ochrony
Dziedzictwa Niematerialnego –
propozycja wdrożenia
Bartosz Skaldawski
Narodowy Instytut Dziedzictwa

N

iematerialne dziedzictwo kulturowe to pojęcie, które można zdefiniować jako „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności
– jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach,
jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne 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, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla
różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności” (Konwencja 2003).
Do najważniejszych wartości tak rozumianego dziedzictwa można zaliczyć zapewnianie poczucia wspólnoty i zapobieganie alienacji, poprzez
tworzenie wspólnej tożsamość dla społeczności związanych z tą samą
tradycją. Przekazywanie dziedzictwa niematerialnego z pokolenia na pokolenie oraz stałe jego odtwarzanie przez wspólnotę, utrwala z kolei więzi
społeczne i międzypokoleniowe, integruje społeczności lokalne. Wiele elementów dziedzictwa niematerialnego jest nośnikiem pozytywnych wzorców społecznych, pozwala zrozumieć i uporządkować wizję świata oraz
odnaleźć swoje miejsce w harmonii z otoczeniem.
Odtwarzane i przekazywane kolejnym pokoleniom elementy dziedzictwa niematerialnego posiadają również istotny wymiar ekonomiczny. Ciągle żywe i prawdziwe przejawy dziedzictwa o wartości scenicznej czy przedmioty wykonane z wykorzystaniem tradycyjnej wiedzy i umiejętności, mogą
funkcjonować jako istotny czynnik zwiększający atrakcyjność turystyczną
miejscowości oraz regionów, stanowiąc o ich bogactwie i różnorodności.
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Przyznając dziedzictwu niematerialnemu olbrzymią wartość, trzeba
jednocześnie zwrócić uwagę na wiele zagrożeń mogących niekorzystnie na
nie oddziaływać. Wydaje się, że zwłaszcza we współczesnym zglobalizowanym świecie, promującym bardzo płynne i płytkie tożsamości, szczególnie
groźnym problemem stają się zagrożenia zacierania się różnorodności i bogactwa tradycji oraz popkulturyzacji, rozumianej jako utrata społecznej
świadomości głębi znaczeń dziedzictwa niematerialnego. Podobnie, dużym zagrożeniem dla dziedzictwa niematerialnego staje się dziś komercjalizacja, która może prowadzić do teatralizacji poszczególnych przejawów
dziedzictwa niematerialnego. Na przykład pokusa zwiększenia potencjału
marketingowego niektórych obrzędów może spowodować, że dostosowując ich formę do gustów i potrzeb masowej publiczności, zatraca się ich
prawdziwe znaczenie i pierwotną funkcję społeczną. Tak przeobrażony obrzęd przestaje być „żywym” elementem dziedzictwa niematerialnego, a staje się steatralizowanym widowiskiem.
Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na dziedzictwo niematerialne jest naturalny zjawisko modernizacji. Modernizacja, proces nieunikniony i potrzebny społecznie, przekształca wiele elementów dziedzictwa niematerialnego. Część z nich bezpowrotnie zanika, wyparta przez
współczesne alternatywy (naukę, nowoczesny przemysł czy nowe formy
relacji społecznych), inne – zachowują swoją żywotność, choć są przekształcane, tak aby nadal pełnić istotne role społeczne w coraz bardziej
nowoczesnym społeczeństwie. Społeczność międzynarodowa, świadoma
wartości dziedzictwa niematerialnego, szukała skutecznej odpowiedzi na
współczesne zagrożenia. Efektem tych poszukiwań na forum UNESCO
było podpisanie w Paryżu w 2003 roku Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Najważniejszym założeniem tego
aktu prawa międzynarodowego jest uznanie za szczególnie ważne i zasługujące na ochronę żywych przejawów dziedzictwa niematerialnego. Żywe
oznacza w tym wypadku: ciągle kultywowane i przekazywane z pokolenia
na pokolenie jako źródło lub sposób wyrażenia swojej tożsamości. Drugą
kluczową ideą Konwencji jest uznanie, że zjawiska dziedzictwa niematerialnego nie mogą podlegać wartościowaniu. Zapisy Konwencji podkreślają równowartość przejawów dziedzictwa niematerialnego, bez ich porównywania i hierarchizowania. Z tych dwóch założeń wynika zalecenie,
jednoznacznie sformułowane w artykule 15 Konwencji, gwarantujące zapewnienie maksymalnego uczestnictwa grup i społeczności lokalnych we
wszystkich działaniach podejmowanych w związku z ich dziedzictwem
niematerialnym.
Konwencja wyznacza główne cele takich działań:
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• ochrona i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu
ukazania ludzkiej różnorodności kulturowej i kreatywności dla budowania dialogu międzykulturowego i światowego pokoju;
• zapewnianie poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
związanych z nim wspólnot, grup i jednostek;
• wzrost na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie, aby dziedzictwo to było doceniane;
• zapewnianie międzynarodowej współpracy i pomocy w tym zakresie.
Jednym z narzędzi realizowania celów Konwencji na poziomie międzynarodowym są wprowadzone zapisami Konwencji listy – Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony, Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Rejestr programów,
projektów i działań mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego („Rejestr Najlepszych Praktyk”).
System list nie jest kluczowym elementem działalności UNESCO w zakresie dziedzictwa niematerialnego, ale stanowi ważny czynnik, który pomaga zwracać uwagę na kwestie ochrony dziedzictwa niematerialnego. Ukazuje ludzką różnorodność kulturową i stanowi sposób na wyrażenie uznania
dla społeczności, które pielęgnują swoje dziedzictwo niematerialne.
Najważniejsze oddziaływanie Konwencji polega na tym, że wyznaczone
w niej cele, stawiane sygnatariuszom, wskazują Państwom – Stronom kierunki działań służących podtrzymaniu „żywotności” kultywowanego przez
różnorodne grupy i wspólnoty dziedzictwa niematerialnego.
W 2011 roku Polska ratyfikowała Konwencję z 2003 roku, tym samym
zobowiązała się jako Państwo – Strona do stworzenia warunków zapewniających ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, znajdującego
się na jej terytorium (art. 11 ust. 1 lit. a). Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3
Konwencji, pod pojęciem ochrony należy rozumieć wszelkie środki mające
na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa 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.

istota, cele i realizacja krajowego programu
ochrony dziedzictwa niematerialnego

Zadanie zaplanowania wdrażania zaleceń Konwencji zostało powierzone,
decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. W 2011 roku Instytut rozpoczął prace nad projektem
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Krajowego Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Analiza zapisów Konwencji pozwoliła wyznaczyć cele szczegółowe,
które powinny być osiągnięte Programem:
1. Określenie i zdefiniowanie różnych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (art. 11 ust. 1 lit. b Konwencji);
2. Sporządzenie i stała aktualizacja zestwienia niematerialnego dziedzictwa kulturowego (art. 12 ust. 1 Konwencji);
3. Rozwijanie studiów naukowych, technicznych i artystycznych w celu
skutecznej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (art. 13
lit. c Konwencji);
4. Zapewnienie warunków prawnych, technicznych, administracyjnych
i finansowych do rozwoju ośrodków szkolenia w zakresie zarządzania
zasobami dziedzictwa oraz przekazywania tego dziedzictwa kolejnym
pokoleniom, jak również instytucji dokumentujących dziedzictwo niematerialne i umożliwiających dostęp do tego dziedzictwa (art. 13 lit. d
Konwencji);
5. Zbudowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa
niematerialnego i promowanie tego dziedzictwa poprzez wdrożenie
programów edukacyjnych i promocyjnych oraz nieformalne środki
przekazywania wiedzy (art. 14 lit. a, b, c Konwencji);
6. Uruchomienie procedury przygotowania wniosku o umieszczenie
przejawów dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (art. 16 ust. 1
Konwencji);
7. Opracowanie procedury przygotowywania rządowego raportu okresowego w sprawie realizacji zapisów Konwencji (art. 12 ust. 2; art. 29
Konwencji).
Planując działania zmierzające do realizacji sformułowanych celów Programu, trzeba mieć na uwadze, że rola symboli, tradycji oraz treści i umiejętności, składających się na dziedzictwo niematerialne, jest nie do przecenienia w zapewnieniu przetrwania systemów społeczno-kulturowych
i kształtowaniu kierunków zmian ich struktury. Jednocześnie trzeba także
podkreślić, że najważniejszym nośnikiem żywych elementów dziedzictwa
niematerialnego jest ludzka świadomość i społeczna pamięć zbiorowa.
Wynika z tego, że jakakolwiek świadoma ingerencja w tę sferę powinna odbywać się wyjątkowo ostrożnie i odpowiedzialnie.
Niewłaściwe wykorzystanie mechanizmów prawnych, finansowych czy
administracyjnych w odniesieniu do przejawów dziedzictwa niematerialnego, niesie ryzyko teatralizacji, popkulturyzacji lub komercjalizacji przejawów
tradycji. W efekcie mogą się one stać pustymi formami pozbawionymi swej
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pierwotnej treści i niepełniącymi swej oryginalnej funkcji. W ten sposób
działania podjęte w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
mogą, jeżeli będą prowadzone niewłaściwie, przynieść odwrotny rezultat.
W związku z powyższym inicjatywa w działaniach na rzecz ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z duchem konwencji
wyrażonym w artykule 15, powinna być oddana przedstawicielom społeczności lokalnych, utożsamiających się z konkretnymi fenomenami tradycji.
Działania instytucji centralnych powinny ograniczyć się do stworzenia warunków prawnych, finansowych i administracyjnych do bardziej skutecznego działania organizacji pozarządowych i lokalnych liderów reprezentujących społeczności lokalne na rzecz zachowania ważnych dla tych grup
przejawów dziedzictwa niematerialnego.
Podstawowym założeniem zaproponowanego przez Instytut Krajowego
Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest współpraca czterech grup podmiotów: instytucji centralnych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji, NID), jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych i przedstawicieli środowisk społecznych oraz
reprezentantów jednostek naukowo-badawczych związanych z dziedzictwem niematerialnym. Bez uruchomienia określonych działań na poziomie
centralnym, regionalnym i lokalnym, bez odpowiedniego zaangażowania
właściwych podmiotów koniecznych do komplementarnej ochrony przejawów dziedzictwa niematerialnego, Program nie przyniesie pożądanych
efektów i nie będzie pozytywnie wpływał na trwanie przejawów dziedzictwa niematerialnego oraz ich skuteczną transmisję międzypokoleniową.

poziom centralny wdrażania programu

Rolą instytucji centralnych powinno być zapewnienie warunków prawnych, technicznych, administracyjnych i częściowo finansowych do swobodnego kultywowania tradycji, przekazywania dziedzictwa kolejnym
pokoleniom, jak również społecznego szerokiego dostępu do elementów
dziedzictwa niematerialnego w jego oryginalnym kontekście kulturowym.
Jednym z zaproponowanych przez Instytut działań, które mogą być
realizowane na poziomie centralnym, jest uruchomienie Krajowej Listy
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Podstawową funkcją Listy
powinno być promowanie wpisanych na nią elementów oraz dziedzictwa
niematerialnego jako całości. Lista – poza funkcją prestiżową – będzie
wypełnieniem zapisów wytycznych operacyjnych do Konwencji, możliwość wnioskowania o umieszczenie na międzynarodowej Liście Reprezentacyjnej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu tradycji
115

danego kraju. Zapisy te stawiają warunek, że element ten został uwzględniony w inwentarzu niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego na terenie wnioskującego Państwa – Strony.
Zgodnie z propozycją Instytutu, Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego będzie prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NID będzie zaś odpowiedzialny za procedurę przyjmowania wniosków o umieszczenie na Liście konkretnych elementów
dziedzictwa niematerialnego, ich ocenę formalną i cykliczną weryfikację
wpisanych na Listę elementów. Wnioskodawcami będą mogły być grupy
i społeczności lokalne bądź ich uprawnieni reprezentanci. Po przyjęciu
i zweryfikowaniu przez NID wniosków pod kontem kompletności wymaganych danych, wnioski będą przekazywane do zaopiniowania przez Radę
ds. Dziedzictwa Niematerialnego przy MKiDN, zaś po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady, Minister będzie wpisywał dany element dziedzictwa niematerialnego na Listę. NID w trybie 5-letnim weryfikować będzie
realizację programu ochrony elementu dziedzictwa niematerialnego, zaprojektowanego w obowiązkowym załączniku do wniosku o umieszczenie
tradycji na Krajowej Liście.
Drugim proponowanym przez NID działaniem, realizującym zalecenia Konwencji na poziomie centralnym, jest uruchomienie priorytetu
„Ochrona dziedzictwa niematerialnego” w ramach programu operacyjnego
MKiDN. Środki przeznaczone na dotowanie zgłaszanych projektów powinny być dostępne dla podmiotów realizujących projekty dokumentacyjne i edukacyjne zapewniające transmisję międzypokoleniową niematerialnych przejawów tradycji.
Kolejnym ważnym zadaniem wynikającym z treści Konwencji jest
wprowadzenie do edukacji formalnej (na wszystkich poziomach) wiedzy
dotyczącej dziedzictwa niematerialnego w jego konkretnych przejawach
lokalnych. Realizacja tego zadania wymaga współpracy między resortem
kultury i dziedzictwa narodowego a resortem edukacji.
Ostatnie ważne działanie powinno zmierzać do udostępnienia środków
na rozwój badań nad dziedzictwem niematerialnym i jego ochroną. Działanie to musi być realizowane we współpracy pomiędzy MKiDN a MNiSW.
Zadania NID, poza uczestnictwem w prowadzeniu Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i kontroli żywotności przejawów
tradycji znajdujących się na tej Liście, będą polegały także na współpracy
i koordynacji realizacji Programu na innych poziomach, przede wszystkim regionalnym, oraz na organizowaniu szkoleń i kursów zapewniających pełniejszy zakres działań ochrony dziedzictwa niematerialnego. NID
będzie również organizował cykliczne kampanie społeczne promujące
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dziedzictwo niematerialne, ukazujące bogactwo i różnorodności jego przejawów na terenie Polski.

poziom regionalny wdrażania programu

Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z proponowanym programem, mogą odegrać kluczową rolę we wdrażaniu zaleceń Konwencji na
poziomie regionalnym. Realizacja najważniejszych zadań, które powinny być wykonane przez samorząd, wymaga zaangażowania Urzędów
Marszałkowskich.
Krajowy Program Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zakłada prowadzenia przez Marszałków poszczególnych województw,
w oparciu o wytyczne Narodowego Instytutu Dziedzictw, Regionalnych Inwentarzy Dziedzictwa Niematerialnego. Każdy z 16 Inwentarzy powinien
odzwierciedlać bogactwo tradycji regionu i całą różnorodność przejawów
dziedzictwa niematerialnego, manifestującego się na terenie danego województwa. Aby inwentarze rzeczywiście mogły stać się pełnym obrazem
dziedzictwa niematerialnego, w ich tworzeniu samorządy powinny być
wspierane przez specjalistów – etnologów, kulturoznawców, językoznawców, muzykologów, regionalistów itd.
Kolejnym etapem, po rozpoznaniu zasobów dziedzictwa niematerialnego, powinno być włączanie go do wojewódzkich programów ochrony
dziedzictwa i strategii rozwoju regionu. Bardzo ważnym zadaniem, w które w miarę możliwości powinny angażować się samorządy, a które wynika
z uwzględnienia dziedzictwa niematerialnego w dokumentach strategicznych województwa, jest uruchamianie regionalnych programów dofinansowania projektów edukacyjnych i badawczo-dokumentacyjnych, służących podtrzymywaniu kultywowania tradycji oraz przekazywania żywych
przejawów dziedzictwa niematerialnego kolejnemu pokoleniu.
Ważne będzie także wspieranie społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych wiedzą i kompetencjami ekspertów zatrudnionych w instytucjach kultury wyspecjalizowanych w ochronie, badaniu i gromadzeniu
wiedzy o przejawach dziedzictwa niematerialnego, dla których organizatorem jest Marszałek.
Aby Urzędy Marszałkowskie mogły zaangażować się we wdrażanie zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku, wydaje się zasadne powołanie
w strukturach Urzędów stanowiska Regionalnego Konsultanta ds. dziedzictwa niematerialnego – pełnomocnika Marszałka Województwa. Jego
rola polegałaby na koordynowaniu działań oraz współpracy z lokalnymi
grupami, wspólnotami i jednostkami, a także – na animowaniu aktywności społeczności lokalnych w zakresie kultywowania regionalnych tradycji.
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Dobrym argumentem na rzecz zaangażowania samorządu w działania
zmierzające do zapewnienia przetrwania tradycji i elementów dziedzictwa
niematerialnego w żywej formie, jest – z jednej strony – społeczna funkcja
kulturowego dziedzictwa niematerialnego, a z drugiej – jego potencjał jako
czynnika sprzyjającego rozwojowi regionalnemu poprzez rozkwit turystyki, przemysłu kreatywnego i kapitału społecznego.
Żywe dziedzictwo niematerialne buduje tożsamość oraz poczucie
wspólnoty, przyczynia się do utrwalania więzi społecznych i międzypokoleniowych, umożliwiając dalsze istnienie i rozwój społeczności lokalnych.
Tworząc poczucie przynależności, pozytywnie wartościowane zjawiska
dziedzictwa niematerialnego stają się przedmiotem dumy, cechą określającą i wyróżniającą społeczności z nim związane. Wspólnoty wyrzekające
się swojej tradycji, tracą społeczne wzorce, co prowadzi do ich marginalizacji i w ostateczności do rozpadu. Wciąż odtwarzane i przekazywane
kolejnym pokoleniom tradycje posiadają również istotny wymiar ekonomiczny. Przejawy dziedzictwa o wartości scenicznej czy przedmioty wykonane z wykorzystaniem tradycyjnej wiedzy i umiejętności, mogą stać się
źródłem dochodu dla grup będących strażnikami tego dziedzictwa. Tradycje pielęgnowane, żywe i autentyczne, czyli nie zafałszowane w celu maksymalizacji zysku, mogą funkcjonować jako istotny czynnik zwiększający
atrakcyjność turystyczną miejscowości oraz regionów, stanowiąc o ich bogactwie i różnorodności.

poziom lokalny wdrażania programu

Zgodnie z art. 15 Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, każde Państwo – Strona dąży do zapewnienia jak
najszerszego udziału wspólnot, grup oraz – gdy to właściwe – jednostek,
które tworzą, zachowują i przekazują następnym pokoleniom takie dziedzictwo, a także – do aktywnego włączania ich w zarządzanie dziedzictwem. W związku z powyższym kluczową rolę we wdrażaniu Programu na
poziomie lokalnym powinny odgrywać wspólnoty, grupy i społeczności lokalne, a także reprezentujące je organizacje pozarządowe, władze gmin lub
lokalni liderzy – animatorzy kultury. Najważniejszymi efektami Programu
do osiągnięcia na poziomie lokalnym będą:
• utrwalenie żywych i autentycznych przejawów lokalnej tradycji i niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez animację kulturalną
i zachęcanie społeczności lokalnych do ciągłego odtwarzania i kultywowania zjawisk dziedzictwa;
• zachowanie transmisji międzypokoleniowej elementów dziedzictwa
niematerialnego;
118

niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście konwencji unesco z 2003 roku

• zaangażowanie wspólnot i grup w proces bardziej świadomej ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Wsparciem dla środowisk lokalnych w osiąganiu zamierzonych efektów powinna być aktywność Regionalnych Konsultantów ds. dziedzictwa niematerialnego, a także działalność instytucji kultury – muzeów,
domów i centrów kultury itd. Bardzo ważną rolę wspierającą może odegrać także środowisko naukowe. Koniecznie trzeba w tym miejscu podkreślić, że wszelkie działania wymienionych środowisk wspierających,
mogą być realizowane tylko za zgodą wspólnot i grup będących depozytariuszami dziedzictwa niematerialnego, odpowiedzialnymi za jego
kultywowanie.
Jednym z narzędzi, możliwych do wykorzystania w promocji lokalnych
tradycji, jest wnioskowanie przez depozytariuszy elementów dziedzictwa
niematerialnego o ich umieszczenie na Krajowej Liście.
Proces przygotowania wniosku o umieszczenie elementu na Liście,
może mieć dodatkowe pozytywne efekty. Zalecane przy przygotowywaniu
wniosku konsultacje z jak najszerszym gronem depozytariuszy, mające na
celu uzyskanie ich zgody na umieszczenie elementu na Liście i wybór reprezentanta, mogą służyć integracji wspólnoty lub grupy związanej z danym zjawiskiem dziedzictwa niematerialnego. Przygotowywanie wniosku
zainspiruje depozytariuszy do refleksji nad kondycją ich dziedzictwa niematerialnego i rolą tradycji. Wypełniając jeden z załączników do wniosku –
„Plan działań podtrzymujących żywotność i służących ochronie elementu
dziedzictwa niematerialnego”, depozytariusze będą musieli zastanowić się
nad zagrożeniami dla ich tradycji i podjąć przeciwdziałanie zagrożeniom,
które zapewnią przetrwanie dziedzictwa niematerialnego w żywej formie
kultywowanej przez kolejne pokolenia.

rola środowisk eksperckich

W procesie implementacji zaleceń Konwencji na wszystkich trzech poziomach, rolę nie do przecenienia powinni odgrywać eksperci w dziedzinie
promocji, ochrony i badań nad dziedzictwem niematerialnym – naukowcy i badacze, muzealnicy, animatorzy kultury, regionaliści, etnolodzy, antropolodzy, kulturoznawcy, etnomuzykolodzy, socjologowie, językoznawcy, poloniści i inni. Głównym zadaniem tych środowisk jest wyznaczanie
i wspieranie najlepszych praktyk ochrony dziedzictwa niematerialnego,
rozpoznanie i dokumentowanie zjawisk tego dziedzictwa na terenie Polski w całym ich bogactwie i różnorodności, zwracanie uwagi wszystkim
zaangażowanym na zagrożenia. Eksperci powinni także wspierać merytorycznie wspólnoty lokalne w podtrzymywaniu ich rodzimych tradycji
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i pomagać w zachowaniu autentycznego kontekstu i oryginalnej treści kultywowanych fenomenów dziedzictwa niematerialnego.
Na zakończenie trzeba podkreślić, że mimo tego, iż Polska ratyfikowała
konwencję UNESCO z 2003 roku dopiero 2011 roku, to jednak bogactwo
i różnorodność tradycji oraz wszelkich przejawów dziedzictwa niematerialnego manifestującego się na terenie Polski, jest niezaprzeczalnym faktem.
Przetrwanie tak wielkiego bogactwa tradycji w żywej formie ciągle kultywowanych elementów dziedzictwa niematerialnego, było możliwe tylko
dzięki wieloletniemu dorobkowi środowisk naukowych, dzięki wielkiemu
zaangażowaniu licznych organizacji pozarządowych i pasji wielu lokalnych
animatorów kultury, muzealników, działaczy, dla których wspieranie lokalnych społeczności w zachowaniu tradycji było i jest wielką misją, wreszcie
– dzięki wielu wspólnotom i grupom wiernie trwającym i podtrzymującym swoje dziedzictwo niematerialne,
Wielkie bogactwo dziedzictwa niematerialnego w Polsce oraz wypracowane przez wiele lat doświadczenia skuteczne metody jego ochrony
i kultywowania oraz żywej transmisji międzypokoleniowej, jest wielkim
wyzwaniem dla instytucji państwowych i samorządów, które powinny
jak najszybciej wdrożyć systemowe mechanizmy wspierające społeczności lokalne i wszystkie środowiska zaangażowane w ochronę dziedzictwa
niematerialnego.
Ratyfikowanie Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest dobrym momentem na zintensyfikowanie działań
zmierzających do wdrożenia, zgodnego z zaleceniami Konwencji, krajowego systemu ochrony dziedzictwa niematerialnego. Działania te są uzasadnione tym bardziej, że mamy się czym pochwalić na arenie międzynarodowej, a skorzystanie z mechanizmów zaproponowanych przez Konwencję
da nam taką możliwość.

rozwiązanie skrótu

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.
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national program for the safeguarding
of intangible cultural heritage – a proposal
of implementation
Poland ratified the UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible
cultural heritage in 2011. The National Heritage Board of Poland, at the request of
the Minister of Culture and National Heritage and in accordance with the Convention, has prepared a draft of the National Programme for the Safeguarding of
Intangible Cultural Heritage. The program assumes the implementation of activities at three levels – that of central institutions, and at regional and local levels.
In accordance with the Programme, a very important role is also assigned to the
scientists and non-governmental organizations involved in the preservation and
dissemination of intangible heritage.
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Kultura – od znaczeń i wartości
do rzeczy i cielesności
Izabella Bukraba-Rylska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

A

nalizy kultury – niezależnie od tego, do jakich podziałów ich autorzy
się odwołują (kultura materialna, niematerialna, czyli duchowa i społeczna bądź, według określenia Antoniny Kłoskowskiej, socjetalna), jak
szerokie jej rozumienie przyjmują (w sensie antropologicznym, a więc jako
całokształt życia danej grupy czy w sensie socjologicznym, który wymusza zastosowanie trzech kryteriów: semiotycznego, aksjologicznego i autotelicznego) (Kłoskowska 1981) i jaki typ definicji wybierają (najbardziej
tradycyjny, stosowany we wczesnej etnologii typ opisowo-wyliczający, definicje historyczne, normatywne, psychologiczne, strukturalistyczne bądź
genetyczne) (Kłoskowska 1964) – zawsze uwzględniają jej dwa podstawowe
wymiary. Pierwszy z nich odnosi się do wytworów materialnych (narzędzi,
przedmiotów, obiektów), a drugi – do znaczeń i wartości przypisywanych
tym wytworom. Czasem wymieniany bywa jeszcze aspekt behawioralny
czyli sfera zachowań, reakcji i działań ludzi. Posługując się określeniami
Warda Goodenougha, można więc mówić o porządku „fenomenalnym”
(który w tym przypadku obejmowałby zarówno materialne manifestacje
danej kultury, jak też zachowania i zdarzenia społeczne) oraz o porządku
„ideacyjnym” (na który składałyby się wyuczone i obowiązujące w danej
grupie, ale nieobserwowalne bezpośrednio standardy postrzegania, myślenia, oceniania i postępowania) (Buchowski, Burszta 1993).
Zgoda na dualistyczne rozumienie kultury pociąga za sobą (obecną we
wszystkich orientacjach odwołujących się do tzw. paradygmatu kartezjańskiego) znamienną dysproporcję w pojmowaniu i waloryzowaniu wskazanych dwu aspektów. Nie tylko w skrajnie kognitywistycznej wersji Goodenougha, ale również w większości klasycznych i powszechnie uznanych
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koncepcji, decydującą rolę przypisuje się zazwyczaj poziomowi ideacyjnemu (owej „siatce znaczeń” domagających się możliwie głębokich i gęstych
interpretacji), uznając poziom fenomenalny za wtórny wobec nadanych
mu znaczeń i absolutnie neutralny w relacji do sensów i wartości, jakimi
zostaje obdarzony. W niektórych ujęciach dochodzi nawet do wyeliminowania z obszaru kultury tego, co materialne i przyznania takim obiektom
statusu zaledwie korelatu „właściwej” kultury. Tak uczynił na przykład Stanisław Ossowski, zaliczając do dziedzictwa kulturowego wyłącznie „pewne
wzory reakcji mięśniowych, uczuciowych i umysłowych, według których
kształtują się dyspozycje członków grupy”. Natomiast „żadne przedmioty
zewnętrzne nie wchodziłyby w skład tego dziedzictwa” – podkreślał badacz
(Ossowski 1966: 64).
Przyjęcie, że artefakty (nawet jeśli zostaną włączone w obręb pojęcia
kultury) są czymś drugorzędnym (ponieważ stanowią wprawdzie niezbędne, ale mało ważne „nośniki” tego, co naprawdę kulturowe), pociąga
za sobą kolejne przeświadczenie, a mianowicie to, iż w świetle takich koncepcji rzeczy należy traktować jako obiekty całkowicie bierne, pozbawione
własnej mocy sprawczej, zdane na arbitralną decyzję indywidualnych lub
zbiorowych podmiotów. Oznacza to, że nie generują one własnych znaczeń, a jedynie reprezentują znaczenia im nadane. Oznacza to także, że ich
własności (materiałowe, fizyczne, odbierane zmysłowo) ulegają zatarciu,
a nawet eliminacji, zaś na ich miejsce wkraczają własności przypisane wraz
z zawartymi w nich wartościami. Dlatego dwa ułożone poprzecznie kawałki drzewa będą symbolizować dla chrześcijan krzyż, który jako wyraz najistotniejszych w tej religii wartości (miłości Boga, jego męki i odkupienia
grzechów ludzkich) powinien być traktowany w odpowiedni sposób, określony przez uznane i wpajane wiernym wzory reakcji mięśniowych (klęknięcie i przeżegnanie się), uczuciowych (powaga i szacunek) oraz umysłowych (przekonanie w prawdziwość wyznawanej wiary).
Wszystkie te założenia składają się na coraz częściej kwestionowany
przez współczesnych autorów paradygmat tradycyjnej humanistyki, ufundowany właśnie na wspomnianym wyżej kartezjańskim dualizmie ducha
i materii (res cogitans i res extensa) (Kaufmann 2004). W naukach społecznych znalazł on wyraz w teorii Emila Durkheima, który – wbrew początkowym intuicjom – w dojrzałym okresie swej twórczości dokonał zdecydowanie „antymaterialistycznej rekonstrukcji” (Alexander 2010) przyznając, że życie społeczne „składa się zasadniczo z wyobrażeń” (Durkheim
2011: 395) i dlatego w żadnym razie nie może być rozpatrywane jako „zorganizowane ciało witalnych funkcji” (Lukes 2012: 271). W obszarze nauk
o kulturze tendencja ta przejawia się we wspomnianej wyżej absolutyzacji
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autogennego porządku „symetrycznych kryształów znaczenia, oczyszczonych z materialnej złożoności”, jak pisał Clifford Geertz. Dzięki skłonności
akademickich umysłów do „zamroczenia symetrią formalną”, tak prowadzone analizy nieuchronnie tracą wszelki związek „z twardą powierzchnią
życia” oraz „z biologicznymi i fizycznymi potrzebami, na których życie
społeczne się opiera” (Geertz 2003). W rezultacie fakty i zjawiska z empirycznego porządku fenomenalnego (rzeczy, ludzie, wydarzenia) zostają
przeniesione w naznaczony radykalną spirytualizacą porządek ideacyjny.
Konkretne, „organoleptyczne” dane, przekształcone w relacje zapisane
słownie lub utrwalone w inny sposób, zmieniają swój status stając się tekstem, który zawiera „intelligibilną” reprezentację utraconej rzeczywistości,
chociaż, jak zauważali od dawna filozofowie, „w pojęciu czerwieni nie ma
już niczego, co byłoby czerwone” (Ortega y Gasset 1980: 329). To charakterystyczne „uduchowienie” realiów, odjęcie im cech materialnych, otwiera
drogę do bujnego rozrostu interpretacji stanowiących swoistą zemstę intelektu na realnym świecie i prowadzi do dalszej atrofii zdolności bezpośredniego doznawania i odczuwania (Sontag 2012).
Przesłanką popularności paradygmatu interpretatywnego w dwudziestowiecznej humanistyce był oczywiście zwrot kulturowy, ufundowany
z kolei na zwrocie językowym, zainicjowanym lingwistyczną koncepcją
Ferdynanda de Saussurre’a. Zaproponowana przez niego wizja języka, gdzie
znaczenia wynikają z relacji między znakami wewnątrz danego systemu,
a nie z cech ich zewnętrznych desygnatów, stała się obowiązującym modelem rozpatrywania wszelkich zjawisk kulturowych. Dopiero od około dwu
dekad w zachodniej nauce rodzi się protest przeciwko tak prowadzonym
badaniom (Domańska 2010). Zarzuca im się, że zamykają się w „świecie
zbiorowej hipnozy” (Pawelec 2005), że zjawiska kultury bezprawnie redukują do narracji, a struktury społeczne – do dyskursu (Latour 2011), coraz
wyraźniej też akcentuje się przeświadczenie, że teorie naukowe nie zdają
sprawy z praktyk społecznych (Bourdieu 2006), ponieważ „relacji, których
podstawą jest kontakt zmysłowy nie można sprowadzić do języka” (Rakowski, Malewska-Szałygin 2011: 142).
W opozycji do modnej jeszcze w połowie ubiegłego wieku inklinacji,
by znaczenia sytuować w sferze abstrakcji, obecnie czyni się próby ulokowania ich w naturalnych i naturalistycznie pojmowanych fizycznych bądź
cielesnych nośnikach. Zdaniem brytyjskiego etnografa, ponieważ relacje
społeczne są oparte na zmysłach, nie da się ich uchwycić za pomocą paradygmatu językowego: język jest tylko częścią kontinuum, na które „składają się różne sposoby tworzenia znaczeń przez człowieka” – pisze Paul
Willis (Willis 2005: 35). Amerykańska antropolożka Stacy Jones postuluje
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rezygnację z analiz utrzymanych w konwencji mimesis (naśladownictwa)
czy poesis (tworzenia) na rzecz uwzględniania zasady kinesis (ruchu), czyli
tego, co konstytutywne w życiu społecznym (Jones 2009). Podobnie rozumuje Yves Winkin, upominając się o docenianie „kinezyki”, a więc gestów,
których wymowa nie ogranicza się do nadanych im świadomie znaczeń
(„interakcje zogniskowane” Goffmana). Jego zdaniem zawierają one również znaczenia przekazywane drogą „interakcji niezogniskowanej”, wynikłe z czysto fizycznej współobecności i dialektu cielesnego (Winkin 2007).
Te wszystkie tendencje podsumowuje Ewa Bińczyk pisząc, że przesądzają
one o konieczności rezygnacji z czysto „relacyjnego” ustalania znaczenia
na rzecz procedury ukierunkowanej „substancjalnie”, czyli poszukiwania
znaczeń w jakościach materiałowych przedmiotów fizycznych i w ludzkich
ciałach (Bińczyk 2007).
Dobrym przykładem wykazania „homologii” między rzeczami, sposobem ich używania a poczuciem własnej tożsamości (czyli między „ludzką
wrażliwością a formą materialną”) jest analiza kultury bikersów, zaprezentowana przez Willisa. Jak pisze, „Bikersi wypracowali homologię pomiędzy
swymi udekorowanymi maszynami a swoją gruboskórną, pewną siebie,
surową, określającą ich naturę męską tożsamością. Hałaśliwe trzaski, stukot i huk rur wydechowych rozlegające się w chwili, gdy bikersi stali obok
swych maszyn grzejąc silniki oraz odruch ucieczki niemal nie do opanowania w obliczu wybuchających na jałowym biegu gaźników mówiły zwięźle,
lecz obszernie o możliwościach i skuteczności pozajęzykowych form kulturowych” (Willis 2005: 49). Innym przykładem kulturowego znaczenia
formy, wyrażanej przez cielesne zachowanie, może być omawiany przez Richarda Hoggarta styl śpiewania w angielskich pubach odwiedzanych przez
klasę robotniczą. „Targająca trzewiami” maniera ludowych wykonawców
produkujących się w miejscach publicznych polega na skrajnych modulacjach głosu („głos wznosi się na wyżyny i opada gwałtownie, aby wyznaczyć granice zakrojonej szeroko podróży emocjonalnej”). Ponadto, każda
taka fraza jest maksymalnie „wyciągnięta i przeciągnięta” (co bierze się
„z potrzeby wyciśnięcia każdej krztyny uczucia z falowania rytmu, a częściowo z chęci podkreślenia wzoru emocjonalnej deklaracji”). Efektem
tej transmutacji tradycji na konkretną sytuację i grupę jest doświadczane
przez wszystkich uczestników poczucie „ciepła ludzkiej wspólnoty” – pisze
Hoggart (Hoggart 1976: 200–201). Zacytowane fragmenty dobrze uzasadniają sugestię Victora Turnera, który przekonuje, że znaczenia można nie
tylko wypowiadać w słowach, ale także namalować, zatańczyć czy odegrać
na scenie (Turner 2011: 47). Wówczas jednak należy zrezygnować z kategorii „działania”, zorientowanej na centralnie usytuowany podmiot i jego
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świadomość i zastąpić ją coraz popularniejszą w dzisiejszej antropologii kategorią „doświadczenia”, uwzględniającą pozbawione zhierarchizowanych
pozycji, zbiorowe i niekoniecznie świadome doznania. Tym samym krytykowany przez Jean-Claude’a Kaufmanna „egocefalocentryzm”, dominujący
wciąż w naukach społecznych i kulturowych, musiałby zostać zastąpiony
nowym paradygmatem, który można by określić mianem „noskorpocyrkularyzmu” (Kaufmann 2004).
Jak się wydaje, dobrą podstawę teoretyczną dla takich poszukiwań
(łączących perspektywę „migrowania” znaczeń między różnymi obiektami z oglądem sposobu doznawania tych znaczeń) oferuje semiotyczna
koncepcja Charlesa Peirce’a, który uwzględniał nie tylko „interpretanty”
logiczne, ale również emocjonalne i energetyczne, to znaczy zakładał, że
znaczenie obecne jest zarówno w abstrakcyjnym pojęciu, jak też w emocjach bądź działaniach człowieka (Peirce 1987). Kluczowa dla tego filozofa
teza o „ciągłości znaczenia” pozwalała mu przyjąć wizję świata, w którym
znaczenie krąży między rozmaitymi nośnikami, ulegając wprawdzie pewnym modyfikacjom, nanoszonym przez owe nośniki, ale zarazem zachowując swą zasadniczą istotę. Transmisja znaczenia była więc w przekonaniu Peirce’a nieodłączna od jego transsubstancjacji i tę właśnie myśl Roman Jakobson uważał za niezwykle brzemienną w konsekwencje, pomimo
że obecność ikonicznego oraz indeksowego składnika symboli słownych
w interpretacjach następców Peirce’a była zbyt często niedoceniana lub
wręcz niedostrzegana (Jakobson 1989: 132–133). Wyjątkiem jest tu Charles
Morris, który konsekwentnie rozwijając myśl poprzednika, opracował już
zdecydowanie behawioralną koncepcję znaczenia, rozumiejąc je jako reakcję organizmu na dany znak (będący wzorem podniety), przez co rozumiał
reakcje mięśni i gruczołów jakiegokolwiek żywego organizmu. Te właśnie
cechy teorii Morrisa pozwoliły zaliczyć ją do ujęć skrajnie biologicznych.
Jak pisała Janina Kotarbińska, „chodzi wobec tego o biologiczną teorię
znaku, o biologiczną semiotykę, o dyscyplinę, która byłaby częścią przyrodoznawstwa i która pozwalałaby wyjaśnić i przewidywać »zachowanie
się znakowe« na podstawie ogólnych praw, rządzących zachowaniem się
organizmów zwierzęcych. Charakterystyka znaku winna być sformułowana w terminach opisujących dyspozycje do zachowań się, wywoływanych
przez znaki u ich interpretatorów” (Kotarbińska 1990: 189).
Doskonałą ilustracją takiego właśnie „fizjologicznego” opisu kulturowego doświadczenia jest słynna lekcja języka polskiego z Ferdydurke
Gombrowicza. Kluczowe pytanie profesora Bladaczki „Dlaczego Słowacki
wzbudza w nas miłość i zachwyt?”, rozpisane zostało następnie na precyzyjnie określone wskaźniki somatyczne tych dość abstrakcyjnych uczuć.
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„A zatem dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego
płaczemy z poetą czytając ten cudny, harfowy poemat W Szwajcarii? Dlaczego, gdy słuchamy heroicznych, spiżowych strof Króla Ducha, wzbiera
w nas poryw? I dlaczego nie możemy oderwać się od cudów i czarów Balladyny, a kiedy znowu skargi Lilli Wenedy zadźwięczą, serce rozdziera się
nam na kawały? I gotowiśmy lecieć, pędzić na ratunek nieszczęsnemu królowi?... Dlaczego zachwyt, miłość, płaczemy, poryw, serce i lecieć, pędzić?”
(Gombrowicz 1987: 42). Profesor Bladaczka nieświadomie uruchomił tu
wszystkie kategorie uwzględnione przez Ossowskiego i uznane w jego koncepcji za „wzory reakcji mięśniowych, uczuciowych i umysłowych”, wedle
których powinny kształtować się dyspozycje każdego Polaka do należytego
odbioru arcydzieł literatury narodowej. Wszystkie te wzory reakcji są też
określone jako „interpretanty” (emocjonalne i energetyczne) w semiotycznej teorii Peirce’a. Przydatność biologicznej interpretacji doznań kulturowych wydaje się zatem coraz bardziej uzasadniona. Na przeciw takim oczekiwaniom, bardzo częstym we współczesnej humanistyce, wychodzi postulat Clifforda Geertza, który upomina się o „hermeneutykę behawioralną”
(Geertz 2011).
Chociaż Antonina Kłoskowska za ogólną podstawę zorientowanej empirycznie socjologii kultury wybrała właśnie propozycję Morrisa (ponieważ – jak pisała – „koncepcja znaku i procesu semiozy musi poddawać się
operacjonalizacji”) (Kłoskowska 1981: 131), to jednak dookreślając obszar
tej subdyscypliny, dokonała znamiennych ograniczeń, które praktycznie
uniemożliwiały konsekwentne nawiązanie do behawioryzmu amerykańskiego badacza. Przyjęła mianowicie trzy, coraz bardziej restrykcyjne
kryteria kultury rozumianej socjologicznie (na najszersze kryterium semiotyczne nakładając kryterium aksjologiczne i wreszcie autoteliczne), co
sprowadziło pojęcie kultury do zakresu sztuki, w dodatku tej „wysokiej”. To
zaś pociągnęło za sobą uznanie elitarnych, skrajnie zintelektualizowanych
wzorów obcowania ze sztuką za jedynie prawomocne w sensie Pierre’a Bourdieu. W kontekście dzisiejszych poszukiwań nowego kształtu humanistyki, zainteresowanej kulturą we wszelkich jej przejawach i zorientowanej
dużo bardziej naturalistycznie niż humanistyka XX-wieczna, warto jednak
– jak się wydaje – sięgnąć do teorii, które radykalnie artykułowały potrzebę
uniwersalnego postrzegania procesu semiozy, nie ograniczając jego zakresu do sfery intelligibilnej. Wnioski z tych analiz okazują się bowiem brzemienne w skutki dla właściwego ujęcia ontologii kultury i tego, co się rozumie przez materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe danej grupy.
Być może, w rozwoju refleksji humanistycznej (która zbyt długo pozostawała w pętach „logocentrycznego przesądu” i faworyzowała „nadmierny
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mentalizm”, okupując to brakiem odniesienia do materii i działania) nadeszła pora na kolejny zwrot – tym razem „neuro-biological turn”, co zapowiada Doris Bachmann-Medick. Autorka pracy poświęconej dwudziestowiecznym paradygmatom w rozwoju nauk o kulturze rozważa bowiem
taką możliwość, że już niedługo „bez popadania w sprzeczność będzie się
traktować ducha, świadomość, akty woli i wolność działania jako procesy
naturalne, ponieważ polegające na procesach biologicznych” (BachmannMedick 2012: 468).
Zreferowane do tej pory ustalenia zdają się sugerować następujący kierunek rozważań. Dualistyczny podział na kulturę materialną i niematerialną okazuje się w znacznym stopniu pozorny. Co więcej, zaciera oczywistą
komplementarność obu tych porządków. Wystarczy przecież zwrócić uwagę, że w obu przypadkach (niezależnie od tego, czy dysponujemy trwałym
obiektem, czy też ulotnym wykonaniem) ważne okazuje się dotarcie do
znaczeń i wartości niesionych przez te fenomeny (materialne bądź behawioralne). W obu też przypadkach owe wartości i znaczenia, zakodowane
jako dyspozycje do określonego myślenia, czucia i działania, stanowią istotną część dziedzictwa kulturowego grupy, które manifestuje się w przedmiotach bądź zachowaniach albo też w reakcjach na te przedmioty bądź zachowania – nieprzypadkowo Ossowski wspomina o technikach wytwarzania,
ale i o wzorach reagowania na już zaistniałe wytwory względnie działania.
Także wobec względnie trwałych obiektów kultury materialnej oraz wobec
względnie nietrwałych realizacji kultury niematerialnej dopuszczalne jest
stosowanie perspektywy akcentującej doniosłość konkretnych, już zaistniałych dokonań albo perspektywy skoncentrowanej na regułach umożliwiających ich zaistnienie: za pierwszym razem kultura oznacza zbiór tekstów
(paroles), za drugim – zbiór reguł tworzenia tych tekstów (czyli langue).
Jak widać, przy stosowaniu takiego bądź innego jednostronnego ujęcia
(„fenomenalnego” lub „ideacyjnego”) zawsze ujawnia się jego ograniczoność. Tym natomiast, co łączy wszystkie wymienione podejścia, pozostaje
dosyć zagadkowy fakt transformacji tego, co psychiczne w cielesne, a tego,
co materialne i fizyczne – w abstrakcyjne i pojęciowe.
Aby ogarnąć w pełni złożone zjawiska określane mianem kultury (odnoszonej raz do namacalnych artefaktów, a innym razem – do wyobrażeń
czy świadomości), nie wystarczy zatem koncentrować się tylko na tym,
co postrzegane zmysłowo („organoleptyczne”) bądź pojmowane umysłowo („intelligibilne”), ale należałoby analizować oba te wymiary jednocześnie. Chodziłoby tu zatem o prześledzenie całego procesu tworzenia,
trwania (krótszego lub dłuższego) i odbioru kultury, czyli o uwzględnienie świadectw fizycznych, ale również fizjologicznych oraz mentalnych.
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Jednocześnie, to znaczy paralelnie i niejako partyturowo odczytywane
„dane”, byłyby tu uznane nie za mniej ważne czynniki poboczne, okoliczności zewnętrzne czy elementy drugorzędne, ale za składniki konstytutywne kultury, która jawiłaby się wówczas jako nieustanny proces transformacji energii, znaczeń i wartości. Założenia wspomnianej wyżej semiotycznej
koncepcji Peirce’a pokazują, iż możliwe jest takie uniwersalne (i zarazem
bez mała witalistyczne) postrzeganie rzeczywistości kulturowej (Lash, Lury
2011), a wszelkie segmentowanie jej na „materialne” bądź „niematerialne”
obiekty oraz na sferę „fenomenalną” i „ideacyjną” są całkowicie nieuprawnionymi zabiegami. Aby jednak uprawomocnić taką właśnie wizję kultury,
należy przyjąć założenie, iż znaczenia i wartości nie unoszą się gdzieś poza
czy ponad obserwowalnymi obiektami czy działaniami, ale są w nich zakorzenione. Z kolei obserwowalne fenomeny nie są przypadkowymi, neutralnymi nośnikami dla nadawanych im arbitralnie sensów, lecz je współtworzą a nawet istotnie modyfikują. Jako „znaki” nie stanowią więc zaledwie
idealnie przezroczystego „znaczącego” dla dowolnych „znaczeń”, ale niosą
własne, nie dające się zagłuszyć znaczenia, wyznaczone ich cechami fizycznymi bądź fizjologicznymi.
W pracach filozofów i socjologów, zajmujących się problematyką kultury, nie brakowało rozważań poświęconych wskazywanym tu kwestiom.
Ernst Cassirer w swojej teorii form symbolicznych rozróżniał przedstawianie przez kategorie pojęciowe – z jednej strony, i przez formy dostępne zmysłom – z drugiej. Roman Ingarden dostrzegał jakości „formalne”
oraz „materiałowe” dzieła sztuki. Stanisław Ossowski wskazywał na istotną rolę „walorów bezpośrednich” (na przykład jakości zmysłowych, układu elementów czy wyglądu konkretnych przedmiotów) dla formowania
się przeżycia estetycznego. Podobne intuicje pobrzmiewają u dzisiejszych
autorów. Brytyjski kulturoznawca, Tim Edensor zauważa, że filmy (przez
swoje narracje, tropy, stronę wizualną i dźwiękową) oddziałują na odbiorcę
także zmysłowo, odwołując się do jego instynktów i pobudzając go fizycznie (Edensor 2004: 193). Socjolog przedmiotów, Marek Krajewski twierdzi,
iż w ogóle cała kultura popularna jest bardziej doświadczana i przeżywana
niż myślana (Krajewski 2003: 8–9). Krzysztof Zanussi w tej właśnie okoliczności skłonny jest dostrzegać główne znaczenie jej bardziej współczesnych przejawów: „wierzę – deklaruje – że kultura audiowizualna ma także
tę przewagę, że przez swoją zmysłowość jest, być może, bardziej organicznie przystosowana do człowieka” (Zanussi 1998: 116).
Ciekawym aspektem tak zorientowanej refleksji mogą być nie tylko
problemy percepcji kultury, ale również kontrowersje związane z mechanizmami kulturalizacji. Część badaczy przypisuje największą rolę wyłącznie
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sferze znaczeń i wartości, jednak niektórzy wskazują także na doniosły
wpływ także materialnego i społecznego kontekstu. I tak Kłoskowska rozumiejąc, iż przekaz kultury i kształtowanie osobowości człowieka (na
przykład w wymiarze „walencji narodowej”) może się odbywać zarówno
przez proksemiczne kontakty w określonej sytuacji życiowej i z żywymi
osobnikami, skłonna była jednak uznawać, że „naprawdę istotny dla procesu kulturalizacji jest sam kontakt z treściami kultury”. Ten kontakt, jak
zakładała, może być praktycznie uwolniony od kontekstu „bezpośrednich
styczności społecznych” i „dokonywać się w czystej przestrzeni komunikowania symboli i wartości” (Kłoskowska 1995: 109). (Wówczas zapewne,
niezbyt porywająca osobowość profesora Bladaczki nie stanowiłaby już
czynnika zniechęcającego młodzież do obcowania z dziełami Słowackiego). Inni natomiast, jak chociażby Andrzej Tyszka, wskazywali jednak, że
„źródłem treści kulturowych jest także środowisko, społeczne otoczenie
człowieka, przenośnikiem zaś – sieć kontaktów i bezpośrednich związków
między ludźmi” (Tyszka 1971: 18). (W świetle takiego założenia niewykluczone więc, że inny profesor, bardziej charyzmatyczny niż Bladaczka, potrafiłby z lepszym skutkiem niż ten belfer przekonać uczniów do wielkości
wieszcza).
Dostrzeżenie wagi materialnego i cielesnego zakotwiczenia kulturowych znaczeń i wartości oraz roli konkretnego, sensualnego aspektu obcowania z wytworami kultury (materialnej i niematerialnej) powinno iść
w parze z bardziej systematyczną refleksją (której drogę mogą utorować
aktualne tendencje w naukach humanistycznych). Refleksja ta powinna
też zaowocować sformułowaniem koncepcji, które akcentowałyby właśnie ten wymiar organoleptycznej percepcji z taką samą mocą, z jaką dotąd aspekt ściśle intelligibilnej konkretyzacji podkreślały dominujące dotąd teorie. Jedną z przyczyn utrzymywania się dotychczasowej orientacji
(zwłaszcza w socjologii) jest zapewne zdominowanie badań nad kulturą
przez zbytni elitaryzm, przypisujący jedynie ekspertom i intelektualistom
dysponowanie właściwą kompetencją odbiorczą (Czerwiński 1988) i deprecjonujący bardziej „plebejskie” normy gustu. Tymczasem, zdaniem
Bogusława Sułkowskiego, zasadnicza odmienność nastawień wyobrażeniowych inteligentów i – z drugiej strony – pracowników fizycznych właśnie na tym się zasadza, że ci pierwsi skłonni są kontemplować wartości
intelektualne sztuki „wysokiej”, zaś ci drudzy, ponieważ reprezentują iście
„renesansową” wrażliwość na konkret, wolą oddawać się „dionizyjskiemu
upojeniu” światem przedstawionym niekoniecznie w dziełach najwyższego
lotu. Te całkowicie odmienne, środowiskowo określone wzory percepcji,
Sułkowski proponuje uznać za równorzędne, ale jednocześnie przyznaje,
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że socjologia kultury wypracowała przede wszystkim perspektywę dostosowaną do analizy kognitywnego aspektu odbioru, wyraźnie zaniedbując
refleksję nad zmysłowym wymiarem percepcji (Sułkowski 1972: 196). Jak
się wydaje, badania kultury materialnej i niematerialnej podejmowane
przez kulturoznawców, mogą przełamać tę jednostronność, odwołując się
do inspiracji zawartych w klasycznych teoriach oraz proponowanych przez
współczesnych autorów zainteresowanych rozmaitymi przejawami kultury
popularnej.
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culture – from meanings
and values to things and bodies
Contemporary cultural phenomena reveal the weaknesses of previously applied
concepts. More and more frequently we have to do with texts whose receivers do
not pay attention to meanings and values but to sensual qualities. The need to “return to things” and “neo-materialism” are popular slogans in contemporary humanities. However, reorientation of the paradigm would mean having to give up
the fundamental assumptions (e.g. understanding or interpretation) for naturalist
conceptions.
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Pamięć jako nośnik dziedzictwa
kulturowego*
Marta Wójcicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1. nośniki pamięci, pamięć jako nośnik –
kilka słów o tytule

Na wstępie należy wyjaśnić znaczenie użytego w tytule referatu określenia
„pamięć jako nośnik”. Najczęściej w literaturze przedmiotu funkcjonuje wyrażenie „nośniki pamięci”, którymi określa się np. pismo, fotografie,
przedmioty (por. Golka 2009: 30). Nośniki pamięci są to więc kulturowe
artefakty, za pomocą których i przez które pamięć jest przekazywana. Leksem nośnik według Wielkiego słownika języka polskiego1 ma cztery znaczenia i oznacza kolejno:
1. środek transportowy;
2. coś, co służy do przekazywania, upowszechniania określonych treści
(także, jak podaje Słownik języka polskiego PWN2, »coś, co w y r a ż a
i p r o p a g u j e [podkreślenie – M. W.] jakieś istotne, charakterystyczne dla czegoś treści, w a r t o ś c i [podkr. – M. W.]«);
3. materiał, na którym może zostać lub już został utrwalony dźwięk, obraz
albo innego rodzaju dane;
4. coś, co może dostarczać określonych substancji lub umożliwiać ich poruszanie się albo przepływ («to, po czym lub w czym coś przepływa, jest przenoszone; też: to, n a c z y m c o ś s i ę o s a d z a [podkr. – M. W.]»3).

*

Druk publikacji został sfinansowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach grantu Wydziału Humanistycznego.

1 Wielki słownik języka polskiego, kierownik projektu Piotr Żmigrodzki, http://www.wsjp.pl/,
odczyt: IX 2012.
2 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, http://sjp.pwn.pl/, dostęp: IX 2012.
3 Tamże.
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Postawiona w tytule referatu teza, że pamięć to nośnik dziedzictwa
kulturowego odwołuje się do 2. i 4. znaczenia słownikowego. Nie chodzi
więc tu o nośnik danych, czyli fizyczny artefakt, w którym przechowywana jest i za pomocą którego przekazywana jest np. pamięć – jak w wyrażeniu nośniki pamięci. Chodzi raczej o zjawisko, wartość, na której osadza się
i w której propaguje się inną wartość. Pamięć jest więc tu nośnikiem, czyli
czymś, co wyraża i propaguje wartości typowe, charakterystyczne, wyróżniające daną grupę społeczną. Na pamięci wartości te się osadzają, przez
nią są przenoszone z pokolenia na pokolenie. Szczegółowej o tym w dalszej
części artykułu.

2. istota pamięci zbiorowej w metaforach

O pamięci zbiorowej4, bo ten typ jest przedmiotem naszego zainteresowania, w literaturze przedmiotu pisze się, stosując różnego typu metafory, zarówno te zakorzenione w języku, jak i mniej konwencjonalne, za pomocą
których badacze – historycy, socjologowie, psychologowie społeczni, kulturoznawcy – starają się oddać istotę i naturę czegoś, co wydaje się mało
konkretne i trudne do zwerbalizowania. Od lat zresztą trwa spór o to,
czy pamięć zbiorowa jest „konkretem”, czy metaforą5, a właściwie – jak to
określa Paul Ricoeur – o rzeczywisty podmiot operacji pamięciowych (Ricoeur 2009: 123). Badacze stawiają więc pytanie, „komu zasadnie można
przypisywać pathos, odpowiadający recepcji wspomnienia, i praxis, na której polega poszukiwanie wspomnienia” (Ricoeur 2009: 123) – jednostce czy
zbiorowości? Czy pamięć zbiorowa to suma pamięci jednostkowych czy
oddzielny konstrukt?
Odpowiedzi na te pytania częściowo przynoszą analizy językowe. Jak
pokazuje analiza związków frazeologicznych, przeprowadzona przez Annę
Pajdzińską, „najliczniejszy zbiór związków tworzą realizacje metafory
ontologicznej PAMIĘĆ TO POJEMNIK” (Pajdzińska 2012: 101). Jest ona
pojemnikiem, w którym są przechowywane, przekształcane i z którego są
– w odpowiednim czasie i przestrzeni pod wpływem czynników sytuacyjnych – wydobywane całe teksty kultury, np. folkloru. Pamięć społeczna
wpływa na ich zmianę, przekształcenia i transformacje.
4 Na pamięć zbiorową, w myśl koncepcji Jana Assmanna, składa się zarówno pamięć komunikatywna, jak i kulturowa (Assmann 2008).
5 „Pamięć jest postrzegana jak magnes, żołądek i plaster miodu, jako fosfor, harfa eolska
i warsztat tkacki. Teorie naszej pamięci każdorazowo projektują zmieniające się obrazy,
szeregi metafor i metamorfoz, prawdziwe omnia in omnibus” – pisze we wprowadzeniu
do pracy, będącej zapisem historii pamięci opowiadanej w metaforach, Douxe Draaisma
(Draaisma 2009: 11).
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Jednocześnie „pamięć bywa również konceptualizowana jako środek
czynności umożliwiający przemieszczanie się w przestrzeni: ktoś przebiega
coś pamięcią, ktoś cofa się pamięcią do czegoś a. w coś, ktoś wraca pamięcią do
czegoś. Frazeologizmy te powstały w wyniku nałożenia się na siebie dwu metafor pojęciowych: CZAS TO PRZESTRZEŃ i MYŚLENIE/WSPOMINANIE TO RUCH W PRZESTRZENI” (Pajdzińska 2012: 102), stąd być może
wynika zainteresowanie teoretyków pamięci tzw. figurami pamięci, wśród
których wymieniane są właśnie czas i przestrzeń (por. Assmann 2008).
Istotę pamięci badacze próbują określić także, zestawiając ją z historią
i wówczas pojawiają się kolejne metafory, np. pamięć „jest pierwiastkiem
budującym historię. Mentalna, oralna czy pisemna jest zbiornikiem, z którego czerpią historycy” (Le Goff 2007: 26). Powiązanie to zauważyli także
polscy badacze problematyki pamięci. Wiedza historyczna traktowana jest
przez nich jako tworzywo pamięci zbiorowej (Szacka 2006: 24), jako jedno
z wcieleń pamięci społecznej (Golka 2009: 45).
Relacje te można więc ująć graficznie w formie prostego schematu:

budulec, zbiornik
PAMIĘĆ

HISTORIA
tworzywo, pokarm

rys. 1. Metaforyczne relacje między historią a pamięcią. Opracowanie własne

Jak widać na zamieszczonym schemacie, pamięć i historia nie stanowią
opozycji, wzajemnie na siebie oddziałują i uzupełniają się, na co wskazują
dwukierunkowo biegnące strzałki. Potwierdzają to także ostatnie, przeciwne ustaleniom Halbwachsa, słowa Aleidy Assmann:
Odeszliśmy już od traktowania pamięci i historii jako binarnych przeciwieństw.
Taka dwubiegunowa konstrukcja wynikała z wyobrażenia o naukach historycznych jako o ponadjednostkowym procesie poszukiwawczym, abstrakcyjnym i oderwanym od konkretnego punktu widzenia, naprzeciw którego po stronie pamięci
stały żywe, to jest subiektywne i afektywnie obciążone wspomnienia. Nie oznacza
to wcale, że należy zrezygnować z tej opozycji, jednak staliśmy się bardziej wrażliwi
na różnorodne połączenia, które wykształciły się w szarej strefie między historią
a pamięcią (Assmann 2009: 152).
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Pamięć i historia są – według badaczki – w złożony sposób powiązane.
„Pamięć stanowi właściwą partnerkę historii” – pisze wręcz Paul Ricouer
(Ricouer 2009: 158), a ich zestawienie przynosi szansę na lepsze zdefiniowanie pamięci.

3. definicja i zakres znaczeniowy dziedzictwa
kulturowego w myśl konwencji unesco z 2003 roku

Według Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 17 października 2003 roku:
[...] dziedzictwo kulturowe każdego narodu – to nie tylko zabytki materialne,
materialne świadectwa jego przeszłości i cuda przyrodnicze, ale również idee niematerialne, dziedzictwo niematerialne, które tworzy naszą zbiorową pamięć
[podkr. – M. W.]. Jeśli kultura materialna podtrzymuje tożsamość narodu, to
z pewnością dziedzictwo duchowe, niematerialne tworzy ją, kształtuje, wzbogaca
i pobudza do materialnego wyrażania. I dalej, Istotą Konwencji stało się określenie znaczeniowe terminu niematerialne dziedzictwo kulturowe. Według artykułu 2
oznacza ono: praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również
związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które
wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego [podkr. – M. W.]. To niematerialne dziedzictwo
kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie [podkr. – M. W.], jest stale
odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem
przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej
oraz ludzkiej kreatywności (Konwencja 2003).

W przytoczonej powyżej, szerokiej, definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego stykają się trzy ujęcia6:
1. czynnościowe: przedmiotem zainteresowania jest czynność „p r z e k a z y w a n i a z p o k o l e n i a n a p o k o l e n i e ” (Konwencja 2003) takich lub innych, przeważnie duchowych, dóbr danej zbiorowości;
2. przedmiotowe: łączy się ono z przesunięciem uwagi badacza z tego, jak
owe dobra są przekazywane, na to, j a k i e t o s ą d o b r a , c o p o d l e g a p r z e k a z y w a n i u . Konwencja wskazuje, że przedmiotem niematerialnego dziedzictwa są: „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza
i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty,
artefakty i przestrzeń kulturowa” (Konwencja 2003);
3. podmiotowe: na pierwszym planie znajdzie się tu nie czynność przekazywania, nie przedmiot przekazywany, lecz s t o s u n e k d a n e g o
p o k o l e n i a d o p r z e s z ł o ś c i („wspólnoty, grupy i, w niektórych
6 Te trzy ujęcia wyróżnił Jerzy Szacki w podejściu do tradycji (Szacki 1971).
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przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego”) (Konwencja 2003), jego zgoda na dziedziczenie lub protest przeciwko niemu (por. Szacki 1971: 98).
Trzy zaprezentowane powyżej ujęcia wyróżnione zostały przez Jerzego
Szackiego do zdefiniowania tradycji. Na określenie tych trzech ujęć, Szacki
stosuje terminy transmisja społeczna (1), dziedzictwo społeczne (2) i tradycja
(3). Wydaje się, że w używanym w Konwencji UNESCO terminie niematerialne dziedzictwo kulturowe łączą się trzy wymienione podejścia i zakresy
znaczeniowe: transmisji, dziedzictwa społecznego i tradycji. Niematerialne
dziedzictwo kulturowe obejmuje więc, w myśl Konwencji, zarówno sposób
transmisji, dziedzictwo społeczne, jak i samą tradycję.

4. dziedzictwo kulturowe
jako tworzywo/budulec pamięci

Jednocześnie na uwagę zasługują relacje dziedzictwo niematerialne – pamięć: „d z i e d z i c t w o n i e m a t e r i a l n e t w o r z y n a s z ą z b i o r o w ą p a m i ę ć ” (Konwencja 2003). W przytoczonym fragmencie Konwencji relację między dziedzictwem kulturowym a pamięcią określa się za pomocą metafory: dziedzictwo to TWORZYWO pamięci, pamięć to TWÓR.
Metafora ta implikuje pytanie o osobę/osoby twórcy. Dziedzictwo to tworzywo pamięci zbiorowej, a twórcą jest grupa społeczna, która buduje swoją
tożsamość i pamięć z elementów dziedzictwa kulturowego. Innymi słowy,
pamięć zbudowana jest z dziedzictwa. Dziedzictwo do budulec, pamięć
to budowla, dziedzictwo to składnik tworzący pamięć-pojemnik.
Jeśli przyjąć taką relację między dwoma interesującymi nas terminami, to jak odpowiedzieć na pytanie, które nasuwa się po lekturze kolejnej
części Konwencji („praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności
– jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – k t ó r e w s p ó l n o t y, g r u p y i , w n i e k t ó r y c h
przypadkach, jednostki uznają za część własnego
d z i e d z i c t w a k u l t u r o w e g o [podkr. – M. W.]”) (Konwencja 2003).
W jaki sposób określić, czy grupa społeczna dane zjawisko uznaje za część
własnego dziedzictwa kulturowego, jeśli dziedzictwo to termin naukowy,
a nie z zakresu potocznej wizji świata? Jak dotrzeć do podmiotowego zasobu praktyk, wyobrażeń, przekazów, wiedzy i umiejętności należących do
dziedzictwa kulturowego grupy społecznej?

5. pamięć jako nośnik dziedzictwa kulturowego

Odpowiedzią wydaje się nowe spojrzenie na relację dziedzictwo kulturowe
– pamięć, w myśl którego pamięć – owszem, jest pojemnikiem – ale nie
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tyle zbudowanym z dziedzictwa, co przechowującym elementy ważnego
dla grupy społecznej dziedzictwa. Pamięć zbiorowa bowiem, jak zauważył Jan Assmann, „postrzega grupę »od wewnątrz« i dąży do przekazania
jej takiego obrazu przeszłości, w którym mogłaby się zawsze rozpoznawać
i który wyklucza głębsze przekształcenia” (Assmann 2008: 58). Pamięć pozwala popatrzeć na dziedzictwo kulturowe od wewnątrz, podmiotowo, bez
narzucania czy sugerowania grupie społecznej przez podmioty zewnętrzne (instytucje, badaczy), co należy lub powinno należeć do jej dziedzictwa
kulturowego. Pamięć jest więc kluczem do p o d m i o t o w e g o ujęcia
dziedzictwa kulturowego. To, co znajduje się w pamięci zbiorowej grupy
społecznej, co jest przekazywane, co można wydobyć z pamięci zbiorowej
grupy, świadczy o tożsamościowej funkcji dziedzictwa (to „grupa uznaje za
część własnego dziedzictwa kulturowego”) (Konwencja 2003). Jak zauważyła Barbara Szacka, pamięć zbiorowa jest wydobywaniem wiedzy (można
by dodać: o dziedzictwie kulturowym) i wykorzystywaniem jej (zgodnie
z założeniami Konwencji UNESCO) (Szacka 2006: 31). Jednocześnie należy pamiętać, że „pamięć zbiorowa zmienia się wraz z systemem wartości respektowanym w danej grupie lub zbiorowości” (Nora, za: Szpociński
2006: 28). Za pamięć zbiorową uznane zostaje to, co nas intryguje, pobudza do refleksji. Pamięć zbiorowa „stanowi jeden z podstawowych składników grupowej identyfikacji oraz legitymizuje porządki wartości uznawane
przez członków grupy” (Szpociński 2006: 28).
Nie bez znaczenia, gdy mówimy o relacji pamięć – dziedzictwo kulturowe jest kwestia transmisji, czyli czynnościowe ujęcie dziedzictwa kulturowego. J. Szacki zauważa:
[...] w społeczeństwach oralnych z a p a m i ę t a n e i z a c h o w a n e z o s t a je jedynie to, co jest przedmiotem przeżycia danej grupy
i m a z n a c z e n i e w s y t u a c j i b i e ż ą c e j [podkr. – M. W.]. Społeczeństwa
przedpiśmienne są ludami bez historii, ponieważ odbywa się w nich nieustannie
,,homeostatyczny proces/wspominania i przekształcania”, w którego wyniku utrzymuje się wyłącznie to, co aktualnie potrzebne (Szacki 1971: 108).

To, co żywe, przekazywane, zapamiętane lub możliwe do wydobycia
z zasobów pamięci, stanowi więc przedmiot dziedzictwa kulturowego.
Oralności nie należy tu rozumieć jednak wąsko, tylko jako sposobu przekazu, ale szerszej – jako sposób komunikacji między- i wewnątrzkulturowej oraz sposób kategoryzacji i percepcji świata. We współczesnych społeczeństwach nadal to, co najważniejsze, co przechodzi z pokolenia na
pokolenie, co względnie trwałe, przekazywane jest drogą ustną. Zawarte
w pamięci zbiorowej dziedzictwo niematerialne wydaje się przekazywane
wyłącznie tą drogą.
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Jednocześnie jednak żyjemy w chaosie komunikacyjnym, atakowani informacjami ustnymi, obrazkowymi, piśmiennymi, przekazywanymi przez
różne media. W takim „tyglu komunikacyjnym” dziedzictwo kulturowe traci
stopniowo tę jednowymiarowość. Ponownie przywołajmy słowa J. Szackiego:
Wielość przekazów stwarza sytuacje, w których są one ze sobą sprzeczne: trzeba
między nimi wybierać, a ich prawdziwość nie jest już oczywista. Obraz przeszłości
przestaje być spójny, Zawartość tradycji kulturowej stopniowo się rozrasta, jednostka staje się palimpsestem złożonym z warstw wierzeń i postaw należących do
różnych stadiów czasu historycznego. To samo dzieje się ze społeczeństwem jako
całością, ponieważ każda grupa społeczna jest szczególnie podatna na wpływy systemów idei pochodzących z różnych okresów narodowej historii. Tak dla jednostki,
jak i dla grup wchodzących w skład społeczeństwa, przeszłość może znaczyć wiele
rozmaitych rzeczy. […] Sytuacja ta sprzyja m. in. wzrostowi sceptycyzmu wobec
dziedzictwa społecznego jako takiego (Szacki 1971: 109-110).

Pytanie o transmisję dziedzictwa i typ społeczeństwa każe więc powrócić do pytania o stosunek grupy społecznej do dziedzictwa, czyli do podmiotowego ujęcia. Wydaje się, że odpowiedź przynosi język, będący istotną częścią dziedzictwa lub metajęzyk, za pomocą którego opowiada się
o tym dziedzictwie, szczególnie analiza modalności wypowiedzi i dyskursu
o dziedzictwie kulturowym.
Palimpsestyczność jednostki i grupy społecznej, funkcjonujących w kulturze piśmiennej, to jedna z trudności dokumentowania, badania i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Istnieje tyle pamięci, ile grup
społecznych, które je przechowują i przekazują z pokolenia na pokolenie.
Trzeci aspekt definiowanego przez konwencję dziedzictwa kulturowego
stanowi ujęcie przedmiotowe. W ratyfikowanej konwencji UNESCO wyszczególniono następujące dziedziny, w których najbardziej przejawia się
dziedzictwo niematerialne:
a) tradycje i przekazy ustne, w tym język, jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; b) sztuki widowiskowe; c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne; d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata; e) umiejętności
związane z rzemiosłem tradycyjnym (Konwencja 2003).

Nie można jednak zapomnieć, że warunkiem trwałości dziedzictwa
jest zmiana. Pamięć zbiorowa przechowuje więc to, co aktualne. „Każdy
fakt kulturowy trwa o tyle, o ile się zmienia. Transmisja jest metamorfozą”
(Szacki 1971: 118). Dziedzictwo kulturowe i jego elementy nie są więc czymś
stałym, niezmiennym. Którą postać dziedzictwa należy dokumentować
i chronić? Najbardziej pierwotną, zapamiętaną, czy odtwarzaną z pamięci,
ale aktualizowaną? Konwencja UNESCO z 2003 roku nie precyzuje tego
ani nie zawęża. Czytamy w niej jedynie:
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To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest s t a l e o d t w a r z a n e p r z e z w s p ó l n o t y [podkr. – M. W.] i grupy
w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia
im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności (Konwencja
2003).

Dziedzictwo
kulturowe

PAMIĘĆ

rys. 2. Relacje dziedzictwo
kulturowe – pamięć – tekst
kultury w perspektywie
badawczej. Opracowanie własne

Nośniki
pamięci (np.
teksty kultury)

Pamięć jest więc, moim zdaniem, nośnikiem dziedzictwa kulturowego,
a do pamięci, która jest zbiornikiem/pojemnikiem przechowującym dziedzictwo kulturowe, nie sposób dotrzeć inaczej niż poprzez tekst kultury. Tekst
kultury (w tym prototypowy dla niego tekst językowy)7 jest więc wyrazem
szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, nie tylko niematerialnego.
Relacje dziedzictwo kulturowe – pamięć – tekst w perspektywie badawczej przedstawia schemat nr 2. Tekst to fizyczny nośnik pamięci, a pamięć
to niematerialny nośnik dziedzictwa kulturowego. Nie można dotrzeć do
funkcjonowania dziedzictwa kulturowego bez refleksji nad pamięcią zbiorową, a jednocześnie nie można dotrzeć do pamięci zbiorowej inną drogą
niż analiza tekstu kultury.
Jak widać z powyższego schematu, nie ma bezpośredniej łączności między dziedzictwem kulturowym a tekstem (linia przerywana). Teoretycznie,
dziedzictwo kulturowe przechowywane jest w tekstach, jednak na drodze
dziedzictwo – tekst zawsze jest pamięć, która pozostaje gwarantem ciągłości i żywotności dziedzictwa. To, co nie jest pamiętane, to nie jest ważne
dla grupy społecznej, a zatem nie ma też swojego fizycznego nośnika lub
nośnik ten ma, ale jest on już tylko fizycznym reliktem tego, co zapomniane, a co dawniej stanowiło podstawę tożsamości kulturowej grupy społecznej. Brak motywacji nazw, informacji o związanym z artefaktem systemem
7 Więcej o użytym tu rozumieniu tekstu kultury: Wójcicka 2013.
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wierzeniowym i sposobach użycia świadczą o zaniku pamięci, a zarazem
i dziedzictwa kulturowego. Badanie tzw. kultury materialnej (zarówno ludowej, jak i szerzej – narodowej: narzędzi gospodarskich, pomników bohaterów narodowych etc.) dziś jest de facto badaniem pamięci o kulturze
materialnej, a nie samej kultury. Uzyskiwane w wywiadach – kwestionariuszowych i swobodnych – informacje o dawnych strojach, wystroju chałupy, pożywieniu itp. są jedynie (aż!) świadectwem pamięci zbiorowej, którą przywołują wymienione elementy należące do tzw. kultury materialnej.
Jednocześnie same artefakty, pozbawione dyskursu, opowieści, wspomnień
ustnych, są jedynie śladami pamięci, dostarczającymi szczątkowej wiedzy.
W istocie przedmiotem badań kulturoznawcy i etnologa jest dziś pamięć
o materialnym dziedzictwie przekazywana drogą ustną.
Nie bez znaczenia są, podkreślane także przez Konwencję UNESCO
z 2003 roku, relacje między dziedzictwem materialnym i niematerialnym:
„istnieje daleko idąca zależność między niematerialnym dziedzictwem
kulturowym a materialnym dziedzictwem kulturowym oraz dziedzictwem
naturalnym” (Konwencja 2003, preambuła). Wymienione w punkcie 2
artykułu 2 Konwencji „dziedziny, w których przejawia się niematerialne
dziedzictwo kulturowe” (Konwencja 2003), stanowią teksty kultury (tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, zwyczaje, obrzędy i rytuały świąteczne, wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, umiejętności
związane z rzemiosłem tradycyjnym). Są to wielokodowe teksty istniejące
nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni, teksty rozumiane jako proces, element aktu komunikacji, których prototyp stanowi wymieniany w pierwszej
kolejności sytuacyjny, wielokodowy tekst językowy. Pozostałe „dziedziny”,
jak sztuki widowiskowe, obrzędy itp., stanowią złożone teksty – makroznaki, których ważnym elementem jest również słowo i tekst językowy.
Tekst kultury (w tym – prototypowy dla niego tekst językowy)8 jest
więc wyrazem szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, nie tylko
niematerialnego. Peryferyjny tekst kultury stanowiący element dziedzictwa
materialnego, określić można jako semantyczną strukturę, jednokodowy
wytwór, dekodowany przede wszystkim za pomocą zmysłu wzroku. Jednocześnie należy podkreślić, że dziedzictwo materialne od niematerialnego
odróżnia przede wszystkim jego nośnik: materialny, przestrzenny, odbierany zmysłowo – w przypadku dziedzictwa materialnego, a niematerialny,
istniejący w czasie i przestrzeni, wielokodowy, sytuacyjny – w przypadku
dziedzictwa niematerialnego. Jaki by nie był nośnik dziedzictwa, nie istnieje on i nie jest przekazywany z pokolenia na pokolenie bez pamięci
8 Tamże.
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zbiorowej: komunikatywnej i kulturowej. Dziedzictwo kulturowe (niematerialne i materialne) bez pamięci zbiorowej traci swoją motywację semantyczną, staje się tylko reliktem i pustym semantycznie artefaktem.
Nośnikiem dziedzictwa kulturowego jest więc pamięć, której nośnikiem
jest tekst kultury. Dziedzictwo kulturowe – zarówno materialne, jak i niematerialne – przechowywane jest w pamięci zbiorowej, której wyrazem jest tekst
kultury, a w szczególności – tekst językowy. Relacje te pokazuje schemat nr 3.
Kulturowe
dziedzictwo
niematerialne

Kulturowe
dziedzictwo
materialne

Pamięć (jako
niematerialny nośnik
dziedzictwa)

rys. 3. Relacje materialne

– niematerialne dziedzictwo
kulturowe. Opracowanie własne

Tekst kultury
(głównie tekst ustny)
jako nośnik pamięci

Nośnikiem dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) jest więc pamięć, której nośnikiem jest tekst kultury. Zaznaczone linią przerywaną relacje między dziedzictwem materialnym i niematerialnym podkreśla cytowany już wyżej fragment preambuły do Konwencji
UNESCO. Relacje te określić można jako dwukierunkowe:
• niematerialne dziedzictwo kulturowe może pełnić funkcje metajęzyka
dla materialnego dziedzictwa kulturowego, tzn. wyjaśniać, objaśniać,
tłumaczyć znaczenie i funkcje elementów tego dziedzictwa;
• materialne dziedzictwo kulturowe może być istotnym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego (np. jako rekwizyt w widowisku,
obrzędzie itp.);
• materialne dziedzictwo kulturowe może być fizycznym nośnikiem niematerialnego dziedzictwa kulturowego (przywołującym opowieść np.
o dawnym wystroju wnętrza itp.).
Jak widać z powyższego schematu, zarówno niematerialne dziedzictwo
kulturowe, jak i materialne dziedzictwo kulturowe nie istnieją bez pamięci. Jeśli nie funkcjonują w pamięci zbiorowej, wypadają z obiegu (głównie
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niematerialne dziedzictwo kulturowe) albo istnieją, ale tracą swe funkcje
semantyczne (materialne dziedzictwo kulturowe).
Sam przedmiot – jako nośnik – niesie więc informacje, wspomnienia,
przechowywane w pamięci zbiorowej, przywoływane w tekście językowym.
Artefakt służy zaś do zakodowania i odkodowania informacji z pamięci.
Na zakończenie warto także powrócić do zarysowanych we wstępie metafor pojęciowych. Relacje dziedzictwo kulturowe – pamięć – tekst kultury
w ujęciu metaforycznym ukazuje schemat nr 4.
Tekst językowy
Pamięć
Dziedzictwo
kulturowe

rys. 4. Relacje dziedzictwo kulturowe – pamięć –
tekst językowy w ujęciu metaforycznym. Opracowanie
własne

Pamięć, jak widać na powyższym schemacie, jest POJEMNIKIEM przechowującym dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne). Sama
natomiast jest elementem konstrukcyjnym, można by powiedzieć, kamieniem węgielnym lub tworzywem, tekstu – BUDOWLI9. W szczególności
w tak zarysowany metaforyczny schemat relacji dziedzictwo kulturowe
(materialne i niematerialne) – pamięć – tekst wpisuje się tekst folkloru,
który często stanowi całość zbudowaną z gotowych kawałków (por. Maćkiewicz 1999: 98).

rozwiązanie skrótu

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.
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memory as a carrier of cultural heritage

The present paper deals with some issues pertaining to the memory-cultural heritage relationship: memory carriers – memory as a carrier, the nature of collective
memory in metaphors, definition and the range of meaning of cultural heritage
according to the UNESCO Convention, cultural heritage as the material for memory, memory as a CARRIER of cultural heritage. By defining the intangible cultural heritage, the authoress refers to the UNESCO Convention of 2003 and proposes
three approaches: objective, functional, and subjective. Memory, according to
M. Wójcicka, is the key to the subjective approach toward cultural heritage.
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W

problematyce dotyczącej kultury główne miejsce zajmują kwestie
związane z przekazywaniem (wiedzy i umiejętności). Badania nad
nimi zakreślają perspektywy analizy procesów odtwarzania kultury, ustalania stałych w danej kulturze parametrów oraz sposobów ich potwierdzania.
Takie badania mogłyby otworzyć się także na ewentualne istnienie innych
innowacyjnych perspektyw.
W badaniach nad kulturą i dziedzictwem kulturowym problematyka
związana z przekazywaniem odgrywa na ogół pierwszorzędną rolę. Zagadnienia związane z transmisją mają wielkie znaczenie dla tej części dziedzictwa kulturowego, które określa się jako niematerialne (NDzK). Jest to ściśle
związane ze specyficznym (i odmiennym) charakterem tego dziedzictwa,
które:
• na ogół istnieje w formach nieskodyfikowanych;
• nie istnieje bez aktywnego uczestnictwa żywego człowieka.
To właśnie z takiego punktu widzenia na problematykę związaną
z niematerialnym dziedzictwem kulturowym – człowieka i skierowanego
na człowieka – przekazywanie wiedzy i umiejętności nabiera szczególnego znaczenia. W odróżnieniu od materialnego dziedzictwa kulturowego,
gdzie następstwo etapów procesu cywilizacyjnego można wyznaczyć dzięki artefaktom, które nie poddają się upływowi czasu (w ściśle określonych
sytuacjach i okolicznościach mogłyby nawet służyć jako przykłady nowych
twórczych reprodukcji), to, co niematerialne, na ogół nie może zaistnieć
tam, gdzie nie ma bezpośredniego przekazu wiedzy i umiejętności, a odnosi się to przede wszystkim do kultury tradycyjnej. W kulturach tego
typu, w pewnej mierze jeszcze dzisiaj, gdy mamy do czynienia z tradycyjną
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wiedzą i umiejętnościami, główną metodą transferu wiedzy jest przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie. Jest to diachroniczny przekaz informacji. Jeżeli łańcuch bezpośredniej komunikacji między ludźmi biorącymi
czynny udział w przekazywaniu jakiejś kultury ulega zerwaniu, jej niematerialne dziedzictwo kulturowe przestaje istnieć.

konwencja unesco w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego
z 2003 roku a problemy związane z przekazem

Konwencja UNESCO z 2003 roku jest dzisiaj uznanym dokumentem
w skali międzynarodowej, który nie tylko opisuje możliwości ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego na całej kuli ziemskiej, ale też
przedstawia współczesnemu światu podstawowe ramy pojęciowe. Determinują one refleksję różnych kultur i rozmaitych tradycji naukowych nad tym
dziedzictwem, starając się w ten sposób godzić implikowane przez te pojęcia różne możliwe znaczenia. Jest to powód, dla którego interpretacje zaproponowane przez tekst Konwencji mają szczególne znaczenie. Jednakże
pojęcie przekazywania pojawia się w tekście Konwencji zaledwie cztery razy1: trzy razy jest wymienione bezpośrednio i jeden raz w sposób pośredni.
Bezpośrednio termin ten pojawia się po raz pierwszy już w artykule 2 ustęp
3 Konwencji. Artykuł ten przedstawia interpretację pojęcia „ochrona”:
Ochrona oznacza środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie,
zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i p r z e k a z y w a n i e ,
w szczególności poprzez edukację formalną i nieformalną
[podkreślenie – M. S.], jak również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa (Konwencja 2003).

Jak formułuje to tekst artykułu, przekazywanie jest bezpośrednio związane z edukacją, zarówno formalną, jak i nieformalną. Najistotniejsze jest
tu to, że – zgodnie z przywołanym cytatem – pojęcie przekazywania jest
interpretowane jako nierozdzielna część pojęcia ochrony, które w Konwencji 2003 zajmuje centralne miejsce, co widać już w jej tytule (Konwencja
w sprawie o c h r o n y niematerialnego dziedzictwa kulturowego). Przekaz

1 We wrześniu 2001 roku Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Powszechną deklarację
UNESCO o różnorodności kulturowej, która w artykule 7 głosi, że dziedzictwo, we wszelkich jego przejawach, powinno być zachowane, dowartościowane oraz przekazane przyszłym pokoleniom jako świadectwo doświadczeń i dążeń ludzkich, w celu wzbogacania
twórczości w całej jej różnorodności oraz budowania prawdziwego dialogu między kulturami. Deklaracja ta posłużyła jako podstawa do opracowania normatywnego instrumentu,
którego celem jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Depuis).
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zatem znajduje się w centrum działań związanych z ochroną2 i pozostaje
warunkiem sine qua non tych działań.
Po raz drugi wyrażenie przekazywanie pojawia się w artykule 14 podpunkt a. iv, który jest poświęcony uznawaniu i poszanowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak również ukazywaniu jego wartości przy
użyciu nieformalnych środków przekazywania wiedzy. Artykuł ten otrzymał brzmienie:
Artykuł 14 – Kształcenie, uświadamianie i rozwijanie potencjału
Każde Państwo – Strona dąży, wykorzystując odpowiednie środki, do:
a) zapewnienia, aby niematerialne dziedzictwo kulturowe było uznawane, szanowane i promowane w społeczeństwie, w szczególności poprzez: […]
ii) konkretne programy edukacyjne i szkoleniowe dla zainteresowanych wspólnot oraz grup, […]
iv) n i e f o r m a l n e ś r o d k i p r z e k a z y w a n i a w i e d z y ” [podkr. –
M. S.] (Konwencja 2003).

Interesujące jest również uzupełnienie znaczenia przedstawione w artykule 14 podpunkt a. ii, odsyłające bezpośrednio do wspólnot i grup (nosicieli niematerialnego dziedzictwa kulturowego), które w praktyce zapewniają realizację przekazu. Artykuły 14 i 15 Konwencji, w całej ich pełni,
tworzą jednoznaczny obraz kontekstu socjokulturowego, w ramach którego dokonuje się przekazywanie.
Artykuł 15 wyjaśnia:
Artykuł 15 – Udział wspólnot, grup i jednostek
W ramach działań z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego każde Państwo – Strona dąży do zapewnienia jak najszerszego udziału w s p ó l not, grup oraz, gdy to właściwe, jednostek, które tworzą,
zachowują i przekazują następnym pokoleniom takie dzied z i c t w o [podkr. – M. S.], a także do aktywnego włączania ich w zarządzanie nim
(Konwencja 2003).

Artykuł ten ustanawia zatem bezpośredni związek między problemem
przekazywania a trzema głównymi podmiotami Konwencji: wspólnotami,
grupami i jednostkami (Santowa 2010b)3. Chociaż zatem nie jest to wyrażone wprost, a tylko precyzyjnie wzmiankowane, istotna staje się idea
przekazywania umiejętności kulturowych z pokolenia na pokolenie, przedstawiona już w samej definicji NDzK w artykule 2 Konwencji 2003. Użyte
2 Metody stosowane w celu ochrony i przekazywania z pokolenia na pokolenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego różnią się znacząco od metod, których wymaga ochrona
dziedzictwa materialnego (naturalnego i kulturowego) (Depuis).
3 Jak wskazuje Konwencja, powinno być chronione jedynie takie niematerialne dziedzictwo
kulturowe, które wspólnoty uznają za swoje i które zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości (Depuis).
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tu sformułowanie „przekazywane z pokolenia na pokolenie” przywodzi
na myśl tradycyjną formułę diachronicznego przekazu informacji, kładzie
nacisk na ciągłość, ta natomiast jest ważnym czynnikiem żywotności i warunkiem koniecznym trwałego rozwoju:
Artykuł 2 – Definicje
Dla celów niniejszej Konwencji:
1. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nim instrumenty, przedmioty,
artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To n i e m a terialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty
i grupy w relacji z otoczeniem, oddziaływaniem przyrody
i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciąg ł o ś c i [podkr. – M. S.], przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Dla celów niniejszej
Konwencji uwaga będzie skierowana wyłącznie na takie niematerialne dziedzictwo
kulturowe, które jest zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi
w dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania między wspólnotami, grupami i jednostkami oraz zasadom zrównoważonego rozwoju (Konwencja 2003).

W czterech bezpośrednich i pośrednich zapisach w tekście Konwencji
20034 przekaz nabiera zatem następujących aspektów znaczeniowych, odnoszących się do niematerialnego dziedzictwa kulturowego:
• przekazywanie jest edukacją i to właśnie jako edukacja odgrywa bardzo
ważną rolę w zachowywaniu i ochronie NDzK;
• przekazywanie następuje w ramach wspólnot i grup – specyficznych
podmiotów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Santowa 2010b).
Zatem, bez względu na liczbę użyć wyrażenia przekazywanie w Konwencji 2003, pojęcie to jest istotne dla najważniejszego, uznanego na arenie międzynarodowej dokumentu dotyczącego NDzK. Odnajdujemy je
w kluczowych paragrafach związanych z definicją i charakterystyką sposobów funkcjonowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To z kolei
implikuje uznanie przekazu za podstawowe pojęcie wyjaśniające najistotniejsze aspekty niematerialnego dziedzictwa kulturowego5. W takim razie
4 W pozostałych częściach tekstu Konwencji pojęcie transmisji uwidacznia się poprzez te
pojęcia, które zawierają je lub go dotyczą. Są to: ochrona, wspólnoty, grupy, jednostki.
5 Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego polega na przekazywaniu umiejętności,
wiedzy i znaczeń. Konwencja kładzie większy nacisk na przekaz czy komunikację dziedzictwa z pokolenia na pokolenie, niż na odtwarzanie konkretnych przejawów, jak tańce, pieśni, instrumenty muzyczne czy wyroby rękodzielnicze. Działania zmierzające do ochrony
wpisują się zatem szeroko w perspektywę umacniania i konsolidacji rozmaitych i zróżnico-
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należy podkreślić, po raz kolejny, że istota problemu ochrony polega na
przekazywaniu informacji kulturowych przez jednego człowieka drugiemu
człowiekowi.

przekazywanie – kilka aspektów teoretycznych

Kiedy staramy się dotrzeć do teoretycznych podstaw problematyki związanej z przekazywaniem, szybko uświadamiamy sobie fakt, że wówczas odwołujemy się do obszernej i szeroko eksploatowanej problematyki pamięci
(Asmann 2001; Ayoub 2011; Candau 2005; Nora 1984–1993; Ricoeur 2000;
Skounti 2010; Halbwachs 1996 i in.).
Jak wcześniej zostało to zaznaczone, przekazywanie (w znaczeniu, które
nas interesuje) jest ściśle powiązane z pewnego rodzaju transferem: transferem kulturowych umiejętności, wiedzy. Do tego, by taki transfer mógł się
dokonać, konieczne jest uczestnictwo przynajmniej dwóch osób, z których
jedna przekazuje, a druga przyswaja sobie związane z kulturą umiejętności
i wiedzę. W większości przypadków osoby te należą do różnych pokoleń, co
sprawia, że umiejętności dotyczące kultury przechodzą z jednego pokolenia
do następnego lub następnych, zapewniając tym samym kulturową ciągłość.
Aby taki przekaz mógł być zrealizowany, konieczne jest pewne uzupełnienie tej domagającej się dwóch stron czynności: musi być z nią obeznana
zarówno osoba, która przekazuje, jak i ta osoba, która przyswaja treści.
Nie jest przypadkiem, że w niektórych pracach przekazywanie nazywane jest „pamięcią, którą się przekazuje” (Ayoub 2011: 34), a to dlatego,
że na ogół to, co się przekazuje, jest wiedzą i zdobytymi (w doświadczeniu
i praktyce) umiejętnościami, zgromadzonymi i usystematyzowanymi przez
pamięć. W realizacji tego procesu odwołujemy się do pojęcia „pamięci
zbiorowej”, postrzeganej jako specyficzne dla podmiotu zbiorowego (Leroi-Gourhan 1965: 31–32) jako określone ramy (Halbwachs 1996). Opierając
się o tezę sformułowaną przez Assmanna, można by dodać, że pamięć
zbiorowa pojmowana jako pamięć kulturowa leży u podstaw koncepcji tradycyjnych kultur oralnych.
Nie uważamy, by konieczne tu było zabieranie głosu w dyskusji związanej z problemem relacji pamięć – historia, która została nagłośniona przez
Pierre’a Nory (Nora 1984–1993). Niemniej na uwagę zasługuje związek
między pamięcią zbiorową a sposobem przedstawiania, zmianą zachowania, identyfikacją. Ujawnia to możliwość wystąpienia „pewnego rozdźwięku między przedmiotem pamięci a jego obrazem z jednej strony, z drugiej
wanych warunków, materialnych i niematerialnych, koniecznych do rozwoju i interpretacji
zachowujących ciągłość niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak również przekazywania go przyszłym pokoleniom (Sauvegarder).
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zaś – między pamięcią indywidualną a pamięcią zbiorową; człowiek, który
pamięta, pozyskuje zasoby, które pozwalają mu odgraniczyć swój świat wewnętrzny od świata zewnętrznego, a także materiał konstrukcyjny dla własnej tożsamości” (Todorov: 6–7). W konsekwencji identyfikacja – zarówno zbiorowa, jak i indywidualna – wyraża się w bezustannej transformacji
tego, co indywidualne, w to, co zbiorowe i vice versa.
Jeżeli chodzi o nieskodyfikowane formy kultury, to w akcie wspomnienie-transfer samo wspomnienie może ulegać pewnym modyfikacjom.
Zmiany te mogłyby być postrzegane w stosunkowo łatwy sposób jako
rezultaty, a w dużo trudniejszy, prawie nieosiągalny – jako procesy. Sprawia to, że na przykład współcześnie jedna z metod, do której odwołują się
działający w terenie antropologowie, polega na porównywaniu nagrań tych
samych fragmentów wykonanych w różnych okresach. Stwierdzone w porównywaniu zmiany ujawniają dokonane w czasie przekształcenia w obrębie jakiegoś fragmentu i tym samym, w sposób pośredni – transformacje,
które w tym czasie dokonały się na poziomie wspomnienie-transfer. Wyniki te mają oczywisty związek z identyfikacją i – odpowiednio – pozostają
w dużo bardziej złożonych relacjach z samym procesem identyfikacji.
W konsekwencji okazuje się, że przekazywanie zależy bezpośrednio
od aktu przypominania. Jest on zatem wyposażony zarówno w parametry
statyczne (pamięć zbiorowa), jak i parametry zmienne (pamięć indywidualna) w takiej mierze, że jednostka jest w stanie przekazać przyszłym pokoleniom informację o charakterze zbiorowo-normatywnym. Można by tu
dodać, że zwyczajny charakter normatywny pamięci zbiorowej, postrzeganej jako ramy kulturowe, pojmowany jest jako wewnętrzny obowiązek,
jako niezmienna i podstawowa oznaka danej kultury, ujawniająca jej ważne i charakterystyczne aspekty. Zjawisko to ma bezpośredni wpływ z jednej
strony na procesy identyfikacji, z drugiej zaś – w ramach wspólnoty, dotyczy zagadnienia żywotności i niezmienności jej własnej kultury. To właśnie
tego rodzaju zjawiska ujawniają się w procesach przekazywania6.
Problem związku przekazywanie – pamięć wyjaśnia też zjawisko zapominania. Nie zapamiętuje się bowiem ani pełnego synchronicznego kontekstu
kulturowego, ani wszystkich elementów tego kontekstu, zatem nie wszystko i nie wszystkie komponenty i artefakty są przekazywane następnym
6 Pragnę tu przypomnieć przykład znany z bułgarskiej historii, a mianowicie wizytę węgierskiego etnografa i geografa Felixa Kanitza, który w roku 1872 w miejscowości Tryavna
odwiedził pracownię popa Koyu Vitanova. Pop, który rzeźbił w drewnie, pokazał gościowi
niektóre ze swych prac, jak również rzeźby swojego syna. Oszołomiony Felix Kanitz w pracach syna i ojca nie dostrzegł żadnej różnicy. W opublikowanych później wspomnieniach
z podróży poświęcił tej obserwacji, która nakłoniła go do mówienia o „tradycji”, kilka pełnych emocji linijek (Vassiliev 1965).
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pokoleniom (i odpowiednio przez te pokolenia przyswajane). Oto dlaczego
„kulturowe zapominanie” okazuje się integralną częścią procesu przekazywania i jego – można by powiedzieć – kontrapunktem7. „Kulturowe zapominanie” redukuje rozmiar informacji poprzez selekcję. Podczas procesu redukowania powstają rozmaite obrazy i na nich opiera się identyfikacja. Poprzez
przekazywanie obrazy te przekształcają się w ogólny schemat precyzyjnych
informacji, które również można przekazywać (Ayoub 2011: 36). W taki oto
sposób kulturowe zapominanie objawia się jako aktywny składnik przekazywania. W istocie, przekazywanie redukuje tendencję do zapominania poprzez podtrzymywanie żywotności poszczególnych elementów.
W każdorazowym przywołaniu jakiegoś elementu dokonuje się jego
wspomnienie, co nie oznacza, że – wbrew przekonaniom wspólnoty –
mamy tu do czynienia z identycznością rekonstrukcji. W ten sposób zbiorowa pamięć kształtuje przekonania (Halbwachs 1996).
Przekaz, pojmowany jako transfer umiejętności (już nabytych), zapewnia bezustanne funkcjonowanie procesu, podczas którego uświadamiamy
sobie twórczą działalność człowieka. W tym procesie permanentnego ponownego konstytuowania i rekonstruowania, zarysowują się punkty odniesienia, które pozwalają człowiekowi dostosowywać się i żyć w otaczającym
go świecie. Przekazywanie zapewnia więź ze wcześniej nabytym doświadczeniem człowieka.
Można tu dodać, że „o ile schemat jest stały, o tyle zawartość jego
składników jest cały czas podatna na mutacje. Składniki te mają faktycznie charakter gościnny; otóż również od tej zalety zależy możliwe trwanie
kulturowych faktów, które z taką pozytywną zawziętością pamięć ochrania,
ponieważ bez zmienności tych chłonnych składników w łańcuchu przekazywania pojawia się pamięciowa skleroza (indywidualna i zbiorowa)”
(Ayoub 2011: 37–38).

w terenie

Opiszę tu dwa zróżnicowane przykłady z mojego doświadczenia terenowego. Ilustrują one dwie odmienne postawy wobec problemów przekazywania. Przykłady te wywodzą się z różnych kultur europejskich.

7 Czy oznacza to, że niematerialne dziedzictwo musi być zawsze chronione i obejmowane
rewitalizacją, jakiekolwiek byłyby tego koszty? Jak żywy organizm, przechodzi ono pewne
cykle, niektóre jego elementy mogą zatem zaniknąć po zrodzeniu kolejnych form ekspresji.
Może też zdarzyć się, że niektóre formy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, pomimo ich wartości ekonomicznej, nie są już przez samą wspólnotę uważane za ważne czy
znaczące (Sauvegarder).
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Przykład pierwszy: maska Gille’a
Gille jest główną postacią karnawału organizowanego w Binche w Belgii,
bardzo znanego w całej północno-zachodniej Europie i wpisanego na Listę
Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.
Maskę Gille’a nakłada się w ściśle określonym momencie festiwalu, a mianowicie podczas defilady Gille’ów na ulicach miasteczka. Samuel Glotz, badacz karnawału w Binche, mówi na temat tej maski: „Maska... widoczne są
w niej tendencje mody męskiej z czasów prezydencji i panowania Napoleona III: długie i gęste bokobrody, podkręcone do góry wąsy, bródka, albo
raczej minibródka, i dziwaczne zielone okulary” (Glotz 1995: 151).
Maska wykonana jest zgodnie z zasadami specjalnej technologii, polegającej na nakładaniu na tkaninę kolejnych warstw wosku, następnie – na
ich malowaniu. Pod koniec karnawałowego dnia jest już zniszczona z powodu ciepła wydzielanego przez twarz, którą zakrywała. Każdego roku
Gille’owie z Binche kupują nowe maski (i kostiumy), co oznacza, że produkuje się w miasteczku tyle masek, ilu jest mężczyzn przebranych za Gille’a
i uczestniczących w karnawale.
Pod koniec XX wieku maski Gille’a wytwarzał miejscowy rzemieślnik –
Jean-Luc Pourbaix. Zanim podjął się ich produkcji, maski były zamawiane
w Saumur we Francji, a jeszcze wcześniej importowano je z Niemiec (Santova 2001: 110). Uważna analiza źródeł ikonograficznych, odnoszących się
do karnawału w Binche, które zachowały się aż do dziś, wykazuje, że około
roku 1900 maski nie były zdobione okularami. W okresie między rokiem
1897 (z którego pochodzi jedno z pierwszych udokumentowanych obrazów
maski) a latami 60. XX wieku, można po wielekroć zaobserwować zmiany
widoczne zarówno w długości i kształcie wąsów (nawet ich brak), jak i różnice w występowaniu, długości albo braku bokobrodów, a także w kształcie
okularów – okulary na maskach pochodzących z roku 1946 są wręcz żółte...
(Santova 2001: 110–111). Mówiąc krótko, wygląd maski zmienia się z upływem czasu.
Jednakże takie stwierdzenie pozostaje w sprzeczności z poglądami mieszkańców Binche. Dla nich Gille jest postacią, która nie zmienia się w czasie,
która zawsze jest taka sama, niezmienna i stała. Na przykład Gabriel Jadeaux, który w czasie, gdy przeprowadzałam z nim wywiad, miał niemal
dziewięćdziesiąt lat, stwierdził: Maska jest ciągle taka sama... One wszystkie są takie same. I dodał: Nie kupowalibyśmy... No tak, nie kupowalibyśmy
masek Gille’a, a miasto nie pozwoliłoby nam ich nosić, gdyby nie były wykonane zgodnie z normą (AIF I nr 138, s. 7–8). Tego rodzaju stwierdzenia
odnajdujemy w licznych wywiadach przeprowadzonych z mieszkańcami
Binche.
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Okazuje się, że wizja wspólnoty „bierze górę” nad rzeczywistą sytuacją,
nawet w takim przypadku, kiedy kulturowa informacja materializuje się
w artefakcie czy artefaktach. Zdarza się, że społeczne ramy pamięci zbiorowej, w której przejawia się przeświadczenie o niezmienności i trwałości, nie
doceniają realnych różnic do tego stopnia, że różnice te nie są dostrzegane,
chociaż można je wychwycić, na przykład na fotografiach. Przekazywanie
umiejętności kulturowych zapewniło żywotność nie tylko w opinii tego,
kto wytwarza maski i podporządkowuje się uprzednio wyobrażonej wizji,
ale również w opinii tych, którzy nakładają maski podczas karnawału, nie
zważając na występujące w nich różnice. W przypadku Binche te społeczne
ramy są nawet personifikowane – Gabriel Jadeaux mówi o „mieście”, które
jest gwarantem żywotności i niezmienności. Obszar zapomnienia obejmuje pojedyncze szczegóły, które są w istocie bez znaczenia, lecz okazuje się,
że zapomnienie jest warunkiem koniecznym dla żywotności podstawowej
wizji, która objawia się w sposób świadomy. Pełni zatem funkcję jednego
z wyznaczników tożsamości mieszkańców Binche.
Przykład drugi: kavale (flety) Jakuba Aktaş
Jakub Aktaş mieszka w Turcji, we wsi Bëgendik, leżącej niedaleko Morza
Czarnego i granicy bułgarsko-tureckiej. Jest męskim fryzjerem, rybakiem,
pracuje w lesie, zajmuje się uprawą i hodowlą. To jedyny we wsi muzyk.
Kiedy ludzie organizują jakieś spotkanie, Jakub gra na kavale, a ludzie tańczą. Gra na kavale i śpiewa zarówno wtedy, kiedy jest z rodziną, jak i wśród
przyjaciół.
W rodzinie Jakuba nie ma muzyków. Jakub jest samoukiem, kiedy odbywał służbę wojskową, nauczył się też sam grać na sazie (saz – tradycyjny instrument strunowy), słuchając i patrząc. Gra muzykę tradycyjną. Syn
Jakuba – Hadavan – nauczył się grać na kavale dzięki swojemu ojcu. Obaj
są przekonani, że nowoczesne technologie przeszkadzają w przekazywaniu
tradycji, a jako przykład podają nowoczesny sprzęt do nagrywania, który
sami też posiadają.
Hadavan ma troje dzieci. Jego córka uczy się uprawiania muzyki od
dziadka. W Turcji nie spotyka się często zwyczaju, by dziewczynka uczyła
się od rodziców czy dziadków gry na instrumencie, niemniej w tej rodzinie
ma to miejsce. Dziadek gra również na kavale i zasmuca go fakt, że we wsi
nie ma dzieci, które chciałyby przyswoić sobie od niego te umiejętności.
Dlatego też, żeby wzbudzić ich zainteresowanie, Jakub produkuje kavale
i wiesza je we wsi na gałęziach drzew. Nie traci nadziei, że znalezienie tych
instrumentów obudzi ciekawość dzieci i wtedy nabiorą ochoty do grania
(AIF I nr 425, s. 8–9, 6.12.2009; Santova 2010a).
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Historia muzyka Jakuba ze wsi Bëgendik i kavali, które przywiązuje
do drzew, odsyła do kwestii zapominania w ściśle określonych sytuacjach
(nowe czasy, nowoczesne technologie), a także do częściowej albo całkowitej blokady przekazu, co jest spowodowane faktem, że jest on procesem
wymagającym aktywności dwóch stron. Jakiekolwiek zakłócenie równowagi po jednej ze stron (nie ustalając przyczyn, które to wywołują), w mniejszym czy większym stopniu burzy lub przerywa proces przekazywania.
Zjawisko to jest dość charakterystyczne dla przekazywania muzyki tradycyjnej we wsi Bëgendik i jej okolicach. Jakuba gry nie nauczyli przodkowie,
podobnie jak wielu młodych ludzi w Turcji (Santova 2010a: 19–22). Nasz
bohater nauczycieli muzyki tradycyjnej spotkał w wojsku. Sytuację tę wyjaśnia status lidera przypisywany osobom, które w ramach zamkniętych
wspólnot, w tym przypadku jednostek wojskowych, dają dowód biegłości
w jakiejś dziedzinie. Rzeczywiście, obecność w wojsku dobrych nauczycieli
muzyki przyczyniła się do redukcji zapominania i wzmocniła łańcuch pamięci, zachowując wspomnienie muzyki tradycyjnej w procesie przekazu
umiejętności koniecznych do jej uprawiania. Jeśli chodzi o wieś Bëgendik,
to zdobyte przez Jakuba w wojsku wykształcenie muzyczne przyczyniło
się do tego, by nie doszło tam do zapomnienia muzyki tradycyjnej. Kiedy
w ramach wiejskiej wspólnoty brakuje możliwości spełnienia przekazu, należy szukać ich poza wspólnotą. Następne pokolenie, pokolenie Havadana,
umiejętności gry na instrumentach uczy się od swego ojca. Przekazywanie
wiedzy między pokoleniami zostało zatem przywrócone i zrealizowane.
Jednak synowie Havadana nie chcą uczyć się grać. To właśnie dlatego ich
dziadek uczy dziewczynkę, mimo że pozostaje to w konflikcie z obowiązującymi we wspólnocie praktykami kulturowymi. W imię dokonania przekazu wykracza się poza te praktyki.
Kavale, które Jakub wiesza na gałęziach drzew, są swoistym przesłaniem
jego idei, które ma na celu wzbudzenie ciekawości młodzieży, co ostatecznie doprowadziłoby do urzeczywistniania jego pomysłu. W rzeczywistości
może to być także oczytane jako starania Jakuba o przezwyciężenie zapominania. Jednak, aby przekazywanie mogło być spełnione, trzeba, by młodzież zwróciła uwagę na możliwości wykonywania muzyki tradycyjnej
i żeby to zainteresowanie było postrzegane jako wybór. To właśnie taka
świadomość zapewniłaby warunki do odtwarzania i ochrony tradycji. Czy
Jakubowi może się to udać?
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rozwiązanie skrótów

AIF – Archive de l’Institute d’ethnologie et des recherches sur le folklore auprès de
l’Académie bulgare des Sciences (Archiwum Instytutu Etnologii i Badań nad
Folklorem Bułgarskiej Akademii Nauk).
Depuis – Depuis 2000 et la rédaction de la Convention, artykuł na stronie internetowej UNESCO,   http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00310, dostęp: I 2013.
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.
Sauvegarder – Sauvegarder sans figer, artykuł na stronie internetowej UNESCO,
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00012, dostęp: I 2013.
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intangible cultural heritage –
transmission as the reduction of oblivion
Problems related to transmission generally play a primary role in studies on culture and intangible cultural heritage. Studies on the transmission of knowledge
and skills show the possibility of analyzing the processes of cultural reproduction,
establishing parameters that are constant in a given culture, and the ways of confirming them. Theoretical discussion refers to the issues of memory, and directly
to the act of remembering and forgetting, with cultural forgetting manifesting itself as an active constituent of transmitting. Ultimately, the transfer of knowledge
reduces the tendency to forget by sustaining the life of particular elements, which
the author illustrates by two examples from her field studies: Gille’s mask (Binche,
Belgium) and kavals (flutes) of Jacob Aktaş (village of Bëgendik, Turkey).
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Kulturowa wartość katolicyzmu
Ks. Piotr Moskal
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W

odniesieniu do religii, za kulturowe dziedzictwo ludzkości uznaje
się na ogół sztukę i architekturę sakralną. Na konserwację zabytków
sakralnych można nawet uzyskać dofinansowanie z różnych funduszy unijnych. Jednocześnie jednak kwestionuje się nieraz prawo religii do obecności w przestrzeni publicznej: nie brak takich, którzy twierdzą, że religia jest
sprawą tylko prywatną. W tekście chcę pokazać, że religia (a mam na myśli
głównie religię katolicką) w swej istocie jest kulturowym dobrem człowieka – czymś, co odpowiada ludzkiej naturze.

1. rola religii katolickiej
w osobowym życiu człowieka

W antropocentrycznych i ateistycznych nurtach myśli nowożytnej i współczesnej obecne jest przekonanie, że religia jest czynnikiem infantylizującym, dehumanizującym i szkodliwym dla ludzkiego rozwoju. Tym bardziej
więc warto zwrócić uwagę na rolę religii w osobowym życiu człowieka.
Poprzez odniesienie człowieka do Boga jako do ostatecznego celu życia,
religia jest najgłębszą podstawą przekonania, że w ogóle warto żyć, że życie
ludzkie w każdej sytuacji ma sens i to sens transcendentny. Dzięki religii
człowiek żyje w perspektywie ostatecznego punktu odniesienia, niezbędnego do normalnego życia. Ten punkt jest także osobową gwarancją zaspokojenia ludzkiej potrzeby miłości: potrzeby miłowania i bycia miłowanym,
potrzeby daru i bycia przyjętym jako dar. Religia przełamuje fundamentalne osamotnienie człowieka w świecie. Jak zauważył papież Jan Paweł II,
„człowiek […] staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego; dar ten jest możliwy dzięki podstawowej »zdolności transcendencji«
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osoby ludzkiej. Człowiek nie może oddać się czemuś, co stanowi projekcję rzeczywistości czysto ludzkiej, abstrakcyjnemu ideałowi lub fałszywej
utopii. Będąc osobą, może uczynić z siebie dar dla innej osoby czy innych
osób, a w końcu dla Boga, bo Bóg jest sprawcą jego istnienia i tylko On
może w pełni ten dar przyjąć” (Jan Paweł II 1991: nr 41). W religii katolickiej znajduje człowiek niebanalne odpowiedzi na fundamentalne pytania o swój los, o sens życia, pracy, cierpienia, starości i śmierci, na pytania
o młodość, miłość, ale i duchową nędzę, na pytania o sens kultury i polityki. Religia katolicka, dzięki obietnicy zbawienia, polegającego na osobowym, miłosnym zjednoczeniu człowieka z osobowym Bogiem, pozwala
przełamać fundamentalny lęk ludzkiej egzystencji – lęk przed złem, przed
ciemnością, przed unicestwieniem.
Chrześcijaństwo obiecuje nie unicestwienie ludzkiej natury, ale jej najdoskonalszą realizację. Przygodny, ograniczony człowiek, pragnący szczęścia i otwarty na to, co absolutne, może z Bożego daru osiągnąć przebóstwienie. Jeżeli człowiek ma nadal pozostać sobą, jeśli ma trwać jego osobowy byt, to nic więcej nie można mu zaoferować. Człowiek nie może
osiągnąć nic więcej niż Boga – pełnię bytu. I wszystko inne będzie poniżej
jego obiektywnego ukierunkowania na pełnię bytu, na pełnię życia.
Religia katolicka wymaga, aby człowiek żył na poziomie rozumu i wolności, a nie, jak zwierzę, na poziomie zmysłowych impulsów. Wiąże się
z ascezą, a jej sensem jest to, by to, co cielesne i zmysłowe, podnieść do poziomu życia rozumu i wolności, i dalej – by to, co ludzkie, podnieść do poziomu życia nadprzyrodzonego. Jak zauważa Christoph Schönborn, jedyną
alternatywą, przed którą stoi ludzka wolność, jest ta, że człowiek albo będzie schodził poniżej swej ludzkiej godności, albo będzie się wznosił ponad
siebie samego poprzez nowe Boskie narodziny (Schönborn 2001: 39–40).
Każdy człowiek przez to, że jest człowiekiem, posiada wielką wartość,
tzw. godność. Podstawą tej godności jest duchowość człowieka, to, że jest
osobą, że jest obdarzony intelektem i wolną wolą, i to, że jest obiektywnie
ukierunkowany na osobowe zjednoczenie z Bogiem (Sobór Watykański II
2002: nr 19; Kompendium 2005: nr 2). Człowiek pochodzi od Boga i jest
bytem dla Boga. Dzięki temu transcenduje nie tylko przyrodę, ale także
kulturę i relacje społeczne. Religia przez to, że jest osobowym (tj. wolnym,
przez poznanie i miłość) związkiem przyjaźni człowieka z Bogiem, jest najlepszym zabezpieczeniem i potwierdzeniem ludzkiej godności. Dla kogoś,
kto konsekwentnie żyje w perspektywie Boga, wszystko inne jest „poniżej”.
Ktoś, kto przeżywa swój los na planie zjednoczenia z Bogiem, nie będzie
przeżywał swego losu w kategoriach doboru naturalnego, walki klas czy
„wyścigu szczurów”. Nie będzie patrzył na siebie i innych jako na funkcje
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relacji społecznych. Nie będzie też w tym, co jest światem rzeczy, szukał
ostatecznych kontekstów i uzasadnień dla życia osobowego. Wreszcie,
człowiek akceptujący swoją osobową godność, tzn. godność siebie z tytułu
swego człowieczeństwa a nie na przykład bogactwa, pozycji społecznej czy
wykształcenia, będzie akceptował tę godność także u innych ludzi, i będzie
akceptował prawa osobowe swoje i innych ludzi, tzw. prawa człowieka.
Religia katolicka jest relacją osobową, ukonstytuowaną przez osobowe akty człowieka, akty świadome i dobrowolne. Religia w tym sensie jest
dziełem wolności – wolnego wyboru religii i dobrowolnie wyłanianych poszczególnych aktów religijnych. Z drugiej jednak strony religia jako życie
z Bogiem i dla Boga jest tym, co buduje w człowieku życie wolności. Buduje życie wolności z tytułu wyboru Boga jako źródła prawdy i jako celu
ostatecznego oraz przedmiotu wiecznej szczęśliwości.
Nie ma wolności bez prawdy. Wolność jest bowiem istotnym znamieniem woli. Ta zaś jest ludzką zdolnością dążenia do dobra intelektualnie
poznanego. Owszem, duchowe chcenie jest pobudzane i modyfikowane
przez zmysłowe pożądanie, ale przede wszystkim jest „detonowane” i kierowane przez intelektualnie poznane dobro. Człowiek, który nie chce działać jak zwierzę, instynktownie, ale chce działać po ludzku, w sposób wolny
determinując się do odpowiedniego działania, potrzebuje prawdy. Bóg jest
Prawdą Pierwszą, a chrześcijaństwo, zwłaszcza katolicyzm, jest religią logosu. Jako takie ułatwia człowiekowi dojrzałą wolność. Wedle papieża Benedykta XVI, „Jezus jest gwiazdą polarną wolności ludzkiej: bez Niego traci ona orientację, ponieważ bez poznania prawdy wolność się wynaturza,
izoluje i redukuje do poziomu jałowego kaprysu. Wraz z Nim, wolność się
odnajduje” (Benedykt XVI 2007: nr 2).
Wybór Boga jako celu ostatecznego i przedmiotu wiecznej szczęśliwości
poszerza ludzką wolność w stosunku do dóbr doczesnych. Jak bowiem zauważa św. Tomasz z Akwinu, „istnieją […] pewne dobra szczegółowe, które nie pozostają w koniecznym związku ze szczęśliwością, gdyż i bez nich
można cieszyć się szczęściem. Do takich dóbr nie zmierza wola z konieczności” (św. Tomasz z Akwinu 1956, I q. 82 a. 2). Św. Ignacy Loyola zaś w następujący sposób sformułował zasadę i fundament Ćwiczeń duchownych:
Człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbił, okazywał Mu cześć
i służył Mu – i dzięki temu zbawił duszę swoją. Inne rzeczy na powierzchni ziemi
stworzone zostały dla człowieka i po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do
celu, dla którego został stworzony. Wynika z tego, że człowiek powinien ich w takim stopniu używać, w jakim go wspomagają [w zmierzaniu] do jego celu, a w takim stopniu powinien się ich pozbywać, w jakim mu [w dążeniu] do celu przeszkadzają. Toteż musimy się stawać obojętnymi wobec wszystkich rzeczy stworzonych,
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jeżeli to zostało pozostawione całkowicie swobodnej decyzji naszej wolnej woli,
a nie zostało zakazane. Tak więc chodzi o to, byśmy ze swojej strony nie pragnęli
bardziej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia
długiego niż krótkiego; i – co za tym idzie – byśmy spośród wszystkich pozostałych
rzeczy pragnęli tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla
którego zostaliśmy stworzeni (św. Ignacy Loyola 1996: nr 23).

Jeżeli jednak naczelny cel życia ludzkiego jest błędnie rozpoznany, jeżeli
jego funkcję pełnią jakieś dobra doczesne, wówczas człowiek nie jest wolny
w stosunku do dóbr doczesnych uznanych za cel ostateczny, a także w stosunku do dóbr umożliwiających, jako cele pośrednie, zdobycie dóbr uznanych za cel ostateczny. Okazuje się wówczas, że pewne rzeczy przygodne
trzeba koniecznie mieć, niekiedy „za wszelką cenę”, aby osiągnąć te dobra
przygodne, które zostały uznane za cel ostateczny. Znane są przykłady ludzi zniewolonych przez pieniądz czy namiętności, a także ludzi panicznie
bojących się utraty swej atrakcyjności czy popularności. Bez życiowego odniesienia do Boga człowiek staje się niewolnikiem tego, co doczesne. Człowiek Boży jest prawdziwie wolny.

2. kulturotwórcza rola religii katolickiej

Pozytywny wpływ religii katolickiej na kulturę wyraża się w afirmacji życia
intelektualno-poznawczego, moralnego oraz wytwórczego.
2.1. Afirmacja intelektu i życia naukowego
Katolicyzm niesie swego rodzaju promocję rozumu. Przywraca rozumowi
„wiarę” we własne siły, chroni go przed agnostycyzmem, sceptycyzmem
i relatywizmem. Encyklika Jana Pawła II Fides et ratio to wielka promocja
ludzkiego rozumu i zachęta, aby ten rozum nie zwątpił w poznanie prawdy.
Papież pisze w niej, że Kościół „widzi […] w filozofii drogę wiodącą do poznania podstawowych prawd o życiu człowieka. Zarazem uznaje filozofię
za nieodzowne narzędzie, pomagające głębiej rozumieć wiarę i przekazywać prawdę Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają” (Jan Paweł II 1998:
nr 5). Encyklika zaś Veritatis splendor tegoż papieża jest między innymi
przypomnieniem teorii prawa naturalnego, a więc także tezy o zdolności
ludzkiego rozumu do odczytywania odwiecznego prawa Bożego.
Objawienie nie kwestionuje ludzkiego rozumu, ale go afirmuje, oczyszcza i wydoskonala. Zakłada na przykład zdolność ludzkiego rozumu do
poznania Boga. Autor Księgi Mądrości oraz św. Paweł w Liście do Rzymian
mówią o poznaniu Boga z dóbr widzialnych (zob. Mdr 13,1–5; Rz 1,18–20).
Naukę tę potwierdza Sobór Watykański I w konstytucji Dei Filius, a za nim
Sobór Watykański II w konstytucji Dei verbum oraz Katechizm Kościoła
Katolickiego (Katechizm 2002: nr 36).
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Jak zauważa Benedykt XVI, wiara jest dla rozumu siłą oczyszczającą.
Uwalnia rozum od zaślepienia i pomaga mu być sobą; pomaga mu widzieć
to, co jest mu właściwe. Papież wskazuje tu na dziedzinę prawa naturalnego. Jest ona dostępna rozumowi naturalnemu. Jednak rozum ten zagrożony
jest stale „etycznym zaślepieniem” utrudniającym mu właściwe funkcjonowanie (Benedykt XVI 2006: nr 28). Toteż głos Kościoła w takich sprawach,
jak na przykład natura małżeństwa czy wartość życia ludzkiego od jego początku aż do śmierci, jest upominaniem się o to, co jest poznawalne niezależnie od wiary w nadprzyrodzone objawienie.
Wiara wreszcie ubogaca ludzkie poznanie, zwłaszcza gdy chodzi o rozumienie Boga i człowieka. Prawda o Bogu jednym w trzech osobach jest
paradygmatem rozumienia człowieka i jego życia osobowego (Ratzinger
2004: 197). Objawienie spełnia ponadto ważną funkcję heurystyczną w stosunku do ludzkiego poznania. Na przykład spory chrystologiczne miały
wpływ na powstanie teorii osoby.
Intelektualizm Kościoła katolickiego wyraża się także w inspirowaniu
i popieraniu badań naukowych, w jego trosce o edukację, w jego zaangażowaniu w tworzenie uniwersytetów i innych ośrodków naukowych, które
były i są miejscem uprawiania i nauczania nie tylko teologii, ale i innych
dyscyplin naukowych.
Katolicyzm jest religią logosu. Wedle przekonania wierzących, Transcendentny Boski Logos, Boża Mądrość, określa racjonalność świata: Bóg
działa racjonalnie, wedle logosu; działa, jak pisze autor Księgi Mądrości,
„według miary i liczby, i wagi” (Mdr 11,20). Taka koncepcja Boga i Jego
aktu stwórczego sprzyja badaniom naukowym – nie tylko filozoficznym
i jakościowym, ale także ilościowym, jak to ma miejsce w matematycznym
przyrodoznawstwie. Poczucie racjonalności i przewidywalności przyrody
sprzyja (a może i w ogóle umożliwia) podjęciu badań naukowych. Badaniom tym nie sprzyja zaś taka wizja rzeczywistości, w której dominuje woluntarystyczna koncepcja Boga, Boga działającego arbitralnie i taka wizja
świata, która w kosmosie, w przyrodzie, dostrzega pierwiastki boskości.
Katolicyzm, nie ubóstwiając przyrody, dostrzega zarazem jej racjonalność oraz wartość zupełnie świeckich nauk o przyrodzie. Ten pozytywny
stosunek do różnych nauk, także będących dziełem starożytnych pogan
i niechrześcijan, umożliwił chrześcijanom, w tym wielu duchownym, zajmowanie się badaniami naukowymi. Jeśli prawdą jest to, że dochodziło
w historii do konfliktów między uczonymi i władzą kościelną, to prawdą
jest również i to, że generalnie stosunek tejże władzy (i w ogóle duchowieństwa) do nauki i ludzi nauki był i jest pozytywny (Woods 2006: 75–
124).
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Chrześcijaństwo od początku swego istnienia zajmowało się nauczaniem. Po upadku Rzymu i najazdach barbarzyńców w V i VI wieku to mnisi
przechowali spuściznę literacką starożytności (np. praca kopistów) a także
umiejętności czytania i pisania. Podobnie, w IX i X wieku, po najazdach Wikingów, Madziarów oraz muzułmanów i po upadku królestwa Karolingów,
duch karolińskiego renesansu przetrwał przede wszystkim w klasztorach.
Szkolnictwo średniowieczne to szkoły przyklasztorne i klasztorne, katedralne i parafialne. Nauczanie nakazywały zarówno zarządzenia władzy świeckiej, jak i dekrety papieży, soborów powszechnych i synodów lokalnych.
O szacunku Kościoła katolickiego dla nauki i edukacji świadczy również
jego zaangażowanie w powstawanie i rozwój uniwersytetów. Średniowieczne uniwersytety powstały z duchowej, religijnej i prawnej kultury XII wieku.
U ich początków stało wykształcone duchowieństwo, do ich rozwoju walnie
przyczyniali się papieże (Markowski 2005: 18–25; Woods 2006: 53–74).
Do dzisiaj szkolnictwo należy do grupy zagadnień szczególnej troski
Kościoła katolickiego, co przejawia się nie tylko w zakładaniu i prowadzeniu szkół i uniwersytetów katolickich, ale i w teologiczno-pastoralnej refleksji nad sensem edukacji. Przejawem troski Kościoła w tym zakresie jest
na przykład Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim II Soboru Watykańskiego, dokument Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu II Polskiego Synodu Plenarnego (1991–1999) czy fakt istnienia i pracy Kongregacji
Edukacji Katolickiej.
2.2. Afirmacja miłości
Religia katolicka, nie utożsamiając się z moralnością, w sposób konieczny
jednak z nią się wiąże. Sama prawda o stworzeniu zdaje się stanowić konieczny warunek życia moralnego. Joseph Ratzinger zauważa:
[...] moralność żyje zawsze wpisana w bardziej rozległy horyzont religijny, który jest jej oddechem i życiowym środowiskiem. Poza tym środowiskiem moralność
staje się zduszona i formalna, słabnie i potem umiera. Etyczne uznanie sakralności
życia i zaangażowanie na rzecz jego poszanowania potrzebują wiary w stworzenie
jako swego horyzontu: tak jak dziecko może otworzyć się z ufnością na miłość, jeśli
czuje się kochane, i może rozwijać się i rosnąć, jeśli czuje się otoczone spojrzeniem
miłości swoich rodziców, podobnie i nam udaje się patrzeć na innych z szacunkiem dla ich godności jako osób, jeśli sami doświadczamy spojrzenia miłości Boga
na nas – Boga, który nam objawia, jak bardzo cenna jest dla Niego nasza osoba
(Ratzinger 2005: 91).

Religia jako osobowe odniesienie człowieka do Boga jako celu ostatecznego, stanowi oś czy fundament moralnego dynamizmu człowieka. Toteż
eliminacja tego odniesienia to nie tylko pominięcie jakiegoś segmentu
moralności, ale przebudowa, a właściwie destrukcja porządku moralnego.
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Ludzkie działania dokonują się bowiem ze względu na cel. Albo cel działania jest ostateczny (naczelny) i wówczas działanie kończy się na osiągnięciu
tego celu, albo cel ten nie jest ostateczny. Wówczas jednak jest on przyporządkowany innemu celowi, na mocy którego, jako środek do celu, porusza
dynamizm woli. Cele, które nie są ostateczne, nie są zrozumiałe tak długo, jak długo nie przyjmie się, że jest cel ostateczny, ze względu na który
poruszają cele pośrednie. Rzeczą niezmiernie ważną jest identyfikacja celu
ostatecznego. Obiektywnie tym celem jest Bóg – Dobro absolutne. Tylko
On jest źródłem wszelkiego dobra, tylko On jest ostateczną racją wszelkich
działań, wszelkich decyzji, wszelkich wyborów konkretnych dóbr skończonych, i tylko On, będąc pełnią dobra, nasyca dynamizm woli. Boga zaś osiąga człowiek przez liczne ruchy, tj. działania ku Bogu aktem intencji skierowane. Trzeba więc, by działania te były dobre, tzn. by w ludzkim działaniu
była uszanowana prawda o celu życia działającego podmiotu i o obiekcie,
w stosunku do którego to działanie jest wyłaniane. A to znaczy, że trzeba,
aby była uszanowana Boża myśl stwórczo określająca ten świat, aby było
uszanowane prawo Boże (lex aeterna). Zachowanie (uszanowanie) prawa
Bożego w ludzkim działaniu moralnym jest więc wyborem Boga i drogą do
osiągnięcia Boga jako celu ostatecznego (św. Tomasz a Akwinu 1956: I–II q.
1–5; q. 18–21).
Jeśli jednak ostatecznym celem dla kogoś jest nie Bóg, ale jakieś dobro przygodne, na przykład bogactwo, sława czy rozkosz, wówczas, o ile
człowiek jest konsekwentny, całe życie ludzkie zostaje tak zorganizowane,
aby ten cel osiągnąć. Jeśli więc celem ostatecznym jest dla kogoś określone
dobro doczesne, wówczas wszystkie konkretne działania są podejmowane o tyle, o ile prowadzą ku temu celowi. Nie zawsze więc jest zachowane
w działaniu prawo Boże. Życie dla Boga bądź dla innych niż Bóg celów ma
więc wpływ na kształt ludzkiej moralności.
Katolicka eschatologia z wizją sądu ostatecznego z całą powagą odsłania
prawdę o konsekwencjach ludzkich wolnych działań/wyborów. Pokazuje,
że miłość prowadzi do Boga, i że konsekwencją braku miłości jest życie bez
Boga na zawsze. Jest więc katolicka eschatologia dramatycznym wezwaniem do tego, aby człowiek miłował.
Miłość Boga jest nieodłączna od miłości człowieka. Wedle świadectwa
chrześcijańskiego objawienia, nie ma autentycznej więzi człowieka z Bogiem, jeśli relacje człowieka do siebie samego i do innych ludzi nie będą
nacechowane sprawiedliwością i miłością. Nauka moralna Kościoła katolickiego niesie przykazanie miłości bliźniego, gdzie bliźnim jest każdy bez
wyjątku człowiek, a nie tylko współwyznawca czy współplemieniec. Nauka
ta głosi nieprzemijającą aktualność Dekalogu pogłębionego przez Chrystusa
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w Kazaniu na Górze. Głosi zawrotną perspektywę ducha Ośmiu Błogosławieństw i życia konsekrowanego w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie.
Autentyczni chrześcijanie kształtują życie społeczne w kierunku cywilizacji miłości, a więc cywilizacji prymatu osoby nad rzeczą, moralności nad
techniką, bycia nad posiadaniem, miłosierdzia nad sprawiedliwością, pracy
przed kapitałem. Jest też katolicyzm promocją naturalnych, niezbywalnych
praw osoby1, a także rodziny2 i narodu (Jan Paweł II 1995).
Jest więc na przykład katolicyzm promocją małżeństwa monogamicznego i nierozerwalnego; promocją ochrony ludzkiego życia niezależnie
od tego, czy chodzi o życie człowieka chorego, cierpiącego czy jeszcze nienarodzonego. W ciągu wieków udało się Kościołowi na przykład uwrażliwić świadomość moralną Zachodu na problematykę dzieciobójstwa (np.
topienia lub zrzucania ze skały dzieci, które po urodzeniu okazywały się
słabe lub upośledzone), samobójstwa, walk gladiatorów i w ogóle pojedynków. W świecie zdegenerowanej moralności seksualnej Rzymu I i II wieku
po Chrystusie chrześcijanie przywrócili godność małżeństwu, kobiecości
i męskości (Woods 2006: 217–229).
Od początku też Kościół zajmuje się opieką nad ludźmi chorymi, biednymi, nad sierotami i wdowami; od początku świadczy pomoc ofiarom wojen, prześladowań i klęsk żywiołowych; od początku podejmuje działania
na rzecz pokoju. Kościół od zawsze rozumiał, że działalność charytatywna,
obok głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów świętych, należy do
jego natury, jest jego własnym aktem (Benedykt XVI 2006: nr 25, 32).
Troska chrześcijan o wszystkich potrzebujących była na tyle znaczna
i odróżniająca ich od współczesnych im pogan, że budziła tychże pogan
zdumienie. I tak na przykład przedchrześcijański pisarz Lucjan z Samosat
(II wiek) pisał o chrześcijanach: „Szczerość, z jaką ludzie tego wyznania
pomagają sobie nawzajem w potrzebie jest wprost niewiarygodna. W ogóle się przy tym nie oszczędzają. Ich pierwszy prawodawca wpoił im, że
wszyscy są braćmi!” (podaję za: Woods 2006: 193). Cesarz Julian Apostata
(332–363) podjął próbę odnowienia i zreformowania przedchrześcijańskiej,
antycznej religii rzymskiej. Czerpał przy tym inspirację z chrześcijaństwa.
Był pod wrażeniem charytatywnej działalności Kościoła. Toteż usiłował
1 Znana jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ogłoszona przez ONZ 10.12.1948 roku
w Paryżu. Idea naturalnych praw człowieka, przypisywana liberalnym myślicielom XVII
i XVIII wieku, wywodzi się, jak twierdzą m. in. Brian Tierney i Kenneth Pennington, od średniowiecznych papieży i katolickich uczonych (podaję za: Woods 2006: 212–216). Prawa
człowieka są także przedmiotem współczesnego nauczania Kościoła katolickiego, m.in.
w encyklice Jana Pawła II Centesimus annus (Jan Paweł II 1991).
2 Zob. np. dokument Stolicy Apostolskiej z 1983 roku pt. Karta praw rodziny (Lubowicki 1999:
I/239–250).
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przeciwstawić tej działalności podobną działalność swojej nowej pogańskiej religii. Przyznał, że chrześcijanie wyróżniali się wśród współczesnych
swą dobroczynnością (Woods 2006: 193; Benedykt XVI 2006: nr 24).
Przejawem współczesnej troski Kościoła w zakresie opieki nad potrzebującymi jest na przykład aktywność Papieskiej Rady „Cor Unum”, Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, „Caritas Polska”, „Caritas” diecezjalne i wiele
innych katolickich organizacji charytatywnych. O aktywnościach tych na
bieżąco informują kościelne, a czasami i świeckie media.
2.3. Afirmacja sztuki i techniki
Bardzo wyraźna jest w katolicyzmie afirmacja doczesności, afirmacja tego,
co stworzone, także materialności i cielesności. Biblijny nakaz czynienia
sobie ziemi poddaną (Rdz 1,28) i opis ziemi otwartej na pracę człowieka (Rdz 2,5) tłumaczą sam fakt zaangażowania się Kościoła katolickiego
w sztukę i technikę.
Przykładem tego zaangażowania jest przechowanie przez mnichów,
po upadku Rzymu, sztuki pisania i czytania. Mnisi ocalili też rolnictwo:
osuszali bagna, karczowali lasy, uprawiali ziemię, zajmowali się hodowlą,
sadownictwem, pszczelarstwem, wprowadzali sztukę warzenia piwa. Stosowali w technologii energię wodną, zajmowali się metalurgią i zegarmistrzostwem (Woods 2006: 31–52). Również w czasach współczesnych działalność Kościoła, zwłaszcza na misjach w krajach ubogich i cywilizacyjnie
zacofanych, wiąże się z aktywnością w zakresie medycyny, technologii budowlanej i innych dziedzin sztuki i techniki.
Katolicyzm stanowi dla sztuki potężne źródło inspiracji. Istnieje chrześcijańska, katolicka sztuka religijna, a więc sztuka obrazująca treści doktryny katolickiej w sposób zgodny z tą doktryną (por. Kiereś 2006: 90). Nie
bez znaczenia dla rozwoju tej sztuki było to, że Kościół katolicki przezwyciężył doktrynę ikonoklazmu (ikonoklazm stanowi ograniczenie w sztuce
judaizmu, islamu i niektórych Kościołów i wspólnot protestanckich).
Sztuka, która chce podjąć problem człowieka, w religii znajdzie osoby
i wydarzenia niejako paradygmatyczne dla rozumienia ludzkiego losu. Co
więcej, na tematyce i symbolice religijnej żerują także artyści antyreligijni,
jak na przykład Martin Kippenberger, który przedstawił żabę na krzyżu,
autor antychrześcijańskich powieści, noblista Jose Saramago, czy Adam
Darski „Nergal”, profanujący Pismo Święte podczas koncertu 13 września
2007 roku w Gdyni3.
3 Sąd Rejonowy w Gdyni uniewinnił Nergala od zarzutu znieważenia uczuć religijnych. Sędzia Krzysztof Więckowski zaznaczył, że sąd nie będzie stawiał granic formom krytyki religii (Czalej 2011: 7).
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Wydaje się, że sztuka współczesna programowo nie szuka już piękna
i rezygnuje z pozytywnego przesłania, uciekając w absurd. Wydaje się także, że nie pozostaje to bez związku z zagubieniem przez twórców wertykalnego wymiaru życia i sztuki. Kiedy nie ma już Boga, nie ma ani piękna, ani
logosu. To religia daje sztuce transcendentne perspektywy, perspektywy
piękna, ale także prawdy i dobra. Bez tych perspektyw sztuka karłowacieje
i obumiera.
3. Afirmacja transcendencji bytu ludzkiego i autonomii doczesności
Katolicyzm wnosi w społeczność to, co może być dobrem wspólnym społeczności, umożliwiającym każdemu człowiekowi jego osobowy rozwój.
Tym dobrem jest przede wszystkim Bóg – Prawda Pierwsza i Dobro Najwyższe.4 Autentycznie realizowane chrześcijaństwo jest dobrem społeczeństwa, bo przynosi mu dar niestworzony i czyni to szanując naturę i celowość ludzkiej wspólnoty.
1. Katolicyzm szanuje wolność człowieka, a to znaczy, iż uznaje, że prawdy i dobra nie można człowiekowi narzucić z zewnątrz, że człowiek powinien sam, od wewnątrz rozpoznać prawdę i związać się z nią; sam,
aktem decyzyjnym, powinien wybrać miłość.
2. Katolicka wizja społeczeństwa nie jest koncepcją teokratyczną. Katolicka wizja państwa nie jest wizją państwa wyznaniowego. Katolicyzm nie
usiłuje z całokształtu prawa religijno-moralnego uczynić prawa państwowego, obowiązującego wszystkich obywateli. Domaga się tylko (ale
i aż!), aby prawo państwowe, cywilne, gwarantowało ludzkie naturalne
uprawnienia. Uprawnienia te są poznawalne niezależnie od objawienia;
ich uznanie nie jest uwarunkowane religijną wiarą.
3. Katolicyzm afirmuje prawdę o autonomii rzeczywistości ziemskich
i nie kwestionuje świeckości państwa. To, że człowiek religijny odnosi
ziemskie rzeczywistości do Boga, nie oznacza, że rzeczywistości te tracą
swoją własną naturę, że przestają być sobą.
4. Katolicy domagają się wolności religijnej dla siebie i uznają prawo do
wolności religijnej dla wyznawców innych religii, a także prawo do wolności dla ateistów czy agnostyków. Wolność ta jednak może i powinna
być ograniczana wtedy, gdy staje się wynaturzeniem wolności i wynaturzeniem religii: wtedy mianowicie, gdy narusza naturalne uprawnie-

4 W pamiętnej homilii na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku Jan Paweł
II mówił: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej
i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca
zrozumieć bez Chrystusa” (Jan Paweł II 1979: 30).
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nia osoby ludzkiej. Nie można na przykład w imię wolności religijnej
pozwalać na palenie wdów czy ofiary z ludzi.
5. Katolicy, tak jak i niekatolicy, w tym ateiści i agnostycy, mają prawo
uczestniczyć, zgodnie ze swymi przekonaniami, w życiu społecznym.
Jak zauważa Roger Trigg, dalekie od neutralności jest odseparowanie
religii i religijnych form myślenia od sfery publicznej (Trigg 2007). Katolicka obecność w życiu społecznym, w kulturze i polityce, zasadza się
ostatecznie na afirmacji porządku natury i na propozycji ubogacenia
tejże natury, zgodnie z prawami i wymogami porządku naturalnego,
w kierunku cywilizacji miłości.
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the cultural value of catholicism
The cultural heritage of humanity is often recognized as sacred art and architecture. And this is certainly the right position. In this paper I show that religion (and
I mean mainly Catholicism) is essentially man’s cultural good. I justify my thesis
by pointing to the functions of religion in human personal life, as well as in science, morality and art. I also show that the dogmatic and moral doctrine of the
Catholic Church generates a civilization of love, that the Catholic conception of
social life is not theocratic, and that within Catholicism there has been developed
the concept of the autonomy of earthly life.
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O wartościowaniu i prognozowaniu
tradycji muzycznych
Piotr Dahlig
Uniwersytet Warszawski
Polska Akademia Nauk w Warszawie

K

onwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego z 2003 roku funkcjonuje w zasadzie pod prąd współczesnym przemianom kulturowym. Ochrona kultury niematerialnej nie jest
przecież wyrazem dbałości o zapewnienie turyzmowi oferty widowiskowej
w różnych zakątkach świata – zresztą i tak przejawy kultur tradycyjnych
wprzęgnięte są w przemysł turystyczny. Powstanie Konwencji jest spowodowane zagrożeniem niwelacją różnorodności kulturowej, tak jak radykalnym uszczuplaniem środowiska naturalnego. Kontekst Konwencji to
słabnąca zdolność poruszania się człowieka współczesnego w obszarach
kultury symbolicznej o dużo głębszej proweniencji niż aktualnie żyjące pokolenia. Trwałość owych obszarów i kręgów kultury duchowej, dziś zwanej
niematerialną, jest przyczyną i gwarancją różnorodności. Wszystko to ujęte jest w zdaniu pewnej skromnej niewiasty wiejskiej: niech każdy trzyma
się swojej religii.
Korzystając z faktu, że odwoływanie się w lubelskich tomach kulturoznawczych do kultury religijnej nikogo nie dziwi, pozwolę sobie odejść
od pokusy antropocentrycznej – złudzenia wyższości człowieka nad Bogiem – oraz od rutyny akademickiej zmuszającej zakładać, że słuchacze są
tabula rasa. Ośmielam się używać Imion Bożych, gdyż bez Nich rozważania o wartościowaniu czyli aksjologii zamieniają się w końcu jedynie
w ofertę kupna-sprzedaży.
Pan Bóg w Ogrodzie uczy Adama, a następnie oboje pierwszych rodziców, czterech kluczowych zachowań ludzkich: nazywania, działania,
przekazywania i wybierania. To ostatnie, w istocie wartościowanie, jest
zachętą do przekraczania ułamka czasu biologicznego danego każdemu
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człowiekowi, do pojaśniania memento „z prochu (powstałeś) w proch (się
obrócisz)”. Wybór, dopuszczony przez Boga, jest kwestią życia i śmierci:
albo – albo: tak – tak, nie – nie. Tertium – agnostycyzm też jest śmiercią,
jak uczy na przykład bajka Aleksandra Fredry Osiołkowi w żłoby dano. Dla
tych ostatnich jedyna nadzieja i szczęście, że można jeszcze apelować do
Miłosierdzia Bożego.
Co do wspomnianego w tytule prognozowania przyszłości, to Pan Bóg
słusznie odbiera odwagę. Zresztą miłując się wzajemnie, zapominamy
o biegu świata, mamy wieczne teraz. Pan Jezus na swoje retoryczne pytanie
„Jak długo jeszcze będę z wami?”, wygładza sprawę ludzką i odpowiada po
Zmartwychwstaniu: „po wszystkie dni tego świata”. Terminu Sądu oczekuje jednak tylko od Ojca.
Wreszcie akcent muzyczny w tytule artykułu nie jest ornamentem, zważywszy, że obecny Papież jest również olśniewającym muzykologiem. Obligowani do pieśni nowej, wszyscy zaśpiewamy kiedyś przed Panem. (O losie milczących z premedytacją – zob. Ewangelia według św. Mateusza 22,
12–13.)
* * *
Łączą nas działania na rzecz ochrony lub utrwalania dziedzictwa kulturowego. To działalność specjalizowana, podtrzymująca zdolność czucia minionych pokoleń, budząca wyobraźnię historyczną kolejnych generacji.
Dzięki wiekom chrześcijaństwa możemy nadawać się do Królestwa Bożego
również oglądając się wstecz. Nawet we względnie krótkiej historii badań
tradycji muzycznych możemy wymienić duchowych przodków do pięciu
generacji wstecz.
Wymieńmy jednak tylko trzy pierwsze generacje etnomuzykologów
oraz, w sposób hasłowy, ich poglądy i dorobek w dziedzinie badań i popularyzacji ludowych tradycji muzycznych.
PIERWSZA GENERACJA
1. Helena Windakiewicz-Rogalska (1868–1956): studia nad zbiorami muzycznymi Oskara Kolberga, wzorami ludowymi Mazurków F. Chopina;
wypracowanie terminologii i przyswojenie literatury europejskiej. Podjęte tematy: tonalność, chromatyka, rytmika, wersyfikacja w pieśniach
ludowych; wpływ ewolucjonizmu – przemiany kulturowe jako uwalnianie się od ścisłego uwarunkowania społecznego, widoczne w formie
pieśni ludowej.1 Motyw przewodni: m u z y k a l u d o w a j a k o o b szar samodzielnej refleksji i analizy naukowej.
1 O Helenie Windakiewicz-Rogalskiej i innych wymienionych tu (etno)muzykologach zob.
hasła osobowe w odpowiednich tomach Encyklopedii muzycznej PWN (Dziębowska 1979–
2011).
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2. Adolf Chybiński (1880–1952): teksty o muzyce ludowej od 1907 roku,
o klasyfikacjach pieśni ludowej i o potrzebie jej dokumentacji oraz
ochrony; pierwsze prace o instrumentach muzycznych Podhala (1924,
1925), pierwsze transkrypcje nutowe z wałków Edisona; prace etnograficzne A. Chybińskiego zostały wznowione pod red. Ludwika Bielawskiego (Chybiński 1961). Motyw przewodni: D o w a r t o ś c i o w a nie folkloru jako rezer watu kultur y staropolskiej
i dziedziny inspiracji kompozytorskich.
3. Łucjan Kamieński (1885–1964): twórca pierwszej kolekcji fonograficznej
w Poznaniu (1930); zainteresowania: praktyka muzyczna, tempo rubato, polifonia w Pieninach, heterofonia wariacyjna jako wzór współpracy
skrzypka i dudziarza; poszukiwania muzycznej polskości: polonez staropolski w źródłach i muzyce wielkopolskiej, geneza ludowa Mazurka
Dąbrowskiego. Promotor naukowej transkrypcji muzyki ludowej w antologii Pieśni ludu polskiego na Pomorzu (Toruń 1936). Zainteresowanie „biologią śpiewu”, „iskierką” twórczości, zmiennością (funkcjonalizm), osobowością muzyka (psychologizm).2 Cenne aranżacje dla ruchu chóralnego. O c h r o n a f o l k l o r u j a k o w y r a z d b a ł o ś c i
o szczere i spontaniczne zachowania życiowe.
4. Bronisława Wójcik-Keuprulian (1890–1938): syntetyczne artykuły naukowe o polskiej muzyce ludowej w encyklopediach ogólnych; pierwsze
polskie teksty o muzyce orientalnej (tureckiej, ormiańskiej) (Dziębowska 1979–2011). O c h r o n a f o l k l o r u j a k o t a k ż e g ł ę b o k i c h
źródeł inspiracji dla twórczości Fr yder yka Chopina.
DRUGA GENERACJA
1. Jadwiga Pietruszyńska-Sobieska (1909–1995), 2) Marian Sobieski
(1908–1967) (Sobiescy 1973), 3) Julian Pulikowski (1909–44), 4) Tadeusz Grabowski (1909–1940)3, 5) Adolf Dygacz (1913–2003) (Dziębowska
1979–2011). Linie przewodnie działalności naukowej: Priorytet badań
terenowych, specjalizacja etnomuzykologiczna (zanik tematów ogólno-historycznych i kompozycji), metodyka badań, monografie regionalne, instrumentologiczne, muzykologia porównawcza europejska,
analiza melodyki tanecznej, wpływ funkcjonalizmu i pierwsze studia
nad lokalnym nazewnictwem repertuaru wśród wykonawców. Modelowanie folkloryzmu w trakcie pierwszych festiwalów folkloru od 1937
roku, początek współpracy z radiem, przyjęcie dwutorowości – folkloru
2 Wybór prac Łucjana Kamieńskiego opublikowała ostatnio Bożena Muszkalska (Kamieński
2011).
3 O Julianie Pulikowskim i Tadeuszu Grabowskim zob. Dahlig 1998 oraz Dziębowska 1979–
2011.
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stylizowanego i autentycznego. G rom a d z e n i e - n a g r y w a n i e , z a b e z pi e c z e n i e i s tu d iu m d z i e d z i c t w a f o l k l or y s t y c z n e g o
j a k o o b ow i ą z e k w y n i k aj ą c y z pr z y n a l e ż n o ś c i n a ro d ow e j .
TRZECIA GENERACJA4
Anna Czekanowska, Ludwik Bielawski, Jan Stęszewski, Jarosław Lisakowski, Antoni Pawlak, Barbara Krzyżaniak, Zofia Stęszewska, Bogusław Linette, Bolesław Bartkowski, Alojzy Kopoczek: pluralizm, specjalizacje, muzyka w kulturze, antropologia; slawistyka, tematy pozapolskie, współpraca
międzynarodowa; interdyscyplinarność, aksjologia, retrospekcja Kresowa,
przekrojowość repertuaru; antropologia–filozofia, teoria muzyki w kontekście czasu i przestrzeni (L. Bielawski); monografie regionalne (A. Pawlak,
B. Krzyżaniak, J. Lisakowski, Aurelia Mioduchowska); badania nad źródłami muzyki staropolskiej–ludowej (Z. Stęszewska, Jadwiga Bobrowska);
przemiany folkloru na Ziemiach Zachodnich (B. Linette); ludowa pieśń religijna (ks. B. Bartkowski); samodzielna instrumentologia (A. Kopoczek).
Folklor jako bogaty potencjał badawczy i zogniskow a n a c a ł o ś ć k u l t u r y.
* * *
Naturę i kulturę łączy pęd do różnorodności i podmiotowości, pęd zakodowany w Bożym „mnóżcie się” i w eleganckim powiedzeniu „żyj i daj żyć
innym”. Walor różnorodności kultur, także z przygarnięciem jej kształtów
minionych, dociera powoli do świadomości najszerszych kręgów społecznych, równocześnie z docenieniem względnie nieskażonej natury i bioróżnorodności m.in. parków narodowych. Co do wspomnianych kształtów minionych kultur, nawet mimo rozżalenia pewnego włoskiego kulturoznawcy twierdzącego, iż „z tradycji nie ma pracy”, nie każdego zachęci
wyznaczona rola kultury w świecie komercji. Na przykład audiomarketing
i badania nad wpływem muzyki na klientów hipermarketów przynoszą taki
oto rodzaj „naukowych” wniosków po analizach sprzedaży: (nieco) szybsza
i głośniejsza muzyka – szybsze zakupy; powolna muzyka – wzrost sprzedaży alkoholu; gdy muzyka francuska – częściej kupowane wina francuskie,
gdy niemiecka – wyższy zbyt trunków niemieckich; gdy muzyka klasyczna
– chętniej nabywane produkty droższe. W tym „kulturoznawczym” biznesie jesteśmy zwierzętami zwoływanymi na wypas ligawką. Ten, kto puszcza taką „muzykę”, będzie zażarcie (za żarcie) bronił monopolu na przekaz
Quatschparade (parady bzdur).

4 Bibliografia tej generacji badaczy znajduje się w pracach: Dahlig 2006.
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Etnomuzykolodzy zgadzają się, podobnie jak jedyny przemysł przychylny tradycjom kulturowym – przemysł turystyczny, co do bezwzględnej
wartości zachowywania różnorodności kulturowej, w tym – krajobrazu,
wspierania aktywności artystycznych lub pielęgnowania wielokulturowości
na pograniczach etnicznych. Uznajemy za dobre to, co służy wspólnocie
i co przekazywane ustnie–pamięciowo reprezentuje jakiś „staż” prawdomówności (prawdy wiary ze słuchania). Z obawami etnomuzykolodzy rozprawiają o równowadze (pozornej) między samorzutnymi a zorganizowanymi formami uprawiania tradycji (muzycznych), te ostatnie dziś zdecydowanie przeważają. Rozsądek podpowiada nieprzechodniość ocen estetycznych: wysoka ocena solisty dawnej generacji niech nie rzutuje automatycznie na niższą ocenę zespołu śpiewaczego lub kolektywu śpiewu i tańca.
Obowiązkiem etnomuzykologów jest moralne wspieranie autentycznie tradycyjnych form praktyki, jak: ruch domów tańca, tj. wierny revival układu
śpiew–gra–taniec, personalizm ludowego muzykowania, śpiew jako wyraz
pobożności ludowej.
Z drugiej strony, warto pamiętać o długim rodowodzie świadomego
ożywiania folkloru na ziemiach polskich. Zygmunt Gloger, przewidując
skutki uwłaszczenia, łączył alfabetyzację z upowszechnianiem obrzędów
dorocznych na Podlasiu, rozprowadzając kartki z tekstami pieśni kupałowych wśród młodzieży wiejskiej jeszcze w latach 60. XIX wieku, o czym
czytamy w broszurze Z. Glogera Czy lud polski jeszcze śpiewa? (Warszawa 1905). Tytułowe pytanie zadał Glogerowi dziennikarz francuski przebywający w Warszawie w 1901 roku z okazji otwarcia Filharmonii. Gloger, etnograf, starożytnik, wskazał na wpływ kolei, fabryk, dopuszczając
myśl o przeobrażeniach kultury ludowej. „Puste oczodoły dworów” (jak
pisano w prasie ostatnich dekad XIX w.), tj. pozbawione okien, opuszczone dwory po ukazie carskim o uwłaszczeniu chłopów, nie musiały po
Powstaniu Styczniowym dobrze rokować co do możliwości odrodzenia
suwerennej kultury narodowej. Kultura ludowa okazała się od przełomu
XIX/XX wieku „miastem otwartym”, najlepiej o niej myśleć jako o imaginacyjnej sumie tradycji niezliczonych specyficznych wspólnot lokalnych, w szczególności wsi, małych regionów; myśleć o wirtualnej sumie,
która mogła funkcjonować w odmiennych szczegółach zwyczajów społecznych, pieśniowych, tanecznych tylko wskutek izolacji, gdy naturalne uśrednianie czy homogenizacja, dziś obserwowane, nie były możliwe.
Walory narodowe były nadawane kulturze ludowej zwolna, z zewnątrz,
lub żmudnie wypracowywane przez elity wiejskie. Owym elitom kulturalnym wsi zawdzięczamy zresztą trwałość ekspresji kultury wiejskiej po dziś
dzień.
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Bezwzględną wartością kultury ludowej jest metaforyka tekstów pieśniowych oraz urok melodyczny tak zintegrowany, że – zdaniem Béli Bartóka – melodie ludowe przypominają fugi Jana Sebastiana Bacha. W szczególności śpiew ludowy koduje łączność śpiewu–słowa, gry, tańca, co jest
zasadą sztuki czasów antycznych i ogólnie nawiązuje do wczesnej fazy
ludzkości. Ów gest choreiczny, otwartość formy muzycznej, łączność sztuki z obrazami natury odcisnęły się także na narodowo profilowanej twórczości Fryderyka Chopina.
Wartością zarówno samą w sobie, jak i relacyjną jest właśnie zdolność
dziedzictwa kultury ludowej do inspirowania ludzi z zewnątrz. Iluż artystów, w szczególności kompozytorów (np. Georg Philipp Telemann, współczesny J. S. Bachowi), podnosiła na duchu obecność kultury ludowej, nie
tylko jako źródeł bezpośredniej inspiracji, ale też pojmowanej na sposób
arkadyjski lub po stoicku, panteistycznie. Wątek terapeutyczny może mieć
i ta prawidłowość, że kultura ludowa w zasadzie nie jest kulturą indywidualnej odpowiedzialności: część ciężaru istnienia osobowego powierzana
jest wspólnocie, grupie społecznej. Zbliża to funkcjonowanie kultury ludowej do tradycji Kościoła powszechnego i zapewne jest to podstawowa
przesłanka racjonalnego i niekomercyjnego prognozowania przyszłości
tradycyjnej kultury środowisk wiejskich w Polsce.
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traditional music valuation and forecast
The article discusses the significance of UNESCO Convention on Safeguarding
Intangible Culture for ethnic and folk traditions in Poland. There are presented
views of ethnomusicologists of three generations on possibilities to safeguard oral
musical traditions.
The first generation appreciated musical folklore as the old-Polish heritage.
A preservation of musical traditions was understood as an encouragement to continue spontaneous behavior in social culture. In the Polish context, the musical
folklore was elevated also as a creative potential for musical artistic output, particularly that of F. Chopin. The second generation, facing deep cultural transformation, has considered gathering, recording and safeguarding musical documentation as the national obligation. The third generation treats musical traditions as
an inspiring field of investigations worth of study and protection and promotes
a value of cultural variety.
The Convention is meaningful especially for local communities and authorities who are not always convinced of the need to continue traditional customs
and behaviors. It is also difficult to discern in contemporary cultural life between
spontaneous and organized traditional activities, particularly in the realm of music practice. The task of ethnomusicology is to recognize, investigate and promote
components and phenomena of traditional music culture through both academic
activities and participation in local cultural life. The valuation and axiology adapted at study and promotion of music tradition opens the interpretation of music
toward the symbolic culture. The safeguarding of the tradition, encouraged by the
Convention, should not certainly serve only outer, for example, touristic goals, but
also help to maintain sociocultural integrity of small communities. Thus the protective activities would refer to the whole gamut of cultural behaviors and values.
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O diachronii muzyki tradycyjnej
i potrzebie sprawiedliwej aksjologii
Zbigniew Jerzy Przerembski
Uniwersytet Wrocławski

H

istoryczne podziały Polski, sięgające co najmniej okresu rozbiorów,
a w przypadku niektórych regionów (Pomorze, Śląsk) – średniowiecza, powodowane przyczynami politycznymi, okazały się znaczące
także dla sfery kultury, w tym muzyki tradycyjnej. Różne tempo i różna
intensywność przemian cywilizacyjnych, urbanizacji i industrializacji,
a także wpływy kulturowe niepolskich grup etnicznych i narodowych
przyczyniły się do regionalnego zróżnicowania m.in. folkloru muzycznego. Można nawet mówić o różnych, w sensie proweniencji i stylistyki,
podstawowych nurtach polskiej muzyki ludowej. Pomimo patriotycznych
działań naszych przodków, chcących zachować swoją tożsamość narodową w czasach pozostawania ziem polskich pod obcą administracją państwową i pod obcą presją kulturową, oddziaływanie obcego folkloru na
polską muzykę ludową jest widoczne. Dotyczy to zwłaszcza ziem północnych i zachodnich, długo podlegających oddziaływaniu kultury niemieckiej, przybierającemu w pewnych okresach wręcz postać germanizacji.
Adolf Chybiński zwrócił uwagę, że wpływ na repertuar i cechy stylistyczne muzycznego folkloru ma służba wojskowa (zwłaszcza długoletnia, jaka
obowiązywała Polaków w czasach zaborów), a także przemarsze i stacjo
nowanie obcych wojsk. Chodzi o przyswajanie obcych pieśni i melodii
ludowych, popularnych. W tym przypadku szczególnie silne były wpływy
wschodnie, słowiańskie, narodów „bardzo muzykalnych, a zwłaszcza ustawicznie śpiewających”, których pieśni były „kusząco piękne” (Chybiński
1919: 6).
W folklorze muzycznym proporcje między elementami rodzimymi
a napływowymi są zmienne regionalnie. Niejednorodność muzyki ludowej
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w naszym kraju zauważano już u progu epoki ludoznawstwa. Warto tu
przywołać uwagi Karola Kurpińskiego:
Polska więc może się dzielić na dwie główne części muzykalne, to jest na kraj
śpiewek wesołych i smutnych; czyli na major i minor. Prowadząc linje od Krakowa
i jego okolic aż do Grodziska, ztąd przez Poznań i Gniezno z okolicami aż do okolic Warszawy, odtąd znowu przez Sandomirskie do Krakowskiego, a utworzemy
(choć z krzywych linij) trójkąt obejmujący śpiewki wesołe. Biorąc zaś od Lublina
do okolic Lwowa, a ztamtąd udając się na Wołyń, Podole i całą Ruś, znajdziemy
kraj śpiewek smutnych (Kurpiński 1820: 29–30).

Przyczyn tego zróżnicowania doszukiwał się Kurpiński w zmiennych
regionalnie psychicznych cechach ludu, które z kolei uzależniał od czynni
ków biologicznych, kulturowych i dziejowych. Regionalną specyfikę folkloru muzycznego określał, odwołując nie tyle do właściwości samych melodii, ile sposobu ich wykonywania, w powiązaniu z temperamentem wykonawców, chociaż dostrzegał zróżnicowane instrumentarium. Porównując
Małopolskę z Wielkopolską, pisał:
[…] a choć u Krakowiaków skrzypce z basami u Góralów i Wielko-polanów
dudy (koza) ze skrzypeczkami, są instrumentami zwyczajnemi, jednakże równa
prostota, równa wesołość i dziarskość maluje się w ich śpiewkach z małem tylko
odcieniowaniem (Kurpiński 1820: 30).

Z regionalnego zróżnicowania kultury ludowej zdawał sobie, oczywiście, sprawę także Oskar Kolberg, i w takim właśnie układzie opracowywał
kolejne tomy swoich dzieł (Ludu i Obrazów etnograficznych). Jednak, chociaż był też muzykiem i kompozytorem, nie podjął się adekwatnego określenia cech muzyki ludowej opisywanych przez siebie regionów. Podobnie
jak Kurpiński, przyczyn różnorodności muzycznej dopatrywał się w temperamencie ludu.
Psychologiczne uwarunkowania cech muzycznych znajdziemy jeszcze
w dużo późniejszych pracach folklorystycznych, w tym czołowych polskich
etnomuzykologów. Na przykład Jadwiga Sobieska łączy zmienność budowy i wynikające z niej cechy muzyczne dud wielkopolskich i sposobów gry
na nich, z zaobserwowanym przez siebie psychicznym zróżnicowaniem
mieszkańców różnych stron Wielkopolski:
I oto przykład, w jak wyrazisty sposób instrument zdolny jest zobrazować
usposobienie i charakter ludu. Ochoczej, wybuchowej i pełnej temperamentu
ludności powiatów południowo-wschodnich naszej Wielkopolski odpowiadają
małe, zwinne i piskliwe dudy; powolna i spokojna ludność powiatów północnozachodnich upodobała sobie dudy większe, o stroju niskim, które wreszcie w kręgu Zbąsko-Wolsztyńskim przeradzają się w powolnego, niskiego i eligijnego kozła.
To obniżanie wewnętrznego dynamizmu naszego ludu wielkopolskiego zauważył
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już Kolberg, który, podkreśliwszy powolność mieszkańców północno-zachodnich
powiatów Wielkopolski, zaznacza, iż „cokolwiek żywsze usposobienie (lubo i jego
ruchliwym nazwać nie można) ukazuje lud powiatów południowych; weselsza tu
mina, większa nieco pochopność do tańca i muzyki, barwy strojów (zwłaszcza ko
biecych) jaśniejsze”. Dzisiaj tę odmienność usposobienia naszego ludu jeszcze wyraziściej odzwierciedlają nam dudy i kozioł (Pietruszyńska 1936: 39).

Odwołanie do Kolberga pochodzi z przedmowy do drugiego tomu jego
Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Kolberg 1876: I).
Strukturalne cechy pieśni i muzyki ludowej z różnych regionów kraju
w pewnym stopniu ukazują tomy Dzieł wszystkich Kolberga oraz zbiory innych autorów, powstałe w XIX i w pierwszych dekadach XX wieku, w których oprócz tekstów zapisano także melodie, co długo nie było regułą. Jeśli
już nieliczne melodie dołączano, to w opracowaniu na głos z fortepianem
(Zaleski 1833; Wójcicki 1836; Lipiński 1842; Konopka 1840). Podobnie postępował początkowo Kolberg (Kolberg 1842). Odszedł od tej praktyki dopiero
począwszy od Pieśni ludu polskiego z 1857 roku, gdzie we wstępie pisze:
Oddaje nutę w nieskażonej prostocie, tak jak wybiegła z ust ludu, bez żadnego
przystroju harmonijnego, bo mam przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczym nie zmąconej czystości, jak ją natura natchnęła (Kolberg 1857: V–VI).

Tylko taka postawa metodologiczna pozwala udokumentować odrębności regionalne folkloru. Przejmowali ją później inni badacze, np. Juliusz
Roger (Roger 1863) czy Jan Kleczyński (Kleczyński 1888). Współcześnie
jest ona, oczywiście, standardowym wymogiem dokumentacji etnomuzykologicznej.
Systematyczne badania nad muzycznymi cechami strukturalnymi i wykonawczymi polskiej muzyki ludowej podejmowane są od lat 20. XX wieku. Przebiegają na różnych etapach: dokumentacji terenowej, opracowań
źródłowych, syntez regionalnych. W dwudziestoleciu międzywojennym
wydawano głównie zbiory pieśniowe. Ich regionalne dobory (w ówczesnych granicach państwa polskiego) ukazywały już ogólnie regionalne właściwości pieśni, zwłaszcza gdy stanowiły transkrypcję nagrań fonograficz
nych (nielicznych jeszcze i niedoskonałych). Niekiedy, tak jak w XIX wieku, poddawano je nawet muzycznemu opracowaniu. Najczęściej zawierały
melodie z Kaszub (Kamieński 1936; Madejski, Szefka 1936; Patock 1936;
Kamieński 1938), rzadziej – Warmii i Mazur (Steffen 1931–1937; Małłek
1936), Podhala (Mierczyński 1930, 1935), Śląska (Bystroń, Ligęza, Stoiński
1927–1939), Wielkopolski (Kamieński 1936), Kujaw (Śmierniak 1937), Kurpiów (Skierkowski 1929–1934), Lubelskiego (Chmara 1937), Kieleckiego
(Suchorowski 1937). Najwięcej wyborów regionalnych, jednak skromnych
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ilościowo, ukazało się w serii „Biblioteczka Pieśni Regionalnych”, pod redakcją Karola Hławiczki (1934–1935). Cykl ten objął Śląsk, Kaszuby, Krakowskie, Lubelskie, Kujawy, Podhale, Mazowsze, Wielkopolskę, Wileńskie,
Świętokrzyskie, Podole, Podlasie, Polesie, Wołyń. W okresie międzywojennym zbiory pieśni wydawano też w układzie na głosy, dla potrzeb ruchu
chóralnego, jak np. serię Hławiczki czy śpiewniki Stanisława Suchorowskiego (Suchorowski 1937), Łucjana Kamieńskiego (Kamieński 1938). Wówczas zaczęły się ukazywać prace na temat muzycznych cech regionalnego
repertuaru (Chybiński 1923, 1926; Kondracki 1932; Kamieński 1933, 1936;
Moszyński 1939).
W całej pełni odrębność regionalną pozwalają określać pieśni i melodie
utrwalone fonograficznie w czasie ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru
Muzycznego (1950–1954), w poszczególnych regionach kraju. Dźwiękowy
zapis melodii umożliwia bowiem nie tylko jej dokładną transkrypcję, ale
też poznanie sposobu wykonania, zatem zbadanie zarówno cech strukturalnych, jak i wykonawczych, najbardziej zmiennych regionalnie. Szeroka
reprezentacja pieśni i melodii ludowych z obszaru całej Polski daje sposob
ność międzyregionalnych porównań. Wprawdzie zarówno wcześniej, jak
i później opracowywano ogólnopolskie wybory pieśni ludowych, melodii
instrumentalnych, jednak nie ukazywały one w większym stopniu repertuarowej i stylistycznej specyfiki regionów kraju. Kryterium takich wyborów
mogła być oryginalność strukturalna (Chybiński 1950–1951) lub aktualna
obecność w repertuarze ludowym (Sobieski 1955). W śpiewnikach tych
reprezentacja regionalna pieśni ludowych była niepełna lub nieproporcjo
nalna. Dopiero seria niewielkich zbiorów (liczących między 26 a 40 pieśni)
z wybranych regionów dostarczyła wstępnej orientacji pod względem muzycznej specyfiki regionalnej. Podstawą źródłową tych wydawnictw były
właśnie nagrania z Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, zgromadzone
w Archiwum Fonograficznym Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Śpiewniki zawierały pieśni z Pomorza (Bielawski 1955), Mazur (Gębik 1955), Podlasia (Lisakowski 1956), Kurpiów (Stęszewski 1955), Mazowsza (Stęszewska
1957), Kieleckiego (Grotnik 1955), Lubelskiego (Stęszewski 1955), Rzeszowskiego (Pawlak 1956), Krakowskiego (Poźniak 1955), Ziemi Lubuskiej (Sobieska 1955), Wielkopolski (Sobieska 1955), Kujaw (Sobieski 1955), Podhala
(Kotoński 1955), Pienin (Kotoński 1955), Żywieckiego (Poźniak 1955).
W tych i następnych latach opracowywano też mniejsze lub większe
zbiory regionalne, oparte na zapisach z czasów Akcji i późniejszych, ze
zbiorów ISPAN i innych. Trzeba też wspomnieć o niewielkich wyborach
pieśni z wybranych regionów publikowanych w „Literaturze Ludowej”.
Zdecydowanie najczęściej wydawnictwa te poświęcone były północnej
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i zachodniej Polsce: Kaszubom (Kirstein, Roppel 1958), Kociewiu (Kirstein
1970), Warmii i Mazurom (Gębik 1952; Sobieski, Sobolewska 1955; Lisakowski 1959), Ziemi Lubuskiej (Sobiescy 1954; Cieślińska, Krużycka,
Pawłowski, Sochacka 1975; Linette 1968; Sochacka 1975; Lisakowski 1980),
Wielkopolsce (Sobieska 1957, 1972; Linette 1960; Lisakowski 1964, 1965,
1971, 1988; Kania 1970; Ignyś 1996, 1997; Umławski 2012) czy Śląskowi (Dygacz, Ligęza 1954; Wallis 1954; Dygacz 1956, 1960; Tacina 1959, 1963; Ligęza,
Ryling 1961; Lompa 1970; Majchrzak 1970; Marcinkowa, Sobczyńska 1973;
Kopoczek 1987). Rzadziej opracowywano zbiory pieśni z południa Polski – z Krakowskiego (Poźniak 1956; Płatek 1976; Wiechowicz 1978), Zagłębia Dąbrowskiego (Dygacz 1996; Marcinkowa, Sobczyńska, Byszewski
1982), Żywiecczyzny (Mikś 1957; Stoiński 1964; Mikś 1968; Romowicz 1978;
Mikś 1997), Orawy (Chybiński, Mika 1957), Podhala (Sadownik 1957; Szurmiak-Bogucka 1959). Jeszcze rzadziej wydawano śpiewniki z ziem Polski
środkowej: z Kujaw (Lange, Krzyżaniak, Pawlak 1979), Mazowsza (Jaworska, Stęszewski 1961; Kiszczak 1986), Kurpiów (Stęszewski 1961), Opoczyńskiego (Hauke 1974; Łuczkowski 1985) czy Łęczyckiego (Dekowski, Hauke
1982). Najrzadsze zaś są zbiory ze wschodnich regionów kraju: Lubelskiego
(Chmara 1937; Bryk, Leszczyński 1970), Podlasia (Oleszczuk 1965), Powiśla
Lubelskiego (Chorosiński 1949). Niekiedy wydawano łączne wybory pieśni z sąsiednich ziem, np. Kujaw, Pałuk i Kaszub (Billert 1972) czy regionów górskich (Motyka 2004), a także pieśni huculskich, zebranych jeszcze
w latach trzydziestych (Mierczyński 1965) czy polskich pieśni na Litwie
(Mojsak 1998).
Największe znaczenie dla ukazania regionalnej specyfiki polskiego folkloru muzycznego ma seria Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, oparta o możliwie pełne zasoby źródłowe, obejmujące nagrania z Akcji
Zbierania Folkloru Muzycznego, jak też późniejszą dokumentację fonograficzną oraz rękopiśmienne i drukowane zbiory folklorystyczne. Dotychczas wydano: Kujawy (Lisakowski, Krzyżaniak, Pawlak 1975–1976), Kaszuby (Bielawski, Mioduszewska 1997–1998), Warmia i Mazury (Krzyżaniak,
Pawlak 2002) i Lubelszczyzna (Bartmiński 2011). W opracowaniu są dalsze
(Wielkopolska, Podlasie).
We wstępach do regionalnych zbiorów można niekiedy znaleźć informacje na temat ogólnych cech muzycznych zawartych w nich pieśni i melodii ludowych. Znacznie szerzej i bardziej szczegółowo specyfikę regionalną muzycznego folkloru ukazują regionalne monografie, nierzadko też
zawierające zbiory pieśni. Odnoszą się one do Kaszub (Kamieński 1936),
Mazowsza (Stęszewski 1959–1960), Kurpiów (Wozaczyńska 1956; Stęszewski 1965), Kujaw (Pawlak 1981), Opoczyńskiego (Czekanowska 1956),
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Biłgorajskiego (Czekanowska 1961), Lubelskiego (Sobieska 1951), Rzeszowskiego (Sobieska 1951; Linette 1981), Zagłębia Dąbrowskiego (Bobrowska
1985), Śląska Górnego (Dygacz 1960), Śląska Dolnego (Majchrzak 1970),
Pienin (Kamieński 1933), Żywiecczyzny (Kondracki 1932; Mikś 1957; Bobrowska 1981), Orawy (Chybiński, Mika 1957), Podhala (Kondracki 1932;
Mierczyński 1932; Kotoński 1953–1954). Ukazują się też monografie poświęcone polskiemu folklorowi muzycznemu na Litwie (Krupowies 1999;
Nowak 2005).
Porównawczo, w odniesieniu do całego kraju, a nawet Europy, problematykę zróżnicowania regionalnego podejmują studia poświęcone cechom
strukturalnym, formalnym, stylistycznym pieśni i muzyki ludowej. Uwidaczniają one pod tym względem różnice melodyczne (Przerembski 1986,
1994, 1995), metrorytmiczne (Bielawski 1970), tonalne (Poźniak 1967, Sobieski 1953), wykonawcze (Przerembski 1993).
Wskazane wyżej materiały źródłowe i teoretyczne, jak też inne, niewymienione tu, odnoszące się nierzadko do repertuaru subregionów, nawet
poszczególnych miejscowości, wykonawców, do cech różnych gatunków
pieśniowych, pozwalają uświadomić sobie, a przede wszystkim określić
regionalną różnorodność polskiego folkloru muzycznego, wyodrębnić regiony, czego przykładem jest podzielenie przez Jana Stęszewskiego obszaru
Polski na pięć wielkich regionów etnomuzycznych: środkowopolskiego,
zachodnio-północnego, północno-wschodniego, wschodniego i południowego (1981: 261–264). Znajduje to odzwierciedlenie w syntetycznych opracowaniach odnoszących się do polskiej muzyki ludowej (Sobieska 1982,
Bobrowska 2000; Woźniak 198; Przerembski 1992–1994).
Regionalna zmienność wynika nie tylko z różnych etapów „rozwoju”
folkloru muzycznego, ale też ze zmiennego udziału w repertuarze regionów różnych stylów i gatunków muzycznych. Chodzi tu zarówno o przestrzenne przemieszczanie się wątków, form ludowych czy „typu ludowego” (Stomma 1986: 147), jak i niejednolite, gdyż zależne od zaawansowania
procesów cywilizacyjnych i urbanizacyjnych, wpływy muzyki popularnej,
a w pewnej mierze także klasycznej, świeckiej i religijnej. Niosły je intensywnie rozwijające się w XIX wieku, zwłaszcza na ziemiach zaboru pruskiego, chóry amatorskie. Powodowały je też zdobycze techniki. Adolf
Chybiński pisał na ten temat, nader krytycznie, już wkrótce po zakończeniu I wojny światowej:
Gdzieniegdzie muzykę karczmy, wykonywaną dawniej przez grajków lokalnych, zastąpiły fabrykowane przez obcych automaty muzyczne pod różnymi postaciami. Szlachetny program, obejmujący szumowiny społeczne, t. j. wyjątki
z niemiecko-wiedeńskich operetek, popularyzuje wśród chłopów produkty istnego
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nierządu muzycznego. Zbyt mało krytyczne są to umysły, aby umiały odwrócić
się od tego „kulturträgerstwa”. Ponieważ to są rzeczy „z miasta”, przeto wywierają
magiczny wpływ na tych ludzi, nieuświadomionych dostatecznie, aby zrozumieć,
że najbrzydsza melodja ludowa jest w swym rodzaju arcydziełem wobec produktu muzycznego paskarstwa. Zdarzyło mi się podczas dożynków słyszeć w pewnej
wsi same polki i walce z wiedeńskich operetek. Wystarczy przejść jakikolwiek tom
ludowych melodji w wydaniu Kolberga, aby przekonać się, że jedna i ta sama melodja śpiewana we wsiach leżących w pobliżu miasta jest wprawdzie bardziej wygładzona, niż jej prototyp, żyjący w dalekich wsiach, ale też i bardziej bez charakteru.
Powodem tego jest ujemny wpływ muzyki słyszanej (zapewne podczas jarmarków)
w mieście (Chybiński 1919: 7).

Wpływ na stan zachowania folkloru w poszczególnych regionach kraju
miała także sytuacja społeczna i ekonomiczna jego nosicieli. Nie przypadkiem przecież archaiczne instrumentarium ludowe (mazanki, basy kaliskie,
dudy) najlepiej zachowało się w Wielkopolsce. Rozwój ekonomiczny regionu (już w XVIII wieku najwyższy w ówczesnej Polsce) stymulował względną zamożność ludności, także chłopskiej. Relacje między wsią a dworem
były zazwyczaj dobre, co wynikało z pozytywistycznie racjonalnej, nawet
opiekuńczej postawy ziemiaństwa wobec ludu. Wszystko to powodowało,
że na ogół nie było tu tendencji do deprecjonowania kultury ludowej, jak
w wielu innych regionach kraju (gdzie kojarzona była z biedą). Przeciwnie,
Wielkopolan znamionowało poczucie wartości i odrębności regionalnej,
odnoszone także do kultury ludowej, co do dziś jest widoczne w godnych
postawach wielkopolskich muzykantów.
Zachowaniu folkloru muzycznego nie sprzyjały duże ruchy migracyjne ludności, do jakich doszło po 1945 roku. W ostatniej chwili udało się
zadokumentować pieśni i muzykę Mazurów. Jest więc możliwe odtwarzanie tradycyjnych pieśni, muzyki, tańców czy strojów w regionie, który
zamieszkiwali, chociaż na ogół nie przez ich potomków, ale jednak ziomków. Już nawet nie narodowe pokrewieństwo, ale tylko miejsce życia łączy
współczesnych i dawnych mieszkańców zachodniego Pomorza. Niemniej
tamtejsze zespoły folklorystyczne od niedawna podejmują próby poszerzania repertuaru o elementy tradycji kulturowej sprzed II wojny światowej
(Matławski 2001: 274–275). W obydwu tych regionach, a także na Śląsku
(zwłaszcza Opolskim i Dolnym) już od ponad pół wieku, w mniejszym
lub większym stopniu kultywowany jest folklor muzyczny przyniesiony
z miejsc pochodzenia osiadłej tam ludności.
Z jeszcze inną sytuacją mamy do czynienia w regionach o dużych
i dawnych tradycjach ruchu regionalnego. Przykładem są Kaszuby, gdzie
już w latach 30. XX wieku zaczęła się rozwijać muzyka regionalna. Sprzyjały jej obydwa nurty miejscowego regionalizmu – powstały na przełomie
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XIX i XX wieku ruch młodokaszubski oraz działalność tzw. Zrzeszeńców,
czyli członków utworzonego w 1929 roku Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. Kaszubską muzykę regionalną tworzą poeci i kompozytorzy. Za jej
wyznaczniki uważa się osobę twórcy – Kaszuby, kaszubski język, tematykę
i zasięg, chociaż nie zawsze wszystkie te kryteria są spełniane (Frankowska 2005: 149–152). Na Kaszubach więc funkcjonują dwa nurty związanej
z tą ziemią twórczości – ludowy i regionalny. Obydwa na siebie wpływają. Regionalni twórcy nierzadko wykorzystują ludowe teksty pieśniowe lub
melodie. Niektóre regionalne pieśni zostały zaadaptowane do repertuaru
ludowego.
W czasach powstania i rozwoju ruchu folklorystycznego pewne znaczenie dla kształtu repertuarowego i stylistycznego muzyki ludowej regionów
i subregionów mają ożywione kontakty śpiewaków, muzyków i zespołów
przy okazji koncertowych, festiwalowych, konkursowych spotkań. Wszystkie te sytuacje sprzyjają bowiem adaptacji „obcych” elementów folkloru,
a nawet w pewnej mierze niwelowaniu najbardziej wyróżniających regionalnie cech, jak style wykonawcze, nawet instrumentarium.
Zatem zróżnicowanie regionalne muzyki ludowej wynika z historycznego i współczesnego oddziaływania bardzo różnych czynników. Specyfikę
tradycyjnej kultury muzycznej regionów, subregionów tworzy repertuar
i styl wykonawczy. Trudne, jeśli nie niemożliwe, jest wartościowanie tych
elementów. Dotyczy to zwłaszcza walorów artystycznych, ze względu nie
tylko na ich subiektywną percepcję, ale też funkcjonalne w dużej mierze
zastosowania muzyki ludowej. Zawodne jest także wartościujące kierowanie się względną chronologią, w znaczeniu: starsze cechy bardziej cenne,
młodsze – mniej. Wprawdzie folklor muzyczny Polski wschodniej, środkowej czy południowej ma więcej dawnych cech w porównaniu z pieśniami
ludowymi ze Śląska, Mazur czy Pomorza, co wpływa na ogólny styl muzyki z tych regionów, jednak nie zawsze. Przykładem mogą być kaszubskie kolędy, których teksty, w języku kaszubskim, zanotowane zostały już
w kancjonale bytowskiego pastora Szymona Krofeya (Krofey 1586). Warto też zauważyć, iż kaszubska czy śląska muzyka ludowa inspirowała za
wodowych kompozytorów, tak polskich, z Feliksem Nowowiejskim (opery
Legenda Bałtyku, Kaszuby, Ondraszek) i Witoldem Lutosławskim (4 tańce
kaszubskie, Tryptyk śląski) na czele, jak i zagranicznych: Georga Philippa
Telemanna (suita Harlequinade), Ludwiga van Beethovena (Pieśni różnych
narodów), Carla Marię von Webera (Andante e rondo ungarese).
Reasumując, trzeba podkreślić niezbędną potrzebę zauważania odrębności muzyki ludowej poszczególnych regionów kraju, jej cech typowych
dla różnych stylów historycznych. Niewłaściwe wydaje się tu stosowanie
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tych samych kryteriów wartościowania. Tradycja muzyczna każdego z regionów jest godna ochrony, jako część ich dziedzictwa kulturowego.
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the diachrony of traditional music
and the need for equitable axiology
In Poland, the country’s historical divisions contributed to the uneven rate and
intensity of civilizational changes, urbanization and industrialization in its different regions. The cultural influences of non-Polish ethnic and national groups were
also uneven in Poland. This contributed to the emergence of various trends in Polish folk music, difficult to evaluate, especially according to the same criteria. It is
necessary to take into account the distinct folk music in particular regions of the
country, its characteristics specific to different historical styles. The musical tradition of each region needs to be protected as part of their cultural heritage.
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Czy śmierć może być wartością?
Corrida de toros jako dziedzictwo
kulturowe
Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z

anim odpowiemy sobie na postawione w tytule artykułu pytanie o wartość śmierci i jej umiejscowienie w corridzie, spróbujmy się zastanowić,
czym jest dla nas wartość w najbardziej potocznym rozumieniu tego słowa.
Każdy z nas intuicyjnie czuje, co to jest wartość i potrafi odnieść ją zarówno do przedmiotów materialnych, jak i idei. W ujęciu kulturowym, a to nas
interesuje najbardziej, wartość to powszechnie podzielany i akceptowany
system norm nadający hierarchię ważności każdemu aspektowi życia. Do
systemu wartości można zaliczyć takie elementy składowe, jak prawo, moralność, tradycje, religię i wiele innych. Do najważniejszych składników
systemu wartości należy bez wątpienia tradycja, będąca sama w sobie zbiorem treści kulturowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie (Styk
2009: 19). Znaczenie tradycji trudno przecenić. To ona współokreśla naszą
przynależność do danej kultury i determinuje szereg zachowań, także tych
nieusankcjonowanych prawem. Przykładowo, każdy, kto był na Półwyspie
Iberyjskim i zetknął się z Hiszpanami, wie, że przy powitaniu powszechne jest całowanie w policzek. Dla mieszkańców północy Europy, zwłaszcza
dla mężczyzn, jest to zwyczaj niekiedy trudny do zaakceptowania i wprawiający w zakłopotanie. To właśnie siła tradycji i przyzwyczajeń sprawia,
że całowanie przy powitaniu nie zanika wśród Hiszpanów, chociaż można
by znaleźć wiele rozsądnych argumentów podważających taki zwyczaj. Ten
prosty przykład pokazuje, że tradycja często nie poddaje się racjonalnemu
osądowi i dzięki temu możliwa jest swoista dychotomia norm w ramach tej
samej kultury.
Bardzo wyrazistym przejawem tej dychotomii jest stosunek do corridy
de toros, która spoza hiszpańskiego punktu widzenia nijak nie może być
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akceptowalną normą w nowoczesnym systemie wartości. Jednak system
wartości nie jest czymś bezwzględnym, bowiem jednym z elementów tego
systemu jest dziedzictwo kulturowe, które należy rozumieć jako zespół historycznych obyczajów, tradycji, zjawisk czy wręcz przedmiotów materialnych, mających kluczowe znaczenie dla danej kultury. To wystarczy, żeby
różne kultury odmiennie definiowały swój system wartości, gdyż doświadczenia historyczne poszczególnych kultur mogą być skrajnie odmienne.
W tym rozumieniu tradycja jest czymś, co jest „postrzegane jako ludzkie,
autentyczne, i naturalne. »Tradycja« ma odpowiadać na pytania powstałe
w rezultacie przemian społeczno-kulturowych: kim jestem, kim jesteśmy
itp., a więc zaspokaja odwieczne potrzeby człowieka związane z własną
identyfikacją społeczną” (Studnicki 2009: 39). Moim zdaniem, jest często kwestią przypadku, co z całego historycznego bogactwa danej kultury
zostanie uznane za szczególnie istotne i godne przekazania potomności.
Być może to właśnie przypadek sprawił, że w pewnym momencie historii
Hiszpanii za takie dziedzictwo kulturowe została uznana corrida de toros.
Dzisiejsze zabiegi legislacyjne zmierzające do wpisania corridy na listę światowego dziedzictwa kulturowego są po części konsekwencją historycznych
czynników, które sprawiły, że corrida stała się częścią kultury właśnie tutaj.
Co szczególnie interesujące, to właśnie fakt, że zwolennicy tradycji sięgają
po nowoczesny oręż w walce o tejże tradycji zachowanie. Przy słabnącym
poparciu społecznym dla corridy w Hiszpanii i przy zakusach poszczególnych regionów autonomicznych, by uczynić z niej sprawę polityczną, okazuje się, że ratunkiem może być oparcie w instytucjach międzynarodowych
zajmujących się zachowaniem lokalnych tradycji.
W tym kontekście okazuje się, że corrida de toros może być definiowana jako element systemu wartości. Jest bowiem osadzona w diachronicznej
perspektywie czasowej, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie oraz
wiąże się ściśle z systemem kulturowym. Mimo że nie jest to wartość bezwzględnie pozytywnie postrzegana przez wszystkich członków społeczeństwa hiszpańskiego, to uważana jest za swego rodzaju symbol kulturowy
Hiszpanii.
Aby naświetlić bardziej szczegółowo problematykę wartości w kontekście tauromachii (gr. taùros – byk, máchē – walka), należy wyjaśnić kilka
podstawowych kwestii. Przede wszystkim warto wspomnieć, że tauromachia, do której zalicza się między innymi corridę de toros, obejmuje także inne widowiska i festyny, w których udział biorą byki. Jako przykład
może posłużyć chociażby sławna gonitwa byków w Pampelunie, zwana
Encierros de San Fermín, czy katalońskie correbou – zabawa z bykami na
ulicy lub placu miasta. Najbardziej powszechną i najbardziej popularną
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tradycją tauromachiczną jest jednak corrida de toros. Przyjęło się przekonanie, wynikające w dużej mierze także z tłumaczeń, że jest to walka byków, tymczasem wiadomo, że polega na walce człowieka z bykiem. Samo
literalne tłumaczenie z hiszpańskiego wskazywałoby na jeszcze inną interpretację terminu corrida de toros: correr po hiszpańsku oznacza ‘biegać’ –
zatem można by mówić o bieganiu byków. W praktyce widowisko polega
na specyficznej walce człowieka – toreadora z bykiem, w której byk musi
ponieść śmierć.
Pierwsze udokumentowane ogłoszenie o corridzie de toros pojawiło się
w 1080 roku w Sewilli. Walka człowieka z bykiem miała być zorganizowana
z okazji zaślubin infanta Sancho de Estrada1. Na początku XII wieku zorganizowano także spektakl z udziałem byka dla upamiętnienia ślubu Blasco
Muñoza. Z kolei w roku 1128, z okazji ślubu Alfonsa VII (króla Kastylii
i León od 1126 roku) z córką hrabiego Barcelony – Doñą Berengarią odbyto
dla ludu szereg corrid de toros. W roku 1135 miała zostać zorganizowana
kolejna publiczna corrida de toros w Varea, tym razem w związku z uczczeniem koronacji Alfonsa VII na cesarza całej Hiszpanii. W wieku XIII pojawiła się tendencja, by walki z bykami, w których udział brała dotychczas
arystokracja, oddzielić od tych praktykowanych przez lud.
Współczesna corrida de toros odbywa się w sezonie od stycznia do października w większości miast hiszpańskich2 na specjalnych arenach, zwanych plazas de toros. Są to budowle, zazwyczaj okazałych rozmiarów3 i na
pierwszy rzut oka przypominają rzymskie cyrki, w tym także Koloseum.
Mają okrągły kształt, z centralnie wbudowaną areną wysypaną piaskiem.
Piasek stanowi nieodłączny element tradycji corridy de toros i zdaje się być
optymalnym podłożem dla tego typu przedstawień. Wokół areny są zlokalizowane koncentrycznie miejsca dla widzów oraz loże dla przedstawicieli
władz lokalnych, spośród których rekrutuje się tak zwany prezydent corridy de toros, czyli osoba, która czuwa nad właściwym przebiegiem spektaklu
oraz podejmuje decyzje związane z przyznawaniem nagród.

1 Análisis de la tauromaquia desde sus raíces, [w:] Anima Naturalis, http://www.animanaturalis.org/840, dostęp: X 2012.
2 Termin oraz długość sezonów lokalnych zależą od tradycji regionu i świąt, które są tam
obchodzone. Corrida de toros nie jest organizowana jednocześnie we wszystkich miastach.
Poza tym, w niektórych temporada jest jednorazowym wydarzeniem, a w innych może odbywać się wielokrotnie w czasie sezonu.
3 Wyjątkiem pod tym względem są plaza de toros przenośne, które wykorzystywane są
do organizowania widowisk w miastach, gdzie nie ma stałej areny. Zazwyczaj mają one
mniejsze rozmiary i nie są szczególnie ozdabiane.
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W corridzie udział bierze byk, zwany toro bravo4 oraz cuadrilla czyli drużyna toreadorów. Byk musi pochodzić z certyfikowanej hodowli, których
jest w Hiszpanii kilkaset. Bezpośrednio przed walką zwierzę jest badane
przez weterynarza i dopuszczane do występu. Spektakl składa się z trzech
głównych części – tercji5. W pierwszej, zwanej tercio de varas, do akcji
wkraczają pikadorzy czyli toreadorzy-jeźdźcy. Wyposażeni są oni w długie piki, którymi kłują byka, drażniąc go i nakłaniając do podjęcia ataku.
Konie pikadorów są od niespełna wieku ochraniane za pomocą grubych
osłon na brzuch, które mają eliminować ranienie rogami. Druga tercja –
tercio de banderillas – polega na tym, że toreadorzy-banderillerzy, podchodząc blisko zwierzęcia, muszą mu wbić w kark kilka krótkich, mierzących
kilkadziesiąt centymetrów włóczni zwanych benderillami. Są one zakończone niewielkimi metalowymi haczykami, które po wbiciu w kark byka,
utrzymują się w nim. Banderille są ozdabiane kolorowymi wstążkami, co
powoduje, że są doskonale widoczne nawet z oddalonych od areny miejsc.
Banderillero zazwyczaj wbija jednorazowo dwie włócznie, a w sumie może
ich być sześć lub osiem. Następna tercja stanowi punkt kulminacyjny widowiska – na arenę wkracza główny toreador – matador. Jego zadaniem
jest zabicie byka. Zanim to jednak nastąpi – matador jest zobowiązany do
wykonania określonych w regulaminie kroków i gestów. Musi zbliżać się
odpowiednio do byka, drażnić go czerwono-żółtą muletą czyli półokrągłą
tkaniną. W tradycji corridy de toros mamy do czynienia z dwoma rodzajami kap-mulet: czerwono-żółta jest tradycyjnie przypisana działaniom
matadora, natomiast w czasie dwóch pierwszych części toreadorzy używają
kap różowo-żółtych. Z punktu widzenia byka, kolor nie ma znaczenia, bowiem zwierzę to widzi monochromatycznie. Natomiast ruch kapy, niezależnie od koloru, jest postrzegany jako niebezpieczeństwo i skłania byka do
ataku. Kiedy osłabiony i krwawiący byk coraz mniej energicznie reaguje na
zaczepki matadora, musi nastąpić decydujący cios. Matador wbija szpadę
w kark byka tak, by przerwać mu rdzeń kręgowy. Jeśli to się nie uda, może
dobić byka za pomocą krótkiego sztyletu.
W corridzie de toros nie chodzi tylko o samo zabicie byka. Przede
wszystkim należy pamiętać, że śmierć zwierzęcia nie może nastąpić w sposób nieregulaminowy, to znaczy za szybko lub zbyt późno. Byk musi umrzeć
w odpowiednim momencie, kiedy już widownia napatrzy się na walkę
4 Toro bravo – byk przynajmniej trzyletni. W corridach zwanych novilladas udział biorą młodsze zwierzęta (dwu- lub trzyletnie) oraz mniej doświadczeni toreadorzy – novilleros.
5 Najbardziej popularna jest corrida de toros a pie – piesza. W przypadku corridy de toros a caballo – konnej, wszystkie tercje są zachowane, ale wykonuje je jeden toreador na koniu.
Corrida taka nosi miano corrida de rejoneo.

198

wartości i pamięć a dziedzictwo niematerialne

i zaspokoi swoje oczekiwania. Warto również wspomnieć o szczególnym
stosunku do byka na scenie, który wiąże się z postrzeganiem corridy de toros jako sztuki. Przykładem może być w tym kontekście chociażby nazywanie śmierci byka umieraniem, a nie – jak zwykło się mówić o śmierci zwierząt – zdychaniem. Byk nie zdycha, byk umiera. Ta koncepcja jest szczególnie często podkreślana w środowisku pasjonatów-aficionados: corrida
de toros jest sztuką, przedstawieniem o charakterze teatralnym, w którym
w symboliczny sposób odgrywana zostaje za każdym razem odwieczna
walka dobra ze złem. Uosobieniem dobra jest w tym przypadku toreador,
który w swoim stroju zwanym traje de luces – świetlistym i jasnym – mierzy się z symbolem zła i sił natury – czarnym bykiem6. Rytuał, którym jest
corrida de toros musi zostać wykonany zgodnie z ustalonym porządkiem.
Każdy etap jest ściśle określony i przestrzegany. Przedstawienie w wykonaniu toreadorów „opiera się na precyzyjnie zdefiniowanej tradycji technicznej, prawie niezmiennej, jak to regulują zasady, co jest owocem ciężkiego
treningu przekształcającego toreadora w bohatera na arenie, kochanego
i wytęsknionego przez wszystkich” (Sánchez 2007: 78–79).
Widownia zgromadzona na plaza de toros zawsze reaguje niezwykle
żywiołowo na to, co dzieje się na scenie. Nieudolne poczynania matadora mogą się spotkać z ostrą krytyką, włącznie z wulgarnymi określeniami. Z kolei wyjątkowo udane ewolucje są nagradzane gromkimi brawami,
okrzykami radości oraz rzucaniem na arenę kapeluszy i czapek. Reakcja
widowni jest kluczowa ze względu na przyznawanie nagrody dla matadora,
którą może stanowić ogon lub uszy byka, odcinane na znak prezydenta corridy po zabiciu zwierzęcia. Ogon jest nagrodą niezwykle rzadko przyznawaną, natomiast uszy – często tylko jedno – stanowią podstawę do tworzenia zestawień porównawczych między matadorami. Aficionados – inaczej
niż w teatrze – mogą na bieżąco reagować na to, co widzą na scenie. Prawie
przez cały czas trwania przedstawienia słychać pokrzykiwania zachęcające do podjęcia bardziej ryzykownych kroków przez toreadora albo głosy
uznania i oklaski, jeśli gesty zadowalają widzów. Przy ruchach kapą lub
muletą, która przesuwa się po grzbiecie byka, wywołując jego konsternację
– widownia pokrzykuje charakterystyczne dla tradycji tauromachicznych
zawołanie Ole! Zdarzają się również niecenzuralne zawołania pod adresem
toreadorów, którzy popełniają błędy. Aficionados kwestionują ich umiejętności i doświadczenie, nazywając ich „zabójcami” lub poddają w wątpliwość to, że są mężczyznami. Po zakończeniu walki byk jest zabierany

6 W rzeczywistości byk nie zawsze jest czarnego umaszczenia.
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z areny przez zaprzęgi z końmi lub mułami na zaplecze, gdzie jest ćwiartowany, a mięso przeznacza się do sprzedaży.
Corrida de toros jest tradycją, która u współczesnego człowieka może
wzbudzać wiele wątpliwości i tak też jest w istocie. Rozmawiając w czasie
wywiadów ze zwolennikami corridy, słyszałam niejednokrotnie, że nikt nie
zaprzecza temu, że byk krwawi, że umiera. Ale taka jest tradycja. Oczywiście,
nie brakuje także bezpośrednich odwołań do chociażby ukrzyżowania
Chrystusa – które mimo że okrutne i krwawe – wciąż jest celebrowane we
współczesnym świecie, a w niektórych regionach jest wręcz dosłownie odtwarzane. Niemniej jednak głosy przeciwników corridy de toros nabierają
siły. Coraz częściej kwestionuje się zasadność gloryfikowania tradycji, której praktykowanie wiąże się z cierpieniem innych istot żywych. W wielu
koncepcjach antytauromachicznych zwraca się uwagę na to, że człowiek,
jako część świata przyrody, nie ma prawa do demonstrowania swojej hegemonii i dominacji nad innymi elementami natury. Od roku 2012 corrida de
toros jest zakazana w Katalonii, co stało się możliwe dzięki przegłosowaniu
w Parlamencie Autonomii Katalonii ustawy abolicjonistycznej7. W Galicji
– innym regionie autonomicznym Hiszpanii – przeszła z kolei ustawa zakazująca wstępu na plaza de toros osobom, które mają mniej niż 12 lat. Na
gruncie ponadlokalnym zintensyfikowały się działania organizacji, stowarzyszeń oraz partii politycznych8, które ze względu na zapisaną w statutach
ochronę zwierząt, siłą rzeczy zwracają także uwagę na sytuację byków wykorzystywanych w tauromachii9. Główne działania tych formalnych lub
nieformalnych grup to organizowanie pikiet, demonstracji i happeningów.
Oprócz tego coraz częściej przeciwnicy mogą się spotykać na kongresach
i konferencjach, których tematyka poświęcona jest corridzie de toros. Nie
bez znaczenia są również publikacje, zarówno te o charakterze popularnonaukowym, jak i naukowym, gdzie znajdują się odniesienia i powołania na
badania naukowe w zakresie fizjologii i psychologii zwierząt.
Wspomniana widownia zgromadzona na plaza de toros jest w tradycji
tauromachicznej nazywana aficionados – pasjonaci. W ostatnim okresie,
w którym nasilił się dyskurs społeczny wokół corridy de toros, aficionados
7 Katalonia traktuje corridę de toros jako symbol Kastylii, od której planuje się oddzielić i stać
niepodległym państwem. Specyficzna sytuacja społeczno-polityczna i ekonomiczna Katalonii powoduje, że region ten wyróżnia się spośród innych w Hiszpanii (Obtułowicz 2007:
24).
8 Na przykład PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal), która brała udział
w ostatnich wyborach parlamentarnych w roku 2011.
9 Nie tylko ochrona byków jest celem tych organizacji. Nie mniej energii i czasu poświęca się na
ochronę praw koni, które biorą udział w corridzie de toros (konie pikadorów lub rejoneadorów).
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przedsięwzięli liczne kroki, których celem jest próba podtrzymania dotychczasowego status quo tauromachii. Jeszcze dekadę temu, działania zwolenników corridy de toros miały charakter reakcji na organizowane przez
przeciwników demonstracje i happeningi. Aficionados, nawet skupieni
w stowarzyszeniach, nie podejmowali na szerszą skalę działań promujących tauromachię. Zmiana tego stanu rzeczy nastąpiła po 2008 roku, kiedy
z corocznych statystyk tauromachicznych wyłonił się obraz wskazujący na
spadek organizowanych przedstawień z udziałem byków10. Ponadto aficionados zamierzali zmienić niekorzystne dla nich decyzje między innymi
o rezygnacji z telewizyjnych transmisji z widowisk „na żywo”11. W tym celu
zaczęto tworzyć szereg stowarzyszeń, organizacji oraz forów i blogów internetowych, które dążyły do tego, by promować tauromachię wśród jak
najszerszej liczby odbiorców12. Wymiana informacji oraz komentowanie
wydarzeń związanych z corridą de toros13 stanowią dla aficionados wyraźnie
oparcie w walce o zachowanie w niezmienionej formie tradycji tauromachicznych. Aficionados zdają sobie doskonale sprawę z obecnej niełatwej
sytuacji, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i społecznych, w jakiej
znajduje się branża tauromachiczna. Wyrazem tego są na przykład wypowiedzi na łamach prasy oraz w Internecie, w których porusza się temat
przyszłości corridy de toros.14
Jednym z najbardziej znaczących przedsięwzięć związanych z zachowaniem tradycji tauromachicznych jest bez wątpienia rozpoczęcie procesu
wpisania na listę UNESCO corridy de toros jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tym celu konieczne jest, by jak największa liczba lokalnych władz uznała corridę de toros za dziedzictwo kulturowe. Po stronie
hiszpańskiej negocjacje są prowadzone przez zespół, któremu przewodniczy szef Federación Internacional de Tauromaquia, Williams Cárdenas
10 Warto wspomnieć, że coroczne raporty statystyczne na temat tauromachii były do roku
2010 przygotowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu do połowy roku
2011 podlegały kwestie związane z corridą. Obecnie tauromachią zajmuje się Ministerstwo
Kultury, które nie publikuje corocznych zestawień statystycznych na ten temat.
11 W roku 2006 podjęto decyzję o rezygnacji z transmisji telewizyjnych. We wrześniu 2012
roku, po sześcioletniej przerwie, powrócono do relacji „na żywo”.
12 Przykładem może być młodzieżowe forum internetowe, które na bieżąco informuje o różnych akcjach aficionados: Foro de la juventud taurina, http://juventudtaurina.blogspot.com/,
dostęp: X 2012.
13 Informowanie się o „atakach hakerów-przeciwników corridy” na portale internetowe zwolenników; organizowanie zbiorowych wyjazdów na corridę do innych miast – jak to miało na
przykład miejsce na początku 2012 roku, kiedy udzielano w ten sposób poparcia dla Katalończyków-taurofilów, pozbawionych możliwości uczestnictwa w corridzie w Barcelonie.
14 Por. „Aplausos”, nr 1803 (16 IV 2012), s. 38.
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Rubio, a w jego skład wchodzi również María Verónica de Haro, znana
w Hiszpanii badaczka tauromachii.
Nadawanie owej bezwzględnej wartości tej tradycji wiąże się z przegłosowaniem uchwał w samorządach. W środkach masowego przekazu pojawiają się informacje o kolejnych miejscowościach, które dokonały tego
wymogu15. Obecnie zostało przyjętych około 500 lokalnych uchwał uznających tauromachię za dziedzictwo kulturowe, m.in. w następujących miastach: Alcanar, Camarles, Hortas de Sant Joan, Tarazona de la Mancha,
Orba, Borox, Villanueva de los Infantes, Campredo, Villafrana, Aceuchal
en Badajoz, Zafra, Masdenverge, Sant Jaume d’Enveija i inne. Koronnym
argumentem, który jest podnoszony przez zwolenników corridy de toros
jest fakt, że niedawno podjęte podobne kroki przez Francję, zakończyły się powodzeniem i corrida de toros jest wpisana na listę francuskiego
dziedzictwa kulturowego.16 Aficionados podkreślają, że takiej tradycji, jak
tauromachia, należy się jasna i klarowna sytuacja prawna. W obecnym
kształcie legislacyjnym corrida de toros nie jest w żaden sposób chroniona
przed dowolnymi decyzjami parlamentów autonomicznych oraz władz lokalnych, które w zależności od większości parlamentarnej w Madrycie po
wygrywanych wyborach, mają prawo do decydowania o „być albo nie być”
tauromachii. Podczas wywiadów zwolennicy mówili mi, że wpisanie corridy de toros na listę UNESCO sprawiłoby, że tauromachia będzie „nie do
ruszenia”. Sprzyjającą aurę wokół projektu Tauromaquia-UNESCO podtrzymuje między innymi minister kultury José Ignacio Wert, który uważa
corridę za dobro kulturowe, do którego wszyscy Hiszpanie mają mieć prawo dostępu.17
Obawiam się, że niezależnie od podjętej przez UNESCO decyzji, dyskurs toczący się wokół corridy de toros nie zostanie zakończony. W przypadku pozytywnego rozwiązania dla aficionados, nie wydaje się możliwe,
by organizacje zajmujące się prawami zwierząt złożyły w tej kwestii broń.
Na licznych forach internetowych organizacje te powołują się na wydaną
w roku 1980 opinię UNESCO na temat corridy te toros, iż jest to publiczne maltretowanie zwierząt, powodujące również traumatyczne przeżycia
15 Tamże. Zob. też: TOROS. Dieciocho municipios protegen la fiesta. En una semana, diversas
localidades han declarado los toros Patrimonio Cultural Inmaterial, [w:] HOY.es, http://www.
hoy.es/v/20120212/toros/dieciocho-municipios-protegen-fiesta-20120212.html, dostęp: X
2012.
16 Wert: „Los toros son cultura”, [w:] El Referente, http://www.elreferente.es/cultura/wert-lostoros-son-cultura-18334, dostęp: X 2012.
17 Tras seis años de ausencia, volvieron las corridas de toros a la TV pública de España, [w:] Cadena 3.com, http://cadena3.com/contenido/2012/09/06/102794.asp, dostęp: X 2012.
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u dzieci i dorosłych.18 Dla przeciwników corridy de toros jej miejsce na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego obok flamenco czy teatru
japońskiego jest uwłaczaniem inteligencji ludzi. Tymczasem zwolennicy
utrzymują, że ta opinia jest „wyssana z palca”, bowiem nie jest to stanowisko oficjalne. Gdyby jednak corrida de toros nie została uznana za niematerialne dziedzictwo kulturowe, wówczas trudno mówić o pogodzeniu się
z taką sytuacją zwolenników tej tradycji. Byłoby to o tyle skomplikowane,
że w tauromachię jest uwikłanych szereg obszarów życia społeczno-kulturowego: przemysł hodowlany, spożywczy, odzieżowy oraz przede wszystkim turystyczny. Nie trzeba być zwolennikiem którejkolwiek ze stron tego
konfliktu, by móc przywieźć z Hiszpanii pamiątkę w postaci figurki byka
lub byka walczącego z matadorem.19 Ponadto, również w kontekście kryzysu ekonomicznego zwraca się uwagę na to, że delegalizacja corridy de toros
w Hiszpanii wiązałaby się z utratą pracy przez rzesze ludzi, zatrudnionych
w hodowlach byków oraz na plazas de toros.
Czy zatem można odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy corrida de toros jest tradycją? Moim zdaniem można i ta odpowiedź brzmi:
„Tak”. Niezależnie od indywidualnej wrażliwości i prywatnych osądów,
c o r r i d a j e s t t r a d y c j ą . Jest doskonale udokumentowana historycznie i osadzona w kulturze iberyjskiej; jest akceptowana przez nadal liczną część społeczeństwa; jest aktywnie praktykowana i wciąż znajdują się
chętni, by ją przekazywać następnym pokoleniom. Na tym można by zakończyć te rozważania, ale takie potraktowanie tematu byłoby, w mojej
ocenie, równoznaczne z moralnym nihilizmem. Nie każda tradycja niesie
bowiem wartości warte przekazania kolejnym pokoleniom. Trudno dzisiaj Europejczykowi dopatrywać się wartości w rytualnym uboju zwierząt
czy w radykalnej tradycji szariatu. Sprzeciw budzi jakże tradycyjna zasada starotestamentowa „oko za oko, ząb za ząb”. Prawne usankcjonowanie
etycznie wątpliwych tradycji stoi na przeszkodzie ich naturalnemu zanikaniu. Obecna kondycja corridy i wyraźnie widoczny spadek popularności
pozwalały przypuszczać, że zniknie ona w ciągu dwóch, trzech pokoleń.
Podniesienie jej do rangi wartości narodowej czy wręcz ogólnoświatowej,
wydłuży prawdopodobnie ten naturalny proces o całe dziesięciolecia.
18 Las corridas de toros son espectaculos degradantes, [w:] ADEA. Agrupación para la Defensa Ética de los Animales, http://blog.pucp.edu.pe/item/4578/las-corridas-de-toros-sonespectaculos-degradantes, dostęp: X 2012.
19 Ciekawym przypadkiem takich pamiątek są figurki byka jako symbolu Hiszpanii (a dokładnie Kastylii), które sprzedawane w Barcelonie, odcinającej się od tej tradycji. Są ozdabiane
charakterystycznym dla Katalonii deseniem nawiązującym do twórczości Gaudiego: wielobarwną, drobną mozaiką.
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can death be a value? corrida de toros
as a cultural heritage
Giving a value means creating a positive attitude towards some objects or phenomena. Corrida de toros, regarded as a tradition, is also a very controversial element
of the national culture. The main problem in the conflict between tauromaquia
supporters and their opponents is the treatment of the bull during the spectacle.
Last years’ debate concentrates on the principles concerning bull fight practices.
Supporters are trying to put the corrida on the list of intangible cultural heritage.
The Tauromaquia – UNESCO Project will show in the nearest future whether corrida de toros could be organized with no obstacles.
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Dialektologia a ochrona
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego
Halina Karaś
Uniwersytet Warszawski

N

iniejsza konferencja, zorganizowana w dniach 25–26 X 2012 przez
Instytut Kulturoznawstwa UMCS pod znamiennym tytułem
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe: wartości – źródła – ochrona”, rozpoczyna – jak mam nadzieję – szereg spotkań poświęconych temuż dziedzictwu i rozpoznaniu jego sytuacji współcześnie, zwłaszcza w naszym
kraju. Nie może tu zabraknąć refleksji dialektologów jako tych, których
przedmiotem badań są przekazy ustne, język w wersji mówionej w wariancie gwarowym, a przecież to właśnie język – zgodnie ustępem 2 artykułu 2
Konwencji UNESCO w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
z roku 2003, zawierającym ogólną definicję niematerialnego dziedzictwa
kulturowego – stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych jego elementów. W przywołanym fragmencie Konwencji wymienia się
właśnie na pierwszym miejscu „tradycje i przekazy ustne, w tym język jako
nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego” (Konwencja 2003).
Jako językoznawca – dialektolog chciałabym zwrócić uwagę na potrzebę ochrony odmian gwarowych języka polskiego, ściśle powiązanych z kulturą ludową, stanowiącą znaczną część dziedzictwa niematerialnego, choć
nie można jej z nim utożsamiać.
Obecnie trwają prace nad określeniem i zdefiniowaniem różnych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce, w tym także
językowych. Dialektologia razem z innymi dyscyplinami (m.in. z etnografią,
antropologią kultury, folklorystyką) ma tu ważną rolę do odegrania, gdyż
przedmiot jej badań – jak wyżej podkreślono – stanowi niewątpliwie jeden
z najważniejszych składników owegoż dziedzictwa – język w odmianie mówionej, gwary bowiem funkcjonują prymarnie w wersji mówionej, zgodnie
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z lokalnym uzusem, czyli zwyczajem językowym. Dla ochrony tegoż dziedzictwa badania dialektologiczne mają zatem pierwszorzędne znaczenie, tym
bardziej, że gwary to obecnie w większości odmiany bądź zanikające, bądź
szybko ewoluujące w związku z dużymi zmianami społeczno-kulturowymi.
W Konwencji UNESCO z roku 2003 podkreśla się, że „ochrona oznacza środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, waloryzację i przekazywanie następnym pokoleniom, w szczególności poprzez edukację formalną
i nieformalną oraz przez rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa”
(Konwencja 2003, art. 2 ust. 3). Badania dialektologiczne, których celem
jest dokumentacja i opis gwar, ich stanu, sytuacji, zachodzących zmian zarówno w obrębie samego systemu gwarowego, jak i czynników zewnętrznojęzykowych i zewnętrznych je warunkujących, z pewnością wpisują się
w nurt tak rozumianej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Na obecnym etapie prac związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, podkreśla się potrzebę wykorzystania w serii
publikacji osiągnięć różnych dyscyplin naukowych, wśród których na poczesnym miejscu wymienia się dialektologię. Mogłoby to stanowić rodzaj
„wielkiego otwarcia” – rozpoznania tych zagadnień, które już zostały przez
różne dyscypliny „zinwentaryzowane” i opisane, które wskazałyby polskie
dokonania w dziedzinie ochrony zasobów niematerialnego dziedzictwa.
Stworzenie serii wydawniczej zatytułowanej „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona”1 walnie przyczyniłoby się rozpoznania problematyki niematerialnego dziedzictwa kulturowego (określenia
i zdefiniowania różnych jego elementów) i do upowszechnienia jej w świadomości społecznej. Ujęcie dokonań różnych dyscyplin w jednej serii dałoby klarowny ich obraz, jednocześnie ukazałoby braki istniejące w tym zakresie, a zatem spełniałoby też wiele warunków związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wymienianych w ustawie, takich
jak identyfikacja, dokumentacja, badanie czy promowanie różnych aspektów tego dziedzictwa. Ułatwiłoby również sporządzenie rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jedną z ważnych części proponowanej
serii byłoby wydawnictwo o charakterze dialektologicznym, syntetycznie
ujmujące dorobek polskiej dialektologii, popularyzujące jej osiągnięcia

1 Pomysł takiej serii zgłosiłam na posiedzeniu Zespołu Ministra ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i został on zaakceptowany przez wszystkich członków i przez NID.
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w zakresie dokumentacji, badań i promocji gwar, które zarazem wskazałoby braki do uzupełnienia i określiłoby nowe zadania stojące przed
dialektologią.
Polska dialektologia może się poszczycić ogromnym już dorobkiem
w zakresie dokumentacji gwar, na który składają się m.in. atlasy gwarowe,
słowniki gwarowe, monografie gwarowe i artykuły, podręczniki dialektologii i wybory tekstów gwarowych, a ostatnio także opracowania internetowe – przewodniki multimedialne, łączące cechy różnych dotychczasowych
publikacji dialektologicznych. Wymienione typy opracowań dialektologicznych mają różną wartość z punktu widzenia ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, dlatego niniejszy krótki przegląd (bez artykułów
i podręczników dialektologii) ma pokazać ich znaczenie w tym zakresie.

1. atlasy gwarowe

Atlasy językowe przedstawiają kartograficznie (na mapach językowych)
terytorialne rozmieszczenie zróżnicowanych zjawisk językowych: fonetycznych, gramatycznych i słownikowych. Mapowanie faktów językowych
to podstawowa metoda geografii lingwistycznej (językowej), a głównym
założeniem jest teza, iż te zasięgi nie są przypadkowe, lecz zawsze umotywowane, tzn. zależne od zjawisk pozajęzykowych (granice naturalne,
historyczne, kulturowe itp.). W Polsce początki opracowywania atlasów
sięgają okresu przedwojennego. Pierwszy atlas gwarowy (regionalny) –
Atlas językowy polskiego Podkarpacia – został wydany w 1934 roku przez
Mieczysława Małeckiego i Kazimierza Nitscha. Rozkwit badań geografii
lingwistycznej przypada na okres po 1945 roku, kiedy wydano Mały atlas
gwar polskich i szereg atlasów regionalnych oraz rozpoczęto prace nad atlasem ogólnosłowiańskim.
Opracowane polskie atlasy gwarowe2 mają różny charakter. Są to
m.in. atlasy ogólnogwarowe: Mały atlas gwar polskich (t. 1–13, Wrocław
1957–1970), ukazujący obraz zróżnicowania gwarowego terytorium Polski
w granicach po 1945 roku, czy nowszy Atlas gwar polskich, opracowany
przez Karola Dejnę przy współudziale innych autorów (dokumentujący
obecny stan gwar polskich i zestawiający te dane z materiałami dawniej
notowanymi w punktach atlasowych), atlasy regionalne (np. Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski pod red. J. Burszty i Z. Sobierajskiego;
Atlas gwar mazowieckich, Atlas gwar śląskich Alfreda Zaręby, Atlas polskich

2 Opis tych dokonań, tj. polskich atlasów gwarowych i etnograficznych, zawiera praca Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne (Reichan, Woźniak 2004).
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gwar spiskich w Polsce i w Czechosłowacji Zenona Sobierajskiego) czy atlas
ogólnosłowiański – Obszczesłowianskij lingwisticzeskij atlas (skrót OLA).
Spośród wymienionych atlasów na szczególną uwagę zasługuje dzieło
interdyscyplinarne, opracowane wspólnie przez językoznawców – dialektologów i przez etnografów, czyli Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski
pod red. Zenona Sobierajskiego i Józefa Burszty. Badaniom, a następnie
opisowi, poddano jednocześnie desygnaty (zjawiska, przedmioty, cechy
itp.) i ich nazwy. Atlas ten pokazuje specyfikę problemów językowych i kulturowych Wielkopolski. Każdy tom składający się z dwóch części: zbioru
map i komentarzy, podejmuje określoną tematykę, np. t. I, Gospodarstwo
domowe – Pożywienie (1979), zawiera opis czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i przygotowywaniem posiłków oraz dotyczące ich nazwy, a t. VII, Kultura społeczna. Folklor obrzędowy i muzyczno-taneczny (1992) – związane z zasygnalizowaną w tytule częścią kultury
niematerialnej. W legendach map wyrazy sprowadzono do postaci ogólnopolskiej, natomiast o ich zróżnicowanej gwarowej postaci fonetycznej
informuje komentarz do mapy, dzięki czemu mapy są nieprzeładowane
szczegółami i przejrzyste. W komentarzach znajdują się też dokładniejsze
informacje dotyczące konstrukcji i przeznaczenia desygnatu, a niekiedy
ich fotografie. Omawiany atlas to jedyne wielkie dzieło materiałowe ujmujące łącznie problematykę etnograficzną i językoznawczą dużego regionu
Polski.

2. słowniki gwarowe

Leksykografia gwarowa w Polsce jest już bardzo rozwinięta. Wystarczy tu
np. przypomnieć, że w monografii jej poświęconej przywołuje się blisko
180 słowników gwarowych (Karaś 2011: 391–392). Opublikowane są bądź
znajdują się w fazie opracowywania słowniki gwarowe: ogólnogwarowe
(Słownik gwar polskich Jana Karłowicza, Słownik gwar polskich PAN), dialektalne (Słownik gwar śląskich), regionalne (np. Słownik gwar Ostródzkiego,
Warmiii i Mazur, Słownik gwary orawskiej Józefa Kąsia, Słownictwo kociewskie ks. Bernarda Sychty) i lokalne (np. Porównawczy słownik trzech
wsi małopolskich Mariana Kucały, Słownik gwary Domaniewka w powiecie
łęczyckim Mieczysława Szymczaka, Słownictwo krajniackie. Słownik gwary
wsi Podróżna w Złotowskiem Władysława Brzezińskiego).
Na uwagę zasługują tu przede wszystkim słowniki łączące język z elementami kultury, tzw. słowniki lingwistyczno-etnograficzne, które niekiedy już w tytule zawierają charakterystyczną frazę „na tle kultury ludowej”,
por. np. Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej Bernarda Sychty
(1980–1985) czy Słownictwo okolic Kramska na tle kultury ludowej Piotra
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Bąka (1960), choć nie zawsze tak jest. Przykładowo, bogaty pod względem treści kulturowych słownik orawski Józefa Kąsia, nie sugeruje tej
zawartości w tytule, pozostając przy stereotypowej nazwie: Słownik gwary orawskiej (2003), natomiast tytuł przygotowywanego przez tegoż autora słownika podhalańskiego informuje już o uwzględnionych elementach
kulturowych: Słownik gwary i kultury podhalańskiej (Kąś 2005). Często
bywa tak, że w tytule słownika brak odniesienia do treści kulturowych, ale
wstęp zawiera deklaracje autorów, iż ich celem jest przekazanie nie tylko
informacji leksykalnych, ale i kulturowych. Na przykład w Słowniku górali polskich na Bukowinie Zbigniew Greń i Helena Krasowska stwierdzają, iż ich zamiarem jest także ukazanie przynależności górali bukowińskich do świata wielokulturowego i wielojęzycznego (Greń, Krasowska
2010: 7).
W szczególny sposób treści kulturowe uwzględnione zostały w słownikach ks. Bernarda Sychty i Józefa Kąsia. Pierwszy z wymienionych leksykografów jest autorem dwóch niezwykle cenionych nie tylko w Polsce, ale
w świecie slawistycznym, słowników gwarowych z bogatymi informacjami
etnograficznymi. W Słowniku gwar kaszubskich „Słowa […] stanowią hasła
wywoławcze do opisów związanych z nimi dziedzin duchowej, społecznej
i materialnej kultury ludowej (przysłowia, pieśni, opowieści, zagadki, formułki magiczne, opisy wierzeń, obrzędów, obyczajów, strojów, sprzętów,
budowli, potraw)” (Popowska-Taborska 1996: 46–47). Słownik ten jest wyjątkowy pod względem odnotowanych treści kulturowych. Są one wprowadzane najczęściej w postaci narracji odautorskiej na końcu artykułu hasłowego, a opisy te są często bardzo rozbudowane z wplecionymi oryginalnymi wypowiedziami informatorów – cytatami.
Podobną koncepcję gwarowego słownika regionalnego, który winien
ukazywać słownictwo danej gwary w kontekście kulturowym, stworzył
Józef Kąś. Jego zdaniem „słownik taki powinien być połączeniem słownika
lokalnej gwary i kultury, a więc przy zachowaniu lingwistycznego charakteru opracowania – zbliżać się do opracowania etnologicznego” (Kąś 2009:
12). Powiązanie z kulturą regionu, ubogacenie słownika o treści kulturowe
dokonuje się w Słowniku gwary orawskiej Józefa Kąsia na różne sposoby:
przez rozszerzanie definicji o informacje typowo etnograficzne, przez bogatą ilustrację tekstową hasła (stąd duża liczba i długość cytatów wyróżniająca się w dotychczasowej praktyce leksykograficznej), także przez ilustracje w dodatku do słownika ukazujące najważniejsze elementy kultury
materialnej Orawy. Przykład hasła, w którym treści kulturowe znalazły
się w rozszerzonej definicji wyrazu, zawierającej opis zwyczaju typowo
etnograficzny:
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO rz. n Va. Mc.lp ~wie. D. lm ~stw
‘obrzędowe życzenia dla wyjeżdżającej do ślubu młodej pary, połączone z poleceniem nowożeńców Bogu i opiece Matki Boskiej, przekazywane przez rodziców w obecności uczestników wesela; błogosławieństwo udzielane było dawniej
(w domach drewnianych) pod głównym TRAGARZEM w BIÁŁEJ IZBIE; podczas
jego udzielania młodzi klęczą, zaś rodzice siedzą na wyściełanych krzesłach, młodzi proszą o przebaczenie wszystkich dotychczasowych przewinień (osobno w ich
imieniu ODPYTUJE rodziców i wszystkich specjalnie wybierana osoba); uroczystość kończy odegranie przez orkiestrę pieśni »Serdeczna Matko«’ (Kąś 2003).

3. monografie gwarowe

Liczne są monografie gwarowe, które najogólniej dzieli się na:
a) monografie opisujące systemy językowe gwar (mniejszego lub większego zespołu gwarowego lub gwary jednej wsi): pełne, obejmujące wszystkie
podsystemy języka lub przynajmniej większość, np. Feliks Pluta, Dialekt głogówecki, t. 1–2 (1963–1964); Henryk Nowak, Gwary chazackie w powiecie rawickim (1970); Monika Gruchmanowa, Gwary zachodniej Wielkopolski (1970);
Eugeniusz Pawłowski, Gwara podegrodzka (1955); lub tylko wybrane podsystemy, np. Franciszek Sowa, System fonologiczny polskich gwar spiskich (1990);
b) monografie tematyczne, np. Władysław Kupiszewski, Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego (1969); Barbara Falińska,
Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim, t. 1–4 (1974–1984);
c) monografie cech gwarowych, np. Antoni Furdal, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich (1955); Jerzy Reichan, Małopolskie
gwary jednonosówkowe, cz. 1–2 (1980).
Spośród wymienionych typów monografii najściślejszy związek języka
i kultury ludowej wykazują monografie tematyczne. Niektóre ukazywały
się w seriach wydawniczych, por. m.in. Studia Warmińsko-Mazurskie, założone przez Witolda Doroszewskiego, których kolejne tomy mają najczęściej
charakter tematyczny, dotycząc np. budownictwa i obróbki drewna, transportu i komunikacji, hodowli, astronomii ludowej czy wierzeń i obrzędów.

4. wybory tekstów gwarowych

Ten typ tradycyjnych opracowań dialektologicznych z punktu widzenia
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakimi są polskie gwary, jest chyba najważniejszy. O ile bowiem w wymienionych wyżej opracowaniach mamy do czynienia z analizą i naukowym opisem gwar, gdzie
– co prawda – podaje się autentyczny materiał gwarowy, ale tylko w postaci pojedynczych wyrazów (form wyrazowych) lub krótkich kontekstów,
o tyle wybory tekstów zawierają autentyczne wypowiedzi gwarowe, często
w formie dłuższego opowiadania informatora lub rozmowy eksploratora
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z informatorem na różne tematy. Przy publikacji tych tekstów zachowuje
się na ogół wszystkie cechy charakteryzujące gwarę zarówno na poziomie
fonetycznym, jak i na pozostałych poziomach. Takie dłuższe wypowiedzi
na różne tematy, bardzo często dotyczące problematyki kultury ludowej –
materialnej (np. opowieści o dawnym domu, jego wyposażeniu, dawnym
sposobie gospodarowania i dawnych narzędziach), jak i duchowej, niematerialnej (np. opowieści o dawnych obrzędach, zwyczajach, obyczajach),
są bezcennym dokumentem i podstawą do badań i kulturoznawczych,
i dialektologicznych.
W Polsce takich wyborów tekstów ukazało się sporo. Zostały one opublikowane zarówno w postaci książkowej z całego polskiego obszaru gwarowego (np. Wybór polskich tekstów gwarowych Kazimierza Nitscha (1929;
II wydanie poszerzone – 1960), jak i z mniejszych obszarów gwarowych,
np. Orawskie teksty gwarowe z obszaru Polski Mieczysława Karasia i Alfreda
Zaręby (1964); Śląskie teksty gwarowe pod red. Alfreda Zaręby (1961); Teksty
gwarowe z Lubelszczyzny Jerzego Bartmińskiego i Jana Mazura (1978);
Teksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski Zenona Sobierajskiego (1985)
oraz tegoż Teksty gwarowe z północnej Wielkopolski (1990); Teksty gwarowe
ze wsi Ząb w powiecie nowotarskim Józefa Bubaka (1966). Do dziś naukową
wartość przedstawiają teksty gwarowe zapisane w wieku XIX, np. śląskie
– zapisane przez Lucjana Malinowskiego czy południowomałopolskie – zapisane przez Jana Witka.
Współcześnie wiele tekstów gwarowych drukuje „Język Polski”. Teksty
gwarowe jako materiał ilustracyjny dołącza się do monografii gwarowych,
podręczników dialektologii. W Poznaniu znajduje się archiwum fonograficzne z nagraniami płytowymi tekstów gwarowych z różnych regionów
Polski. Wydaje się też teksty z ilustracją dźwiękową, por. pod redakcją
Zenona Sobierajskiego Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową (od
1961) oraz Dialekty polskie i folklor z różnych regionów, Poznań 1991 (z kasetą magnetofonową).

5. opracowania internetowe –
przewodniki multimedialne

Nową zupełnie formą upowszechniania wiedzy dialektologicznej i udostępniania tekstów gwarowych, zarówno w formie dźwiękowej, jak i zapisanej, są opracowania internetowe. Zamieszczone w Internecie Gwary
polskie. Przewodnik multimedialny (Gwary polskie…) i Dialekty i gwary
polskie. Kompendium internetowe (Dialekty i gwary…) pod moją redakcją,
łączą różne typy dotychczasowych opracowań dialektologicznych – elementy monografii (opisu poszczególnych gwar), wybory tekstów, elementy
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atlasów (mapy językowe), słowników gwarowych (słowniczki do gwar
poszczególnych wsi czy też opis istniejących słowników gwarowych) oraz
nawiązują do badań innych dyscyplin naukowych, m.in. etnografii (opis
kultury ludowej poszczególnych regionów), historii i geografii regionalnej.
Internet, łącząc słowo, obraz i dźwięk, stwarza szczególne możliwości dokumentacji gwar i upowszechniania wiedzy o nich.
Gromadząc i prezentując w naszym przewodniku oryginalne nagrania
tekstów wypowiadanych gwarą, filmy i zdjęcia dotyczące różnych aspektów kultury ludowej, włączamy się w działania na rzecz ochrony unikatowych elementów kultury tradycyjnej. W przewodniku chodzi nam bowiem
o pokazanie przede wszystkim najstarszego stanu gwary, a zatem w dużej
mierze o przedstawienie stanu już historycznego, odchodzącego powoli
w przeszłość, wraz z tradycyjną kulturą ludową, nie tylko materialną, lecz
także i duchową. Obrazowo to ujął profesor Marian Kucała, znakomity polski dialektolog najstarszego pokolenia, który stwierdził, że gwara jest „ściśle związana z ginącym folklorem, ze zwyczajami i wierzeniami, z drewnianym budownictwem, z dawniejszą wiejską gospodarką, z rzemiosłami,
z narzędziami, ubiorami, które przeszły do muzeów. Jest związana z tradycyjną kulturą ludową – duchową i materialną – i z nią musi dzielić swój
los” (Kucała 2001: 198).

o potrzebie nowego typu opracowań
dialektologicznych – bazy multimedialnej
tekstów gwarowych w wersji dźwiękowej
i (za)pisanej oraz korpusu gwar polskich

Mimo dużego dorobku polskiej dialektologii, skrótowo przedstawionego wyżej, ochrona wielu gwar, w tym ich dokumentacja, badanie i opis,
jest obecnie pilną potrzebą. Po pierwsze, często istniejące opisy dotyczą
stanu dawnego polskich gwar ludowych – z I połowy minionego stulecia
lub z lat 50.–70. XX wieku. Brakuje niejednokrotnie opisu sytuacji i stanu
współczesnego wielu gwar. Po drugie, mimo całościowych opisów, niektóre gwary są znacznie słabiej udokumentowane niż pozostałe. I tak, przykładowo, słabo opisane zostały gwary takie, jak kociewska, borowiacka
(tucholska) czy lubawska. Po trzecie, tylko część tekstów gwarowych jest
dostępna (opublikowana), bardzo wiele nagrań nie zostało natomiast nigdy upowszechnionych. Przykładowo, ogromne zbiory (ale niedostępne
w Internecie) ma Pracownia Dialektologiczna Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Ilustrują one stan gwar, począwszy od końca lat
40. XX wieku. Wyraźnie brakuje zatem dostępu do wielu tekstów gwarowych, które umożliwiłyby szereg badań nie tylko dialektologom.
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Zadania, jakie obecnie stoją przed dialektologią dotyczące ochrony
gwar, a więc ich dokumentacji, badania, zachowania, promowania, waloryzacji i przekazania następnym pokoleniom, są wielorakie. Najpilniejszą
potrzebą w zakresie dokumentacji gwar jest stworzenie baz multimedialnych, które zawierałyby teksty gwarowe w wersji dźwiękowej i zapisanej
z ewentualnym opisem naukowym (lub popularnonaukowym). Projekt
takiej bazy dźwiękowej polskich tekstów gwarowych przedstawiłam w referacie na międzynarodowej konferencji dialektologicznej w 2010 roku
w Poznaniu (Karaś 2012). Byłaby to baza sklasyfikowana (uporządkowana) geograficznie, tematycznie, gatunkowo, chronologicznie, pokoleniowo,
z odpowiednią wyszukiwarką dającą wielorakie możliwości automatycznego wyszukiwania np. tekstów o określonej tematyce czy reprezentujących
określony region.
Dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakie stanowią
gwary ludowe, kapitalne znaczenie ma projekt Korpusu Gwar Polskich3,
planowany do opracowania w ramach konsorcjum naukowego, skupiającego cztery jednostki: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Podstaw
Informatyki Polskiej Akademii Nauk. W Polsce nie powstał dotąd ani odrębny korpus gwarowy, ani podkorpus w ramach Narodowego Korpusu
Języka Polskiego, tak jak to jest np. na Ukrainie (Siruk 2012) lub w Rosji
(Sitchinava 2012). Nie ma też – tak jak np. w Czechach, w Słowenii, Słowacji
– korpusów języka mówionego z dużą liczbą cech regionalnych i gwarowych (por. Karaś, Kresa, Krawczyk-Wieczorek 2012). Powstał już – co
prawda – Narodowy Korpus Języka Polskiego (Przepiórkowski i in. 2012),
a obecnie w początkowej fazie tworzenia lub – podobnie jak KGP – dopiero na etapie składania wniosku znajdują się korpusy polszczyzny historycznej. Jednak zarówno Narodowy Korpus Języka Polskiego, jak i korpusy
polszczyzny historycznej uwzględniają odmianę ogólną lub w niewielkim
stopniu nacechowaną regionalnie. Wyraźnie brak natomiast korpusu tak
ważnych dla kultury narodowej, zróżnicowanych geograficznie i systemowo odmian terytorialnych polszczyzny mówionej, jakimi są gwary.
Projekt zakłada stworzenie obszernego, reprezentatywnego, użytecznego i ogólnodostępnego Korpusu Gwar Polskich – internetowego thesaurusa polszczyzny gwarowej o wielkości od miliona do dziesięciu milionów słów (nie wyklucza to późniejszego dalszego rozbudowywania
3 Projekt opracowania elektronicznego Korpusu Gwar Polskich został złożony do Narodowego Centrum Nauki we wrześniu 2012 roku. Więcej o projekcie – zob. Karaś, Kresa, Krawczyk-Wieczorek 2012.

215

korpusu). Chcemy stworzyć korpus anotowany (fonetycznie i fleksyjnie),
lematyzowany, opatrzony w metadane (np. dialekt, wieś, informacje na
temat informatora), przeszukiwany za pomocą programu pozwalającego
w prosty sposób tworzyć nawet skomplikowane kwerendy, zaopatrzony
w wyszukiwarkę pozwalającą uzyskać statystyki poszukiwanych form według rozmaitych kategorii pozajęzykowych (region, wiek informatora itd.),
korpus, z którego będą mogli korzystać nie tylko dialektolodzy, lecz także
wszystkie osoby zainteresowane językiem.
Zależy nam, aby Korpus Gwar Polskich był korpusem reprezentatywnym i zrównoważonym. Przewidujemy prezentację całego zgromadzonego materiału, którego część będzie stanowiła podkorpus zrównoważony.
Reprezentatywność korpusu, czyli reprezentatywność materiału gwarowego w nim uwzględnionego, należy rozumieć wielorako. Po pierwsze,
chodzi o reprezentatywność pod względem terytorialnym (równomierna
siatka punktów na całym polskim obszarze dialektalnym oprócz gwar polskich poza granicami Rzeczypospolitej), po drugie – pod względem różnorodności gatunkowej i tematycznej, po trzecie – o ile to będzie możliwe –
reprezentatywność chronologiczną uwzględnionych materiałów (materiały
starsze i nowsze) oraz różnorodność pokoleniową. Różnorodność tematyki
i typu wypowiedzi gwarowych gwarantuje bowiem zróżnicowanie językowe, zwłaszcza w zakresie leksyki.
W Korpusie Gwar Polskich, ze względu na przewidywany szerszy krąg
odbiorców, planujemy zapis ortografizowany, tj. możliwie bliski polskiej
ortografii, ale oddający wszelkie istotne cechy gwarowe, np. samogłoski
ścieśnione czy różną realizację samogłosek nosowych.
Dzięki stworzeniu Korpusu Gwar Polskich dialektologia polska zyska
zarówno bogatą podstawę materiałową do badań, jak i nowoczesne narzędzia badawcze. Po raz pierwszy badacze uzyskają bowiem dostęp do bardzo dużej liczby oryginalnych tekstów gwarowych, z możliwością przeprowadzania rozmaitych kwerend i łatwego uzyskiwania reprezentatywnych
danych. Będzie to duży zbiór tekstów gwarowych zgromadzonych w jednym miejscu – tekstów zróżnicowanych nie tylko terytorialnie, lecz także
chronologicznie, pokoleniowo i tematycznie, odpowiednio opracowanych.
Dobór tekstów już w fazie początkowej musi być wyraźnie przemyślany. By
umożliwić porównanie różnych gwar, zamierzamy dobierać materiał gwarowy z wszystkich regionów o podobnej tematyce. Na początku skupimy
się np. na tekstach ilustrujących kilka zakresów tematycznych, np. pożywienie i jego przygotowywanie, dom i jego wyposażenie, prace w polu, wesele, by później móc sukcesywnie rozszerzać zbiory i podstawę materiałową korpusu o kolejne teksty o innej tematyce, tak, aby w końcu uzyskać
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ogólnie dużą różnorodność tematyczną tekstów, ale reprezentatywną i porównywalną dla każdego regionu.
Jako unikatowy zbiór informacji i materiałów, Korpus może stanowić
punkt wyjścia nie tylko dla lingwistycznych badań i opracowań. Jego zasoby mogą być przydatne także – jak już wyżej podkreślono – dla etnografów, historyków, folklorystów, badaczy literatury i kultury oraz specjalistów
z wielu innych dziedzin humanistyki, a także dla informatyków zainteresowanych przetwarzaniem języka naturalnego.
Jeszcze raz należy też podkreślić, że nie do przecenienia jest wartość dokumentacyjna zarówno Korpusu Gwar Polskich, jak i multimedialnych baz
tekstów gwarowych w wersji dźwiękowej (dokumentowanie gwar zanikających lub szybko ewoluujących w wyniku przeobrażeń cywilizacyjnych),
a więc i ochrona znacznej części niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim są te gwary. Przed dialektologią polską stoją zatem nowe zadania
i nowe cele, związane z ochroną polskich gwar.

Rozwiązanie skrótu

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.
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dialectology and the safeguarding
of intangible cultural heritage
The paper points to the role played by dialectology in the safeguarding of intangible cultural heritage, its research object being dialects that are inseparable from
traditional culture; in other words – language that is perceived as a vehicle of culture, as emphasized in the 2003 UNESCO Convention. Thus, a publication summarizing the attainments of dialectology as far as documentation, investigation
and promotion of dialects are concerned would constitute an important part of the
designed series entitled “Polish Intangible Cultural Heritage and Its Safeguarding”.
It would at the same time identify the shortcomings to be addressed, and outline
some research problems to be dealt with by dialectologists. At present, creating audio databases of dialectal texts, as well as compiling the Corpus of Polish Dialects
are considered the most urgent tasks.
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Gwara jako nośnik lokalnego
i regionalnego dziedzictwa kulturowego
Halina Pelcowa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

G

wara danego regionu wrasta w jego strukturę i go kształtuje, stając się
elementem identyfikacji i wykładnikiem regionalnego lub lokalnego
dziedzictwa kulturowego. W tej odmianie języka, zorientowanej terytorialnie i przechowującej to, czego nie jest w stanie pomieścić język ogólny,
zawarte jest dziedzictwo szczególne, z wpisanym dziedziczeniem nie tylko
form językowych, ale systemu wartości uniwersalnych, nienaruszalnych,
z ciekawością świata nastawioną na konieczność nazwania każdego najdrobniejszego elementu otaczającej rzeczywistości, a także z umiejętnością
segregowania i wartościowania świata. Gwara to nie tylko (jak dawniej pisano) mowa chłopów danej okolicy kraju, nie tylko fonetyka i gramatyka,
ale także słownictwo oraz cała sfera obyczajów, obrzędów i wierzeń, ściśle
połączonych z religijnością ludową i dziedziczoną mądrością życiową.
Język jest ważnym komponentem nie tylko wspólnoty, ale i tożsamości, przy czym funkcja „tożsamościowa” w relacji do wspólnoty opiera się
dziś – jak pisze Jerzy Bartmiński – „na języku rozumianym nie tyle »emblematycznie«, co »mentalnościowo« – jako na kanonie wartości kulturowych dziedziczonych z tradycji i wpływających na aspiracje współczesnej
generacji” (Bartmiński 2007: 12). Funkcjonuje on zarówno „jako »organizator« kultury, a także jej »zwierciadło« i archiwum, jako środek, który
utrwala pamięć o tym, co było, i przekazuje tradycję następnym pokoleniom” (Bartmiński 2007: 25). A zatem język „jest istotnym elementem
i składnikiem kultury we wszystkich wymiarach – globalnym, regionalnym i lokalnym, z wplecioną kulturą ludową jako ważnym wyznacznikiem
różnorodności i bogactwa w perspektywie regionalnej. W tę tradycję kulturową każdego regionu wpisują się gwary z wielością i różnorodnością
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form językowych, realizujących ludową wizję świata i człowieka” (Pelcowa
2010: 65).
System wartości mieszkańców wsi jest tradycyjny, oparty na Dekalogu.
Mieści się w nim rodzina, dom, praca, Bóg, modlitwa, ale też uczciwość,
wierność, prawda, sprawiedliwość, szacunek dla innych ludzi, miłość,
skromność, pokora, gościnność, solidaryzm społeczny i kontakty międzyludzkie. Wartością jest wierność tradycji zaznaczona przez pielęgnowanie
mowy przodków, a przeszłość to także gwara (por. Pelcowa 2007: 116–117;
2004: 125–137), która w świadomości językowej jej użytkowników ujmowana jest jako:
• element tradycji ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie
(mowa przodków; mowa naszych ojców i dziadów; tradycja ludowa;
dawne obrzędy; pieśni ludowe; wiejskie zespoły ludowe; dawne obyczaje
ludowe);
• wyznaczenie kręgu swojskości i określenie własnego miejsca na ziemi,
swojej „małej ojczyzny” (mowa przodków; mowa naszych ojców i dziadów; nazywanie po swojemu; swoja mowa; swojska mowa; nasza mowa;
mówienie po swojemu);
• element budowania opozycji dawny – współczesny (dawna mowa; dawne obyczaje ludowe; mowa starych ludzi na wsi) i swój – obcy (mowa
Górali; mowa nad Bugiem; mowa sąsiednich wsi; mowa tych, co mieszkają w innych stronach).
Wiele osób nie łączy jednak gwary bezpośrednio ze sposobem mówienia, ale z dawną wiejską rzeczywistością. W tym wypadku gwara jest
spychana w przeszłość, a jej wartościowanie odbywa się na płaszczyźnie
wieś dawna (zacofana cywilizacyjnie, a mieszkańcy mówią gwarą) – wieś
współczesna (nowoczesna technologicznie, a mieszkańcy używają polszczyzny ogólnej), np.:
Kiedyś w dawnych czasach ludzie byli ciemne więcy to i mówili tak po naszemu,
to naszo mowo, bo to było zacofanie, a teraz my nowocześnie żyjem to i wszystko chce
z pańska mówić, każdyn ma telewizje to słyszy jak tam sie zachowujo, a po swojemu
to tak między sobo jeszcze mówim, jak tam o tych starych czasach sie mówi, o tak
wóz, pług, orka konikiem, bo przy obcych to już trzeba inaczy, bo zaraz powiedzo, że
to chłop ze wsi (Wierzchowiska, powiat Janów Lubelski).1

1 Wypowiedzi gwarowe, przywołane w tym miejscu i w dalszej części artykułu, zostały zebrane przez autorkę artykułu w latach 1995–2012 od mieszkańców wsi województwa lubelskiego. Wszystkie wypowiedzi wyróżniono kursywą oraz przywołano w wersji podanej
przez informatorów. Teksty są zapisane ortograficznie, ale z zachowaniem cech gwarowych charakterystycznych dla regionu lubelskiego.
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Ale obok tych wypowiedzi są też takie, w których gwara zespolona
z folklorem, religią i systemem wartości, jest wartością rozumianą jako element tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie oraz sposób określenia własnego miejsca na ziemi i wyznaczenia kręgu swojskości:
Ta mowa to nasza tradycja z dziada pradziada, a ja od maleńkości tak mowie to
naszo mowo, bo tu sie urodził i tu jest moje miejsce do starości, mój dom, rodzina,
sąsiady (Stulno, powiat Włodawa);
Tak mówili dziadkowie, ojce, to i takie te nasze słowa, i taka nasza tradycja, to
tak z dawien dawna wynika. My te tradycje przekazujemy w mowie, modlitwie i pieśniach. To nasze dziedzictwo (Bychawka, powiat Lublin).

Gwary zapraszają nas do podróży w czasie i przestrzeni. Są nie tylko
określeniem sposobu mówienia, często kojarzonym jednoznacznie z przeszłością i zacofaniem cywilizacyjnym, ale pełnią funkcję kulturotwórczą
i tożsamościową. Są:
1. sposobem interpretacji otaczającego świata;
2. elementem tradycji ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie;
3. określeniem swojego miejsca na ziemi i wyznaczenia kręgu swojskości;
4. elementem budowania opozycji dawny – współczesny;
5. łącznikiem między przeszłością a współczesnością i nawiązaniem do
przyszłości;
6. wykładnikiem historii regionu;
7. dokumentem epoki i tradycji, która odeszła, ale żyje jeszcze w pamięci
osób starszych;
8. tworzywem literackim, zarówno standardowej literatury pięknej, jak
i twórczości ludowej, w tym tekstów folkloru.
Tak zarysowana problematyka znajduje potwierdzenie zarówno w praktycznej realizacji gwary, jak i w stosunku do niej jako sposobu modelowania ludowej wizji świata i człowieka.
1. Gwara jest sposobem interpretacji otaczającego świata, konceptualizowanego przez formy i słowa nazywające określone fragmenty rzeczywistości, które inaczej trudno byłoby zinterpretować, np.:
Jak zboże to wysechło do studoły wuzili, zrucali, w zapolach snopki układali i potem młócili cepem, był taki bijak, co nim tak uderzał w te zboże, i drugi ten kij co
w rękach trzymał, to jedne na to mówili cepilno, a drugie nazywali dzierżak. No i tak
całe zime młócili na toku (Zbereże, powiat Włodawa);
Dawno nie mieli pralek tylko zolnik, taka beczka na trzech nogach, na dnie była
dziura, żyby ścikała woda. Na bilizne nazywali chusty, bo byli lniane, bo to sieli każdy
konopie i lyn, to międlili i pocierali i przędli […]. A prali to mówi zolić bedo, układali
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pod wirzch zolnika, rozcilili płachte i na wierzch posypali popiołu na te płachte, i leli
ukrupem, i z tego popiołu robił sie ług. To nazywali zoła. I to dziuro u dołu leciała,
postawiali szaflik i dwa dni zulili (Susiec, powiat Tomaszów Lubelski);
Nie nazywali kiedyś jeżyny tylko u nas nazywali dziady. A mama mówi może
pani sobie kupi dziadów. A ta pani, że ona chce zobaczyć, co to jest te dziady, no ji
ja zdjełam koszyk, rozwinełam, bo to tam było w jakiejś tam płachetce no ji, a ona
mówi, ło jeżyny. A matka mówi: tu jeżyn nie przyniesłam tylko dziadów. To zawsze
na to mówili tak, dziady i już. A jeżyny u nas nazywało sie to, co rosno, te krzaki
u nas nazywali jeżyna, a owoc dziady (Lipa, powiat Stalowa Wola);
To już jak zaczno żąć, bo na wsi tu długo sirpami żeli, to taka sie nazywała pustatnica piersza stawała. Ustawiali sie na klucz i tak żeli. I jak przyjdzie pan tu ta
pustatnica naszykuje na początek żęcia wstążke i bierze kwiata i wsadzi i zrobi takie
przywiąsło, co sie nim wiąże zboże. I jak pan, no taki czy z dwora, czy guspodarz, to
już pustatnica wychodzi i jemu kładzie przyd nogi, a pan musi za to dać pare groszy
(Lipnica, powiat Biała Podlaska).

2. Gwara stanowi element tradycji ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, w której „kulturowo-językową przestrzeń wpisuje się
dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Jest to dialog specyficzny,
bo wielowymiarowa jest przestrzeń, w którą jest on wkomponowany. Jest
to nie tylko przestrzeń języka jako swoistego identyfikatora i wyróżnika regionu, ale szeroko pojętej kultury, na którą składa się tożsamość jako miejsce, ale też jako sfera duchowego dziedzictwa regionalnego” (Pelcowa 2010:
66–67). Gwara to często język dzieciństwa, z którego sie wyrasta. To taki
trochę niechciany i niepotrzebny bagaż, który sie zostawia, aby po latach
po niego wrócić. Bo gwary to powrót do przeszłości, do korzeni. Powrót do
miejsca urodzenia. Ich przekształcenia uzmysławiają nieuchronność zmian
w języku i strukturze obyczajowej wsi, ale też potrzebę budowania nowego
obrazu świadomości społecznej. Gwara różni się od języka ogólnopolskiego, a więc daje z jednej strony poczucie inności i jednocześnie ubogacenie języka, a drugiej – poczucie zakorzenienia. Daje też poczucie jedności
i stabilności, a tym samym – bezpieczeństwa. I chociaż niewiele osób dziś
mówi na wsi gwarą, to często bez jej znajomości utrudniony byłby kontakt
międzypokoleniowy w rodzinie, w środowisku wewnątrzwiejskim. Gwara
pomaga łączyć pokolenia, pozwala na przekazanie norm i wartości środowiskowych. Jest zatem nośnikiem tradycji.
3. Gwara jest określona przez czynnik geograficzny i ma charakter
lokalny, co przekłada się na wąski zasięg geograficzny i ograniczony zakres
używalności. Jednak z powodu określonej lokalizacji w czasie, a szczególnie
w przestrzeni, jest wykładnikiem „małej ojczyzny” i identyfikatorem kręgu
swojskości. Ponadto, funkcjonując jako zewnętrzny językowy reprezentant
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kultury wiejskiej, jest dla mieszkańców najstarszego pokolenia podstawowym środkiem komunikacji językowej, szczególnie w sytuacji nieoficjalnej,
np. w rozmowach rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich. Jest symbolem
trwania oraz przynależności kulturowej i ważnym składnikiem więzi terytorialnej. Pokazuje nie tylko „bogactwo tradycyjnej kultury ludowej, ale
też pozwala ocalić od zapomnienia i przekazać następnym pokoleniom to,
co nieuchronnie przemija, a co stanowi jednak istotę tradycyjnej polskiej
wsi” (Pelcowa 2001: 7). Nikogo nie można zmusić do mówienia gwarą i nie
ma takiej potrzeby, bo obowiązującym jest język ogólnopolski i jego normy,
ale jednolitość i znormalizowanie tego języka nie pozwala na wydobycie
specyfiki miejsca, czasu, regionu. Do tego potrzebne jest to, co wyróżnia,
i taką rolę spełnia gwara. Ludziom najstarszego pokolenia obecność gwary nie przeszkadza i nie odczuwają oni potrzeby posługiwania się językiem
ogólnopolskim także często w sytuacjach oficjalnych. Ponadto form gwarowych nie dostrzegają, bo nie znają czynnie języka ogólnopolskiego, który wchodzi wraz z nowym typem kultury i nowymi desygnatami, chętnie
przyjmowanymi, bo taka jest konieczność cywilizacyjna, ale nie zawsze
rozumianymi.
4. Gwara jest elementem budowania opozycji dawny – współczesny.
To trwanie i przemijanie jako nierozłączne elementy życia wsi, współistniejące we wszystkich dziedzinach życia i dopełniające się. Z jednej strony,
mamy bowiem świadomość ciągłości tradycji, określenie swojego miejsca
(zarówno tu i teraz, jak i w przeszłości), mowę przodków, kultywowanie
zwyczajów i obyczajów, przestrzeganie ustalonych tradycyjnie norm postępowania, szacunek dla określonego systemu wartości, miłość i przywiązanie do ziemi, z drugiej – następstwo pokoleń i ciągłą konfrontację
przeszłości z teraźniejszością, a także przekształcenia w systemie językowym mieszkańców wsi, sprowadzające się w zasadzie do zaniku gwary pod
wpływem języka ogólnego oraz do zmian w mentalności i świadomości językowej, spowodowanych wpływem nowoczesnej techniki i cywilizacji.
5. Jako mowa ludności określonego terenu, przekazywana z pokolenia
na pokolenia, gwara jest łącznikiem między przeszłością a współczesnością, a przez porównanie tego, co było i tego, co jest, stanowi nawiązanie
do przyszłości. Dokumentują to przekazy:
No i co było robić, znowu było kopanie, znowu było kopanie to lotało sie, bo to
teroz to kumbajnym, rozmaite maszyny, downi to tylko motykami sie kopało. No
pojechaliźwa, ano tako jest znowu do, do takiego baora kopać kartofle, płaciły po
dwa złote za dniówke, no pośliźwa. Kopaliśmy trzy tygodnie bez przerwy z moju siostrzyczku. To jo już koszyków nie mogłam nosić, aby kopałam, una nosiła koszyki, bo
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to trzy tygodnie trza było te kosze dźwigać na sobie. A tera letko ludziom, kombajn
jest i człowieka nie trza (Babin, powiat Lublin);
Zawsze z babcio robiłyśmy na święta pająka i zawieszało sie go przy pułapie, na
belku był gwóźdź i tam sie go zaczepiało, a tera ni ma tego, inne uzdoby so (Krynica,
powiat Chełm);
Kiedyś to róźności gutuwali, nie to co tero, róźne take piroszki, kasze, grochy, sołoduche, syrwotke, kulasze, a tero to chto by tam kulasze gutowoł na kulacje, to za
dużo ruboty, bo to trza cały czas kuciać, to żeby sie za prętko ni zgęsło i ni przypoliło
sie, tero każdyn ni mo czasu, robi sie kanapki i już, i pilota w ręke i patrzy sie na telewizje. Ale co to za życie (Źrebce, powiat Zamość).

Współczesna wieś, zawieszona między tradycją a nowoczesnością,
to połączenie tego, co dawne i tego, co współczesne. Mimo wielu zmian,
nowa technika, zuniformizowana, nie jest w stanie stworzyć nowego obrazu świata, jest on zatem wspomagany przez świat dawnych nazw, form,
zwyczajów, obyczajów, wierzeń i obrzędów. Przeszłość i współczesność
przenikają się i uzupełniają, stanowiąc przy tym nierozerwalną całość, nadającą ton egzystencji wiejskiej, a zjawiska językowe łączą się i przeplatają. Słusznie twierdzi Marian Kucała, że „nie ma już dziś nie tylko regionu,
[...], a może nawet rodziny, w których by się zachowała gwara bez żadnych
wpływów języka ogólnego” (Kucała 1996: 164), ale są jeszcze osoby, które
mówią tylko gwarą.
6. Gwara oddaje ślady dawnych czasów, umotywowane nie tylko regionalnie, ale przede wszystkim kulturowo, obyczajowo, religijnie, jest wykładnikiem historii regionu, jego miejsca w globalnej przestrzeni, określenia
własnej odrębności i pokazania zbieżności językowej z innymi regionami.
Jest świadectwem wzajemnego przenikania i dopełniania się różnorodnego
żywiołu językowego i kulturowo-obyczajowego. Przywołuje świat miniony,
którego już nie ma, a symboliczna wartość słów i zachowań językowych należy do kulturowych identyfikatorów regionu. Zatrzymajmy się przy kutii –
potrawie wigilijnej z maku, miodu i tłuczonej pszenicy i soroczce – koszuli,
czyli nazwach i desygnatach trwale związanych z regionem, stanowiących
symbol czasu i miejsca, bo – jak twierdzą starsi mieszkańcy wsi:
Kutia to tradycyjna potrawa na wigilie i tak w roku to sie ji nie gutuje, tylko na
wigilie, bo to ważna potrawa, taki symbol świąt jest, narodzenia Jezusa. Ale to w innych strunach ty kuti nie gutujo, ale tu tylko u nas, bo tu ta tradycja sie zachowuje
(Biszcza, powiat Biłgoraj);
Tak nieraz jeszcze jak sie ładnie łubiliło, wzieło sie łyżke kuti o powałe, to cały
rok widać było. Pszenica będzie tak rosnąć mocno jak ta kutia przyczepiła sie do
samy powały. Łona sie dobrze przyczepiła, bo i mak i miód, sie dobrze przyczepiła,
bo gospodynia akuratna i umi kutie zrobić (Szczebrzeszyn, powiat Zamość);
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Soroczka to czterdzieści prac trzeba było wykonać, żeby zrobić koszuli. Czterdzieści prac, tak. Najpierw posieji sie len, potem sie jego piele, potem sie jego rwie
i układa sie w takie kuczki, potem sie przywozi i te kuczki sie bije, nasienie odlatuje,
a to do wody moczy sie ni w rzece, bo rzeka bieżąca, to takie stojące, jakie to kiedyś
różne były bagienka. Teraz sie wyciąga i sie rozciąga nie na ziemi, ale na trawie, na
po zżętym zboży, to już ile robót. Potem zbiera, no jak wyschnie sie pociera, próbuje sie, ło jak już sie włókno pokazuje, to wtedy sie już zbiera i sie łamie. […] A po
łamaczce to sie jeszcze międli. Potem klepie sie klepaczko, potem czesze sie takim
drucianym grzebieniem, potem sie już przędzie na kółku, kołowrotku, ale jeszcze te
motki to sie gotuje w takim popiele, żeby ono było takie troszke miększe i wtedy sie
snuje na snuwli, jeszcze w stodole wisi u nas. No potem już coż, zwijało sie te nici na
snuwle i ze snuwli na warsztat, z warsztatu no już płótno jest, to sie nosiło na wiosne
na wode na łąke, żeby bielało, słońcem wybielało, na płytko wode, no i teraz już koszuli szyć, to ile to robót (Dubica, powiat Włodawa).

W przywołanych interpretacjach słów, wplecionych w szerszy kontekst
kulturowy, zamyka się kulturowy identyfikator regionu, ale zarazem obraz
przeszłości zakrzepłej w języku.
7. Gwara jest dokumentem epoki i tradycji, która odeszła, ale żyje
jeszcze w pamięci osób starszych; świadectwem przeszłości i mówienia
o niej. To zamknięty w języku stary świat, ale także nostalgia za tym, co
minęło – wspomnienia z dzieciństwa i młodości oraz nawiązanie do polskiej tradycji kulturowo-obyczajowej, zwyczajów kultywowanych w domu
rodzinnym, w społeczeństwie wiejskim, np.:
Darcie pierza to chudziło si na deńki, w garczek sie pchało pierze i chudziło si
na wiczórki. Zbirali sie tam kubjety, ale każdyn, kiedyś ni rubili tak jak teraz, teraz
robio, panie, że zbirajo sie wszystkie, jedna ma pierze i wszystkie sųsiady sie zbirajo
i dro. To sie kubjety zbirajo i dro dupuki zedro i wódkie dajo, łobjady robjo, częstujo.
[...] A kiedyś to pióra tak ni darli, tylko brali, każda panna sobje wzieła w garczek
swoje pióra darła i ta sųsiadka musiała dać jeść, na deńki takie byli. Deńki takie byli.
O, no to takie, tak sienazywali deńki, tak jakby, panie, ja zajszła, ło pan przyszed
tutaj i swoje prace robił, jak musiała dać panu jeść, tak sie nazywali deńki, tak, takie
deńki sie nazywali (Świerże, powiat Chełm);
Składali ludzie jedne drugim życzenia na Nowy Rok nie tak jak dzisiaj przychodzo i dziń dobry, przódzi to z Bogiem wszystko było, a pu świętach były te wiczory
tak zwane święte, żeby śpiewać te kulędy, i śpiwali du samych Trzech Króli, no niczego nie można było robić, już był swięty wieczór tak samo jak święta, a tera na nic nie
patrzo, robio i już. Ni ma już ty tradycji co kiedyś (Modryniec, pow. Hrubieszów);
Był zwyczaj taki, że słume pirse przynosili, rozścielali, dzize te co chlib piekli na
środku chałupy stawiali i siana troski i tam nakrycie na to i późni te pokarmy stawiali i jedli pośnik z jedny miski (Wolica, powiat Janów Lubelski);
Po kolacji już jak śpiewaliśmy kolędy, no to wtedy zawsze ubieraliśmy sie i szliśmy na podwórko, tato brał wcześniej przygotowane powrósła, co były cepami takie
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wymłócone. No i brał te powrósła, no i tak podchodziliśmy przeważnie do tych jabłonek, do gruszek, tam co najmniej rodziły. No i tato zawsze siekiere wzioł i sie tak
zamachnoł siekiero i sie pytał ty jabłonki, bedziesz rodzić czy nie bedziesz? Jak nie
bedziesz rodzić, to cie zetne. Mama tam z tyły krzyczała, bede rodzić, bede rodzić,
juści bede rodzić. No i zostawialiśmy te jabłonke, no i tak do każdego krzaczka podchodził, no każdy oczywiście bedzie dorodny i jabka i gruszki takie bedo dorodne,
bedo rosły. No i przychodziliśmy z powrotem, braliśmy troche słomy ze stodoły, no
i szliśmy tak troche daly za stodołe, żeby to słome spalić i żeby podziękować Panu
Bogu, że wystarczyło dla nas, dla naszych zwierząt. I właśnie jeszcze, żeby oświetlić
droge Panu Jezusowi jak sie bedzie rodził, żeby trafił do naszego domu (Lipowiec,
powiat Zamość).

8. Gwara jest też tworzywem literackim, zarówno standardowej literatury pięknej, jak i twórczości ludowej i tekstów folkloru, oddających
obyczajowość, mentalność, sposób myślenia mieszkańców wsi, koloryt lokalny. Jest elementem krajobrazu, obrazem przeżyć bohaterów oraz przestrzennego usytuowania akcji. Może „zyskać – niekiedy zyskuje – pozycję
stylu, czyli swoistego funkcyjnego wariantu językowego o określonym, wyspecjalizowanym przeznaczeniu sytuacyjnym, jako język rodzinny, sąsiedzki, lokalny. Tradycje takiego używania gwary – silne na Śląsku, Podhalu,
Pomorzu – nie są obce żadnemu regionowi Polski” (Bartmiński 1990: 121,
49–77, 101–122). W pieśniach i widowiskach obrzędowych gwara odżywa
i nabiera nowego wymiaru, występując nie tylko w funkcji artystycznej, ale
stając się istotnym elementem kontrastowania nacechowanego pozytywnie,
z pokazaniem odrębności, ale też – podkreśleniem wartości języka i kultury własnego regionu, wsi, miejsca.
Analiza przywołanych powinności i cech charakteryzujących gwarę,
wzmocniona wypowiedziami mieszkańców wsi, pozwala na stwierdzenie,
że gwara wartościuje i porządkuje przestrzeń językową wsi, wyznaczając przy tym granicę między swoimi i obcymi. Jest dziedzictwem kultury
narodowej, symbiozą tego, co dawne i tego, co współczesne. Jest nie tylko elementem tożsamości regionalnej, ale także ostoją swojskości, poczucia zakorzenienia, swojego miejsca na ziemi. Podkreśla zarówno grupową
wspólnotę terytorialną, jak i odrębności poszczególnych obszarów, składających się na obraz językowy, kulturowy i obyczajowy danego regionu.
Tak rozumiana gwara jest łącznikiem między przeszłością i współczesnością oraz pomostem między pokoleniami i istotnym elementem
tradycji.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że różnorodność językowa i kulturowa
każdego regionu jest jego bogactwem, które nie tylko trzeba zachować, ale
też pielęgnować i umieć wykorzystać dla współczesności, bo na naszych
oczach zmienia się obraz cywilizacyjno-kulturowy, co sprawia, że zmienia
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się także rzeczywistość językowa i pozajęzykowa. Ten fakt zobowiązuje nas
do zarejestrowania tego, co nieuchronnie odchodzi, stając się nie tylko ważną częścią przeszłości, ale również istotnym wyznacznikiem dawnej i aktualnej tożsamości regionalnej, bo „ktokolwiek nie badał starannie gwar swego języka, zna go tylko do połowy” (Doroszewski 1962: 425 – za Charlesem
Nodierem). Ale mimo dostrzegania wartości gwar, stosunek do nich jest
zróżnicowany i często wzbudza kontrowersje nawet u tych, którzy gwarę
uznają za wartość samą w sobie, jak i tych, którzy mają odmienne zdanie.
Różnie też kształtuje się stopień zachowania gwar w poszczególnych
regionach Polski. Na Kaszubach gwara jest tożsama z językiem, na Śląsku
jako drugi język używany przez mieszkańców „jest w pełni żywym językiem śląskich rodzin, podstawowym kodem spontanicznej komunikacji
wśród swoich” (Skudrzykowa, Tambor, Urban, Wolińska 2001: 211), świadectwem kultury, narzędziem komunikacji, składnikiem poczucia przynależności regionalnej i elementem identyfikacji grupowej. Zarówno na
wsiach, jak i w typowo śląskich czy kaszubskich miastach, język ogólnopolski i gwara współistnieją ze sobą, tworząc dwujęzyczny obszar językowy. W tym wypadku gwara zachowuje status języka, którym posługują się
wszystkie środowiska społeczne. Na Podhalu gwara pełni funkcję identyfikującą i promującą region, stając się często elementem marketingu. Na
innych obszarach gwara jest mową wiejską, a jej używanie współcześnie
ogranicza się do osób starszych i określonej sytuacji komunikacyjnej –
głównie do kontaktów rodzinnych i z najbliższym otoczeniem. Ważną rolę
odgrywa także sytuacja, w jakiej odbywa się akt komunikacji: oficjalna –
nieoficjalna, oraz rodzaj rozmówcy: gwarowy – niegwarowy, miejscowy –
obcy. Istotny jest ponadto aspekt pragmatyczny, czyli działanie i zachowanie językowe mieszkańców wsi w odniesieniu do konkretnej rozmowy i realiów otaczającego świata. Kształt wypowiedzi zależy od tego, kto mówi,
do kogo, o czym, w jakiej sytuacji i w jakim celu, a także w jakim wieku
jest opowiadający, jaki wykonuje zawód, jakie ma wykształcenie oraz jak
kształtuje się poziom jego świadomości, kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej (Grabias 1994: 281–282; Kurek 1995: 63–70; Pelcowa
2000: 91–104).
Współczesna rzeczywistość stawia nowe zadania: nie tylko opisać
świat, którego już prawie nie ma, ale umiejętnie połączyć „stare” i „nowe”
oraz pozwolić, aby „gwara – w obliczu globalizacji i jednocześnie rodzących się tendencji do zachowania różnorodności języków i kultur w Unii
Europejskiej – nabrała nowego znaczenia jako istotny element nie tylko
tradycji i kultury ludowej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ale też
tożsamości regionalnej, funkcjonując jako dokument epoki i tradycji, która
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odeszła, ale żyje jeszcze w pamięci osób starszych, jest świadectwem przeszłości i mówienia o niej” (Pelcowa 2012: 8–9). Jako przykład wartości gwary i konieczności jej ochrony, należy przywołać Witolda Doroszewskiego,
cytującego słowa jednego z XIX-wiecznych korespondentów: „kto by chciał
zniszczyć gwary, musiałby zniszczyć słońce, chłód nocy, gatunek pożywienia, jakość wód, człowieka jako całość” (Doroszewski 1962: 424). Należy
zatem „nie tylko ocalić od zapomnienia to, co było, i co jeszcze pozostało,
ale pozwolić młodym ludziom odkryć gwarę na nowo. Mimo nowoczesności, polska wieś powinna zachować swoją odmienność kulturową i swoją
tożsamość” (Pelcowa 2002: 391–392), bo pozbawiona świata przeszłości staje się obca, nawet dla jej mieszkańców. Co więcej, jeżeli wieś będzie starała
się upodobnić do miasta, to straci to, co najcenniejsze – swoją odmienność
kulturową. A właśnie gwara rozumiana nie tylko jako właściwości ściśle językowe, ale rozszerzona na sferę obyczajową, wierzeniową, aksjologiczną,
i łącząca wszystkie te dziedziny kulturowe, pozwala zachować specyficzną
wartość odrębności lokalnej i regionalnej, stając się tym samym częścią
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
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dialect as a carrier of local
and regional cultural heritage
The study analyses the function of dialect as an element of culture, art and identity.
The dialect is understood not only as a manner of speaking, but also as a way of
interpretation of the surrounding world as well as an element of rural tradition
passed down from generation to generation. Additionally, a dialect plays a role in
building the opposition of old vs. contemporary and in specifying the notion of familiarity and ‘little homeland.’ The dialect bridges the past and the present as well
as generations. It is also an exponent of history. Being a relevant part of an intangible cultural heritage, the dialect organizes the linguistic space of the countryside,
simultaneously preserving the specific value of local and regional distinctiveness.
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Gwara jako element regionalnego
dziedzictwa kulturowego
Jadwiga Wronicz
Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

W

spólny język jest jednym z istotnych elementów tworzących więź
między członkami danej społeczności. Charakteryzując wspólnotę
narodową na ogół wymienia się wspólne terytorium, wspólną historię, kulturę i wspólny język. Kultura to według Uniwersalnego słownika języka polskiego „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym […]” (Dubisz 2006: 357). Możemy
stąd wyprowadzić definicję kultury polskiej: całokształt dorobku wytworzonego przez wspólnotę zamieszkałą w Polsce lub wywodzącą się z Polski.
Ponieważ interesuje nas tu szczególnie dorobek niematerialny, wymienimy
tu literaturę, historię, prawo i religię, z którymi wiąże się system wartości
wyrażony przez normy prawne i obyczajowe. Przekaz wszystkich tych elementów – zarówno między jednostkami, jak i między pokoleniami – dokonuje się za pomocą języka. Widać stąd, że język pełni tu kluczową rolę. Jerzy
Bartmiński pisze, że „język ojczysty – będący najbardziej znaczącą, najbardziej intymną cząstką narodowej kultury, dającą poczucie swojskości i zakorzenienia – pozostaje znakiem rozpoznawczym tożsamości narodowej”
(Bartmiński 2001: 15). Zaznaczając nieidentyczność terminów użytkownik
języka i członek narodu, autor przyznaje, że język polski w powszechnym
odczuciu pozostaje „istotnym czynnikiem identyfikacji narodowej i najbardziej oczywistą więzią łączącą Polaków” (Bartmiński 2001: 16).
Język polski nie jest tworem jednolitym. Jego zróżnicowanie można
rozpatrywać w aspekcie chronologicznym (język staro-, średnio- i nowopolski), terytorialnym (odmiany regionalne i dialekty) oraz funkcjonalnym (style). W moim wystąpieniu zajmę się odmianami terytorialnymi
i funkcjonalnymi.
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Pierwszej klasyfikacji odmian współczesnego języka polskiego dokonał w roku 1956 Zenon Klemensiewicz. Za podstawową opozycję występującą w języku narodowym przyjął opozycję między językiem ogólnym
a językiem regionalnym. Język ogólny to oficjalna odmiana języka narodowego, skodyfikowana w postaci słowników i gramatyk, obowiązująca
w kontaktach oficjalnych. Jest ona przedmiotem nauczania w szkole. Język
ogólny obejmuje język literacki, naukowy, administracyjny i szkolny, natomiast język regionalny w ujęciu tego autora stanowią dialekty i gwary
(Klemensiewicz 1963: 128).
W językoznawstwie polskim używa się terminów dialekt i gwara.
Dialekt oznacza język ludności pewnego regionu, różniący się pewnymi
cechami gramatycznymi i leksykalnymi od języka ogólnego, przy czym
granice występowania tych cech nie muszą się pokrywać z granicami dialektów. W skład dialektu wchodzą gwary, występujące na mniejszym obszarze. Można też traktować dialekt jako pewien twór abstrakcyjny, zespół
cech gramatycznych i leksykalnych, natomiast gwarę – jako jego rzeczywistą, tekstową konkretyzacją. Wtedy relację między terminami dialekt i gwara można porównać do stosunku między pojęciami fonem i głoska. Trzeba
jednak powiedzieć, że w wielu pracach terminy gwara i dialekt używane są
zamiennie i takie ujęcie prezentuję w moim wystąpieniu.
W kulturze polskiej język ogólny jest kojarzony z miastem i wyższym
poziomem kultury. Zajmuje on w hierarchii odmian pozycję najwyższą,
natomiast gwary, utożsamiane z wiejskością oraz prymitywizmem i brakiem wykształcenia, zajmują pozycję najniższą. Tę opozycję uważa Ryszard
Tokarski za jeden z wyznaczników językowego obrazu świata utrwalonego w polszczyźnie (Tokarski 1999: 80). „Gwara […] uznawana jest za gorszy wariant języka, ośmieszający swego użytkownika, dlatego naturalny
jest proces wyzbywania się gwary […] – Nie rób wiochy; słoma wystaje mu
z butów; wieśniak; wieśniara; wiochmen; burak; wsiok – Przytoczone wyrażenia języka polskiego wprowadzają negatywną ocenę zachowań, eksponując niezbyt eleganckie maniery, mało subtelny sposób bycia itd. Wszystkie
jakoś nawiązują do wsi […], wszystkie niosą oceny negatywne” (Skudrzyk,
Urban 2010: 25).
Ten stereotyp obowiązuje do dziś. Ma on swe źródło w opozycji względnie jednolitej, ponadregionalnej kultury szlacheckiej i zróżnicowanej terenowo kultury chłopskiej. Pierwsza z nich przekształca się w ciągu wieków
w kulturę inteligencką kojarzoną z miastem, natomiast druga pozostaje kulturą wsi. W miejsce opozycji: dwór – wieś pojawia się nowa: miasto – wieś.
W wieku XIX wobec braku niepodległości wspólny, jednolity język ogólnopolski, obecny w dziełach literackich czytanych we wszystkich zaborach,
232

język jako składnik dziedzictwa kulturowego

staje się głównym spoiwem łączącym Polaków. Troska o jego czystość jest
jednym z najważniejszych zadań inteligencji, która czuje się odpowiedzialna za przekaz kultury narodowej. Wzmacnia się wysoki prestiż tej odmiany.
Romantyczne, a potem młodopolskie fascynacje ludowością nie powodują
przewartościowania w ocenie gwary, gdyż jej użytkownicy są przedmiotem
zainteresowania, a nie partnerami dialogu. Również po roku 1918 nie zmienia się pozycja języka ogólnego – jego nosiciele zajmują najwyższe miejsce
w hierarchii społecznej. Po II wojnie światowej zmienia się struktura socjalna warstwy inteligenckiej. Znaczną jej część stanowią ludzie, których językiem pierwszym była gwara. Dostępność wykształcenia umożliwia awans
społeczny, ale jego warunkiem jest wyzbycie się gwary (Wronicz 2010: 209–
219) Jest to zadaniem szkoły. W cytowanej wcześniej pracy o odmianach
polszczyzny autor stwierdza, że szkoła powinna umożliwić opanowania
przez ucznia języka ogólnego ze stopniową eliminacją gwary jako mowy
przede wszystkim starszych, niewykształconych mieszkańców wsi. Jasna
deklaracja, że gwara w nauczaniu szkolnym „nie jest przedmiotem uprawy ani systematycznej, metodycznej troski o zachowanie” i że może być
zaledwie tolerowana na niższych etapach kształcenia (Klemensiewicz 1961:
108–109) powoduje, że nauczyciele traktują elementy gwarowe pojawiające
się w języku uczniów jako błędy i dążą do ich wyeliminowania. Wiele dzieci
mówiących gwarą doświadczyło piętnowania czy wyśmiewania przez kolegów, a nawet nauczycieli. Jednocześnie ta odmiana języka jako język pierwszy była dla nich językiem najbliższym sercu i dlatego jego wyśmiewanie
odczuwały jako szczególnie bolesne. W ten sposób szkoła utrwala obecny
od dawna stereotyp plasujący wysoką kulturę i gwarę na przeciwległych
biegunach. Tę ostatnią traktuje się jako system jednofunkcyjny, możliwy do
użycia tylko w odniesieniu do sfery bytowej (Wyderka 2008: 32).
Trzeba jeszcze odnotować specyficzną sytuację występującą na Górnym
Śląsku. Tu gwara jest mową nie tylko ludzi ze wsi, jednak w sposobie traktowania mówiących gwarą przez inteligencję posługującą się językiem
ogólnym pojawia się ten sam stereotyp: kto mówi gwarą, ten jest niewykształcony, prymitywny, gorszy. Jolanta Tambor pisze, że jeszcze „w latach
sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych ubiegłego wieku używanie gwary
karane było obniżoną notą ze sprawowania lub z konkretnego przedmiotu”
(Tambor 2008: 100).
Niska pozycja gwary i szeroki dostęp do języka ogólnopolskiego poprzez literaturę, radio i telewizję, powodują szybkie kurczenie się zakresu
jej użycia. Analizując stan zachowania gwar pod koniec XX wieku, Jerzy
Reichan stwierdza, że „w większości wypadków trwają one w tych samych
układach geograficznych jak blisko sto lat temu, kiedy po raz pierwszy
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opisał je Kazimierz Nitsch” (Reichan 1999: 262). Porównując stan gwar opisany przez Nitscha ze stanem obecnym, autor zauważa, że nie ma w gwarach współczesnych większych różnic jakościowych w stosunku do systemu przełomu XIX i XX wieku, natomiast istnieją duże różnice ilościowe
i dlatego obecnie „praca dialektologa zaczyna przypominać badania archeologa: jest to uciążliwe doszukiwanie się u najstarszych osób we wsi resztek
gwarowego systemu” (Reichan 1999: 265).
Reakcją na zanikanie gwar są próby podniesienie ich prestiżu przez zaprzeczenie ich charakteru, czyli twierdzenie, że gwara nie jest gwarą, lecz
językiem równorzędnym w stosunku do polszczyzny ogólnej. Ułatwia to
powszechna nieznajomość zagadnień językowych i utożsamienie pojęcia
„język polski” z jego odmianą ogólną, zwaną dawniej językiem literackim. Zdania typu W domu mówiłem gwarą, język polski poznałem dopiero
w szkole, czy To jest tłumaczenie z polskiego na góralski, sugerują, że chodzi
o dwa różne języki.
Utożsamianie gwary z językiem wsi jest bezpodstawne. Mieszkańcy
miasta i mieszkańcy wsi nie stanowią wspólnot hermetycznych – w języku
jednych i drugich pojawiają się cechy związane z przynależnością do miejsca pochodzenia czy zamieszkania: w Krakowie można usłyszeć wymowę
tyk dobryk ludzi, w Poznaniu woda w kałuży jest miałka, a na obiad gotuje
się pyry, w Warszawie Halyna idzie na wycieczkie. Także podział na regionalizmy, które mogą wystąpić w języku ludzi wykształconych, i dialektyzmy,
które nie mogą w nim wystąpić (Ubrańczyk, Kucała 1999: 318), nie wydaje się celowy. Należałoby raczej powiedzieć, że cechy gwarowe występują
w mowie ludzi wykształconych i mieszkających w mieście w mniejszym
nasileniu. Nieuzasadnione jest także ograniczenie funkcji gwary do komunikacji w najprostszych sytuacjach życiowych. System gwarowy może być
tworzywem języka artystycznego, jak tego dowodzą Na Skalnym Podhalu
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Słowo o ślebodzie Józefa Tischnera czy bogaty dorobek literacki poetów cieszyńskich.
Jest rzeczą pozytywną, że rośnie świadomość wartości regionalnego
dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza gwary, ale ocalenie tego dziedzictwa
jest możliwe tylko pod warunkiem podniesienia pozycji gwary w świadomości społecznej oraz poznania i upowszechnienia wiedzy o dialektach,
opartej na bogatej dokumentacji gramatycznej, leksykalnej i tekstowej,
gromadzonej w placówkach dialektologicznych od przeszło 100 lat. W ten
sposób może zostać zachowana ciągłość przekazu bogactwa kultury regionalnej. Jest to zadanie dla nauczycieli i publicystów.
Należałoby postulować powrót do edukacji regionalnej w szkole, poprzedzony dobrym przygotowaniem dialektologicznym i etnograficznym
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nauczycieli. Świadomość odrębności pewnych elementów kultury własnej „małej ojczyzny” w stosunku do „wielkiej”, jak i chęć zachowania oraz
przekazania następnym pokoleniom lokalnych tradycji, może stać się podstawą określenia przez uczniów własnej tożsamości. Stopień utożsamiania
się z własnym narodem i jego kulturą, zarówno w wymiarze ogólnym jak
i regionalnym, jest zależny od wrażliwości danej osoby na wartość tej kultury. Nie można tej wrażliwości ani nakazać, ani zabronić. Można ją natomiast kształtować i jest to zadanie szkoły.
Pojawiające się na Śląsku dążenie do uznania mowy Górnoślązaków za
język regionalny podlegający ochronie na podstawie Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych (Dz. U. z 2009 r. nr 137, poz. 1121),
napotykają na trudność, gdyż Karta ta nie dotyczy dialektów. Wobec tego
zaczyna się kwestionować podział na języki i dialekty. Wprowadzony przez
Alfreda Majewicza termin etnolekt, obejmujący zarówno języki jak i dialekty, ma zastosowanie głównie w klasyfikacji języków – jak pisze autor –
„dotychczas bardzo słabo zbadanych lub zupełnie nieznanych” (Majewicz
1989: 10). Nie ma powodu, by stosować go do języka polskiego lub innych
języków słowiańskich. Trzeba przypomnieć, że granice między dialektami polskimi a dialektami sąsiednich języków zostały wytyczone w oparciu
o cechy wewnątrzjęzykowe, na podstawie badań mowy ludności autochtonicznej. Stało się to na początku XX wieku, kiedy granice polityczne Prus,
Rosji i Austrii nie były granicami językowymi. Dokonany wtedy podział
języków i dialektów słowiańskich wypracowany przez slawistów, w głównych zarysach zachowuje ważność do chwili obecnej. Twierdzenie, że
mowa Ślązaków nie jest dialektem polskim, jest równie bezpodstawne, jak
twierdzenie, że język polski nie jest językiem słowiańskim.
Fakt, że w Narodowym Spisie Powszechnym z roku 2002 ponad 56 tysięcy osób zadeklarowało śląski jako język używany na co dzień, oznacza
jedynie, że jest to dialekt żywy, funkcjonujący do dzisiaj, a nie że jego użytkownicy uważają go za osobny język. Posługiwanie się dialektem w kontaktach nieoficjalnych przez mieszkańców danego regionu jest zjawiskiem
powszechnie występującym w wielu krajach Europy. Trzeba przyznać, że
w Polsce jest rzadkością, związaną z przeświadczeniem, że użycie gwary
kompromituje.
Wzrost zainteresowania kulturą regionalną po roku 1989 obejmuje całą
Polskę i nie dotyczy tylko Śląska. Dokumentacja tej kultury w postaci słowników, izb regionalnych czy uroczystości nawiązujących do lokalnych tradycji, są jak najbardziej godne poparcia. Natomiast przeciwstawianie dobrego Ślązaka złemu Polakowi i twierdzenie np. że w okresie PRL Polacy
prześladowali Ślązaków, czy dowodzenie wyższości mądrego górala nad
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głupim ceprem lub odwrotnie, powinny być korygowane jako przejawy
tendencji szowinistycznych, które nie są właściwym sposobem kształtowania tożsamości regionalnej.
Tworzenie się języków i ich ujednolicanie są procesami wieloletnimi,
a może nawet wielowiekowymi. Można zebrać grupę ludzi i dokonać arbitralnej standaryzacji jakiejś odmiany, nie można jednak zmusić ludzi, by
posługiwali się w ten sposób sztucznie stworzonym językiem. Gdyby porównać język narodowy do drzewa, to dążenia niektórych działaczy regionalnych do stworzenia osobnego języka przypominają odcinanie konara
i sadzenie go w ziemi z nadzieją, że stanie się osobnym drzewem.
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dialect as an element of
regional cultural heritage
Dialects have a low status in the hierarchy of the Polish language varieties. The
use of dialect is negatively associated with “rusticity” and vulgarity. This has been
one the causes of dialects disappearance. Some regional activists are trying to enhance the profile of their dialect in order to have it acknowledged as a regional
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language protected by the “European Charter for Regional or Minority Languages”.
However, the charter does not apply to dialects. The author regards the reinstatement of Regional Education at school, preceded by the teacher training courses
on dialectology and ethnography, as the proper way of dialects protection and
promotion.
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Dziedzictwo niematerialne – językowe
i symboliczne wyobrażenia więzi
w polszczyźnie ogólnej i w kulturze
ludowej
Więź społeczna opiera się na wspólnocie myśli.
Hans-George Gadamer

Ewa Masłowska
Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

N

iematerialne dziedzictwo narodowe, w aspekcie więzi językowo-kulturowych, obejmuje wachlarz zagadnień, ukazujący sposób oralnego istnienia człowieka w grupie społecznej o silnym poczuciu tożsamości.
Według Bronisława Malinowskiego, podstawowa funkcja mowy realizuje
się w kontekście działania (Malinowski 2003: 113). Związek między słowem
a czynem wskazuje na uwarunkowania przestrzenno-czasowe, w których
kształtują się relacje międzyludzkie, jak też – na udział czynników psychicznych i emocjonalnych, nadających słowu moc sprawczą w procesie
tworzenia rzeczywistości kulturowej:
Kontekst językowy jest tożsamy z kontekstem rzeczywistości kulturowej. [...]
Znacznie słów ujawnia się poprzez skutek, jaki wywierają na ludzkie umysły i ciała, a poprzez nie na otaczającą rzeczywistość, taką jaka została stworzona w danej
kulturze i jaka jest postrzegana. Dlatego też wyobrażone i umysłowe skutki są tak
samo ważne w sferze ponad materialnej, jak skutki prawne. Jednym z warunków
kontekstowych sakralnej lub prawnej mocy słów jest istnienie w ramach pewnej
kultury wierzeń, postaw moralnych i sankcji prawnych (Malinowski 2003: 113).

Myśl nestora etnolingwistyki okazuje się prekursorska w stosunku do
współczesnych badań nurtu kognitywistycznego w zakresie postrzegania
relacji między ludzkim umysłem a ciałem oraz kreacyjnej funkcji języka
w procesie konceptualizacji rzeczywistości. Wspólny danej społeczności
obraz świata opiera się, z jednej strony, na pamięci pierwotnych doświadczeń fizycznych i psychicznych, z drugiej zaś – na sposobie ich przetwarzania, czyli na budowaniu schematów mentalnych wyobrażeń, wykorzystywanych do tworzenia siatki pojęć na zasadach analogii i coraz bardziej
rozbudowywanych skojarzeń. Jednak dopiero te wzorce, które zostały
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utrwalone w zbiorowej pamięci, stanowią podstawę językowego continuum
na osi czasu, łącząc teraźniejszość z przeszłością i przyszłością. Łączność
pokoleniowa, realizowana w ramach kategorii „swój”, opiera się przede
wszystkim na wspólnej danej grupie społecznej wiedzy o świecie, utrwalonej w języku, w wierzeniach, w rytuałach, w obyczajach oraz w symbolice.
Wszystkie te elementy współtworzą kod kulturowy, umożliwiający komunikację społeczną.
Wiedza o świecie podlega zmianom, przewartościowaniom i modyfikacjom. Nasuwa się więc pytanie, na czym polega istota więzi międzypokoleniowej, stanowiącej dziedzictwo kulturowe. Odpowiedź wymaga zbadania
następujących kwestii:
1. Jakie psychofizyczne doświadczenia leżą u podstaw pojęcia więzi?
2. Jakie elementy świata realnego posłużyły do symbolicznego zobrazowania więzi?
3. Jak symboliczne wyobrażenie więzi funkcjonuje w języku?
4. Jakie są pozawerbalne sposoby komunikowania więzi i czy podlegają
leksykalizacji?
5. W jaki sposób symboliczne treści przypisywane więzi uobecniane są
w rytuale?
6. Jakie aspekty więzi tworzą kategorię „swój”?
Instrumentarium badawcze, wypracowane w nurcie kognitywnych opisów języka, wydaje się bardzo pomocne w odkrywaniu samego procesu
konceptualizacji, i – co za tym idzie – stałych komponentów semantycznych pojęć oraz profilowania ich struktur znaczeniowych w zależności od
kontekstu i punktu widzenia1. Istotnym założeniem podejścia kognitywnego jest zasada nierozdzielania pragmatyki od semantyki, dzięki czemu otoczenie kulturowe, łącznie z działaniami i zachowaniami odznaczającymi
1 Nurt kognitywistyczny w lingwistyce wiąże się przede wszystkim z nazwiskiem Ronalda
Langackera - autora fundamentalnej pracy Foundation of Cognitive Grammar (Langacker
1991). Koncepcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, znalazła licznych kontynuatorów (zwłaszcza Johnson, Taylor, Lakoff), rozwijał ją również sam
autor. Na gruncie polskim teoria ta zyskała popularność dzięki ożywionej dyskusji, jaka
toczyła się w ramach konwersatorium Język a Kultura. Wyniki rozważań nad zagadnieniami metodycznymi i teoretycznymi zostały opublikowane w 8. tomie tejże serii i stały się
inspiracją do dalszych poszukiwań zastosowania tych metod w badaniach nad językiem,
zwłaszcza w dziedzinie leksyki, semantyki. Ponadto polscy odbiorcy mogli zapoznać się
z Wykładami z gramatyki kognitywnej, wydanymi po dyskusji, jaka toczyła się z Ronaldem
Langackerem na UMCS (Langacker 1995). Do rąk czytelników trafił również tom prac pt.
Podstawy gramatyki kognitywnej pod red. H. Kardeli (Kardela 1994b), w którym zaprezentowane zostały stanowiska i propozycje badawcze reprezentantów rożnych ośrodków naukowych. Wiele opracowań utrzymanych w tym nurcie badań ukazuje się na łamach „Etnolingwistyki”, w kolejnych tomach serii Język a kultura oraz tzw. czerwonej serii wydawnictwa
UMCS.
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się wysokim stopniem utrwalenia, traktowane są jako inherentne składniki
znaczenia (Anusiewicz 1995; Bartmiński 2006; Bartmiński, Tokarski 1993;
Fife 1994; Kardela1992, 1994; Kalisz 1994; Tokarski 1988; Tolstaja 2004)2.
Zgodnie z tym założeniem rytualno-obrzędowe czynności i zachowania,
związane z wierzeniami i przekonaniami, utrwalone w konkretnych scenariuszach działań, stanowią integralną część znaczenia.
Punkt wyjścia analizy kognitywnej stanowi pojęcie bazy doświadczeniowej, rozumianej jako ustrukturyzowana wiedza o świecie, powstała
w wyniku kumulowania i przetwarzania w umyśle ludzkim powtarzających
się pierwotnych doświadczeń fizycznych, kinestetycznych, emocjonalnych
i psychicznych zdobytych w wyniku odbierania i reagowania na bodźce ze
świata zewnętrznego. Elementarne struktury wiedzy, nabytej w interakcjach
z rzeczywistością (tzw. domeny źródłowe), służą za wzorce mentalne do
odwzorowywania analogicznych procesów myślowych oraz do łączenia ze
sobą jednostek prostych w struktury złożone (Fife 1994: 14–15).
Przydatnym narzędziem badawczym do analizy procesów kognitywnych są tzw. przedpojęciowe schematy wyobrażeniowe3 (dalej SW).
Przyjmując założenie, że myśl jest wyobrażeniowa, a pierwotne doświadczenia percepcji świata – uwarunkowane budową ciała ludzkiego, uznano,
że stanowią one podstawę konceptualizacji (Johnson 1990; Krzeszowski
1994, 1999; Libura 2000). Przedpojęciowe schematy wyobrażeniowe, leżące u podstaw cielesności umysłowego pojmowania świata, posiadają
prymarną, skalowalną wartość aksjologiczną plus – minus (Krzeszowski
1994: 39–40). Wyobraźnia językowa korzysta zwykle z kilku SW, które wchodzą w skład hierarchicznie zróżnicowanej struktury znaczenia.
Pierwszoplanowa pozycja danego preschematu czyni go dominantą semantyczną pojęcia. Preschemat Wyobrażeniowy WIĘZI współwystępuje
zwykle z preschematami CENTRUM – PERYFERIE, CZĘŚĆ – CAŁOŚĆ,
KONTROLA – BRAK KONTROLI.
SW WIĘZI odwzorowuje doświadczenie narodzin i fizycznej więzi
z ciałem matki. Poczucie bezpieczeństwa, konotowane przez związek z łonem matki, nadaje mu wartość dodatnią. Struktura tego schematu wykorzystywana jest do budowania pojęć związanych z integracją, wspólnotą,
poczuciem tożsamości i identyfikacji (rodzina, naród, społeczeństwo).
2 Zagadnieniu konotacji jako inherentnego składnika znaczenia poświęcone były liczne opracowania zbiorowe, a zwłaszcza tomy z tzw. lubelskiej czerwonej serii: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988 oraz O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.
3 Teorię Przedpojęciowych Schematów Wybrażeniowych przedstawił M. Johnson w pracy The
Body in the Mind (Johnson 1990), w Polsce rozwinęli ją T. Krzeszowski (Krzeszowski 1994,
1999) oraz A. Labuda (Labuda 2000).
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SW CENTRUM – PERYFERIE odzwierciedla centralną pozycję doświadczającego w stosunku do otaczającej go rzeczywistości (bycie „w”).
Przestrzeń w zasięgu zmysłów wzorku i dotyku obierana jest jako dodatnio
waloryzowane CENTRUM – przestrzeń postrzegana jako „swoja”, w przeciwnie do obszaru wykraczającego poza zasięg wzroku, odbieranego zwykle w kategoriach obcości, waloryzowanego negatywnie (bycie „poza”).
Preschemat PERYFERII odnosi się do pojęć związanych z brakiem wiedzy,
z nieznanym, obcym, konotującym negatywne emocje i poczucie braku
bezpieczeństwa.
SW CZĘŚĆ – CAŁOŚĆ opiera się na doświadczeniu integralności ciała
ludzkiego. Preschemat CAŁOŚĆ, z wpisaną dodatnią waloryzacją, wykorzystywany jest do kreowania pojęć związanych z jednością, tożsamością,
współtworzy kategorię „swój”. Natomiast preschemat rozczłonkowania,
z waloryzacją ujemną, buduje pojęcia rozpadu, dezintegracji, zniszczenia.
SW KONTROLI odnosi się do cielesnego doświadczenia równowagi,
związanej z pionową pozycją ciała ludzkiego. Utrata KONTROLI wiąże się
z negatywnie ocenianym poczuciem zachwiania równowagi, ryzyka upadku i uszkodzenia ciała.

dziedzictwo a kategoria więzi

Mówiąc o narodowym dziedzictwie w kategoriach więzi, na poziomie języka
i kultury mamy na myśli pamięć semantyczną, która oscyluje wokół symbolu, języka, i rytuału. Pamięć SW WIĘZI uobecnia się w symbolicznych
znaczeniach, nadanych elementom obiektywnej rzeczywistości: łańcuch, nić,
ogniwo, sieć, węzeł, pępowina, które funkcjonują w języku jako metaforyczne obrazy więzi (WIĘŹ TO ŁAŃCUCH/NIĆ/OGNIWO/SIEĆ/WĘZEŁ/
PĘPOWINA). Wybór symbolu rzeczowego na zobrazowanie związków międzyludzkich (jak przyjaźń, małżeństwo, pokolenie) wskazuje na punkt widzenia, determinujący charakter więzi oraz jej wartość aksjologiczną. Utrwalone
w języku metaforyczne obrazy PRZYJAŹŃ TO NIĆ/OGNIWO (nić/ogniwa
przyjaźni, nić sympatii), KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE TO SIEĆ (zbudować sieć kontaktów), POKOLENIA TO ŁAŃCUCH (łańcuch pokoleń),
MAŁŻEŃSTWO TO WĘZEŁ (węzeł małżeński), opierają się na SW WIĘZI,
który w ich strukturze stanowi dominantę semantyczną z zachowaną pierwotną waloryzacją dodatnią. Ze względu na uniwersalny charakter symbolu, łączącego w sobie przeciwstawne treści, wartość aksjologiczna przybierać
może również ambiwalentne wartości. Łańcuch, nić, węzeł, sieć symbolizują
zarówno więź nacechowaną pozytywnie, jak i niosącą ograniczenie wolności: ‘przymus’, ‘niewolę’, ‘uwikłanie’ z waloryzacją zdecydowanie negatywną
(uwikłany w sieć gangsterską, łańcuchy/pęta niewoli, zapętlony itp.).
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Korelatami językowymi SW WIĘZI są szeregi synonimiczne czasowników oznaczających utrzymywanie lub nawiązywanie łączności: wiązać,
jednoczyć, łączyć, scalać, spajać, splatać, obcować. SW WIĘZI widoczny
jest w samej strukturze znaczeniowej czasowników. Znaczenie czasownika obcować (będącego derywatem od przymiotnika obcy) o znaczeniu
‘być z kimś we wspólnocie’, zachowało pamięć etymologiczną podstawy
derywacyjnej, która w wyniku rozwoju znaczeniowego utraciła pierwotne
znaczenie leksemu *obъtjь ‘swój, należący do wspólnoty’, przybierając sens
przeciwstawny ‘nienależący do wspólnoty, obcy’ (Grzegorczykowa 2008:
41). Charakterystyczne, że tylko część czasowników ma pary opozycyjne:
wiązać – rozwiązać, splatać – rozplatać, łączyć – rozłączać. Czasowniki jednoczyć, łączyć zawierają w swej strukturze SW CAŁOŚCI w funkcji dominującej, obok SW WIĘZI, podczas gdy obcować, wiązać, splatać na pierwszy plan wysuwają SW WIĘZI. Odmienna konfiguracja SW wskazuje na
inny sposób obrazowania, związany z punktem widzenia przyjętym w procesie konceptualizacji, co w konsekwencji ukazuje inny profil więzi. Zmiana
hierarchii schematów przedpojęciowych w strukturze znaczenia prowadzić
może do daleko posuniętych modyfikacji, zarówno na poziomie treści, jak
i wartości aksjologicznej, co uwidacznia się zwłaszcza w derywatach: sieć
(z dominantą SW WIĘZI) – sitwa (z dominantą SW CENTRUM obok SW
WIĘZI i CAŁOŚCI), więź (SW WIĘŹ) – więzienie (SW CENTRUM, BRAK
WIĘZI, KONTROLA), pleść, splatać (SW WIEZI, CAŁOŚĆI) – plotkować,
plotka (por. roznosić plotki) – SW PERYFERIE, SW WIĘZI).
Korelatem pozawerbalnym SW WIĘZI są gesty symboliczne, charakteryzujące się wysokim stopniem konwecjalizacji i utrwalonym kulturowo
znaczeniem (Kozak 2007: 255). Cześć z nich uległa leksykalizacji, uzyskując
zwerbalizowaną postać, co wiąże się również z bardziej uogólnioną, niekiedy abstrakcyjną treścią znaczeniową:
• o b e j m o w a ć : w znaczeniu gestu ‘otaczać ramionami’ (SW WIĘZI,
CAŁOŚCI), w formie zleksykalizowanej występuje również w sensie
przenośnym ‘brać w posiadanie’, ‘brać odpowiedzialność’: obejmować
stanowisko (SW CENTRUM), objąć kontrolę (SW KONTROLI, WIĘZI,
CENTRUM);
• c a ł o w a ć : w znaczeniu gestu ‘dotykać ustami na znak miłości, szacunku, hołdu’. Natomiast czasownik całować jako derywat od cały, poświadczony w polskich źródłach pisanych od XVI w., posiadał zupełnie inne
znaczenie. Już w scs cělъ oznaczało ‘zdrów’, a jego czasownikowy derywat scs cělovati ‘pozdrawiać’ – funkcjonował zapewne jako zwrot powitalny, będący życzeniem zdrowia (Sławski 1983: 54). Struktura znaczenia
wyrazu całować (= czynić całym) wskazuje na obecność SW CAŁOŚCI
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jako wzorca dla abstrakcyjnego pojęcia zdrowia, wykorzystanego w metaforycznym obrazowaniu BYĆ CAŁYM = BYĆ ZDROWYM, o czym
świadczą przytoczone wyżej dane słownikowe, jak też późniejszy zapis w Słowniku Lindego: Każdy dba o swoją całość, gdzie wyraz całość
oznacza ‘zdrowie’ (L). Pamięć etymologicznego związku pocałunku
z całością i ze zdrowiem wskazuje, iż pierwotnie gest dotknięcia ustami
miał symboliczne znaczenie ‘życzyć zdrowia, pozdrawiać’, co potwierdzałaby magiczna formuła: ceł, cał ‘bądź zdrów’, wypowiadana przy
pożegnaniach (Długosz-Kurczabowa 2005: 62). Całowanie ‘pozdrowienie’ jako słowo połączone z działaniem miało charakter performatywu,
podczas gdy dziś moc sprawcza gestu całowania występuje tylko w bajkach (np. pocałunek przywracający życie w bajce o śpiącej królewnie).
Dominantę semantyczną w strukturze znaczenia etymologicznego stanowi SW CAŁOŚCI, podczas gdy SW WIĘZI na pozycję pierwszoplanową wysuwa się w wyniku modyfikacji znaczenia wyrazu i gestu całować w kierunku ‘okazywać miłość, szacunek, hołd’ w zależności od
kontekstu sytuacyjnego (Masłowska 2012: 134–135).
Do pozawerbalnych form zachowania w pamięci zbiorowej SW WIĘZI,
należą rytuały i czynności magiczne, jakie żyją jeszcze w tradycji ludowej.
Łączność między uczestnikami zdarzenia polega na wspólnej wiedzy o znaczeniu rytualno-obrzędowych praktyk i przekonaniu o skuteczności działań, zdolnych zmienić rzeczywistość lub wykreować nową. Biorący udział
w czynnościach rytualnych należą do grona z kategorii „swój”. Identyfikacja
z grupą, jak też znajomość struktury rytuału stwarza modelową sytuację
do posługiwania się kodem ograniczonym (Bernstein 2003: 135 i n.), nie
wymagającym stosowania kanału werbalnego, poza niezbędnymi formułami, których treść jest uczestnikom znana. Choć w trakcie wykonywania
magicznych czynności mówi się niewiele (niekiedy obowiązuje wręcz milczenie), nie mniej wypowiadane kwestie (teksty formuliczne) adresowane
są nie tyle do obecnych, ile do niewidzialnego sacrum, w celu przywołania
mocy nadprzyrodzonych. Natomiast treść i znaczenie działań magicznych
tkwią implicite w dyrektywnych aktach mowy (nakazach, zakazach, ostrzeżeniach, perswazjach) przekazywanych zwykle poza miejscem i czasem,
w którym odbywa się sam rytuał. Znajomość tych reguł oraz presja społecznych sankcji, w wypadku ich łamania, stanowią istotny składnik więzi
społecznych, w tym również – łączności międzypokoleniowej. Językowym
wykładnikiem tych relacji są właśnie formuły nakazowo-perswazyjne,
oparte na SW SIŁY, z operatorami trzeba, należy, powinno się, nie wolno.
Istotne treści rytuału sięgają zwykle do najgłębszych warstw zbiorowej pamięci, przywołując pierwotne doświadczenia i archetypowe wzorce
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mentalne. Świadczą o tym praktyki magiczne, powielające akt przyjścia na
świat. Treść i znaczenie SW WIĘZI – pamięć narodzin – zostają w tych działaniach dokładnie odwzorowane. Symboliczne powtórzenie narodzin ma na
celu stworzenie nowej rzeczywistości poprzez unicestwienie stanu poprzedniego, np. przeciągnięcie chorego przez wydrążony pień powoduje pozbycie się choroby. Podobnie, wykopanie tunelu pod miedzą i przeciągnięcie
przezeń chorego ma przywrócić mu zdrowie. Mediacyjny charakter miedzy
pełni funkcję wzmacniającą (Adamowski 1999: 144). Zgodnie z wierzeniami
ludowymi, nowonarodzone dziecko przychodzi z zaświatów, a więc przeprowadzenie magicznego zabiegu na granicy świata z zaświatami sytuację
tę najdokładniej odtwarza. Struktura semantyczna magicznej czynności zawiera SW WIĘZI oraz SW SIŁY – poprzez przywołanie mocy sacrum.
Kolejnym przykładem powielania narodzin, a tym samym sięgnięcia
do SW WIĘZI (związku dziecka z bezpiecznym łonem matki), jest zwyczaj
przechowywania w domu pępowiny i łożyska. Rytuał umieszczenia pępowiny „pod dachem” (pod progiem, w szczelinie ściany lub pod główną belką wspierającą dach domu) i przechowywania jej aż do osiągnięcia przez
dziecko odpowiedniego wieku, nosi charakter symbolicznego związku
dziecka z domem w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa i odpowiedniego
statusu w życiu (Benedyktowiczowie 1992: 89–90). Rytualne zakończenie
okresu ochronnego stanowi akt spalenia pępowiny i spożycia jej spopielonych szczątków przez wyzwolonego z dzieciństwa członka rodziny, który od tego mementu zyskuje status jej pełnoprawnego członka. Symbolika
„przecięcia pępowiny”, zawierająca syntetyczny obraz przemiany – przejście z dzieciństwa w dorosłość, otwiera nowy etap życia i zmienia rodzaj
więzi rodzinnej. Struktura znaczeniowa rytuału opiera się na SW WIĘZI
z pozycją dominującą, podczas gdy SW KONTROLI i CENTRUM zajmują
hierarchicznie w niższe miejsca.
Konceptualizacja symbolicznego wyobrażenia WIĘŹ TO PĘPOWINA
stanowi podstawę do kreowania metafor o analogicznej strukturze, jak
DOM TO ŁONO MATKI. Językowym ekwiwalentem tego obrazu są wyrażenia: przeciąć pępowinę ‘oderwać się od czegoś, usamodzielnić się, uniezależnić’, ktoś jest z kimś spępniony ‘niesamodzielny, nieumiejący się oderwać’.
Choć SW WIĘZI ma wbudowaną dodatnią waloryzację, to w korelatach
językowych przeciąć pępowinę, być spępnionym skala wartości przesuwa do
bieguna ujemnego.
Symboliczna treść oparta na wyobrażeniu WIĘŹ TO NIĆ prowadzi do
najbardziej uniwersalnych treści, jakimi są życie i śmierć. Językowymi ekwiwalentami symbolicznych odniesień do tajemnicy bytu są metaforyczne wyrażenia typu nić życia, przędza życia, przerwać nić życia o znaczeniu ‘umrzeć’.
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W kulturze ludowej obraz życia jako przędzy znajduje odzwierciedlenie
w zakazach przędzenia lnu i motania wełny w okresach przełomu, zwłaszcza w czasie godów, gdyż można wówczas „diabła wmotać” w swój los
(Moszyński 1967: 477). Do grupy symbolicznych przedstawień opartych na
modelu WIĘŹ TO NIĆ należą również wyobrażenia drogi życiowej jako
tkaniny płóciennej. Obrazy te żywe są w rytuałach przejścia, gdzie tkanina stanowi obraz więzi między niebem a ziemią w sensie związku między
sacrum a profanum. Białe płótno i nici kładziono na progu chaty przed
wyjściem z dzieckiem do chrztu (Benedyktowiczowie 1992: 93) – symboliczna nić więzi z sacrum zapewnia dostęp do błogosławieństwa i łaski na
początku drogi życia. Ręcznikiem wiązano ręce narzeczonych (zawiązywanie losu), a lniane płótno rozściełano przed młodą parą w kościele po
udzieleniu jej sakramentu ślubu (Benedyktowiczowie 1992: 63, 93; SSiSL
1996: 180). Świeżo utkane płótno symbolizuje nową drogę życiową, na którą wstępują nowożeńcy po odejściu od ołtarza, złączeni sakralnym węzłem.
Białego płótna używano również w ceremonii pogrzebowej. Symboliczne
zakończenie ziemskiej drogi życia zmarłego stanowiło spuszczenie trumny do grobu na lnianych ręcznikach, które następnie służyły jako obrusy
do nakrycia stołów podczas stypy, zamykającej obrzęd wyłączania nieboszczyka z kręgu żywych. Po przyjęciu, ręczniki te o północy zanoszono na
ostatnie skrzyżowanie dróg za wsią, odprowadzając ducha (Szyfer 1975:
95). Choć nić życia ziemskiego została przerwana, jednakże wiara w życie
pozagrobowe każe traktować śmierć jako etap przejścia z jednej rzeczywistości do drugiej. Wielowarstwowy charakter symbolu ujawnia się w wykorzystywaniu białego płótna w rytuałach nawiązywania kontaktu z zaświatami. Biały ręcznik rozkładany pod krzyżem na rozstajnych drogach łączył
ziemię z niebem, by ułatwić duszy przejście na tamten świat, a po ręczniku,
rozściełanym między otwartym oknem a stołem na czas uczt zadusznych,
wędrowały dusze zmarłych przodków (Benedyktowiczowie 1992: 123).
Symboliczna nić, z której utkany jest los człowieka, pojawia się w rytuałach
narodzin, zaślubin i śmierci i wiedzie dalej w zaświaty. Struktura semantyczna rytuału przejścia ze sfery życia w dziedzinę śmierci, jak też obrzędowe utrzymywanie łączności między światem żywych a umarłych, opierają
się na SW WIĘZI jako dominancie oraz na uzupełniających schematach
CAŁOŚCI oraz PERYFERII.
Do symbolicznych pozawerbalnych przedstawień więzi należy zwyczaj dekorowania drzewka bożonarodzeniowego barwnymi łańcuchami.
Ogniwa łańcucha pełnią magiczną funkcję spajania rodziny. Biorąc pod
uwagę czynnik czasowy (święty czas początku) oraz wielowarstwowość
symbolu, wykraczającego poza rzeczywistość i sięgającego transcendencji
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– chodzi tu również o łączność z sacrum, sprowadzenie dla rodziny łaski
oraz o nawiązanie więzi z duchami przodków. Zawieszenie łańcucha na
choince – symbolizującej drzewo życia – ma tę więź dodatkowo wzmocnić (Smyk 2009: 167). Symboliczny obraz WIĘŹ TO ŁAŃCUCH – łączący
niebo z ziemią oraz spajający rodzinę – kumuluje waloryzację dodatnią.
Jednakże ze względu na właściwość łączenia przeciwstawnych wartości,
więź w postaci łańcucha może przyjmować skrajnie odmienną aksjologię.
Mityczny obraz Lucyfera przykutego łańcuchem do słupa w środku piekła
przywołuje zdecydowanie negatywne konotacje. Łańcuch symbolizuje niewolę, ale w odniesieniu do ujarzmionych sił zła skala wartości przechyla się
w kierunku dodatnim.
Społeczność z kręgu „swój” łączy przede wszystkim wiedza potoczna,
wspólne doświadczenie świata zachowane w zbiorowej pamięci i przekazywane w języku. Nie mniej ważnym spoiwem jest duchowy aspekt tej wiedzy,
czyli sfera wierzeniowa i związany z nią system wartości. Włączanie codzienności do sfery transcendencji prowadzi do powstania języka symbolicznego,
korzeniami tkwiącego w micie, a reaktualizowanego w rytuale i obrzędzie.
Kulturowa tożsamość społeczeństwa manifestuje się zdolnością operowania
skondensowaną treścią symboli, budowaniem łańcuchowych ciągów skojarzeń, opartych na konotacjach (nić – życie – los – tkanina – droga – śmierć
– dusza – niebo – ziemia). Obrazowanie symboliczne nadaje potoczności
znaczenie pozazmysłowe, dzięki czemu język i symbol współtworzą rzeczywistość kulturową (Berger, Luckman 2003: 167–168). Zachowanie duchowej
spuścizny decyduje o tym, czy sami sobie nie staniemy się obcy.

rozwiązanie skrótu

SSiSL – Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, t. 1. Kosmos,
cz. 1. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, 1996; cz. 2., Ziemia, woda, podziemie, 1999, Lublin.
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intangible heritage – linguistic and
symbolic imagination of bond in the general
polish language and folk culture
The author specified the notion of the national heritage in terms of the relationship of the language and the culture by accepting the collective memory, fixed in
the semantic structure of words, the symbol and the ritual, as the starting point.
Applying the theory of cognitive image schemas, the author sought to present the
manner of functioning of structural metaphors: BOND is a CHAIN/THREAD/
TIE/UMBILICAL CORD) in both verbal and non-verbal (a symbolic gesture and
ritual) communication. The symbolic image adds extrasensory meaning to commonness, due to which the language and the symbol co-create the cultural reality.
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Odczytanie cmentarza. Współczesne
inskrypcje nagrobkowe w okolicach
Dyneburga na Łotwie jako inspiracja
do badań nad kulturą pogranicza
Robert Zawisza
Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

C

mentarz jest jak księga, z której czerpiemy wiedzę nie tylko o zmarłych, ale przede wszystkim o żywych. Rozkład alejek, usytuowanie
nagrobków, ich forma, wreszcie symbole graficzne i język inskrypcji, są
nieocenionym świadectwem historii, lokalnej kultury i obyczajów, a tym
samym – niematerialnego dziedzictwa kulturowego. I przede wszystkim są
znakiem więzi łączącej żywych z ich z przodkami. W artykule przedstawię
najważniejsze uwagi dotyczące interpretacji inskrypcji nagrobkowych na
przykładzie cmentarzy Dyneburga i Medumi1 na południowo-wschodnich
rubieżach Łotwy.
Przedmiotem badań są inskrypcje powstałe po 1990 roku, co pokrywa
się ściśle z odrodzeniem niepodległego państwa łotewskiego. Od połowy
lat 80. ubiegłego wieku, jeszcze u schyłku Związku Radzieckiego, rozpoczęło się w krajach bałtyckich szybkie i żywiołowe wprowadzanie swobód
obywatelskich, zniesiono przy tym większość ograniczeń wobec religii
i kultu religijnego. Przełomowymi wydarzeniami były ogłoszenie suwerenności Łotwy i jej odłączenie się od ZSRR. Należy jednak pamiętać, że
mamy do czynienia z rzeczywistością złożoną, gdzie konkretne daty nie
1 Dyneburg (łot. Daugavpils) – miasto na Łotwie w południowo-wschodniej części kraju, nad
rzeką Dźwiną (łot. Daugava), drugie pod względem liczby mieszkańców. Od 1667 do 1772
roku ośrodek administracyjny i miejsce sejmików województwa inflanckiego (Inflanty Polskie); przedmieścia Grzywa (łot. Grīva) i Judowka (łot. Judovka), zostały przyłączone do
Dyneburga dopiero w 1953 roku, zachowując do dziś znaczną odrębność kulturową i społeczną. Kilkanaście kilometrów na południe od Dyneburga leży miejscowość Medumi z kolonią Vasariški. Od kwietnia 2011 roku prowadzę w powiecie dyneburskim badania nad obrzędowością pogrzebową i cmentarzami, których dotychczasowym efektem jest kilkaset
rozmów i wywiadów oraz obszerna dokumentacja fotograficzna.
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zawsze przekładały się na zjawiska społeczne. Inspiracją do podjęcia tematu stały się dla mnie pytania o wartość współczesnej epigrafiki cmentarnej
jako źródła do badań nad kwestią tożsamości narodowej i religijnej mieszkańców. Czy możliwe jest określenie narodowości zmarłego na podstawie
inskrypcji? Co wyznacza tę tożsamość i jaką rolę spełnia język inskrypcji
w przekazie określonych treści o zmarłym? Czy można mówić o kategoriach decydujących w doborze języka i treści inskrypcji, jak na przykład
narodowość, język, religia czy zwyczaje lokalne?
Szukając odpowiedzi na postawione pytania, nie można sugerować się
wyłącznie językiem napisu czy brzmieniem imienia i nazwiska zmarłych
osób. Częstym błędem polskich badaczy, zwłaszcza regionalistów, jest redukowanie kwestii polskości do języka i religii, przez co pomijane są groby
Polaków z inskrypcjami w języku rosyjskim lub łotewskim (por. Sozański
1996). Temat inskrypcji nagrobkowych kieruje nas w stronę skomplikowanych relacji narodowościowych w powiecie dyneburskim, wiążących
się często z niemożnością rozstrzygnięcia, kto jest, a kto nie jest Polakiem.
Kategorie polskości są różne: „Polak”, „Polak z małżeństwa mieszanego”,
„osoba polskiego pochodzenia”, „osoba o świadomości polskich korzeni”,
wreszcie „obywatel dawnej Polski” lub „obywatel dawnej Rzeczypospolitej”.
Niektóre z wymienionych kategorii wskazują na polski rodowód, inne – na
związek z państwowością polską, ale bardzo często pozostawiają otwartą
kwestię obecnej tożsamości lub świadomości narodowej (por. Biesiadowska
2004: 194; Straczuk 2008: 95–96; Sadowski 2000: 187–188). Osoby urodzone w małżeństwach mieszanych często określały siebie jako członków
dwóch narodowości. Wielu rozmówców nie widziało sprzeczności w byciu
jednocześnie Polakiem, Rosjaninem i Łotyszem (por. Kłoskowska 1996:
140, 162–163). Istnieje też niewielka grupa ludzi, którzy mówią o sobie tutejsi lub miejscowi, podkreślając, że zamieszkują te ziemie od dawna.

tożsamość pogranicza pograniczy

Okolice Dyneburga są w sensie terytorialnym, ze względu na bliskość
Litwy, Białorusi i Rosji, typowym pograniczem. Chodzi jednak nie tylko
o kryteria czysto geograficzne, ale również o kontekst kulturowy, nadzwyczaj bogate zróżnicowanie narodowościowe, religijne i językowe (por.
Engelking, Golachowska, Zielińska 2008: 7–24; Kłoskowska 1996: 125–126).
Sąsiadujący z dyneburskim powiat krasławski Mirosław Jankowiak nazwał „pograniczem pograniczy” i sformułowanie to wydaje się adekwatne również dla badanego przeze mnie regionu (Jankowiak 2009: 11). Na
obecną sytuację narodowościową regionu złożyło się wielowiekowe dziedzictwo historyczne, zwłaszcza kolonizacja niemiecka, polska i rosyjska,
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zmiany przynależności państwowej i administracyjnej w ciągu wieków,
represje i ograniczenia wobec niektórych narodowości lub wyznań (lub
religii w ogólności) ze strony władzy państwowej, wreszcie działania polityczne i administracyjne kolejnych władz, w tym łotewskich (Rucka 1999:
274–278; Kolbuszewski 1992: 331–350).
Podstawowymi wyznacznikami tożsamości narodowej są dla moich
rozmówców religia, pochodzenie rodziców, język, wychowanie, jak również pragmatyzm narodowościowy. Mniejsze znaczenie mają dla nich zapisy metrykalne, forma nazwiska czy miejsce urodzenia. Wartość tych kategorii jest zmienna, tak samo jak ich obiektywny lub subiektywny charakter
(Jankowiak 2009: 56–58). Częste małżeństwa mieszane między Polakami
a Rosjanami sprawiły, że małżonkowie narodowości rosyjskiej opanowali w różnym stopniu również język polski. Rzadko jednak był to w kontaktach wewnątrzrodzinnych pierwszy i podstawowy język (Gawkowska
2009: 90–91; Fuszara 2009: 186–187; Cichomski 2009: 105). Niekiedy wystarczą wątłe przesłanki, na przykład odkrycie wśród przodków osób narodowości polskiej albo faktu ich zamieszkiwania w Polsce, aby zacząć
budowanie nowej tożsamości narodowej, czemu towarzyszą nauka języka i obyczajów, a niekiedy konwersja wyznaniowa. Współcześnie ze zrozumiałych względów najczęściej mamy do czynienia z formowaniem się
tożsamości łotewskiej. Także odbycie służby wojskowej w armii łotewskiej
dawało mężczyznom przekonanie, że są Łotyszami. Niejednokrotnie rozmówcy o zbliżonej znajomości języka polskiego lub o podobnym rodowodzie różnie określali swoją tożsamość. Jedni mówili, że są Polakami, inni że
płynie w nich polska krew, albo że przodki byli Poljaki. Nawet wśród osób
nieznających języka polskiego i nieidentyfikujących się z Polską, pojawiały
się stwierdzenia gawarjat, szto my iz Poljakow, daže iz dworjanstva (informatorka Łarisa Maczulska z Grzywy). Rozmówczyni udostępniła mi materiały, z których wynika, że jej ojciec Jan Maczulski lub Jan/Iwan Maczulski
– w dokumentach pojawia się różna pisownia nazwiska – był katolikiem
i Polakiem. W latach 1944–45 jako obywatel radziecki znający język polski
służył w Wojsku Polskim. Po zawarciu małżeństwa z Rosjanką należącą do
wspólnoty staroobrzędowców wszystkie dzieci zostały ochrzczone w religii
matki i obecnie identyfikują się z narodowością rosyjską.
W artykule pominięto aspekty estetyczne i finansowe towarzyszące
powstawaniu nagrobka. Pytania o wygląd, materiał, i koszty realizacji pomnika wywołują niekiedy więcej kontrowersji niż forma napisu i związane
z nią wątpliwości. Nie ulega wątpliwości, że przy wyborze języka inskrypcji
mamy do czynienia ze złożonym procesem decyzyjnym. Ostateczne rozstrzygnięcie zależy niemal zawsze od fundatorów nagrobka lub inskrypcji,
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często jest to sam zmarły. Co najmniej 30–40% nagrobków powstaje po
śmierci pierwszego współmałżonka, a zleceniodawcą pomnika jest małżonek, który pozostał przy życiu. Powszechną praktyką jest wstrzymywanie
się z wybudowaniem trwałego nagrobka do śmierci drugiego z rodziców.
W większości wypadków zleceniodawcą są dzieci zmarłego, chociaż środki
finansowe mogą pochodzić z oszczędności rodziców (informacja od administracji cmentarzy – SIA Labiekārtošana, Daugavpils). Rzadsze sytuacje to
nagrobki zamawiane przez rodziców dla dzieci, przez rodzeństwo lub dalszych krewnych, a w pojedynczych przypadkach fundatorami są zakłady
pracy, organy administracji i organizacje, których zmarły był działaczem.
Wymienione wcześniej wyznaczniki tożsamości narodowej odgrywają
istotną rolę przy wyborze języka inskrypcji nagrobkowych. Materiał zebrany w czasie badań pokazuje, że najważniejsze przesłanki – z którymi liczą się
fundatorzy nagrobków – to wyznanie zmarłego, status cmentarza i osobisty
stosunek zmarłego lub zleceniodawcy do państwa łotewskiego. Zależność
między językiem, którym posługiwał się zmarły, a językiem inskrypcji ma
charakter wtórny. Najczęściej język zmarłego nie odgrywa decydującej roli
w tym procesie, ale nie jest też zupełnie pomijany. Nierzadko dzieci zmarłego, zwłaszcza gdy pracują w administracji publicznej, decydują się na wybór języka państwowego. Rozmówcy podawali wiele przykładów sytuacji,
w których zmarły nie znał łotewskiego, ale dzieci lub jedno z dzieci podjęło decyzję o umieszczeniu napisu w tym języku. Równocześnie można
zaobserwować powolne odchodzenie w inskrypcjach od języka rosyjskiego
na rzecz łotewskiego i polskiego. Wydaje się, że język polski, niezależnie
od stopnia jego znajomości, będzie coraz ważniejszym kryterium identyfikacji narodowej (por. Sadowski 2000: 200–201). Narodowość polską deklarowało w powiecie dyneburskim ponad 12,9% mieszkańców, w samym
Dyneburgu około 14,2%.2 Tymczasem z badań przeprowadzonych w 2004
roku przez Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Dyneburskiego wynika, że zaledwie 19% Polaków w tym mieście uznało za ojczysty język
polski, 20% – język łotewski i aż 58% – język rosyjski (Wołkow 2007: 253).
Użyteczność języka polskiego w życiu codziennym, zdaniem rozmówców,
z roku na rok maleje. Jest to przede wszystkim język uroczystości kościelnych, w tym – ceremonii pogrzebowych, w ograniczonym zakresie język
2 Według informacji udostępnionych przez administrację powiatu dyneburskiego, na 27995
mieszkańców powiatu, bez miasta Dyneburg, narodowość polską deklarowały 3.624 osoby
(pēc Iedzīvotāju Reģistra Departamenta datiem 01.01.2011); według informacji wydziału ewidencji ludności w 2011 roku w Dyneburgu około 14,2% spośród 102.496 mieszkańców miasta deklarowało narodowość polską (Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Daugavpilī,
01.01.2011).
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kontaktów w kręgu rodziny i przyjaciół, a dla części młodego pokolenia
– język szkolny. Spośród kilkudziesięciu rodzin polskich, które poznałem,
tylko nieliczne swobodnie posługują się językiem polskim. Zdarza się bardzo często, że dzieci uczące się w polskiej szkole rozmawiają z rodzicami
po rosyjsku.
Jeszcze do końca lat 80. ubiegłego wieku utrzymywał się zwyczaj, że
małżonków różnych wyznań grzebano na cmentarzu zgodnym z religią
męża, często w kwaterze jego rodziny. Wiele kontrowersji i sporów pojawiało się w sytuacji, gdy jedno z małżonków należało do wspólnoty staroobrzędowej, uważanej za najbardziej zachowawczą i wierną tradycji.
Sporadycznie zdarzało się, że męża i żonę grzebano oddzielnie, w grobach
swoich rodzin (inf. Timofiej Kudriaszow, nastawnik wspólnoty staroobrzędowców w Dyneburgu; p. Baranowska, starowierka ok. 65 lat, Judowka).
Jeśli żona wyznawała prawosławie, najczęściej przy pochówku we wspólnej
mogile umieszczano jej nazwisko w zapisie polskim, o ile inskrypcja małżonka była w tym języku. Wyróżnikiem pochodzenia w tym wypadku był
wygrawerowany krzyż prawosławny lub staroobrzędowy, rzadziej rosyjskie
imię. Identyfikacja wyznaniowa zmarłych wydaje się istotna i ważniejsza
niż identyfikacja narodowa czy językowa. Także rodziny nieposługujące
się na co dzień językiem polskim w dalszym ciągu grzebią zmarłych w obrządku katolickim (por. Straczuk 2006: 131–133; Jankowiak 2009: 103–105).
Nagrobki katolików na cmentarzu prawosławnym lub staroobrzędowym
mają prawie zawsze inskrypcje w języku rosyjskim. Był to tradycyjnie język domowy w małżeństwach mieszanych, ale nie bez znaczenia wydaje
się miejsce pochówku. Na żadnym z trzech cmentarzy staroobrzędowych
w Dyneburgu, jak również na cmentarzu staroobrzędowym w Medumi, nie
odnalazłem ani jednej inskrypcji w języku polskim, chociaż łaciński krzyż,
jak również brzmienie nazwiska i imienia, wskazywały na polskie pochodzenie. Nieliczne nagrobki miały napisy w języku łotewskim. Na cmentarzu prawosławnym w Dyneburgu, według własnych szacunkowych wyliczeń, mogę stwierdzić, ze nie więcej niż 10% nagrobków katolików miało
polskie napisy.

wątpliwości wokół języka

Język polski w inskrypcjach stanowi istotną wskazówkę, że przynajmniej
jedno z małżonków, najczęściej mąż, mogło być narodowości polskiej lub
polskiego pochodzenia. Także nazwiska i imiona o polskim brzmieniu
wskazują na polskie pochodzenie (por. Jankowiak 2009: 104–105). Jednak
nierzadko po rozmowie z członkami rodziny zmarłego okazywało się, że
poza świadomością polskich korzeni brak jest jakichkolwiek przesłanek do
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uznania rodziny za Polaków. Sami rozmówcy, zwłaszcza młodszego pokolenia, identyfikowali się jako Rosjanie, obywatele Łotwy lub sporadycznie
jako Łotysze. W pojedynczych przypadkach zdarzało się, że osoby narodowości rosyjskiej lub białoruskiej świadomie wybierały język polski jako
dodatkowe podkreślenie przynależności do kościoła katolickiego.
Rodzina zmarłego prawie zawsze honorowała wolę zmarłego do określenia jego wyznania. Jeśli zmarły był ateistą lub osobą niepraktykującą,
a pochodził z rodziny religijnej, wtedy zdarzały się odstępstwa od tego
zwyczaju i na grobie umieszczano znak krzyża. Wyznanie, w którym człowiek się urodził, postrzegano jako jego przyrodzoną i niezmienną właściwość (Straczuk 2006: 131–132). Niejednokrotnie zdarzyło się, że na grobach
zmarłych, którzy bardzo słabo znali język polski i nie czuli się Polakami,
umieszczono polskie napisy (inf. Romuald Poniatowski, ks. Antoni
Olechno z Grzywy). Być może język polski (lub tylko alfabet) stał się
w konkretnej sytuacji językiem sakralnym, a w konsekwencji – graficznym
znakiem identyfikacji wyznaniowej. Język polski byłby więc jedną z cech
dystynktywnych, która odróżnia katolików od przedstawicieli innych wyznań (Straczuk 2006: 132–133; Engelking 2011: 155).
Słusznym postulatem będzie więc powiązanie badania inskrypcji nagrobkowych z przeprowadzeniem wywiadów z rodziną zmarłego. Pozwoli
to bardziej precyzyjnie określić kwestię tożsamości zmarłego, krewnych
i moich rozmówców, jak również proces kształtowania się tej świadomości.
Odnajdziemy również odpowiedź na liczne pytania i wątpliwości. Nagrobki
i inskrypcje nagrobkowe wyrażają bowiem nie tylko wolę zmarłego i jego
„bagaż” narodowy, religijny i społeczny, lecz przede wszystkim potrzeby
i oczekiwania jego rodziny, znajomych i sąsiadów. Justyna Straczuk słusznie, na podstawie własnych badań prowadzonych na Białorusi, podkreśliła, że nagrobki nie są wyłącznie dla zmarłych, lecz przede wszystkim dla
żywych. Dla rodziny, bliskich, a być może również dla obcych osób, które
odwiedzą cmentarz (Straczuk 2006: 130–131).
W ostatnich latach wyraźnie poprawiła się jakość inskrypcji nagrobnych
w języku polskim. Teksty są zgodne z normą języka polskiego, najczęstsze
błędy dotyczą zastępowania polskich znaków diakrytycznych łotewskimi:
š : ś; č : ć; ž : ż, ź, i zamiennego stosowania litery v zamiast w, której nie ma
w alfabecie łotewskim. Sporadycznie na inskrypcjach litera ł zastępowana
jest literą t lub zbliżonym znakiem graficznym, co można tłumaczyć niestarannością kamieniarza lub nieznajomością specyfiki polskiego alfabetu.
Pod wpływem języka rosyjskiego powszechnie stawia się na pierwszym
miejscu nazwisko przed imieniem, okazjonalnie pojawia się otczestwo.
Niekiedy długa forma odojcowska ulega skróceniu, np.: GARDUKEWICZ /
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ELA / WLADYSLAWNA / 1959 – 1973 (Grzywa, cmentarz katolicki). Innym
spotykanym zjawiskiem, typowym dla polszczyzny północnokresowej, jest
podawanie liczby mnogiej nazwiska według paradygmatu niemęskoosobowego: DROZDOWSKIE / JAN 1906–1981 -- MARIA 1909–1995 (Grzywa,
cmentarz katolicki); Tu spoczywa / Dombrowskie / Anton / 1932 ~ 2009 -Irena / 1938 ~ (Dyneburg, cmentarz katolicki). Niemal zanikły wahania o :
ó; l : ł; s : ś, nierzadkie w starszych napisach. Ze względu na schematyczność
i szablonowość inskrypcji, jak również powszechne ograniczenie treści do
podstawowych danych metrykalnych, zanikły formy charakterystyczne dla
leksyki północnokresowej, spotykane jeszcze na nagrobkach z okresu międzywojennego lub wczesnych lat po II wojnie światowej (por. Karaś 2011:
99–101; Straczuk 2006: 131).
Nazwisko zmarłego pisane jest na ogół w brzmieniu zgodnym z dokumentami łotewskimi lub polskimi (np. świadectwo chrztu, świadectwo zgonu, dokument tożsamości, Karta Polaka), pisownia imienia podlega różnym
zmianom. Może to być wersja archaiczna, jakiej używano w okresie międzywojennym lub wcześniej, zdrobnienie, zapis fonetyczny lub łotewski:
MARIJA, MARYJA, ANASTASIA, STANISLAVA, KAZIMIEŽ, RISZARD,
FRANTISZKA, GELENA, MARYŚKA, STANISLAV, VITOLD, JULIJA,
ZOFJA, LEOKADIJA, JOZEFA, ANŻEŁA, APOLONIJA, WŁADISŁAW.
Prawie wszystkie inskrypcje łacińskie podają wyłącznie imię i nazwisko
zmarłego oraz lata życia, stąd w niektórych przypadkach mogą wystąpić
trudności w określeniu języka. O tym, że mamy do czynienia z napisem
łotewskim, a nie polskim, mogą decydować zapisy imion, np. RIŠARDS,
STANISLAVS, VITOLDS, oraz specyficzne znaki alfabetu łotewskiego: Ā,
Ē, Ģ, Ī, Ķ, Ļ, Ū. Dość rzadko na nowszych inskrypcjach podani są fundatorzy nagrobka w formie typowej dla dawnych Kresów Wschodnich,
np. PAMIĄTKA DZIECI; PAMIĄTKA OD SYNA; PAMIĄTKA OD
RODZICÓW; PAMIĄTKA OD ŻONY I SYNA (por. Karaś 2011: 104–105).
Zwyczaj ten można częściej spotkać w napisach w języku rosyjskim, natomiast w inskrypcjach łotewskich występuje bardzo rzadko.
Inskrypcje są nadzwyczaj oszczędne. Powszechne jest podawanie tylko roku urodzin i śmierci, daty dzienne – według moich wyliczeń – pojawiają się na około 60% nagrobków po 1990 roku. Nieliczne inskrypcje w języku polskim zawierają sentencje i prośby, najczęściej wybrane
z pieśni pogrzebowych, akty strzeliste lub wyznanie wiary, np. WIERZĘ
W ZMARTWYCHWSTANIE; BOŻE, SĘDZIO SPRAWIEDLIWY, WYNIEŚ
WYROK MIŁOŚCIWY; DOBRY JEZU, A NASZ PANIE, DAJ IM WIECZNE
SPOCZYWANIE; WIECZNY POKÓJ; ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI; POKÓJ
ICH DUSZOM; WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE.
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Stosunkowo rzadko pojawia się skrót Ś.P., Ś.†P. lub Ś†P, częściej na cmentarzach wiejskich niż w mieście. Powszechnym wyznacznikiem przynależności do wspólnoty religijnej jest grawerowany znak krzyża, łaciński lub prawosławny. Uproszczona forma inskrypcji utrudnia określenie narodowości
zmarłego, dlatego konieczne są wywiady z rodziną zmarłego, właścicielami
sąsiednich grobów lub przynajmniej z innymi mieszkańcami miejscowości
(por. Karaś 2011: 99–101).
Przykładem wspomnianych wątpliwości mogą być nagrobki rodziny Drussów na cmentarzu katolickim na Grzywie. W niedużej kwaterze
znajdują się dwa starannie wykonane groby, starszy podwójny: DRUSS /
STANISLAVS [1908–1991] -- KAPITALINA [1913–1996], drugi syna zmarłych: ДРУСС ВАЛЕРИЙ [1946–2008]. Nagrobek rodziców ufundował syn
już na początku obecnego stulecia. Żyjący krewni potwierdzili, że Stanisław
był polskiego pochodzenia, rozumiał język polski, ale na co dzień posługiwał się językiem rosyjskim; zmarły nie czuł szczególnej więzi z Polską ani
z kościołem katolickim, umiarkowanie pobożny, jak go określono. Miał
jednak pełną świadomość, że wywodzi się z rodziny polskiej. Kapitalina
Druss była Rosjanką, co potwierdza dodatkowo wygrawerowany powyżej nazwiska krzyż prawosławny. Ich syn czuł się Rosjaninem i jednocześnie deklarował przynależność do kościoła katolickiego. Żyjący krewni ze strony Drussów, z którymi rozmawiałem, uważają się za obywateli
Łotwy, są katolikami, jednoznaczne określenie narodowości przychodzi im
z trudem.
W liczącej pięć nagrobków kwaterze rodziny Mikuckich na Grzywie
podobnie występują inskrypcje w dwóch językach. Najstarszy nagrobek
pochodzi z okresu międzywojennego i wykracza poza nasze zainteresowania, natomiast w obrębie ostatnich dziesięciu lat XX wieku z dużą dowolnością użyty został język polski lub rosyjski: Mикуцкий / ВИКТОР /
ИЗИДОРОВИЧ / 16 III.1940 – 23 XI.1993 / Оm дочерей; TU SPOCZYWA /
MIKUCKA / URSZULA / 1911 – 1986 -- JZIDOR / 1903 – 1945; MИКУЦКИЙ
/ РОМУАЛЬД / МИХАЙЛОВИЧ / II 1913 – I 1996; MIKUCKI / WILHELM
/ 1937 – 1996 -- WANDA / 1944 -. Jeden z mieszkańców Grzywy potwierdził, że rodzina jest katolicka, polskiego pochodzenia i rosyjskojęzyczna.
Potomkowie zmarłych słabo znają język polski. Trzy nagrobki wykonał
miejscowy kamieniarz-samouk, czego potwierdzeniem jest nieporadne
liternictwo, natomiast nagrobek Wilhelma Mikuckiego wykonano z dużą
starannością w profesjonalnym zakładzie w Dyneburgu. Już w początkach
lat 90. XX wieku większe zakłady kamieniarskie oferowały pomoc językową dla zleceniodawców, dziś jest to praktyka powszechna. Często autorami inskrypcji jest młodzież, ucząca się polskiej szkole w Dyneburgu
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(inf. Galina Partfienowicz, pracownik firmy pogrzebowej w Dyneburgu).
W przypadku grobów rodziny Mikuckich nie udało się ustalić, czy wybór
języka inskrypcji był decyzją zmarłego czy zleceniodawców nagrobków.
Mamy tu do czynienia z ciekawym, typowym dla pogranicza zjawiskiem
interferencji języków pisanych. Zarówno dla nadawcy, jak i dla odbiorcy
treści inskrypcji, zmiana języka będzie naturalna, czasami niezauważalna
(Straczuk 2006: 139–140).
Inny przykład dotyczy zmarłych z rodziny Stroganowów. Brzmienie
nazwiska wskazuje na Rosjan, tymczasem współczesny nagrobek ma inskrypcję w języku polskim, również imiona są polskie lub katolickie:
STROGANOWY / WŁADISŁAW ANUFRIEWICZ (1914–1995) -- MONIKA
MICHAIŁOWNA (1914–2004). Nie udało mi się dotrzeć do ich najbliższej
rodziny, gdyż obecnie nikt z nich nie mieszka na Grzywie. Sąsiedzi potwierdzają, że byli to Polacy i regularnie praktykujący katolicy. Nieopodal
pochowany został Rosjanin, WLADIMIR ZUKOW / 12–I–1931 / 30–VII–
1999, a inskrypcja w języku polskim być może miała podkreślić wyznanie
zmarłego. Przez Rosjan zamieszkałych w Dyneburgu i okolicach alfabet
polski lub łaciński jest prawie zawsze kojarzony z kościołem katolickim.
Inaczej wygląda sytuacja w Rydze i na zachodzie Łotwy, gdzie dominuje
ludność ewangelicka. Najczęściej Rosjanie-katolicy decydują się umieścić tekst inskrypcji w języku rosyjskim, a swoje wyznanie podkreślają znakiem krzyża i niekiedy ikonograficznym przedstawieniem w typie
łacińskim.
Ważnym przykładem manifestacji polskości może być grób rodziny
Alochno na cmentarzu garnizonowym w Dyneburgu, gdzie oprócz bezbłędnej inskrypcji w języku polskim umieszczono owalne zdjęcie mężczyzny z okresu służby w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym: Ś†P /
ALOCHNO / JADWIGA / 1917 – 2003 -- ALOCHNO / FRANCISZEK / 1913
– 1996 / WIECZNY POKÓJ.
Charakterystycznym dla południowo-wschodniej Łotwy zjawiskiem
jest zamieszczanie na nagrobkach duchownych katolickich napisów w języku łacińskim. Chodzi z jednej strony o uniknięcie kontrowersji wśród wyznawców, którzy reprezentują różne narodowości, a z drugiej – o podniesienie rangi zmarłego. Język łaciński mieszkańcy traktują jako uprzywilejowany, funkcjonujący ponad lokalnymi podziałami: DECANVS GRIVENSIS
/ MONS. STANISLAVS ZDANOVSKI / 1931.18 V – 1993.19.VI / ORD. 1957.22
IX (Grzywa, pojedynczy pochówek przy kościele parafialnym). Inny nagrobek duchownego podaje nazwisko w języku polskim, natomiast tytuł i imię
w języku łacińskim: SACERDOS S.J. / LONGINUS ŁAPKOWSKI / 1906 –
1931 – 1995 (Vasariški, cmentarz katolicki).
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Badania przeprowadzone w okolicach Dyneburga kierują nas ku pytaniom o kondycję „człowieka pogranicza”. Zgromadzony materiał wskazuje
na wielojęzyczność mieszkańców i nadzwyczajną, chociaż niedostrzeganą
w pobieżnych kontaktach, ważność kwestii religijnych. Mimo że nie zawsze są dostrzegalne w życiu codziennym, odgrywają istotną rolę w określeniu tożsamości człowieka. Język jako wyznacznik tożsamości narodowej
okazuje się kategorią wątpliwą lub przynajmniej nieprecyzyjną (Sadowski
2000: 200–201). Już na obecnym etapie badań można postawić dwie hipotezy. Po pierwsze, język napisów nagrobnych to przede wszystkim język
zleceniodawcy (zleceniodawców), uwzględniający oczekiwania rodziny
i lokalnej społeczności, przy tym niekoniecznie język zmarłego. Po drugie,
język polski jest w większym stopniu wyznacznikiem tożsamości religijnej niż narodowej. W odniesieniu do Białorusi podobne pytania postawiły Anna Engelking i Justyna Straczuk (Engelking 2008: 263–264; Straczuk
2008: 96, 102–103). W okolicach Dyneburga mamy jednak do czynienia
z inną i chyba bardziej złożoną sytuacją. Tożsamość narodowa wydaje się
zjawiskiem bardziej indywidualnym, osobistym w przeciwieństwie do tożsamości religijnej, która jest mocno zakorzeniona w rodzinie i w społeczności lokalnej. Na wybór języka inskrypcji składa się wiele powiązanych
ze sobą elementów: wola zmarłego, świadomość religijna, narodowa i językowa zmarłego oraz jego rodziny, status wyznaniowy cmentarza, wreszcie – „moda” na określony styl pogrzebu i upamiętnienia bliskiej osoby.
Inskrypcje nagrobkowe są bez wątpienia cennym i ważnym źródłem do
badania specyfiki pogranicza, ale bez wsparcia w postaci wywiadów, różnorodnych relacji i materiałów genealogicznych mogą prowadzić do błędnych wniosków i zafałszowania uzyskanego w ich efekcie obrazu.
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reading of the cemetery. the contemporary
memorial inscriptions in the daugavpils area
(latvia) as an inspiration to scientific research
on the borderland culture
The memorial inscriptions found in Latvia are a valuable source for scientific research on borderland communities. As well as being a multilingual region the
Daugavpils area is characterised by mixed marriages, especially between people
of Polish and Russian origins. The religion of the deceased appears to be the most
enduring value; commonly believed to be passed down from generation to generation. The language used for inscription is arrived at through a complex decisionmaking process, taking into account not only the religious and national identity
but also the will of the deceased, their place of burial and local traditions.
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Rola społeczności lokalnej
w ochronie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego na
przykładzie Wielkopolski
Anna Weronika Brzezińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wprowadzenie

Punktem odniesienia do refleksji nad rolą społeczności lokalnej w systemie
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce jest Artykuł 15
Konwencji UNESCO z 2003 roku, który mówi o „zapewnieniu jak najszerszego udziału wspólnot, grup oraz, gdy to właściwe, jednostek które tworzą,
zachowują i przekazują następnym pokoleniom takie dziedzictwo, a także
do aktywnego włączania ich w zarządzanie nim”. Są w tym zdaniu zawarte
dwie istotne informacje – pierwsza określa p o d m i o t , jakim są depozytariusze dziedzictwa niematerialnego (odnosząc się zarówno do grup, jak
i jednostek), a druga informacja wskazuje na konieczność a k t y w n e g o
i c h u d z i a ł u w procesie ochrony.
Z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych1 we wszelkich
działaniach na rzecz ochrony elementów dziedzictwa związane są także kwestie uczestnictwa w kulturze (a zatem odbioru treści kultury, przyswajania treści i podlegania im) oraz upowszechniania jego elementów
i edukowania w tym zakresie. Upowszechnianie wiedzy związanej z elementami niematerialnego dziedzictwa kulturowego odbywać się może na
1 W polskim tłumaczeniu Konwencji UNESCO z 2003 roku pojawia się termin wspólnota,
który nie wydaje się być trafnym tłumaczeniem angielskiego słowa community. W dorobku polskich nauk społecznych stosuje się określenie społeczność lokalna (local community),
co oznacza grupę społeczną będącą głównym czynnikiem zmian zachodzących w środowiskach lokalnych, wartościujących elementy kultury lokalnej, przekazującej wzory kultury
i mającej realny wpływ na aktualny stan kultury środowiska sobie najbliższego. W społecznościach lokalnych relacje mają charakter bezpośredni, a więź społeczna przejawia
się we wzajemnym współdziałaniu oraz podzielanym wspólnym systemie norm i wartości
(Bednarski 1987: 151). I to postuluje Konwencja.
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drodze kontaktów bezpośrednich, a także za pośrednictwem instytucji i innych środków komunikacji pośredniej i masowej (por. Kłoskowska 1983;
Schmidt, Brzezińska 2011: 73).
Dla społeczności lokalnych, funkcjonujących w określonej rzeczywistości socjokulturowej, punktem odniesienia do wszelkich działań staje
się obszar zamieszkania – w różnych wymiarach terytorialnych i w zróżnicowanej skali. Przestrzenią zorganizowaną w oparciu o kontakty bezpośrednie jest miejscowość (wieś, miasto lub dzielnica w mieście), następnie
– najbliższe otoczenie lokalne (skala gminy, powiatu, subregionu) oraz makrootoczenie (województwo, region). Przestrzeń ta ma wymiar zarówno
kulturowy (region), jak i administracyjny (gmina, powiat, województwo).
Obydwie definicje obszaru zamieszkanego przez społeczność lokalną powodują pewne konsekwencje, które mają niewątpliwy wpływ na system
budowania ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na szczeblach lokalnym, regionalnym i państwowym.
Pytanie o rolę społeczności lokalnej w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest zarazem pytaniem o to, jakie definicje społeczności lokalnej (depozytariuszy i konsultantów) oraz regionu (obszaru
występowania zjawiska) zostaną przyjęte na potrzeby budowania systemu
ochrony. Poniższe rozważania i propozycje rozwiązań definicyjnych zostaną przedstawione na przykładzie Wielkopolski rozumianej jako region
etnohistoryczny (wokół którego zachodzą pewne procesy tożsamościowe
i identyfikacyjne) oraz jako region administracyjny (zarządzający dziedzictwem kulturowym i wyznaczający jego formalne ramy).

znajomość elementów dziedzictwa kulturowego

Jednym z istotniejszych zapisów w Konwencji UNESCO w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest podkreślanie roli społeczności lokalnych w systemie ochrony i tym samym – przekazywania treści kultury następnym pokoleniom. Społeczność lokalna w Konwencji określana
jest mianem depozytariuszy, a więc tych, którzy przechowują i chronią, indywidualnie i zbiorowo, a także za pośrednictwem instytucji kultury, nauki
i edukacji oraz samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego np.
instytucje kultury. By społeczność lokalna chciała się włączyć w ochronę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, powinna najpierw być świadoma jego wartości oraz zagrożeń, jakie mogą płynąć z zaniechania środków
ochrony. Rola jednostek i grup biorących udział w procesie transmisji elementów dziedzictwa kulturowego jest oczywista i również taka powinna
być rola w systemie ochrony na różnych szczeblach – od lokalnego, poprzez regionalne do systemu ogólnopaństwowego.
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Wiejski kapitał kulturowy zajmuje dominującą pozycję w społeczeństwie polskim (Bukraba-Rylska 2004a: 136), jednak niematerialne dziedzictwo kulturowe to także dorobek innych grup społecznych (w tym zawodowych) oraz dorobek grup mniejszościowych – etnicznych i narodowych
a także związków wyznaniowych2. Zatem nie tylko zjawiska proweniencji
ludowej i wiejskiej powinny być przedmiotem troski i ochrony, ale i inne
sfery kultury i życia codziennego. Wynikać to może z faktu, że tożsamość
kulturowa w różnych wymiarach (a zatem i wiedza na temat tradycji) jest
w Polsce nadal mocno wypełniona wartościami mającymi swoje źródło
na wsi i w jej kulturze (jako świecie wyobrażonym i mitycznym). Znaczna
część z tych elementów nie manifestuje się jako treści jawne, werbalizowane (i stosowane w życiu codziennym), funkcjonując raczej w sposób intuicyjny, w zbiorowej podświadomości (Bukraba-Rylska 2004b: 14).
Niezależnie od źródła poszczególnych elementów dziedzictwa kulturowego (wiejskiego, miejskiego, zawodowego), istotną kwestią staje się stosunek do niego depozytariuszy, a więc posiadania przez nich kompetencji
kulturowych w zakresie znajomości elementów dziedzictwa i jego znaczenia, wiedzy na temat jego źródeł oraz transmitowania jego elementów.
W polskim kontekście niematerialne dziedzictwo kulturowe utożsamiane
jest często z dziedzictwem kultury ludowej, chłopskiej i wiejskiej, co ma
charakter nie tyle demograficzny czy ekonomiczny, ale przede wszystkim
etosowy (Bukraba-Rylska 2004b: 16). Jednakże badania socjologiczne
(przeprowadzone w latach 2002–2004), dotyczące kompetencji kulturowych w tym zakresie, wykazują raczej średnią znajomość jego elementów,
a zwłaszcza wybranych treści folkloru (znajomość pieśni i bajek, rozpoznawalność strojów ludowych). Nieco wyżej lokują się kompetencje kulturowe
w zakresie rozpoznawalności elementów kultury duchowej i społecznej,
a zwłaszcza konwenansu wiejskiego i norm współdziałania w środowisku
wiejskim (Bukraba-Rylska 2004b: 17).
W perspektywie antropologicznej istotna jest świadomość dziedzictwa
kulturowego, przekonanie o jego wyjątkowości i istotności, a także umiejętność rozumienia i odczytywania znaczeń (symboli) i korelatów zachodzących między dziedzictwem materialnym i niematerialnym (w tym także językiem, gwarami i dialektami oraz lokalną i regionalną literaturą ustną
i pisaną) (Jałowiecki, Szczepański, Gorzelak 2007: 214). W jaki sposób zatem społeczności lokalne mają dokonywać wyboru elementów, które mają
podlegać ochronie, skoro znajomość dziedzictwa kulturowego w świetle
2 „Religia to nie tylko wierzenia i praktyki nakierowane na sferę sacrum, ale również determinanty całego światopoglądu, przenikające zarazem do codziennych zachowań człowieka
i tradycji wspólnot” (Bukraba-Rylska 2004a: 141).
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powyżej przytoczonych wyników badań jest na poziomie średnim? Różnie
też będzie przebiegać identyfikacja w regionach o wielu zachowanych
i kultywowanych elementach kultury regionalnej (mających swoje źródło
np. w tradycyjnej kulturze ludowej), odmiennie w tych, gdzie identyfikacja
regionalna ma charakter etosowy (np. Wielkopolska), a jeszcze inaczej –
na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej (np. obszar obecnego województwa zachodniopomorskiego).

wielkopolska jako region kulturowy

Czynnikiem spajającym społeczności jest przede wszystkim funkcjonowanie w świadomości członków regionu poczucia odrębności w stosunku do
innych społeczności lokalnych – Kujaw, Mazowsza itp. Wpływ na integrację wspólnot lokalnych (a więc zamieszkujących subregiony) ma także stosunek do dziedzictwa kulturowego (w tym niematerialnego) oraz wartościowanie jego elementów (w tym poddawanie jego elementów procesowi
folkoryzacji).
Elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego odgrywają ważną rolę w procesie budowania wizerunku grupy, wspólnoty terytorialnej,
a w konsekwencji i całego regionu, stąd stają się przedmiotem polityki regionalnej i akcji promocyjnych. Wielkopolska jest regionem szczególnym
ze względu na silne poczucie odrębności kulturowej, co potwierdzają słowa
Wojciecha Banacha: „Mieszkańcy Wielkopolski […] mają poczucie własnej odrębności kulturowej, czyli własnego etosu” (Banach 2011: 17). Co
ciekawe, Wielkopolska jest obszarem, z którego trudno jest wyodrębnić
bardzo charakterystyczne i dobrze rozpoznawalne elementy dziedzictwa
kulturowego. Funkcjonujące dobrze i kultywowane w niektórych enklawach środowiskowych (np. subregion Biskupizna) tradycje i zwyczaje nie
funkcjonują w zbiorowej świadomości Wielkopolan jako wyróżniki ogólnoregionalne. Proces ten badacze tłumaczą następująco:
W wyniku urbanizacji, rozwoju komunikacji, napływu wytworów przemysłu
w Wielkopolsce już pod koniec XIX w. zaczął się proces zaniku kultury ludowej. Po
II wojnie światowej proces ten uległ znacznemu nasileniu, obecnie elementy kultury ludowej przetrwały w Wielkopolsce w szczątkowej formie (Łęcki 2010: 21).

Czynnikiem spajającym Wielkopolan i mającym znaczący wpływ na
tożsamość jest poczucie przynależności (także terytorialnej) i przekonanie o odmienności w stosunku do regionów ościennych. Potwierdzają to
ogólnopolskie badania socjologiczne, przeprowadzone przez socjologów
śląskich. Mieszkańcy Wielkopolski uzyskali najwyższy wskaźnik identyfikacji z regionem (80%) w stosunku do innych regionów (Jałowiecki,
Szczepański, Gorzelak 2007: 217). Poczucie tożsamości jest tutaj oparte na
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więzi terytorialnej (Wielkopolski w granicach historycznych, a nie administracyjnych) oraz na rzeczywistych lub mitycznych cechach zbiorowości
regionu, także na stereotypowych wyobrażeniach budowanych w opozycji
do sąsiadów (Wielkopolanin jako oszczędny, pracowity i zaradny organicznik) (Jałowiecki, Szczepański, Gorzelak 2007: 278).

społeczność lokalna jako grupa terytorialna

W procesie budowania systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa
w Polsce zakłada się współpracę między społecznościami na różnych poziomach: (1) lokalnym3 i (2) regionalnym. W obydwu przypadkach mamy
do czynienia ze społecznością terytorialną, dla której punktem odniesienia
jest obszar, region kulturowy wyróżniający się spośród sąsiednich odrębnym zestawem cech, z którymi w różnym stopniu identyfikują się mieszkańcy. Biorąc pod uwagę podział administracyjny Polski, dla poziomu
lokalnego takim punktem odniesienia będzie wieś/miasto (także dzielnica), gmina i powiat, a dla poziomu regionalnego będzie to województwo.
Zaletą takiego zróżnicowania zasobów dziedzictwa kulturowego jest możliwość współpracy społeczności lokalnych (grup lub jednostek) z instytucjami kultury funkcjonującymi na danym terenie, z drugiej jednak strony
implikować to może uwikłanie w lokalną lub regionalną politykę, której
jednym z celów może być promocja miejscowości (gmin, powiatów, województw). I zamiast działań oddolnych wynikających z rzeczywistych potrzeb członków społeczności, mogą się pojawić odgórne dyrektywy, dzięki
którym może dochodzić do reifikacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, poddawania go świadomemu procesowi folkloryzmu celem uzyskania najbardziej atrakcyjnej formy głownie z myślą o odbiorcy zewnętrznym (np. turysty).
Przekazanie kompetencji dotyczących ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionie instytucjom podległym urzędom marszałkowskim będzie skutkowało także uczynieniem nadrzędną definicji regionu i regionalności rozumianych jako obszar administracyjny, niekoniecznie
pokrywającego się z granicami historycznymi i kulturowymi. Obszar województwa wielkopolskiego „obejmuje ok. 95% historycznej Wielkopolski,
regionu o bogatej przeszłości, sięgającej początków państwa polskiego”
(Łęcki 2010: 15). Jednak kilka subregionów znalazło się poza jego granicami
3 Pojęcie społeczności lokalnej związane jest z pojęciami lokalizmu i lokalności, które wskazują na konkretne miejsce położone (zakotwiczone) w większej przestrzeni (np. subregion
Biskupizny w makroregionie Wielkopolska). Lokalny oznacza jednocześnie przypisanie do
miejsca i funkcjonowanie w określonej przestrzeni, także społecznej, opartej na kontakcie
bezpośrednim (Szczepański, Ślęzak-Tazbir 2010: 6).
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np. Pałuki czy Krajna (obydwa regiony w większości znajdują się na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego), czy na przykład we wsi Dąbrówka
Wielkopolska (położonej na terenie województwa lubuskiego) zachował
się tradycyjny strój, zaliczany do grupy strojów wielkopolskich.

instytucjonalny wymiar lokalności i regionalności

W projektowanym systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce ważką rolę przypisuje się samorządowi terytorialnemu, który ma być odpowiedzialny za sprawne wdrażanie systemu na poziomie regionalnym – wojewódzkim. Uruchomienie np. mechanizmu finansowego
w ramach urzędów marszałkowskich automatycznie wykluczy z możliwości ubiegania się o takie wsparcie np. wspólnoty kulturowe (społeczności
lokalne) znajdujące się terytorialnie w dwóch różnych województwach lub
spowoduje wiele administracyjnych przeszkód, które mogą doprowadzić
do zaniechania przez społeczności podejmowania sformalizowanych działań na rzecz ochrony (np. zabieganie o wpis na listę regionalną czy krajową). Dochodzić może także do sytuacji, że w dwóch ościennych organach
administracyjnych będzie się dublowało systemy ochrony dotyczące tego
samego (lub bardzo podobnego) zjawiska kulturowego. Administracyjny
i instytucjonalny wymiar regionu w kontekście ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego skutkować może także wpisaniem strategii ochrony w nurt regionalnej polityki i strategii promocyjnych województwa.
Pojawiła się także idea powołania tzw. pełnomocników regionalnych,
którzy byliby odpowiedzialni za monitorowanie systemu w regionach,
udzielaliby wsparcia i konsultacji środowiskom i osobom zainteresowanym
ochroną danego elementu z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Taka propozycja budzi obawę ze względu na tworzenie dodatkowego stanowiska oraz upolitycznienie go. Inną propozycją jest nadanie odpowiednich kompetencji już funkcjonującym w województwach instytucjom kultury, których zarządzanie i monitorowanie leży w gestii urzędów
marszałkowskich. Takie rozwiązanie wydaje się słuszne także ze względu
na fakt licznych działań (dokumentacyjnych i edukacyjnych), które wpisują się w działalność statutową owych instytucji i wydają się być naturalną
ścieżką dalszej działalności.
Na terenie województwa wielkopolskiego istnieje kilkanaście instytucji kultury, które podlegają marszałkowi województwa. Muzea okręgowe
mogące pełnić rolę lokalnych punktów kontaktowych dla osób (grup) zainteresowanych ochroną, mogą także koordynować i integrować działania
grup lokalnych zarówno nieformalnych, jak i sformalizowanych (III sektor).
Przykładem współpracy instytucji i III sektora jest Muzeum Pierwszych
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Piastów na Lednicy, a zwłaszcza jego oddział, jakim jest Wielkopolski Park
Etnograficzny w Dziekanowicach, w którym pracuje opiekun Oddziału
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych – mgr Marta
Romanow-Kujawa. W działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi włączają się także pozostałe muzea okręgowe posiadające działy etnograficzne i stale podejmujące inicjatywy na rzecz badania, dokumentowania i upowszechniania różnych wymiarów kultur lokalnych i regionalnych,
jak: (1) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej (dokumentujące m.in. przejawy religijności ludowej związanej z niedalekim sanktuarium maryjnym
w Tursku, a także przykłady wytwórczości rękodzielniczej z okolic Goliny
pow. jarociński), (2) Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (dokumentujące dorobek Pałuk i Krajny, a także ludności przesiedlonej po II
wojnie światowej, m.in. Łemków i Ukraińców), (3) Muzeum Okręgowe
w Koninie (artefakty życia codziennego i odświętnego związanego z kulturą mieszkańców Wielkopolski Wschodniej) czy (4) Muzeum Okręgowe
w Lesznie (dokumentujące kulturę regionalną Biskupizny). Niebagatelną
rolę w dokumentacji współczesnych przejawów kultury wielkopolskiej odgrywa także Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, realizujące projekt badawczo-dokumentacyjny „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”, a także Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Działanie w sferze „kultury żywej” (kultywowanej często w sposób nieuświadomiony) nakłada na instytucje kultury, nauki i oświaty konieczność
podejmowania działań pełnych rozwagi i delikatności. Pierwsze propozycje systemu ochrony można by zatem potraktować jako swego rodzaju badania pilotażowe i sondujące tak, aby najpierw przy współudziale społeczności lokalnych opracować strategie działań i regionalne katalogi dobrych
praktyk. Sytuację modelową, opartą na współpracy międzyinstytucjonalnej, we współpracy ze społecznościami lokalnymi, prezentuje poniższy rysunek. Ochrona niematerialnego dziedzictwa jest nadrzędnym interesem
wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego badanie, dokumentowanie, edukowanie i upowszechnianie. Samorząd lokalny ma wpływ na sposób prezentowania kultury w podległych mu instytucjach kultury (muzea,
biblioteki, centra kultury) oraz oświaty (uczestnictwo w kulturze regionu i korzystanie w dostępnej oferty kulturalnej w ramach realizacji treści
podstaw programowych na różnych szczeblach edukacji). Obydwa kierunki działań mają związek z kształceniem członków społeczności lokalnych i budowaniu społeczności regionalnej, rozpoznającej elementy swojego dziedzictwa kulturowego i tym samym identyfikującej się z regionem.
Samorządy chętnie także korzystają z wiedzy i doświadczenia dorobku
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naukowców, zlecając także badania czy ekspertyzy.4 Społeczność lokalna
poprzez uczestnictwo w kulturze nadaje sens wysiłkom podejmowanym
przez instytucje kultury, stając się recenzentem przedsięwzięć. Taki model
współpracy spełnia też zawarty w Konwencji postulat stosowania zasady
zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej, wpływający na poczucie podmiotowości obywateli (Olędzka 1996: 52).

rys. 1. Współpraca w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionie.
Źródło: opracowanie własne

podsumowanie

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji, a tym samym konieczności opracowania systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w środowiskach zainteresowanych współuczestniczeniem w planowanych działaniach, wzbudziło dyskusję nad stosunkiem do dziedzictwa kulturowego
a także wiedzy na temat jego elementów. Potrzeba redefinicji pojęcia stawia także kolejne pytania: o potrzebę i sposoby jego ochrony oraz o rolę
dziedzictwa kulturowego we współczesnej kulturze regionalnej. Pierwszym
krokiem wydaje się zatem kwestia upowszechniania wiedzy na temat samej Konwencji i własnego dziedzictwa kulturowego, co przełożyć się może
na wzrost podmiotowości wśród mieszkańców np. wsi czy danego obszaru.
Poznanie własnej spuścizny i dostrzeżenie w jego ochronie także realnych
4 Przykładem jest opracowanie strategii rozwoju kultury województwa wielkopolskiego, które zostało zlecone kulturoznawcom, socjologom i antropologom kultury z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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korzyści może przyczynić się do wzrostu poczucia tożsamości lokalnej
i zaowocować wzrostem partycypacji społecznej we wszelkich działaniach
podejmowanych na rzecz jego ochrony (Bukraba-Rylska 2004b: 25).
Społeczność lokalna, zgodnie z zapisami Konwencji, stać się ma pełnoprawnym partnerem na etapie projektowania systemu ochrony, z głosem
nie tylko doradczym i sugerującym, ale proponującym i opiniującym konkretne rozwiązania. Przykład proponowanego powołania stanowiska tzw.
„pełnomocnika regionalnego” spotkał się z dużym oporem środowiska organizacji pozarządowych. Opinia taka jest poparta wieloletnim doświadczeniem we współpracy z organami samorządu terytorialnego na różnych
szczeblach. Poza tym ulokowanie pełnomocnika najpewniej przy urzędzie
marszałkowskim w stolicach regionów doprowadzi do centralizacji funkcji i kompetencji, uniemożliwiając także samemu pełnomocnikowi bieżące
monitorowanie tego, co się dzieje w społecznościach (zwłaszcza w dużych
regionach, jakim np. jest Wielkopolska). Bardziej realnym rozwiązaniem
wydaje się przekazanie kompetencji instytucjom kultury działającym
w subregionach, mającymi częstszy kontakt z członkami społeczności lokalnych i już pracujących na rzecz identyfikacji i ochrony elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, co znajduje wyraz w Artykule 11
Konwencji o brzmieniu: „w zakresie środków ochrony […] określić i zdefiniować różne elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego terytorium, korzystając przy tym z pomocy wspólnot,
grup oraz właściwych organizacji pozarządowych”.
Nie będzie także możliwe prawidłowe i efektywne wdrożenie postulatów Konwencji bez przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
w dwóch wymiarach: (1) dotyczącym upowszechnienia wiedzy o samej
Konwencji i tym samym dotarcia do wszystkich środowisk potencjalnie
zainteresowanych jej wdrożeniem oraz (2) prezentacji dorobku kultur regionalnych i lokalnych, której celem byłoby zwrócenie uwagi na najbliższe
otoczenie i wzbudzenie refleksji na temat posiadanych zasobów kulturowych. Akcja mogłaby być poprzedzona o g ó l n o p o l s k i m b a d a n i e m
postaw wobec elementów niematerialnego dziedzict w a k u l t u r o w e g o wymienionych w Konwencji, stopnia jego rozpoznawalności oraz identyfikacji. Stan świadomości i wiedzy pozwoliłby na
opracowanie akcji edukacyjnych na różnych szczeblach oraz na animację
środowisk lokalnych poprzez wskazanie realnych możliwości działania na
rzecz dziedzictwa kulturowego.
Bez wiedzy o Konwencji rozpropagowanej wśród członków społeczności lokalnej nie zostanie osiągnięty jej cel – chronić będą nie społeczności lokalne (depozytariusze, bezpośredni nosiciele tradycji), lecz urzędy
273

i instytucje (będące pośrednimi przekazicielami tradycji), mogące wpływać na zniekształcanie elementów podlegających ochronie. Efektem takich
działań może być wtórność niektórych tradycji, ich sztuczne ożywianie
i prezentowanie w zafałszowanej formie, w oderwaniu od naturalnych warunków występowania. I tym samym elementy rekomendowane do wpisania na listy regionalne i na listę krajową zamiast kryterium żywotności,
będą spełniały kryterium folkloryzmu.

rozwiązanie skrótu

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.
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the role of local community in the
preservation of intangible cultural heritage
in great poland
Local community is defined as a group of people inhabiting a common territory,
the members of which enter social interaction. Local communities (both groups
and individuals) play an important role not only in the process of preserving intangible cultural heritage (Article 15 of the Convention) but also in taking initiative for the preservation of it. The issues concerning the role of local communities’
representatives (including their leaders) and of cultural, scientific and educational
institutions in the process of preserving intangible cultural heritage are illustrated
with specific examples from the region of Great Poland (Wielkopolska).
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Działania edukacyjne animatorów
na rzecz utrwalania i transmisji
niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Jolanta Pawlak-Paluszek
Chełm

K

onwencja UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku stawia przed Polską szereg zadań związanych z jego
ochroną, ale też istotne znaczenie mają działania nakierowane na kształtowanie powszechnej świadomości na ten temat. Artykuł 14. Konwencji,
poświęcony kształceniu, uświadamiania i rozwijaniu potencjału niematerialnego dziedzictwa kulturowego, mówi o nowych zadaniach w zakresie edukacji całego społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia, które odgrywa kluczową rolę w procesie pokoleniowego przekazu wartości.
Działania edukacyjne mają za zadanie stworzyć programy szkoleniowe
dla zainteresowanych wspólnot, podnoszące świadomość w tej dziedzinie.
Kolejny artykuł mówi o tym, że każde Państwo – Strona ma obowiązek dążyć „do zapewnienia jak najszerszego udziału wspólnot, grup oraz, gdy to
właściwe, jednostek, które tworzą, zachowują i przekazują następnym pokoleniom takie dziedzictwo, a także do aktywnego włączania ich w zarządzanie nim” (Konwencja 2003). Realizacja tych zadań Konwencji wymaga
przygotowania dobrych i skutecznych programów edukacyjnych oraz edukatorów wyposażonych w wiedzę i odpowiednie umiejętności. Jest to jedno
z trudniejszych zadań. Przypomnijmy bowiem, że na organizowany w 2009
roku Kongres Kultury Polskiej został przygotowany raport o problemach
edukacji kulturalnej w Polsce opracowany przez Barbarę Fatygę. Jedna
z tez raportu mówiła o tym, że edukacja kulturalna „w obecnym kształcie
organizacyjnym, działająca na anachronicznej i rozchwianej podbudowie
ideologicznej, nie tylko nie spełnia swoich zadań lecz przede wszystkim
jest nieskuteczna lub przeciwskuteczna, po Gombrowiczowsku odstręczająca, a nawet – w wielu wypadkach szkodliwa” (Raport 2009: 5). Raport
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odnosi się również do kompetencji edukatorów, gdyż „edukacja kulturalna
współcześnie wymaga od edukatorów i zarządców różnorodnych kompetencji, dopasowanych i dopasowujących się do burzliwego rozwoju kultury,
których oni najczęściej nie mają” (Raport 2009: 8). Postawmy wobec tego
pytanie, kto powinien podjąć się działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem niematerialnym? Proponuję założyć, że jedną z możliwych dróg
realizacji zapisów konwencji dotyczących edukacji są działania animacyjne
realizowane przez różne podmioty na poziomie lokalnym.

animacja i animator społeczno-kulturalny

Animacja społeczno-kulturalna, według Pawła Jordana i Bohdana
Skrzypczaka, to pobudzanie, skłanianie do działania, dawanie życia, innymi słowy to, taki sposób działania wśród danej zbiorowości, który ma ułatwiać ludziom aktywny udział w twórczym życiu, to także sztuka współpracy animatora ze społecznością, poszukująca różnych metod pobudzania
aktywności jednostek i grup do działania. Animacja różni się od tradycyjnej pracy kulturalno-oświatowej i upowszechniania kultury, usług kulturalnych i wszelkiej twórczości artystycznej. W animacji społeczno-kulturalnej ważnym założeniem jest, że dane środowisko ma własne potrzeby,
wzory zachowań i treści kulturowe. Są one wydobywane i intensyfikowane
poprzez działalność animacyjną, której celem jest aktywizacja zachowań
twórczych w dziedzinach życia społecznego i kulturalnego, religijnego,
edukacyjnego, sportowego, w zakresie komunikowania społecznego i integracji społecznej na różnych poziomach samoorganizacji. Dzięki takim
działaniom wzrasta uczestnictwo obywateli w życiu publicznym, co sprzyja
rozwojowi lokalnemu i rozwija kapitał społeczny. Działalność animacyjna
jest jedną z najstarszych umiejętności człowieka pozwalającą mu zmieniać
świat (Jordan, Skrzypczak 2003).
Pojawia się następne pytania o to, kto ma kompetencje do prowadzenia
działań animacyjnych, kto jest animatorem, jakie są jego zadania, czym się
wyróżnia w danej społeczności. Problemy te są istotne dla lokalnych działań
kulturalnych, gdzie samorządność wciąż natrafia na dobrze zakorzenione
zachowania z czasu, gdy państwo i władza najlepiej wiedziały, co jest dobre
dla społeczeństwa, jakiej kultury ono potrzebuje itd. Mimo zachodzących
zmian ustawodawczych dotyczących działalności kulturalnej, w placówkach kultury wciąż pracują instruktorzy, a nie animatorzy. Spostrzeżenie to
może nie jest ważne, niemiej krótka lektura podręcznego słownika wyrazów obcych (gdzie instruktor, oznacza przygotowującego, osobę udzielającą wskazówek, pouczeń, a animator to ożywiciel, ten, kto ożywia, zachęca,
pobudza do działania) wskazuje, że instruktorzy i animatorzy posługują się
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zupełnie odmiennymi sposobami działania w upowszechnianiu kultury
i edukacji. Być może niezbyt dobra kondycja placówek kultury, podkreślana w wielu dyskusjach i diagnozach o stanie kultury współczesnej, wynika z niezatrudniania w nich animatorów. W scentralizowanym, zideologizowanym i totalitarnym modelu kultury PRL-u zadaniem instruktorów
było wdrażanie i upowszechnianie odpowiednich idei. Zmiany ustrojowe
w Polsce przyniosły całkowitą zmianę polityki kulturalnej, a właściwie
zarzucenie prowadzenia przez państwo jakiejkolwiek i zastąpienie administrowania kulturą mechanizmem samoregulacji i swobodnego tworzenia przez dane środowiska takiej kultury, jaka im odpowiada i na jaką je
stać. A tym samym, instruktorów powinni zastąpić animatorzy, których
głównym zadaniem jest kształtowanie upodobań i zainteresowań kulturalnych oraz artystycznych danego środowiska po rozpoznaniu jego potrzeb.
Sposoby działania animatorów najlepiej opiszą ich własne spostrzeżenia:
Animator jest bliski swatce, która doprowadza do tego, że odpowiedni ludzie
spotykają się w odpowiednim czasie i coś z tego wynika. To nie wymaga bardzo
precyzyjnych umiejętności w wybranej dziedzinie, ale z pewnością wymaga umiejętności czytania sytuacji, kontekstu i uruchomiania różnych mechanizmów. Istotą
jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy spotkanie jest optymalne, kiedy ograniczymy
przypadkowość. Dobra swatka też nie spotyka ze sobą osób przypadkowych.1

„Animacja społeczno-kulturalna wprowadzona do instytucji kultury
i oświaty może służyć ich odnowie – uelastycznieniu struktur i dobudowaniu ich autorytetu w środowisku” (Jedlewska 1999: 61). Tutaj pojawia się wątpliwość, czy instruktorzy mają umiejętności i wiedzę do pełnienia funkcji
animatora społeczności lokalnej. O kadrze zatrudnionej w instytucjach kultury wiele informacji dostarcza raport Narodowego Centrum Kultury sporządzony w 2011 roku. Z raportu wynika, że zatrudnienie znajdują tam często absolutnie przypadkowe, niewykwalifikowane osoby, o czym czytamy:
Przerażająco dużo jest miejsc, w których bibliotekarze nie radzą sobie ani
z komputerami, ani ze znajomością literatury, a instruktorzy domów kultury prowadzą od wielu lat te same zajęcia, na które nie ma żadnego zapotrzebowania. [...]
Jak się okazuje, zatrudnianie w instytucjach często odbywa się z pominięciem rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji do zajmowania określonych stanowisk. Dotyczy to zarówno
kierowników placówek, jak i instruktorów oraz bibliotekarzy (Bukraba-Rylska,
Burszta 2011: 114).

1 Wypowiedź Małgorzaty Litwinowicz, zakładka Animator kultury. Kto to taki?, [w:] DLA. Animacja kultury (metody / działania / inspiracje), http://dla.e.org.pl/epyta3.html, dostęp: I 2013.
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Autorzy raportu wiele miejsca poświęcili działalność domów kultury,
a właściwie braku takowej, w gminach, małych miastach i miastach powiatowych, gdzie rolą domów kultury jest organizacja rozrywki w postaci darmowych festynów lub odpłatnych koncertów, czasami konkursów i przeglądów różnych dyscyplin artystycznych.
Podstawą działania każdej instytucji kultury jest statut, a zdefiniowane
w nim główne zadania to edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę,
pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa
w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, pełnienie inspirującej funkcji w kształtowaniu i rozwijaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych.
14 października 2012 roku przejrzałam ofertę programową zamieszczoną na stronach internetowych domów kultury w Chełmie, Hrubieszowie,
Puławach, Radzyniu Podlaskim, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.
Placówki te działają w miastach powiatowych, mają własne strony internetowe, a informacje i oferty skierowane do odbiorców są na bieżąco aktualizowane. W październikowej ofercie placówek znalazłam informację
o naborze na zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży na naukę tańca –
głównie towarzyskiego i ludowego, zajęcia plastyczne w różnych grupach
wiekowych, teatralne i recytatorskie oraz umuzykalniające, czyli naukę gry
na instrumentach lub naukę śpiewu. Jedna placówka informowała o organizacji konkursu recytatorskiego, skierowanego do młodzieży i dorosłych.
W Radzyniu Podlaskim zapraszano na koncert zespołów amatorskich Ach
te Kresy kochane. Koncert z okazji obchodzonego Dnia Papieskiego oferował tylko dom kultury w Tomaszowie Lubelskim. Pozostałe propozycje
dotyczyły możliwość zakupu biletów na Kabaret Moralnego Niepokoju
lub spektakl Smak mamrota w wykonaniu aktorów serialu Ranczo, koncerty zespołu Stare Dobre Małżeństwo, Michała Bajora, Chóru Aleksandra
Pustowalowa oraz Festiwal Szantowy (na biletowany koncert gwiazd tej
muzyki). W propozycjach teatralnych znalazł się spektakl operetkowy
Zemsta Nietoperza i monodram Spóźniona miłość, czyli wyznania starego
belfra, organizowany z okazji Dnia Edukacji. Zamojski Dom Kultury zapraszał na cykl imprez teatralnych pod nazwą „Jesień Teatralna”, a w jej ramach – na dwa wydarzenia: Wierszalin. Reportaż o końcu świata w reżyserii Piotra Tomaszuka oraz Bracia Karamazow w reż. Janusza Opryńskiego.
Wspólną ofertą wszystkich placówek było zaproszenie na seanse kinowe,
w tym na premierę filmu Bitwa pod Wiedniem, reż. Renzo Martinelli. Czy
są to propozycje działań animacyjnych pobudzających i zmieniających
społeczność lokalną? Moim zdaniem przeważają propozycje komercyjnej
rozrywki. Zaprezentowane dane, jak również obserwacja lokalnych działań kulturalnych pokazują, że nie ma spójnej oferty programowej instytucji
280

problemy dokumentacji i edukacji

kultury i organizacji pozarządowych działających w jednej miejscowości,
nie ma również wypracowanych kompletnych, długofalowych działań
w zakresie kultury na poziomie województwa, powiatu i gminy. Domy kultury pełnią rolę instytucji usługowych, organizujących głównie rozrywkę
za pieniądze. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, a oprócz wspomnianej niekompetencji kadry zarządzającej placówkami, ważnym powodem są
wymagania organizatora nastawione na wypracowywanie dochodów przez
placówki kultury. Warto zastanowić się, czy brak działań animacyjnych nie
jest powodem niskiego uczestnictwa młodego pokolenia w kulturze (poza
wszelkiego rodzaju festynami i darmowymi imprezami rozrywkowymi).
Inaczej wygląda sytuacja w dużych miastach, gdzie nie brakuje instytucji kultury zajmujących się animacją, tworzących ciekawe programy.
Przykładem może być Lublin i oferta Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr
NN”. Mamy również Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych
„Rozdroża”. Jest to nowa miejska instytucja kultury, działająca w Lublinie
od października 2008 roku. Ciekawymi inicjatywami tego ośrodka są programy nawiązujące do tradycyjnej kultury. Jednym z nich jest „Podróż ku
pieśni”, poświęcony fenomenowi pieśni tradycyjnych jako doświadczeniu
duchowemu w różnych kulturach świata. Składa się on z zajęć praktycznych, spotkań, badań terenowych, warsztatów, wykładów i seminariów. Do
udziału w realizacji programu zapraszani są przedstawiciele różnych dziedzin nauki: etnomuzykolodzy, historycy sztuki, filozofowie, socjolodzy,
antropolodzy, archeolodzy oraz przedstawiciele sztuki: śpiewacy wykonujący pieśni tradycyjne, kompozytorzy muzyki współczesnej, artyści sztuk
współczesnych. Kolejny program to „Warsztaty śpiewu tradycyjnego”, gdzie
miłośnicy tej sztuki mogą rozwijać swoje zdolności, a także uczą się tradycji wykonawczych. Jest również cykl spotkań „Mistrzowie. Wybitne osobowości artystyczne muzyki tradycyjnej”, na których prezentowane są sylwetki śpiewaków i instrumentalistów tradycyjnych, żyjących, ale również tych,
których głosy znane są tylko z nagrań archiwalnych.

szkoła a animacja kulturalna

Instytucją, gdzie działalność animacyjna powinna być obecna, jest szkoła.
Gdy w roku 1999 wprowadzono do programu nauczania tzw. ścieżki edukacyjne, wśród których istniała jedna – dla nas kluczowa – „Wychowanie regionalne – dziedzictwo kulturowe w regionie”, idealna do edukacji młodego
pokolenia. Podstawa programowa zmieniła się jednak w roku 2009, niedługo przed ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji. Co więc stało się ze ścieżkami edukacyjnymi? Otóż zostały one, a dokładniej ich treść, „wchłonięte” przez poszczególne przedmioty nauczania i treści edukacji regionalnej
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zostały zmarginalizowane w natłoku materiału. Od kilku lat prowadzę badania na temat wpływu edukacji regionalnej na poczucie tożsamości kulturowej młodego pokolenia mieszkańców województwa lubelskiego. Wśród
nauczycieli spotkałam pasjonatów, którzy realizowali z młodzieżą ciekawe programy dotyczące poznawania swojej „małej ojczyzny”. Przykładem
mogą być działania nauczycielki matematyki i technologii informacyjnej
z Gimnazjum w Brzeźnie (pow. Chełm), która zrealizowała z młodzieżą kilka projektów. Jeden z nich, zatytułowany „Uśmiech Pana Boga”, poświęcony
był poszukiwaniu śladów przedwojennych mieszkańców Brzeźna: prawosławnych, katolików, ewangelików i Żydów. W tym celu uczniowie korzystali z dostępnej dokumentacji archiwalnej, muzealnej, słuchali wspomnień
najstarszych mieszkańców oraz przeglądali istniejące dokumenty i fotografie. Po zgromadzeniu tych informacji powstała w szkole wystawa, „Jeśli zostaje tylko fotografia – czy to jest mało?”. Innym projektem był film dokumentalny Przechadzka po Brzeźnie. Z zarejestrowanej wędrówki wyłania się
obraz Brzeźna z historycznymi zawirowaniami, wielokulturowością i folklorem, widziany oczami uczniów oprowadzających gości po swojej wsi. Był
to ciekawy przykład realizacji edukacji metodą „chodzenia ścieżkami pamięci”. Niestety, od roku szkolnego 2012/2013 gimnazjum w tej miejscowości zostało przez władze gminy zlikwidowane z powodów finansowych.
Opisane działania edukacyjne szkoły z Brzeźna były i pozostają wyjątkiem, bowiem w większości przypadków badania potwierdzają, że nauczyciele bardzo niechętnie angażują się w działania lokalne. Aktywność kulturalną ograniczają jedynie do okazjonalnych wyjść z młodzieżą do placówek
kultury, realizują tylko minimum wymagane przez program nauczania.
Rzadkością są nauczyciele pasjonaci, którzy we współpracy ze stowarzyszeniami, placówkami kultury, realizują programy edukacyjne i animacyjne angażujące młodzież, jak nauczyciel geografii z miejscowości Sawin
(pow. Chełm), aktywny działacz Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, organizujący w szkole w Sawinie i w Młodzieżowym
Domu Kultury w Chełmie zajęcia, dzięki którym młodzież poznaje region,
jego historię, tradycje, walory krajoznawcze, ciekawe miejsca i ludzi poprzez wycieczki i rajdy. Wyprawy w teren poprzedzone są merytorycznym
przygotowaniem i wyposażeniem młodego człowieka w wiedzę niezbędną
do zrozumienia i poznania „małej ojczyzny”.
Przykłady z Brzeźna i Sawina pokazują, jak ważną rolę odgrywa animator, który potrafi zauważyć potrzeby, a co ważniejsze – znaleźć ludzi, którzy chcą być aktywni i twórczy. Młodzież bowiem sama angażowała się we
wspomniane projekty, wręcz zmuszała swoich opiekunów do poszukiwania
nowych obszarów aktywności.
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edukacja kulturalna a sektor pozarządowy

Ostatnie dwadzieścia lat przyniosło w Polsce niezwykły rozwój tzw. sektora pozarządowego. Ciągle nie jest on wystarczająco dobrze opisany i zanalizowany, zwłaszcza jeśli idzie o organizacje kulturalne. Mamy w nim do
czynienia z wieloma pomysłami i wpływami różnych tradycji i różnych
koncepcji prowadzenia działań w sferze kultury: od fatalnego pomysłu
na „instytucjonalizację i profesjonalizację”, upodabniającego organizacje
pozarządowe tradycyjnym instytucjom edukacyjnym, do przedsięwzięć
autorskich i nowatorskich, które rozwijają się wedle własnej logiki animacyjnej. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że nawet gdy organizacja pozarządowa nie wprost angażuje się w edukację kulturalną, to jednak najczęściej ją uprawia – zmieniając dzięki swej obecności w danym środowisku
jego kulturę. W 2010 roku Departament Badań Społecznych Głównego
Urzędu Statystycznego opublikował Podstawowe dane o stowarzyszeniach,
fundacjach, społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2008
roku. Dane te dotyczą statusu ekonomicznego, społecznego oraz zasobów
ludzkich tych podmiotów. Z opublikowanych danych wynika, że 78% organizacji opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Większość
organizacji, nie posiada własnego lokalu wykorzystując na działalność nieodpłatnie mieszkania swoich członków lub lokale użyteczności publicznej.
Połowa badanych organizacji (51%) podejmuje systematyczną współpracę
z administracją samorządową i rządową w celu pozyskiwania funduszy na
działalność statutową. Stowarzyszenie Klon/Jawor zaprezentowało wyniki
badań nad kondycją organizacji pozarządowych w 2012 roku (Przewłocka,
Adamiak, Zając 2012). Ze wstępnych danych wynika, że kondycja materialna organizacji nie uległa poprawie. „Wyniki badań wskazują, bowiem na
duże zróżnicowanie w kwestiach takich jak: posiadane przez organizacje
rezerwy, majątek, jakim dysponują, czy dostęp do lokalu. Choć w sektorze
pozarządowym są organizacje dysponujące majątkiem wartości setek tysięcy, a nawet milionów złotych, to jednak większość organizacji albo wcale
nie posiada majątku, albo też jego wartość nie przekracza kilkuset złotych
lub kilku tysięcy złotych” (www.ngo.pl.).
Dane nie są zbyt optymistyczne, jednak można znaleźć przykłady bardzo ciekawych inicjatyw realizowanych przez stowarzyszenia, niestety
dotyczą one przeważnie dużych miast. Wymienić tutaj można działania
„Domu Tańca” z Warszawy, związane z poszukiwaniami muzyki tradycyjnej, tańca, śpiewu, organizacją warsztatów i zajęć z dziećmi oraz koncertów
i potańcówek z udziałem wiejskich muzykantów. Od kilku lat jako Klub
Festiwalowy „Tyndyryndy” towarzyszy Ogólnopolskiemu Festiwalowi
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Kulminacją całorocznych
283

działań jest „Tabor Domu Tańca”, na którym spotykają się znawcy i miłośnicy muzyki tradycyjnej, mistrzowie i uczniowie, młodzież i artyści wiejscy
starszego pokolenia. Aktywnym stowarzyszeniem jest również Fundacja
„Muzyka Kresów”. Głównym działaniem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy
Środkowo-Wschodniej. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej
narodów i grup etnicznych tej części Europy. Służyć temu mają organizowane przez Fundację konferencje, seminaria, koncerty, ekspedycje naukowe i programy edukacyjne. Priorytetowo traktowane są działania edukacyjne, adresowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów jak np.
„Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej” czy Festiwal „Najstarsze
Pieśni Europy”. Ich celem jest zainteresowanie młodego pokolenia polską
muzyką tradycyjną. Zajęcia prowadzone są w ośrodkach akademickich
i środowiskach kulturowych w Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania,
Torunia, Olsztyna, Białegostoku i Lublina. Dużych miast dotyczy również
„Projekt EtnoLog” Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach programu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
realizują projekty, których celem jest odkrywanie, badanie i przetwarzanie
własnego dziedzictwa za pomocą nowych mediów.
Również w mniejszych ośrodkach działają pasjonaci, takim przykładem jest Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury „Stuk-Puk”. Powstało
z inicjatywy osób poszukujących przestrzeni dla działań związanych z kulturą i aktywnością artystyczną. Ideą stowarzyszenia jest promocja kultury
w Radzyniu Podlaskim, ale również promocja Radzynia i powiatu przez
kulturę w województwie i całym kraju. Twórcy Stowarzyszenia piszą:
Chcemy zintegrować lokalne środowisko twórcze, aby razem czynić nasze
miasto coraz piękniejszym, a jego mieszkańców przekonywać, że sztuka wzbogaca
nasze wnętrze i zmusza do refleksji nad naszą rzeczywistością. Stawiamy na niebanalne formy działania. Wierzymy, bowiem, że kultura może być zarazem ciekawa
i ambitna. Wierzymy, że może przyciągnąć uwagę ludzi pozornie niezainteresowanych tą dziedziną życia społecznego, znudzonych banalnymi jej formami, które
wyczerpały swą formułę i pozostają niezauważane.2

Swoje cele realizują przez warsztaty technik artystycznych „Rękoczyny”
oraz projekt „Dziadki – Dziadkom”, integrujący pokolenie wnuków
i dziadków.

2 Idée fixe, [w:] „Stuk-Puk”. Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury, http://www.stuk-puk.art.pl/
formalnosci/idee-fixe, dostęp: I 2013.
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W środowisku wiejskim coraz częściej pojawiają ciekawe formy aktywności lokalnej. „Nasza misja to: rozwój przedsiębiorczości w oparciu
o dziedzictwo kultury i zasoby środowiska naturalnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” – deklarują członkowie Krainy
Rumianku. Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, działającego
w Hołownie. W Ośrodku Edukacji Regionalnej przy zaangażowaniu mieszkańców prowadzone są projekty, z których skorzystało około 15 tys. osób
z całej Lubelszczyzny. Takie atrakcje jak „rumiankowe Spa”, warsztaty zielarskie i ceramiczne, gra terenowa popularyzująca dawne wierzenia, utrwalają lokalne dziedzictwo, ale też dają mieszkańcom możliwość uzyskania
dodatkowych dochodów i znalezienia nowych obszarów aktywności.
Rolę animatora pełni również prężny ruch amatorski, skupiający
ogromną rzeszę ludzi realizujących się w działaniach artystycznych zespołów folklorystycznych, obrzędowych, teatralnych, chóralnych itp. Pasjonaci
ci często od pokoleń przekazują, pielęgnują i chronią unikalne zjawiska naszej kultury. W ich działania zaangażowani są przedstawiciele wszystkich
pokoleń społeczności lokalnych. Trzeba tylko podjąć odpowiednie kroki
i stworzyć lepsze możliwości finansowania, dzięki którym znajdą się młodzi kontynuatorzy ich dzieła.
Dyskutując nad programem ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i edukacji społeczeństwa w tym zakresie, warto zwrócić uwagę
na potrzebę większej i ściślejszej współpracy między samorządem, lokalnymi instytucjami kultury, organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, szkołą i ruchem amatorskim w celu stworzenia wspólnych programów działania. Samorządy dysponują środkami finansowymi, tworzą strategie i programy rozwoju lokalnych wspólnot również w warstwie kultury.
Pracownikom samorządowym niejednokrotnie brakuje jednak odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji animacyjnych, niezbędnych
w pracy na rzecz kultury. Znajomość sfery formalnej winna być jedynie uzupełnieniem przygotowującym do takiej pracy. Tworzyć kulturowe koncepcje
rozwojowe, a następnie działać na rzecz kultury i w kulturze może bowiem
jedynie osoba z dobrym przygotowaniem merytorycznym. I takich w znacznej mierze przygotowują wyższe uczelnie, także regionu lubelskiego.
W działalności w sferze kultury dominują dzisiaj różnorakie zinstytucjonalizowane placówki. Z reguły dysponują już one bazą lokalową i wyposażeniem. W ostatnim okresie także w regionie lubelskim ogromne środki
finansowe zostały zaangażowane w poprawę stanu technicznego instytucji
kultury. Niestety, w wielu placówkach dalej brakuje merytorycznie przygotowanej kadry, która powinna prowadzić działania upowszechnieniowe,
animacyjne, edukacyjne. W tych działaniach człowieka nikt nie zastąpi.
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Istotną rolę w rozwoju i ochronie wszystkich rodzajów dóbr kultury,
w tym może szczególnie w zakresie dziedzictwa niematerialnego, winny
mieć także organizacje pozarządowe. Mają bowiem one rozwinięty i już
sprawdzony potencjał osobowy i rzeczowy do tego typu działań. Należy to
docenić i należycie wykorzystać autentyczne zaangażowanie ich członków.
W połączeniu z odnowieniem kulturotwórczej roli szkół oraz instytucji
i organizacji religijnych, środowiska lokalne będą dopiero mogły liczyć na
to, że odzyskają swoją świadomość i tożsamość kulturową, a kultura stanie
się dla tych środowisk prawdziwą potrzebą i wartością.
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educational activities for
the preservation and transmission
of intangible cultural heritage
The convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage requires
us to take educational activities to raise the awareness of the whole of society in
this field. The best way are promotion activities undertaken by different entities,
i.e. cultural institutions, schools, NGOs and amateur teams. There are many local initiatives, but coordination of these activities is lacking. Promoting education
and awareness of the value of the cultural heritage is a top-priority task at the moment. Without effective education it is not possible to persuade local communities
to take actions related to the protection.
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Dziedzictwo niematerialne na platformie
cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii
Joanna Koźmińska
Polski Instytut Antropologii
Uniwersytet Warszawski

R

atyfikowanie przez Polskę Konwencji UNESCO o ochronie dziedzictwa niematerialnego postawiło przed środowiskiem etnografów, etnologów, antropologów kulturowych czy folklorystów nowe zadania związane z koniecznością zebrania wymaganej dokumentacji, w oparciu o którą
będzie można prowadzić proces rejestracji zjawisk/elementów typowanych do wpisania na lista reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa
kulturowego ludzkości. Na badaczach, naukowcach, regionalistach oraz
społecznościach lokalnych, zaangażowanych w proces tworzenia polskiego rejestru dziedzictwa niematerialnego, spoczywa obowiązek właściwego
udokumentowania i uzasadnienia dokonywanego wyboru. Warunki stawiane dziedzictwu w procesie poszukiwania tradycyjnych zachowań kulturowych, ustnych przekazów, zwyczajów czy umiejętności rzemiosła tradycyjnego, zostały określone w konwencji UNESCO.
Krzysztof Braun, jeden z organizatorów konferencji na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Węgorzewie w 2011 roku (Braun 2013),
w swoim wystąpieniu konstruuje listę źródeł przydatnych w procesie dokumentowania tradycyjnych zachowań kulturowych. Rozróżnia następujące
rodzaje piśmiennictwa i dokumentów:
• źródła pisane : literaturę i pamiętniki (wspomnienia);
• dokumenty ikonograficzne;
• dokumentacja fotograficzna, filmowa;
• relacja obserwatorów (depozytariuszy zwyczajów lub umiejętności
twórczych).
Z pomocą w przeprowadzeniu procesu dokumentacji – obok tradycyjnych form – przychodzą nowe technologie cyfrowe, oszczędzając czasu
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i kosztów, bowiem wiele zagadnień i tematów zostało już zdigitalizowanych i w postaci cyfrowej udostępnionych za pośrednictwem sieci.
Dzięki ogólnie dostępnym metawyszukiwarkom internetowym Google,
Yahoo czy Bing w ułamku sekundy można dotrzeć do artykułów we współcześnie ukazujących się czasopismach o profilu etnograficzno/etnologiczno/antropologicznym, wspomnień, źródeł, dokumentacji tekstowej, fotograficznej lub filmowej. Wiele zdigitalizowanych klasycznych dzieł czy
dokumentów życia codziennego w postaci plików graficznych i audiowizualnych znajduje się w zasobach bibliotek, repozytoriów i archiwów cyfrowych. Poza oficjalnymi strukturami instytucji publicznych, powstają liczne
projekty będące efektem działalności organizacji regionalnych oraz instytucji pozarządowych, ułatwiające dostęp do treści związanych z tradycjami kulturowymi. Coraz powszechniejsze jest udostępnianie treści w repozytoriach cyfrowych na licencjach creative commons. Również programy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierają powstawanie
inicjatyw upowszechniających, utrwalających ochronę i istnienie dziedzictwa kulturowego.
Bronisław Malinowski w opublikowanej w 1922 roku klasycznej monografii Argonauci Zachodniego Pacyfiku twierdził, że „etnografowie powinni
używać wszelkich dostępnych nowości technicznych do zdobywania i gromadzenia danych” (Malinowski 1922/1984: 23). Zgodnie z tym stwierdzeniem, niewielka ilość fachowych treści etnograficznych, dostępna w polskim
Internecie w pierwszej dekadzie XXI wieku, skłoniła środowisko etnologów,
antropologów kulturowych czy folklorystów do podjęcia kilku ważnych
inicjatyw z zakresu cyfryzacji podstawowych dzieł i ochrony dokumentacji związanych z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Projekty te,
wspomagające warsztat naukowy, obejmują różne aspekty działań badaczy, poczynając od pionierskiego projektu Bibliografii Etnografii Polskiej
(Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej, Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze, Łódź), tworzenia bazy danych o niepublikowanych źródłach
archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat (baza PROKES Instytutu
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków),
projektu digitalizacji tekstów folkloru (Cyfrowe Archiwum Folkloru, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), poprzez digitalizację archiwum
kolbergowskiego (Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu), budowę
Wirtualnego Muzeum Drzeworytu Ludowego (Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli w Krakowie), działalność popularyzatorską portalu
www.skanseny.net (Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Warszawa),
po otwarcie antropologiczno-etnologicznej biblioteki cyfrowej (Biblioteka
Cyfrowa, Polski Instytut Antropologii, Warszawa). Te niezwykle cenne
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i ciekawe inicjatywy znajdują się w różnym stopniu realizacji – Bibliografia
Etnografii Polskiej płynnie przeszła od wersji papierowej do wersji online,
z Biblioteki Cyfrowej PIA skorzystało już około 1 300 000 użytkowników,
Wirtualne Muzeum Drzeworytu Ludowego rozwija portal gromadzący
wiedzę o grafice ludowej a Cyfrowe Archiwum Folkloru (CAF) boryka się
z brakiem środków do podjęcia zadania (Grochowski, Mianecki: 2009).
Z punktu widzenia dokumentacji dziedzictwa niematerialnego, niezwykle cennym pomysłem była próba utworzenia przez ośrodek toruński
Cyfrowego Archiwum Folkloru. W zamierzeniu twórców miał to być długofalowy projekt, którego celem miało być systematyczne zbieranie i archiwizowanie różnych przejawów folkloru współczesnego (m.in. kawały,
legendy miejskie, folklor internetowy) oraz digitalizacja i udostępnianie
w formie cyfrowej analogowych zapisów folkloru tradycyjnego (wiejskiego). W połączeniu z zasobami Biblioteki Cyfrowej PIA, byłoby to istotne
źródło plików tekstowych, graficznych oraz audiowizualnych, niezbędnych
w procesie dokumentacji zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego.
CAF na razie pozostaje w fazie wstępnych założeń i jest testowane przez
twórców w wersji offline.
Obserwując powstawanie i rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce oraz
dostrzegając niewielką zawartość oferowanych przez nie współczesnych
treści etnograficznych, zrodziła świadomość potrzeby podjęcia takiej
inicjatywy we własnym środowisku. W ramach utworzonego w 2007
Polskiego Instytutu Antropologii (PIA) pojawiła się możliwość podjęcia
realizacji antropologicznej biblioteki cyfrowej. Projekt miał być realizowany przez krąg etnologów i antropologów kulturowych przy współudziale
specjalistów z dziedziny digitalizacji, bibliologii, informatyzacji i prawa
autorskiego. Zakładaliśmy podjęcie szerokich konsultacji, aby dobór treści
dokumentów stanowiący podstawę zasobu był relewantny z oczekiwaniami naszego środowiska, poszukującego określonego typu informacji. Nie
chcieliśmy stworzyć nieprzemyślanego zbioru przypadkowych tekstów,
lecz konsekwentnie budowany komplementarny zasób, uwzględniający
złożoność tematyczną etnologii i antropologii kulturowej.
Pragmatyka związana z tworzeniem bibliotek cyfrowych spowodowała,
że jednym z pierwszych zadań powstającej Biblioteki Cyfrowej PIA (dalej
– BC PIA) stało się określenie docelowej grupy użytkowników. W wyniku
wielu dyskusji, została ona zdefiniowana jako społeczność naukowców, badaczy, studentów, muzealników, folklorystów, członków stowarzyszeń związanych z różnymi formami działalności, etnografów, nauczycieli, regionalistów ale także pasjonatów i entuzjastów nauk etnologicznych rozsianych
na całym świecie. W efekcie otrzymaliśmy społeczność użytkowników,
291

która jest odbiorcą usługi a także potencjalnie ma szansę wdrażać w życie
postanowienia Konwencji o dziedzictwie niematerialnym.
Chcieliśmy stworzyć kolekcję, której struktura pozwoli na łatwe i szybkie przeszukiwanie zasobów, będzie indeksowana przez wyszukiwarki internetowe a ponadto umożliwi tworzenie bibliografii (dzięki integracji
z systemem Zotero). To były główne cele, które zdominowały kierunek
naszego myślenia i dały początek „filozofii” tworzenia BC PIA. Istniejące
biblioteki i repozytoria cyfrowe (regionalne, akademickie, instytucjonalne) oferowały zasób historyczny czyli dzieła z zakresu tzw. domeny publicznej, niewymagające działań w zakresie pozyskiwania praw autorskich.
Były to głównie takie unikatowe czasopisma z XIX i początku XX wieku,
tworzące zasób dziedzictwa kulturowego, jak Wisła, Zbiór Wiadomości
do Antropologii Krajowej, Materiały Antropologiczno-Archeologiczne
i Etnograficzne czy przedwojenne roczniki Ludu. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że wiele czasopism było umieszczanych w częściach w kilku
bibliotekach cyfrowych, co utrudniało nawigację i szybkie dotarcie do poszukiwanych treści.
W związku z takim określeniem celu działań, postanowiliśmy powołać
cyfrową kolekcję tematyczną, gromadzącą teksty z szeroko pojętego zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Potrzebowaliśmy określenia zbioru
tekstów najbardziej reprezentatywnych dla dziedziny, a więc zawierających
materiały źródłowe, opracowania badań terenowych, dyskusje teoretyczne
i metodologiczne, relacje z wypraw naukowych, tematów nurtujących środowisko, recenzji książek, zagadnień związanych z historią – będący odzwierciedleniem szerokiego wachlarza tematów składającego się na obraz
piśmiennictwa etnologii/antropologii kulturowej z perspektywy ostatnich
kilkudziesięciu lat.
W rezultacie, po dyskusjach i sporach, przyjęty został wariant umieszczenia online w Bibliotece Cyfrowej PIA trzech najważniejszych czasopism
etnograficznych ukazujących się po drugiej wojnie światowej: Ludu (numery powojenne), Etnografii Polskiej oraz Polskiej Sztuki Ludowej (od 1991
– Konteksty. Polska Sztuka Ludowa). Są to czasopisma naukowe o różnych
profilach, razem tworzące niezwykłą, komplementarną kolekcję, stanowiącą mozaikę polskiej etnologii ostatniego półwiecza, jednocześnie – kolekcję
osadzoną mocno w teraźniejszości, ale odwołującą się do wcześniejszych
działań i zainteresowań nauk etnologicznych. Z punktu widzenia dziedzictwa niematerialnego, niezwykle zasadne byłoby dołączenie do kolekcji
Literatury Ludowej – czasopisma o ustalonej pozycji w środowisku.
BC PIA realizuje zadania określone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa związane z ochroną dziedzictwa niematerialnego w Polsce w zakre292
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sie gromadzenia informacji na temat tradycji kultury w Polsce oraz działań związanych z ochroną, dokumentacją i popularyzowaniem tradycji.
Analiza zawartości treści zdigitalizowanych artykułów umieszczonych
w BC PIA wskazuje na niezwykłą użyteczność tej bazy. Zakres tematyczny Ludu, Etnografii Polskiej i Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej pokrywa
się z definicją UNESCO i obejmuje wszystkie wymienione w Konwencji
zjawiska określane jako przejawy dziedzictwa niematerialnego. Autorzy
digitalizowanych w BC PIA tekstów (około 2100 osób) to środowisko
profesjonalnych i kompetentnych etnologów, etnografów, antropologów
kultury, folklorystów oraz badaczy z dziedzin pokrewnych. Jest to grono
dające gwarancję otrzymania rzetelnych i fachowych informacji na wysokim poziomie naukowym i dokumentacyjnym, co będzie niezwykle ważne
w procesie konstruowania krajowej listy reprezentatywnej niematerialnego
dziedzictwa kulturowego.
Wybrane czasopisma, tworzące podstawę zasobu BC PIA, stanowią
bazę polskiej etnologii, często publikowane w nich były także teksty uznanych badaczy z krajów sąsiednich. Może to okazać się istotne przy próbie
zgłoszenia zjawiska tradycji kultury występującego w kilku krajach, jak
to ma miejsce w przypadku na przykład diety śródziemnomorskiej, zgłoszonej przez Grecję, Francję, Maroko i Hiszpanię, czy „Sztuki rzeźbienia
krzyży i ich symboliki”, zaproponowanej przez Litwę i Łotwę. O interregionalności bazy świadczy też to, że jako koordynatorzy BC PIA, wielokrotnie zetknęliśmy się z próbą odtwarzania dziedzictwa niematerialnego np.
w postaci nawiązania kontaktu przez środowisko serowarów z lubuskiego,
poszukujących tradycyjnych form snycerskich dla swoich wyrobów, materiałów źródłowych dotyczących produkcji serów owczych w Karpatach czy
próby rekonstrukcji narracji rodzinnej z Oszmiańszczyzny przez potomka
zamieszkałego w Ameryce.
W efekcie, w BC PIA, otrzymaliśmy zasób ponad 4.600 artykułów i innych tekstów. To ponad 60.000 stron tekstów i towarzyszącej im dokumentacji fotograficznej. Niestety ze względu na niską jakość druku powojennych czasopism, jakość zdjęć jest często niezadawalająca. Dokumentację
fotograficzną można uzupełnić w archiwach muzealnych, regionalnych lub
uniwersyteckich.
Wyjątkowość BC PIA i jej znaczenie w procesie dokumentacji dziedzictwa niematerialnego wynika z dwóch powodów: doboru treści oraz przyjęcia założenia publikacji poszczególnych tomów czasopism, uznanych
za podstawę naszej kolekcji. Zastosowany przez nas, inny niż w polskich
bibliotekach cyfrowych, sposób publikacji czasopism polega na wprowadzeniu do biblioteki cyfrowej czasopism w taki sposób, aby każdy zawarty
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w nich artykuł był traktowany jako osobna publikacja, z pełnym opisem
bibliograficznym – metadanymi (a nie jako część ustrukturyzowanego
zbioru tomów). Sytuacja, w której „użytkownik dLibry1 jest zmuszony do
katalogowania pojedynczych zeszytów jako niezależnych obiektów […] co
powoduje nagromadzenie się w indeksie tytułowym jednorodnych zapisów” (Kolasa 2007: 76). Sytuacja ta wydała nam się anachronizmem wobec stale ulepszanego dostępu do wielu treści w internecie. Wzorowaliśmy
się na zagranicznych bazach typu Jstor czy Proquest. Problem ten został
już podjęty przez Muzeum Historii Polskiej, które na podobnych zasadach
tworzy bazę czasopism humanistycznych BazHum oraz repozytorium cyfrowe poznańskiej AWF.
Była to decyzja perspektywiczna, pozwalająca w konsekwencji docierać
do poszukiwanych treści nie tylko poprzez znajomość faktu istnienia BC
PIA, ale także za pośrednictwem wyszukiwarki Google (Bing i Yahoo nie
indeksują zawartości bibliotek cyfrowych skupionych w Federacji Bibliotek
Cyfrowych, do których należy także BC PIA). Każdy artykuł umieszczony w BC PIA otrzymał zapis bibliograficzny, czyli zestaw metadanych, indeksowanych przez wyszukiwarki internetowe. Im bardziej rozbudowane
i szczegółowe są metadane, tym lepiej widziany jest plik graficzny kolekcji
cyfrowej przez wyszukiwarki internetowe (słowa kluczowe, tagi dodawane
przez użytkowników ułatwiają dotarcie do właściwej odpowiedzi na zadanie pytanie).
Umieszczenie współczesnych tekstów online niesie ze sobą konsekwencję w postaci respektowania ustawy o prawie autorskim i konieczność podpisania przez autorów artykułów umów licencyjnych wyrażających zgodę
na publikację ich utworów w sieci. Do października 2012 roku udostępniono połowę zdigitalizowanych treści. Nie zdecydowaliśmy się na pełne
otwarcie zasobów bez wcześniejszego uzyskania zgody ich twórców. Jednak
cały zasób zdigitalizowanych tekstów, po poddaniu procesowi OCR, wydzieleniu pojedynczych publikacji, opatrzono metadanymi i wprowadzono
do BC PIA (w systemie dLibra), otwierając je stopniowo, w miarę pozyskiwania akceptacji autorów. Mimo nieudostępnienia całości kolekcji, BC PIA
działa równolegle jako baza bibliograficzna. W obydwu postaciach, jako
baza danych i baza pełnotekstowa, BC PIA powinna stanowić cenne źródło
fachowej informacji.
Początkowym zamierzeniem Polskiego Instytutu Antropologii było
utworzenie portalu etnograficzno/etnologiczno/antropologicznego o nazwie Cyfrowa Etnografia, skupiającego projekty całego środowiska. Cyfrowa
1 dLibra – system do budowy bibliotek cyfrowych.
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Etnografia, pomyślana jako szersza inicjatywa, miała udostępniać materiały związane z historią mówioną polskiej etnologii powojennej, archiwum
fotograficzne, bibliotekę cyfrową (pierwotna nazwa Cyfrowa Kolekcja
Tekstów Etnograficznych), repozytorium akademickich tekstów naukowych. Na razie udało sie zrealizować część zamierzenia, związaną z digitalizacją tekstów etnograficznych.
Pozostaje pytanie, co dalej. Otwartą sprawą jest, w jaki sposób dotrą do
użytkowników materiały fotograficzne i audiowizualne gromadzone w archiwach przez instytucje akademickie i muzealne. W kontekście ratyfikowania Konwencji o dziedzictwie niematerialnym jest to istotne pytanie ze
względu na niezbędność tego rodzaju dokumentacji w procesie tworzenia
krajowej listy dziedzictwa niematerialnego. To, co widzimy na fotografiach
sprzed 20, 30 czy 40 lat, ma taką samą wartość dokumentacyjną, jak artykuły źródłowe opublikowane w Ludzie czy Polskiej Sztuce Ludowej.
Posłużę się wybranymi przykładami ze zbiorów Archiwum IEiAK UW,
posiadającego w swoich zasobach kolekcje fotograficzne Andrzeja Hemki,
dokumentującego sanktuaria religijne i kalwarie w południowej Polsce,
będące swoistym zapisem wrażliwości mirakularnej, kolekcji zdjęć, filmów, nieopublikowanych tekstów autorstwa Jacka Olędzkiego, fotografii
i filmów wykonanych przez Krzysztofa Kubiaka czy dokumentacji filmowej Sławomira Sikory o współczesnej obrzędowości weselnej.2 Kilka tysięcy negatywów fotograficznych zostało już zeskanowanych, są gotowe do
wprowadzenia. Poszukujemy odpowiedniej formuły do ich udostępnienia,
mając świadomość problemu odpowiedzialności prawnej. Współpraca
IEiAK UW z Polskim Instytutem Antropologii daje nadzieję, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane i że w niedługim czasie uda się wypracować procedury, które doprowadzą do udostępnienia tych kolekcji szerszej
publiczności.
Na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę na brak strategii informacyjnej i odpowiedniego opisu zagadnień związanych z wdrażaniem w życie
postanowień konwencji UNESCO na polskich stronach www. Niewielka
ilość informacji, jaką uzyskujemy tą drogą w dobie społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii, działa na niekorzyść idei ochrony dziedzictwa niematerialnego. Dostrzegając ten problem, w imieniu Polskiego
Instytutu Antropologii, pragnę zadeklarować utworzenie kolekcji dziedzictwa niematerialnego w Bibliotece Cyfrowej PIA, publikującej online wszelkie teksty i tomy pokonferencyjne ukazujące się na ten temat.
2 Żeby to było ciekawe... – film o mediatyzacji obrzędów weselnych, zrealizowany z Karoliną
Dudek, 73’ (Copyright IEiAK UW, 2009).
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intangible heritage on the digital
platform of the polish institute of
anthropology
The ratification of UNESCO’s Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage raised a new challenge for ethnographers, ethnologists and cultural anthropologists, namely, that of gathering documentation of phenomena designated for the national Representative List. The description of profits generated by
new digital technologies – the presentation of select initiatives undertaken by the
professional environment: The Bibliography of Polish Ethnography, Prokes: the
database of unpublished archival sources on the Carpathians’ folklore, The Digital
Folklore Archive, The Kolberg Archive, The Virtual Folk Woodcut Museum, www.
skanseny.net website and the anthropological – ethnographic Digital Library of
the Polish Institute of Anthropology (BC PIA).
The establishment of the first thematic anthropological Digital Library (BC
PIA) in Poland of the Polish Institute of Anthropology facilitates access to specialized ethnographic content indispensable for documentation gathering required
by UNESCO. The choice of three basic Polish periodicals – People (Lud), Polish
Ethnography (Etnografia Polska) and Polish Folk Art. Contexts (Polska Sztuka
Ludowa. Konteksty) – and publishing them online (with constraints resulting from
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the Copyright Act) enables quick access to up-to-date anthropological/ethnographic articles. The thematic scope of articles published by those periodicals fully
conforms to UNESCO’s definition and comprises all phenomena mentioned in the
convention. Search engines and publication system of online resources adopted
by the BC PIA coordinators (publishing select articles with separate bibliographic
descriptions instead of full volumes of periodicals) ensures receiving answers relevant to questions arising in the process of intangible heritage phenomena documentation. As a result, within its two-year-long activity BC PIA has the record of
1,300,000 users, having enabled access to about 2,500 full texts and 2,100 bibliographic descriptions (metadata).
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Projekt „Atlas niematerialnego
dziedzictwa kulturowego wsi
wielkopolskiej” realizowany w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Wojciech Mielewczyk
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

D

o statutowych zadań Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie należy m.in. gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie materiałów dokumentacyjnych dotyczących wsi1. Realizując swoje zadania Muzeum niemal od
początku swojej działalności gromadzi także dokumentację niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podstawowymi formami utrwalania tej
spuścizny są fotografie, filmy i nagrania dźwiękowe. Obecnie2 w zbiorach
Muzeum znajduje się 10 847 pozycji inwentarzowych fotografii, 425 albumów fotograficznych, 1 630 przeźroczy, 949 filmów na taśmie celuloidowej 16 i 53 mm (wszystkie zdigitalizowane), 95 kaset VHS z 175 filmami
(wszystkie zdigitalizowane) oraz 75 innych filmów na płytach CD i DVD.
Nagrania dźwiękowe znajdują się na 15 kasetach audio. Dokumentacja ta
gromadzona jest w Archiwum Ikonograficznym Muzeum (Krzyżaniak-Ryś
1994; Krzyżaniak-Ryś 2007; 145 fotografii 2009).
Część dokumentacji powstała w czasie prowadzonych przez pracowników Muzeum penetracji terenowych, część przekazana została przez różne instytucje i osoby prywatne. W minionych latach w Muzeum zaczęto
również nagrywać filmy z inscenizowanymi przejawami niematerialnego
dziedzictwa polskiej wsi. W tym cyklu nakręcono m.in. film Od motyki
1 Paragraf 7 Statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie z dnia 25 kwietnia 2005 roku.
2 Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku.
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do nowoczesnego rolnictwa, Wiatr – źródło energii, Kucie koni, Tradycyjna
obróbka lnu oraz Jak pracowały woły (Jełowicki 2010: 98; Siekacz 2010:
121–122).
W ostatnich latach pracownicy Muzeum zaczęli brać udział w projektach badawczych dokumentujących niematerialne dziedzictwo wsi.
W latach 2007–2010 dwóch pracowników Muzeum, w tym autor, przystąpiło do projektu badawczego „Program i metodyka opracowania
Mapy Dziedzictwa Kulturowego Wsi na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski”3. Kierownikiem tego projektu był prof. dr hab.
Janusz Gołaski, kierownik Zakładu Geodezji i Kartografii Środowiska
w Katedrze Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Na potrzeby tego projektu przyjęto, że w skład
dziedzictwa kulturowego wsi wchodzą te dzieła człowieka i przyrody, które
odgrywały bądź odgrywają znaczącą rolę w życiu społecznym oraz mają
stałe i określone położenie na powierzchni Ziemi. Wśród dzieł człowieka
wyróżniono obiekty kultury materialnej i niematerialnej. Ta druga kategoria ograniczona została do tych lokalnych nazw miejscowych, które nie są
już zaznaczane na współczesnych mapach. Ogółem, w tym projekcie badaniami objętych zostało osiem miejscowości wybranych z terenu całego
województwa (Bukówiec, Gołaszyn, Jaracz, Jaszkowo, Rogalin, Siedlec,
Wełna, Wierzenica).
Udział pracowników Muzeum w Szreniawie we wspomnianym projekcie był bezpośrednim impulsem do kontynuowania tego typu badań
już samodzielnie przez naszą instytucję. Dlatego po ogłoszeniu przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2011 Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki, Muzeum wystąpiło z inicjatywą nowego
projektu w ramach modułu 1.1, obejmującego „Wspieranie długofalowych
prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym
znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (kultury w Polsce)”. W odróżnieniu jednak od poprzedniego projektu, zdecydowaliśmy się skupić
wyłącznie na niematerialnym dziedzictwie wsi. Takie ukierunkowanie badań podyktowane było, z jednej strony, w miarę dokładnym opracowaniem
dziedzictwa materialnego (w postaci m.in. ogólnopolskiego programu badawczo-konserwatorskiego Archeologiczne Zdjęcie Polski, wydawnictw
z serii „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, czy też dokumentacji zabytkowego budownictwa folwarcznego prowadzonej przez nasze Muzeum4),
3 Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3823/B/T02/2007/33.
4 Karty zabytków budownictwa folwarcznego opracowane są m.in. dla całego województwa wielkopolskiego, a drukiem wydane zostały opracowania dla powiatów: gostyński, jarociński, kościański, leszczyński, ostrowski, pleszewski i śremski; w przygotowaniu – powiat gnieźnieński.
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a z drugiej – fragmentarycznym zbadaniem dziedzictwa niematerialnego.
Opracowując zakres problematyki badawczej, zrezygnowaliśmy jednak
z badań językowych, także głównie ze względu na zaawansowany stan badań w tym zakresie5. Nasz projekt zatytułowany został „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”. Prace w projekcie rozpoczęliśmy w marcu 2012 roku, a zakończenie przewidziane jest na początek roku 2015.
Pierwotnie zakładaliśmy, że badaniami obejmiemy północną część województwa wielkopolskiego w jego obecnych granicach administracyjnych,
według stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku, co daje ogółem 15 powiatów.
Taki zakres terytorialny znalazł się w naszym wniosku skierowanym do
MNiSW. Jednak ze względu na przyznanie nam przez Ministerstwo na badania dużo mniejszej kwoty niż określona w naszym wniosku, zmuszeni
zostaliśmy ograniczyć zakres badań do 7 powiatów części środkowej województwa: czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego i wągrowieckiego. Dla kolejnych 8 powiatów (pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego,
grodziskiego, wolsztyńskiego, średzkiego, wrzesińskiego i słupeckiego)
przeprowadzone zostaną wstępne kwerendy naukowe oraz badania pilotażowe. Dokończenie badań w tych powiatach planowane jest w kolejnej
edycji „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, w ramach którego
realizowane byłyby badania także w pozostałych powiatach województwa
wielkopolskiego.
Celem podjęcia przez nasze Muzeum tego programu badawczego jest
udokumentowanie niematerialnych elementów kultury, które przetrwały
w miejscowej tradycji wiejskiej bądź są zawarte w źródłach archiwalnych,
i którym grozi zapomnienie. Bezpośrednią utratą zagrożone są zwłaszcza
wszelkiego rodzaju nazwy miejscowe, którymi ludność wiejska określała
poszczególne areały ziemi uprawnej, ukształtowanie terenu, a także funkcjonujące w miejscowej tradycji wspomnienia mniej lub bardziej istotnych
zdarzeń oraz lokalne podania i legendy. Jest to spowodowane, z jednej
strony, rozszerzaniem się granic wsi, zajmowaniem kolejnych gruntów pod
zabudowę i wchłanianie przysiółków, a z drugiej – szybko postępującymi
przemianami społeczno-demograficznymi. Z tego też powodu podjęte
przez nas badania mają charakter badań ratunkowych.

5 Drukiem wydanych zostało m.in. 11 tomów Atlasu języka i kultury Wielkopolski.
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Przedmiotem badań są następujące zagadnienia:
I. Toponomastyka
1. nazwy miejscowości (urzędowe, historyczne; zwyczajowe);
2. nazwy lokalne (przysiółków, części wsi, pól, łąk, pojedynczych
gospodarstwa);
3. nazwy topograficzne (cieków wodnych, stawów, wzniesień, obszarów
leśnych, uroczysk);
4. nazwy pojedynczych obiektów przyrody żywej i nieożywionej (pojedynczych drzew, głazów narzutowych);
5. nazwy etnonimiczne.
II. Folklor dawny i współczesne zjawiska kulturowe
1. podania o wydarzeniach lokalnych;
2. tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi)
doroczne;
3. tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe (narodziny, chrzty, śluby, wesela);
4. tradycje kulinarne (w tym: produkt regionalny i lokalny, potrawy świąteczne, przepisy kulinarne);
5. zespoły folklorystyczne, śpiewacze, muzyczne, w tym: przeglądy i festiwale oraz twórcy słowa;
6. widowiska obrzędowe.
III. Tradycyjne umiejętności rękodzielnicze
1. tradycje wytwórczości rzemieślniczej, sztuki ludowej oraz artystów
nieprofesjonalnych.
IV. Przejawy religijności tradycyjnej
1. przejawy religijności tradycyjnej (pielgrzymki, sanktuaria, miejsca kultu religijnego i związane z nimi zwyczaje, lokalne odpusty).
V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie
1. lokalne uroczystości i obchody świeckie (dożynki, dni gminy/wsi, lokalne festyny).
Podstawową formą badań są kwerendy źródeł pisanych, wśród których ważną rolę odgrywają mapy archiwalne. Wykorzystane zostaną także
wszelkie opracowania naukowe z zakresu etnografii, historii i toponomastyki, a w miarę możliwości również pamiętniki i wspomnienia oraz wydawnictwa regionalne i lokalna prasa.
Równolegle prowadzone są badania terenowe, głównie w formie wywiadów wśród miejscowej ludności, jak też współpraca z regionalnymi towarzystwami społeczno-kulturalnymi. Celem prac terenowych jest również
weryfikacja informacji zawartych w źródłach archiwalnych. Dla realizacji
naszego projektu powołany został interdyscyplinarny zespół naukowców,
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który jest gwarantem jakości prowadzonych prac i właściwego udokumentowania każdego z zaplanowanych etapów badań. Prace badawcze w terenie prowadzą osoby o odpowiednich kompetencjach merytorycznych
(przede wszystkim historycy i etnografowie), legitymujące się przygotowaniem do tego typu prac i gwarantujące wysoki naukowy poziom opracowań. W tym gronie znajdą się pracownicy Instytutu Etnologii i Instytutu
Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także pracownicy
Oddziału Terenowego w Poznaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Koordynacją prac badawczych zajmuje się utworzona przy Muzeum
Narodowym Rolnictwa w Szreniawie Pracownia Badań Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego Wsi, której kierownikiem został Wojciech Mielewczyk. W jej skład wchodzi jeszcze jeden pracownik Muzeum oraz pracownik naukowy Instytutu Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Zadaniem pracowni, oprócz kierowania projektem, jest także
gromadzenie wydawnictw związanych merytorycznie z badanym terenem,
archiwizowanie wyników badań (na nośnikach papierowych i cyfrowych),
jak również udostępnianie zebranych materiałów osobom zainteresowanym. Planuje się, że w przyszłości Pracownia podejmować będzie również
inne prace dokumentujące niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi, także
na terenie innych województw, na co pozwala status muzeum ogólnopolskiego, posiadany przez naszą placówkę.
Z Pracownią współpracują także kartografowie z Zakładu Geodezji
i Kartografii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy
opracowują mapy dokumentujące wyniki badań.
Bieżący nadzór merytoryczny nad prowadzonymi badaniami, opiniowanie prowadzonych działań, a w przyszłości także recenzowanie opracowań
wyników i przygotowywanych do druku tomów, sprawuje grono naukowców z różnych dziedzin, reprezentujący Instytut Etnologii Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie oraz
Katedrę Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
Wszystkie informacje uzyskane w trakcie badań odnoszące się do
niematerialnego dziedzictwa kulturowego są dokumentowane na kwestionariuszach oraz nanoszone na mapy topograficzne w skali 1: 10 000.
Dokumentacja z badań będzie utrwalana także na nośnikach cyfrowych.
Z zebranych materiałów utworzona zostanie kartoteka (w postaci papierowej i elektronicznej) obiektów dziedzictwa kulturowego wsi dla opracowanego obszaru. Natomiast efektem końcowym prac badawczych będą
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publikacje książkowe z serii „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”, osobne dla każdego powiatu. Poszczególne tomy
będą zawierać wstęp objaśniający specyfikę powiatu oraz metodykę badań,
mapę powiatu w skali 1: 100 000, syntetyczne opisy miejscowości, indeksy
obiektów dziedzictwa kulturowego, wykaz źródeł oraz mapy topograficzne
w skali 1: 25 000 z zaznaczonymi obiektami niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to będzie służyć zarówno
naukowcom, jaki i regionalistom, urzędom i instytucjom lokalnym, szkołom jako pomoc dydaktyczna, autorom przewodników turystycznych
i wreszcie każdemu, kto jest zainteresowany przeszłością swojej małej
ojczyzny.
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the project “the atlas of intangible cultural
heritage of the wielkopolska villages” realised
in the national museum of agriculture and
agricultural-food industry in szreniawa
In 2012 The National Museum of Agriculture and Agricultural-Food Industry
in Szreniawa begins the realization of the project “The Atlas of Intangible
Cultural Heritage of the Wielkopolska Villages” under the National Programme
of Humanities Development announced by Ministry of Science and Higher
Education. Investigations are conducted in seven administrative districts of
Wielkopolska province: czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, międzychodzki,
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nowotomyski, obornicki, szamotulski and wągrowiecki. The object of investigations are questions concerning toponymy, ethnography and history, such as local
field names, events established in local traditions, customs, holiday ceremonies as
well as skills associated with preparing traditional dishes and with crafts practiced.
For the realization of this project, “The Laboratory for Investigations of
Intangible Cultural Heritage of Villages” was created in the Museum, which cooperates with the Adam Mickiewicz University Institute of Ethnology and Cultural
Anthropology as well as the Poznan University of Life Sciences Department of
Geodesy and Cartography of Environment.
The collected materials will be used to create a file (in paper and electronic
form) of the objects of cultural heritage of villages. The final result of investigations will be book publications as part of the series “The Atlas of intangible cultural heritage of the Wielkopolska villages”, separate for each district studied.
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Znaczenie regionalnych instytucji
kultury dla przekazu tradycji
muzycznych Trójwsi Beskidzkiej
Katarzyna Szyszka
Uniwersytet Wrocławski

B

ogata kultura górali beskidzkich, w tym mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej, była przez wieki kultywowana przez jej nosicieli. Przyczyniały
się do tego uwarunkowania historyczne – kilkuwiekowe oderwanie Śląska
Cieszyńskiego od macierzy. Karol Daniel Kadłubiec ujmuje to w słowa:
Kultura ludowa nie jest zjawiskiem w sobie zamkniętym, przeciwnie związana
jest i uwarunkowana najróżniejszymi czynnikami natury geograficznej, społeczno
– politycznej, socjalnej, historycznej, ekonomicznej, kulturowej itp. Niepodobna
więc określić danej kultury ludowej bez uwzględniania tych wszystkich komponentów, które ją kształtowały i decydowały o jej obliczu (Kadłubiec 1987: 5).

Podobnie jak w pozostałych regionach Śląska, w Wielkopolsce (zwłaszcza zachodniej) i na Pomorzu podtrzymywanie tradycji kulturowych było
dla mieszkających tam Polaków, poddawanych wpływom obcych kultur,
a w pewnych okresach (rozbiory kraju, okupacja niemiecka) – wynaradawianiu, istotną potrzebą zachowania tożsamości narodowej. Antypolska
polityka władz zaborczych, działania germanizacyjne kojarzone są na
ogół z zaborem pruskim, jednak w gruncie rzeczy dotykały one także polską ludność na Śląsku Cieszyńskim, włączonym do państwa Habsburgów.
Kadłubiec zwrócił uwagę na specyficzne dla Śląska Cieszyńskiego znaczenie stanu chłopskiego dla podtrzymywania polskości:
Tak było w czasie rozbiorów, ale tak też działo się na Śląsku, który choć oderwany od Macierzy w połowie XIV wieku, zachował polskość dzięki kulturze ludowej i gwarze. Stąd też tej kulturze i mowie zawdzięczają Ślązacy przetrwanie,
ocalenie narodowe, jak napisał trafnie wielki myśliciel i socjolog rodem z Ustronia,
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Jan Szczepański. Śląsk właściwie nie miał szlachty polskiej, która w Królestwie była
znaczącym nosicielem kultury narodowej. Na Śląsku, w tym i Cieszyńskim, jej rolę
odgrywali chłopi, ich kultura i ich język. Polski Śląsk był zatem plebejski, taka była
też i jego kultura. Toteż Ślązacy wiedzą dobrze, co zawdzięczają mowie dziadów,
obrzędom i zwyczajom, pieśniczkom i tańcom, opowieściom i przysłowiom, po
prostu tradycji, którą możemy określić jako wartości odziedziczone po przodkach,
przekazywane z pokolenia na pokolenie, przy czym mamy na myśli przede wszystkim wartości kulturowe. Ze względu właśnie na ów przekaz miedzy generacyjny,
przede wszystkim bezpośredni, z ust do ust, od człowieka do człowieka, tradycja
kulturowa wrasta w ziemię, na której żyje, stając się jej najważniejszym wyznacznikiem. Jest niejako solą tej ziemi. Największy epik Ziemi Cieszyńskiej, Gustaw
Morcinek, napisał kiedyś, że „ziemia jest jak twarz ludzka”. Nie ma dwóch jednakowych twarzy, nie ma też dwóch jednakowych krajów, regionów. Tym co je odróżnia, jest nie tylko krajobraz, ale przede wszystkim tradycja. Nie ma nigdzie takich
strojów, jak na Śląsku Cieszyńskim, takich pieśni, takich opowiadań, tańców, przysłów (Kadłubiec 2001: 229).

Pomimo sześciowiekowego oderwania Śląska Cieszyńskiego od państwa polskiego oraz oddziaływania w tym czasie na jego mieszkańców
kulturowych wpływów czeskich i niemieckich, nie doszło na tym obszarze
do wynarodowienia ludności polskiej, zaniku języka i zwyczajów, obrzędowości, pieśni, muzyki i tańców. Można nawet zauważyć zaistnienie wręcz
przeciwstawnych tendencji: izolacja regionu od pozostałych ziem polskich
przyczyniła się do zachowania dawnych form tradycji kulturowych. Na południu regionu zachowawczości tej sprzyjały warunki geograficzne (góry)
i słabo rozwinięte szlaki komunikacyjne, co przyczyniało się do naturalnego odseparowania tych terenów. W rezultacie kultura górskiej części
Śląska Cieszyńskiego przez długi czas wykazywała wiele cech archaicznych,
o czym wspomina wybitny regionalista, znawca Beskidów – Kazimierz
Sosnowski:
[…] obok Podhala jest Beskid Śląski najwydatniejszą kopalnią i najsilniejszą
ostoją starogóralszczyzny i staropolszczyzny – najwięcej zaś góralskiej archaiczności zachowała Istebna. Po Zakopanem jest to najoryginalniejszy i najcharakterystyczniejszy ośrodek polskiej góralszczyzny, pod każdym względem na uwagę
i badanie zasługujący (Sosnowski 1930: 11).

Trójwieś Beskidzka to subregion Beskidu Śląskiego, którego obszar
obejmuje tereny pomiędzy doliną rzeki Olzy a Przełęczą Jabłonkowską.
W jego skład wchodzą trzy najwyżej położone wioski: Koniaków, Istebna
i Jaworzynka. Dolina Soły, wyznaczająca granicę między Beskidem Śląskim
a Żywieckim, jest jednocześnie południową granicą Trójwsi Beskidzkiej.
Od północnej strony tereny te oddziela Pogórze Śląskie.
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W wioskach położonych w Beskidzie Śląskim, w tym – w Trójwsi
Beskidzkiej, pomimo zmian cywilizacyjno-kulturowych tradycja góralska
w pewnej mierze przejawia jeszcze swoją specyfikę, dzięki typowym dla niej
dawnym obrzędom i zwyczajom, które częściowo przetrwały, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest to w dużej mierze zasługą ruchu folklorystycznego, w ramach którego entuzjaści rodzimej kultury: folkloryści, regionaliści, nierzadko też muzykanci, podejmowali i podejmują nadal działania
w kierunku kultywowania, wznawiania, a także popularyzowania dawnych
tradycji kulturowych, w tym również muzycznych. Po drugiej wojnie światowej w ramach ruchu folklorystycznego szczególnie intensywnie zaczęły
działać różnego rodzaju instytucje kultury, przede wszystkim domy (ośrodki) kultury różnego szczebla i zasięgu: gminne, powiatowe czy wojewódzkie, a także zespoły pieśni i tańca, muzea, izby regionalne oraz placówki
edukacyjne.
Prowadzone przeze mnie badania wykazały, że stan zachowania niektórych przejawów muzycznej kultury tradycyjnej wśród społeczności góralskiej tego subregionu jest stosunkowo dobry. W dużej mierze jest to zasługą miłośników folkloru aktywnie działających w regionalnych instytucjach
kultury. Jedną z najstarszych placówek tego rodzaju jest izba regionalna
Chata Kawuloka w Istebnej (Szyszka 2010), tradycyjna kurlawa (kurna)
chałupa z 1863 roku. Mieszkał w niej folklorysta, twórca instrumentów
muzycznych – Jan Kawulok z żoną i córką Zuzanną. W latach 50. XX wieku, kiedy ludzie zaczęli rozbierać tradycyjne drewniane góralskie chaty,
zastępując je nowymi, murowanymi, Kawulok – człowiek silnie związany
z tradycją – postanowił zachować swój stary dom wraz z całym wyposażeniem jako pamiątkę po przodkach. Na początku lat 60. ubiegłego wieku
Chata Kawuloka otrzymała status Izby Regionalnej. Do Istebnej przyjeżdżało coraz więcej wycieczek, które Kawulokowie przyjmowali w Chacie.
Gospodarz opowiadał zwiedzającym o tradycji regionu, a swoje opowieści
ilustrował grą na wykonanych własnoręcznie instrumentach muzycznych.
Po jego śmierci rolę tę przejęła córka Zuzanna. Obecnie przewodnikiem
i opiekunem Chaty Kawuloka jest jej uczeń, Janusz Macoszek. Nowy „opiekun” Chaty stara się zachować formę prezentacji wprowadzoną przez Jana
Kawuloka, a później kontynuowaną przez jego córkę Zuzannę. Zgodnie
z ideą Kawuloka, prezentuje instrumenty muzyczne, gra na nich, opowiadając przy tym o historii i tradycji regionu.
Ostatnia w Istebnej kurlawa chałupa dla najstarszych mieszkańców tej
beskidzkiej wioski stanowi fragment ich przeszłości, czegoś, co było i już
przeminęło. Pamiętają oni jeszcze, jak mieszkało się w takich chałupach
bez komina. Zuzanna Kawulok wspomina z lekkim rozżaleniem:
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Rodzice bardzo chcieli to zachować, chociaż tak prawdę powiedziawszy, to się ludzie z tego naśmiewali. To drwili z tego, że po co taki piec trzymać, po co taką chałupę trzymać, no ale jednak rodzice to postanowili i tak to zostało i tak to przetrwało.1

Izba regionalna Chata Kawuloka ma duże znaczenie w procesie przekazu miejscowym dzieciom ich tradycyjnej kultury. Jest już jedną z ostatnich
pamiątek po ich przodkach. Poprzez muzykę, opowiadania i atmosferę,
jaka panuje w kurnej izbie, poznają swoje korzenie. Miejscowi nauczyciele
przyprowadzają tu dzieci, aby zobaczyły tradycyjne instrumenty, posłuchały brzmienia, dzięki czemu wiele z nich chętnie zapisuje się do zespołów
regionalnych, funkcjonujących przy szkołach lub instytucjach kultury. Jak
wspomina Zuzanna Kawulok, Często nasze dziecka przychodzą, szkolne
dziecka przychodzą i patrzą sie i teraz ci nauczyciele starają sie to im to tak
pokozać, że to jednak ma jakąś wartość, bo to jest po przodkach i tóż to.2
Chata Kawuloka jest unikalnym miejscem, w którym jednoczy się kultura
materialna z niematerialną. Nigdzie bowiem tak naturalnie nie brzmią gajdy (dudy), piszczałki, jak w kontekście tradycyjnie urządzonej, zdawało by
się nadal zamieszkałej góralskiej chaty.
W sąsiedniej wiosce podobną działalność podjął Tadeusz Rucki, twórca
instrumentów muzycznych – samouk, specjalista od budowy trombit i rogów pasterskich. Od 1997 roku prowadzi galerię sztuki regionalnej Chata
na Szańcach w Koniakowie. Są tam eksponowane koronki koniakowskie,
obrazy, rzeźby oraz instrumenty ludowe. Chata na Szańcach to nietypowa
galeria sztuki. Co prawda można tu obejrzeć – a nawet zakupić – dzieła
miejscowych twórców, ale również wysłuchać pełnej humoru opowieści
o dawnych zwyczajach, strojach, tradycjach. Tadeusz Rucki ilustruje swoje
opowieści dźwiękami wygrywanymi na trombitach i rogach, co jest z pewnością dużą atrakcją dla przyjezdnych. W jego działalności jest jednak też
miejsce na przekazywanie tradycji lokalnym dzieciom i młodzieży – przygotowuje bowiem młodych górali do konkursów gry na trombitach i rogach pasterskich, a także wypożycza im swoje instrumenty.
Kolejna instytucja działająca na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego swojego regionu to Muzeum na Grapie w Jaworzynce.
Jest stosunkowo młodą placówką, funkcjonuje od 1999 roku. Założycielem
był Jerzy Rucki, obecnie Muzeum prowadzone jest przez jego rodzinę.
Największą aktywnością wykazywał się jednak Stanisław Rucki – bratanek
założyciela, wraz z żoną. Po jego śmierci w 2011 roku, działalność muzealną
w dużej mierze objęła córka – Katarzyna, o czym mówi:
1 Fragment wywiadu przeprowadzonego z Zuzanną Kawulok w 2010 roku w Istebnej.
2 Tamże.
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Właściwie cała rodzina tutaj nasza pomaga, bo mój dziadek miał jeszcze inne
rodzeństwo, ale jakoś tak na tej linii to się skupiło wszystko i tutaj bracia mojego taty,
jego siostra, wszyscy, czy tak jakoś my. Blisko siebie mieszkamy i wszyscy się zaangażowali i on to tak jakoś nam to powierzył, żeby sie opiekować. Założył stowarzyszenie
i tu było właściwie takie pierwsze stowarzyszenie, tutaj wtedy, w Trójwsi. No i tak
działamy rodzinno –stowarzyszeniowo.3

Muzeum na Grapie działa w ramach Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Regionalnego na Grapie, dzięki czemu ma szansę na jakieś dofinansowanie,
które jest niezbędne, aby ta izba mogła sprawnie funkcjonować, zwłaszcza że działają przy niej dwa zespoły regionalne: „Zgrapianie” i „Mali
Zgrapianie”. Katarzyna Rucka-Ryś, obecna „opiekunka” i przewodniczka
po Muzeum na Grapie, ukończyła etnografię na Uniwersytecie Śląskim
w Cieszynie. W rodzinie Ruckich z Jaworzynki od zawsze dbano o tradycje
regionalne. Katarzyna wychowana została w duchu folkloru góralskiego, co
wspomina następująco:
Z domu to wyniosłam, w domu to chyba było jakoś tak naturalnie i mama i tata,
bo oboje są tutaj z Jaworzynki, ale zawsze jakoś tak tradycyjnie się żyło, no też to
muzeum się chyba w dużej mierze do tego przyczyniło. Jakoś tak wyrosłam tutaj, to
znaczy byłam w siódmej klasie podstawówki, jak tutaj zaczęło się to wszystko tworzyć i formować, potem jakoś tak automatycznie kiedyś mama powiedziała: „Kasia
idź tam do muzeum, bo nie ma tam kiery siedzić” to jakoś tak... Też te moje zainteresowania to gdzieś tam przez to.4

Rodzina Ruckich jest bardzo muzykalna. W ich domu często rozbrzmiewały tradycyjne beskidzkie pieśni, śpiewane przez wszystkich domowników. Stanisław Rucki, wraz z córką Katarzyną, mają duże zasługi
w podtrzymywaniu rodzimego folkloru. Stanisław był założycielem i instruktorem zespołu „Zgrapianie”, natomiast jego córka prowadzi do tej
pory, razem z Małgorzatą Małyjurek, zespół dziecięcy „Mali Zgrapianie”,
a ponadto aktywnie działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
Do Muzeum należy skansen, który składa się między innymi ze starej, tradycyjnej, wiejskiej chaty z 1920 roku, po której oprowadza turystów
przewodniczka – K. Rucka-Ryś lub ktoś z jej najbliżej rodziny. Opowiada
ona przy tym o tradycji regionu, o tym, jak dawniej się tu żyło. W tej góralskiej, drewnianej chacie można również obejrzeć pasterskie instrumenty muzyczne – trombity, używane niegdyś głównie w celach sygnalizacyjnych. Pozostałymi obiektami tego kompleksu skansenowego są obora
i kuźnia, gdzie można zobaczyć dawne narzędzia pracy ludzi żyjących na
3 Fragment wywiadu przeprowadzonego z Katarzyną Rucką-Ryś w 2012 roku w Jaworzynce.
4 Tamże.
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tym terenie. W głównym budynku Muzeum znajdują się dwie sale z eksponatami. Są w nich prezentowane tradycyjne góralskie stroje, obrazy jaworzyńskich twórców. Można się tam też zapoznać z biografią twórcy tego
muzeum. W jednej z sal prezentowany jest film, dostępny tylko tam, gdyż
był nagrany specjalnie dla Muzeum. Film przedstawia obrzędy i zwyczaje
związane z cyklem kalendarzowym. Istotnym eksponatem są również gajdy podarowane Muzeum przez rodzinę Burych z Jaworzynki, a zbudowane
przez Jana Kawuloka.
Muzeum na Grapie ma duże znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców Jaworzynki. Ukazuje spuściznę przodków, „zatrzymany w czasie”
fragment historii tej ziemi. Nauczyciele z okolicznych szkół przyprowadzają tu dzieci, aby poznały swoją tradycję. Jest to jedna z instytucji, która
dba o zachowanie od zapomnienia tradycyjnej kultury górali beskidzkich.
Bardzo ważnym aspektem aktywności folklorystycznej Muzeum są zespoły
regionalne działające przy nim, które przyczyniają się do podtrzymywania
również tradycji muzycznych tego regionu.
Inny charakter ma Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie,
działające obecnie na terenie całej Trójwsi pod kierunkiem Dariusza
Matusznego. Placówka ta funkcjonuje już od 1972 roku, a jego głównym
założeniem było prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej
w zakresie upowszechniania i rozwijania twórczości ludowej wśród dzieci i młodzieży. Ta idea jest podtrzymywana do dziś. Zajęcia w ramach
Ogniska Pracy Pozaszkolnej prowadzone są przy szkołach w Koniakowie,
Istebnej i Jaworzynce. Obejmują one różnego rodzaju koła pozalekcyjne,
związane w dużej mierze z kulturą ludową regionu. Dzieci same wybierają, na jakie zajęcia chcą chodzić, ale mogą też być zapisane do kilku kół
jednocześnie. Bardzo ważną rolę w działalności Ogniska odgrywa zespół
„Mały Koniaków”, w ramach którego dzieci poznają regionalne pieśni, tańce i obrzędy.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie oferuje dzieciom i młodzieży szeroki wachlarz zajęć. Są tu organizowane koła z zakresu malarstwa,
rzeźby, wyszywania tradycyjnego haftu krzyżykowego, heklowania koronek.
Jedną z instruktorek pracujących w Ognisku jest Joanna Cichy. Prowadziła
ona dotychczas dwa koła: Koło Miłośników Regionu i TurystycznoKrajoznawcze. W ramach prowadzonych przez siebie zajęć przybliża dzieciom wiedzę o regionie, stare obrzędy, pieśni, tańce, uczy ich gwary, oprowadza po najciekawszych zakątkach Trójwsi, prowadzi dzieci do znanych
twórców, muzyków i folklorystów. Mówi o tym zakresie działań:
[…] wiele miałam tych dzieci, które naprawdę zafascynowały się tym regionem
i później szli do szkół, do gimnazjum i potem opowiadali mi, że dalej w konkursach
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biorą udział, albo tak naprawdę, nie wiem, cały czas tak mile wspominają to koło, że
tak fajnie było, że poznali, poznawali ten region, że chodziliśmy wszędzie.5

Ważną rolę w podtrzymywaniu regionalnych tradycji kulturowych odgrywa Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, funkcjonujący od lat 90. XX
wieku. Jest to jedyna tego rodzaju placówka na terenie Trójwsi Beskidzkiej,
obecnie prowadzona przez Elżbietę Legierską-Niewiadomską. Istebniański
GOK to jedna z instytucji, które starają się aktywnie chronić rodzime niematerialne dziedzictwo kulturowe. Każdego roku organizuje konkurs wiedzy o regionie dla dzieci, dzięki któremu znajomość przez nich rodzimej
kultury, w tym muzycznej, w dużym stopniu się zwiększa. K. Rucka-Ryś,
instruktorka istebniańskiego Ośrodka Kultury, mówi na ten temat:
W marcu robimy co roku konkurs wiedzy o regionie i to jest konkurs międzyszkolny, który skupia właściwie dzieci z całej Trójwsi i ilość tych dzieci jest z roku na
rok właściwie coraz większa i tak widzimy, że też dużo, dużo dobrego się dzieje dzięki
tym konkursom. Na początku poziom wiedzy był taki różny, bo czas kiedy organizowane były te konkursy w latach 90-tych to potem był juz troszkę taki przestój, być
może też organizatorzy jeszcze, nie wiem, nie pracowałam wtedy jeszcze w GOK-u,
być może stwierdzili jeszcze, że nie ma tematów, brakuje, zostawili to troszkę tak, tak
swojemu biegowi i potem się znowu zrodziła taka myśl, żeby jednak znowu zacząć
te konkursy, żeby ta wiedza nie umknęła. I rzeczywiście to widzimy z roku na rok,
że poziom wiedzy wzrasta. Dzieci coraz więcej wiedzą, umieją i też takim wymogiem udziału w tym konkursie jest uczestnictwo w stroju regionalnym, więc te dzieci
rzeczywiście przychodzą. Jak to wygląda? Rozwiązują test indywidualny, taki, taki
właśnie na kartkach, wśród których są pytania dotyczące różnych dziedzin właściwie tej wiedzy regionalnej, ale miedzy innymi też słowa gwarowe. Mają po prostu
słowa i zwroty gwarowe tłumaczyć. Też wybiera się dzieci, nie tylko jakoś tak bardzo
zdolne, powiedzmy intelektualnie, ale też takie, które powiedzmy nie są zbyt może
na jakimś tam poziomie wiedzy, ale z kolei dobrze się poruszają w tej tematyce takiej
powiedzmy naszej. Dużo wiedzą, gdzieś tam, no, czy dobrze gwarzą, jak to się u nas
mówi. Z kolei w drugiej części konkursu jest zawsze taka konkurencja grupowa, która ma na celu właśnie pokazanie takiego żywego folkloru. Umiejętność dzieci, umiejętność poradzenia sobie z tekstem gwarowym, zaśpiewanie piosenki, wykorzystanie
umiejętności gry na instrumencie ludowym. Zazwyczaj jest jakaś forma scenki prezentowana, odgórnie jakieś tam tematy i dzieci mają już dowolność wyboru środków
ku temu, czy instrumenty, czy taniec, czy śpiew, czy coś jeszcze innego, czy tam jakieś
rekwizyty muzealne i tak dalej.6

Pracownicy GOK, chcąc pomóc „zaistnieć” artystycznie twórcom ludowym z Trójwsi, organizują liczne wystawy twórczości regionalnej.
Przygotowując jedną z nich, poświęconą zmarłym muzykantom, prowadzili
5

Fragment wywiadu przeprowadzonego z Joanną Cichy w 2012 r. w Ustroniu.

6 Fragment wywiadu z K. Rucką-Ryś w 2012 roku w Jaworzynce.
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badania terenowe na terenie całej Trójwsi. Zebrali wówczas wiele cennych
informacji i zdjęć, które zaprezentowali na ekspozycji. Kolejną ważną inicjatywą tej instytucji było przygotowanie filmu, ukazującego starsze pokolenie mieszkańców Trójwsi, które wyróżnia się aktywnością w dziedzinie
folkloru. K. Rucka-Ryś wspomina:
Chciałyśmy język pokazać głównie starszych ludzi, ale też postacie, osobowości w jakiś tam sposób działalność tam ludzi. No i nagrałyśmy w 2007 roku z kolei płytę taką
DVD o ludziach tego terenu, którzy gdzieś tam cos robią i to robią z taką pasją. Tam
wśród tych ludzi Zuzanna Kawulok była, ciotki z Istebnej, członkinie zespołu regionalnego, a jedna z tych ciotek była kierowniczką zespołu Istebna. I potem jeszcze z nią jest
jeden wywiad dodatkowo zrobiony. Natomiast one w całości, jako trio, czy w czwórkę się
pokazują właśnie śpiewające w tym zespole i prezentują te piosenki nasze. . Był jeszcze
Andrzej Dragon – od tych obrazów, później był Józef Zowada z Olecek z Istebnej, rzeźbiarz i satyryk, on też pisał wiersze i właśnie rzeźbił, Janko Z Małej Łączki, no i jeszcze nakręciłyśmy takiego pana, który robił koszyki, on zmarł niedawno, Paweł Czepczor
się nazywał, robił kosze z korzeni świerkowych. No i tkacz Michał Polok z Jaworzynki
Zapasieki. Anna Zogata, też z Jaworzynki, robi czepce koronkowe. To jest taka oryginalna pani, taki „ostatni Mohikanin”, mówimy o niej, taki oryginał! 7

GOK w Istebnej odgrywa znaczącą rolę w ochronie kultury tradycyjnej
swego regionu, a zwłaszcza w zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży na tym terenie, co jest szczególnie ważne dla ciągłości przekazu tradycji górali śląskich.
Działalność wyżej wymienionych instytucji wspomagają regionalne zespoły i kapele („Koniaków”, „Istebna”, „Jetelinka”, „Zgrapianie”, „Wałasi”),
których artystyczna działalność służy też kultywowaniu regionalnej spuścizny kulturowej.
Podsumowując, należy podkreślić, że podejmowane przez instytucje i działaczy regionalnych inicjatywy, na ogół przynoszą zadowalające
efekty. Mają one bowiem wpływ na uświadamianie mieszkańcom Trójwsi
Beskidzkiej znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla tożsamości regionalnej. Należy zatem zgodzić się ze słowami Bogusława
Linette’a:
[…] podstawowym kryterium żywotności folkloru jest jego związek z żywym
nosicielem, którym może być zarówno jednostka, jak i cała lokalna społeczność,
albo np. cała grupa pokoleniowa. Tak więc przyjąć można, że folklor zachowuje
żywotność wszędzie tam, gdzie i dopóki żyją jacyś nosiciele, którzy w konkretnych
sytuacjach wykonawczych realizują należący do folkloru tekst, śpiew, muzykę, taniec czy zwyczaj lub zachowanie. Stwarza to za razem możliwość transmisji form,
na zasadzie tradycyjnego przekazu ustnego, stanowiącego podstawę zachowania
ciągłości i trwania folkloru (Linette 1999: 253).
7 Tamże.
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W Trójwsi Beskidzkiej nie brakuje „żywych nosicieli” – działaczy regionalnych, folklorystów, ludzi którym tradycja jest bliska. Pozwala to
mieć nadzieję, że chociaż pewne elementy bogatej tradycji górali zamieszkujących Koniaków, Istebną i Jaworzynkę – w tym ludowa pieśń, muzyka
i taniec – nie zaginą, będą także w przyszłości w pewnej chociaż mierze
kultywowane.
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the importance of regional cultural
institutions for the transmission of musical
traditions of trójwieś (tri-village) beskidzka
(koniaków, istebna, jaworzynka)
The paper discusses the activities of various cultural institutions in the three villages in the Silesian Beskids: Koniaków, Istebna, and Jaworzynka (called “Trójwieś
[Tri-Village] Beskidzka). The regional (folk-style) room “Chata Kawuloka
[Kawulok’s Cottage]” in Istebna, an old cottage that Jan (John) Kawulok, maker
of folk instruments, retained from his ancestors, with all the equipment. In the regional art gallery “Chata na Szańcach [Cottage on Szańce]” in Koniaków, founded
by Tadeusz Rucki, you can listen to his stories about the old customs, costumes,
traditions, illustrated with notes played on the hand-made pastoral trumpets and
horns. The Museum “Na Grapie” in Jaworzynka is very important especially for the
rural population, because it shows the cultural heritage of their ancestors. Folklore
groups operating at the museum cultivate musical traditions. In the “Ognisko
Pracy Pozaszkolnej” [Centre for Extracurricular Work] in Koniaków, operating in
three villages, various activities associated largely with the folk culture of the region are carried out. The “Gminny Ośrodek Kultury” [Commune Culture Centre]
in Istebna plays a significant role in the protection of their traditional culture of
the region, especially in the field of regional education of children and youth in
the area.
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe
w regionach o przerwanej ciągłości
kulturowej (przykład Żuław i Powiśla)
Aleksandra Paprot
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wstęp

Żuławy i Powiśle to regiony szczególne ze względu na historię. Co istotne, to regiony wielokulturowe, w których przestrzeń wpisana jest pamięć
i świadectwa materialne oraz niematerialne wielowiekowej działalności
wielu grup osadniczych o odmiennym rodowodzie kulturowym. Praktyki
społeczne mieszkańców obu regionów zostały jednak przerwane w wyniku
II wojny światowej. Doszło wówczas niemal do zupełnej wymiany struktury społecznej. Dotychczasowi mieszkańcy, głównie ludność pochodzenia
niemieckiego i holenderskiego, w wyniku postanowień konferencji w Jałcie
i Poczdamie w 1945 roku, została zmuszona do opuszczenia terenów,
które przez wieki były zamieszkiwane przez ich przodków. Opuszczone
domy i gospodarstwa miały zostać zajęte przez przesiedleńców z centralnej i południowo-wschodniej Polski oraz przez repatriantów ze Wschodu.
Procesowi zasiedlania Ziem Zachodnich i Północnych towarzyszyła propaganda władz PRL-owskich, która głosiła postulat tzw. Ziem Odzyskanych.
Wielu przesiedleńców dostawało z przydziału gospodarstwa rolne, a co za
tym idzie, otrzymywali akty nadania ziemi, na dole których widniało hasło „Stare Ziemie Piastowskie wróciły do Macierzy”. Specyficzna atmosfera
powojennych czasów nie budowała w nowych osadnikach pozytywnych
postaw względem zastanego – obcego – dziedzictwa kulturowego, które
było wypadkową kultury tworzonej przez Zakon Krzyżacki, ludność pochodzenia niemieckiego i holenderskiego (głównie przez mniejszość religijną menonitów) oraz – w mniejszym stopniu – kultury polskiej. Z kolei ludność napływowa przybywająca z takich regionów, jak Kielecczyzna,
Lubelszczyzna, Małopolska czy Wołyń i Wileńszczyzna, przywiozła na
317

Żuławy i Powiśle własne zwyczaje oraz tradycje, które zupełnie nie przystawały do zastanej rzeczywistości. Bagaż kulturowy, jakim charakteryzowali
się nowi mieszkańcy północnej Polski, różnił się od kultury, w której przyszło im funkcjonować po 1945 roku.
Wyżej przedstawiona specyfika kulturowa Żuław i Powiśla pozwala
przejść do istoty tego artykułu, a mianowicie stwierdzenia, iż są to regiony
o przerwanej ciągłości kulturowej. Mimo tego w ostatnich latach można
zauważyć, że ruch regionalny Żuław i Powiśla skupia się wokół zagadnień
tożsamości i kreowania świadomości kulturowej. Działacze regionalni
i społeczności lokalne starają się tworzyć nową tożsamość regionalną, która byłaby konglomeratem dziedzictwa kulturowego sprzed 1945 roku i po
1945 roku. Dlatego też w poniższych rozważaniach ważne będzie określenie
Żuław i Powiśla jako neoregionów, o czym Hieronim Kubiak napisał:
[…] specyficzne całości terytorialne powstające w wyniku realizowanych na
masową skalę (i po I, i po II wojnie światowej), w części przymusowych, w części
na zasadzie opcji, wysiedleń jednych zbiorowości z danego terytorium i zasiedlenia
go następnie przez inne, z reguły pochodzące z różnych subregionów kulturowych
(Kubiak 2007: 100).

Tak ujęta problematyka Żuław i Powiśla pozwala uchwycić unikalność
tych obszarów zarówno w skali kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

konwencja unesco z 2003 roku a kwestia żuław i powiśla

Artykuł 2 konwencji UNESCO w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w dość jednoznaczny sposób definiuje zakres terminów, praktyk
i działań, które kwalifikują poszczególne elementy kultury jako niematerialne dziedzictwo kulturowe mogące być brane pod uwagę przy tworzeniu
list krajowych czy reprezentatywnych:
„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
przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. Tow
niematerialne 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, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności [podkr. – A. P.]. Dla celów
niniejszej Konwencji, uwaga będzie skierowana wyłącznie na takie niematerialne
dziedzictwo kulturowe, które jest zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi w dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania między wspólnotami, grupami i jednostkami, oraz zasadom zrównoważonego rozwoju (Konwencja 2003).
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Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na wyróżnione przeze mnie
zdanie. Na jego podstawie można wnioskować, iż definicja podawana
przez UNESCO wyklucza możliwość ubiegania się o wpis regiony, które
nie posiadają ciągłości kulturowej równocześnie w trzech wymiarach: relacji z otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i kontynuacji historycznej.
Wynika z tego, że tylko taki układ czynników pozwala na podtrzymywanie własnej tożsamości, a także ciągłości kulturowej. Zapis Konwencji sugeruje jednoznaczną odpowiedź: Żuławy i Powiśle zyskują w świetle założeń UNESCO status regionu wykluczonego. Nauczeni doświadczeniem,
iż tego typu dokumenty normatywne nie pozostawiają szerokiego pola
interpretacyjnego, można dojść do wniosku, iż określone w Konwencji reguły definicyjne nie pozwalałyby na jakiekolwiek wpisy z regionu Żuław
i Powiśla.
Po analizie zapisu w artykule 2 należy postawić zatem dwa zasadnicze
pytania względem postanowień Konwencji:
1. Jak definiować niematerialne dziedzictwo kulturowe w regionach, gdzie
nie ma zachowanej ciągłości kulturowej?
2. Jak definiować niematerialne dziedzictwo kulturowe w regionach, gdzie
ścierają się historycznie odmienne dziedzictwa?
Tak sformułowane problemy badawcze mogą być podstawą dla przeprowadzenia odpowiednich badań nad niematerialnym dziedzictwem
kulturowym na terenach, których specyfika kulturowa nie przystaje do
powszechnie rozumianej terminologii z zakresu kultury ludowej czy dziedzictwa kulturowego.
Warto nadmienić, iż swoisty status regionu wykluczonego niesie za sobą
poważne konsekwencje. Mimo starań czy to społeczności lokalnych, czy
jednostek samorządowych i instytucji kultury z regionu, wszelkie aplikowane wnioski do wpisu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
nie mają szans chociażby na zakwalifikowanie do dalszych poziomów rozpatrywania. Propozycje wpisów z regionów bez zachowanej ciągłości kulturowej, w świetle omawianego artykułu 2, nie spełniają zatem kryteriów
programowych. Budzi to oczywisty sprzeciw, ponieważ owa dyskwalifikacja stawia takie regiony w jednoznacznej pozycji – brak wpisu na listę powoduje, że nie będą one na liście priorytetowej w aplikowaniu o fundusze
z wielu innych projektów. Wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego niesie za sobą także ogromny prestiż, stanowi swoiste wyróżnienie
dla regionu. W sytuacji pozbawienia możliwości aplikowania o wpis, region traci zatem na wartości i plasuje się znacznie niżej w hierarchii regionów o szczególnych walorach kulturowych.
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Zauważając potrzebę ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
w regionach o przerwanej ciągłości kulturowej, należałoby podjąć kroki w kierunku pewnej systematyzacji i identyfikacji elementów do niej
przynależących. Choć droga do wpisu na krajową listę, a następnie listę reprezentatywną, wydaje się wielce odległa, warto już dziś rozważyć
sposób, w jaki należałoby odnieść do kryteriów, które musi spełnić dany
element kultury niematerialnej, by móc ubiegać się o aprobatę instytucji
zewnętrznych.
Narodowy Instytut Dziedzictwa na swojej stronie internetowej przedstawił kryteria wpisu na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa
(Kryteria wpisu). Aby zobrazować pojawiający się problem niemożności
dokonania wpisu na listę elementów kultury niematerialnej, odniosę się do
sytuacji mającej miejsce na Żuławach i Powiślu.
kryteria wg NID-u

odniesienie do Żuław i Powiśla

1

zgodność z artykułem 2 Konwencji
UNESCO

brak zgodności

2

zapewnienie uwidocznienia
i poprawy świadomości znaczenia
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego – poświadczenie
o ogólnoświatowej różnorodności

szansa rozwoju dla regionów, ukazanie
różnorodności i wielokulturowości
pojedynczego regionu

3

opracowanie środków ochronnych –
ochrona i promocja

opracowanie przez regionalne instytucje
kultury, np. pracownie regionalne,
muzea itp., wspólnej strategii ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego

4

dokonanie wpisu przy dużym udziale
wspólnoty lokalnej, grupy czy
poszczególnych, zaangażowanych
jednostek

oddolna potrzeba ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego
w regionie: aktywność społeczności
lokalnych (aktywiści i liderzy), ruch
regionalny (stowarzyszenia itp.)

5

uwzględnienie elementu
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego w inwentarzu Państwa
– Strony

brak wymaganej inwentaryzacji >
pilna potrzeba przeprowadzenia badań
nad niematerialnym dziedzictwem
kulturowym w regionie

tab. 1. Kryteria wpisu na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Opracowanie własne

Pierwsza kolumna powyższej tabeli przedstawia kryteria, jakie należy
spełnić, chcąc ubiegać się o wpis na listę reprezentatywną. W przypadku
regionów o przerwanej ciągłości kulturowej już pierwszy zapis, mówiący
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o zgodności z artykułem 2 Konwencji UNESCO, pokazuje, że w sytuacji
Żuław i Powiśla nie możemy mówić o całkowitej zgodności. Jest to zatem
główna przyczyna dyskwalifikacji wszelkich aplikowanych wniosków.
Punkt drugi stanowi o skutkach ewentualnego wpisu. Dotyczy on głównie korzyści płynących dla społeczności lokalnych z dokonania wpisu, np.
poprawa świadomości związanej ze znaczeniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także szansa dostrzeżenia różnorodności kulturowej regionu przez jej mieszkańców. Bez wątpienia to założenie miałoby ogromną
szansę realizacji na gruncie Ziem Zachodnich i Północnych. Mam tu na
myśli głównie społeczno-użyteczny i długofalowy wymiar takich działań,
jaki wpłynąłby na kształtowanie odpowiednich postaw wśród kolejnych
pokoleń zamieszkujących omawiane regiony.
Następne kryterium – trzecie – zakłada konieczność opracowania stosownych metod ochrony, które byłyby jednocześnie podstawą dla promocji
wybranego elementu. Jednak – co ważne – na tego typu obszarach nie ma
z reguły wypracowanej jednolitej strategii ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ponieważ społeczeństwo oraz jednostki samorządowe czy kulturalne skupiają się w większości na materialnym dziedzictwie
kulturowym, które jest uznawane jako namacalny i realny nośnik kultury.
Konieczne wydawałoby się zatem opracowanie przez regionalne instytucje kultury (pracownie regionalne, muzea itp.) wspólnej strategii ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tak formowany plan ochrony
miałby na celu zwiększenie wartości kultury niematerialnej w regionie,
a co za tym idzie, instytucje kultury mogłyby się stać oficjalnym rzecznikiem społeczności lokalnych. Współpraca ta mogłaby wnieść dla obu stron
wymierne korzyści.
Czwarte kryterium podkreśla duże znaczenie zaangażowania społeczności lokalnej, a także grup i jednostek, które realnie byłyby zainteresowane dokonaniem wpisu na listę reprezentatywną. W przypadku Żuław
i Powiśla można zaobserwować, iż kształtujący są w ostatnich latach ruch
regionalny ma silny wpływ na społeczności lokalne, co buduje ich świadomość kulturową. Taki układ wpływów może mobilizować społeczeństwo
i z czasem wytworzyć w nim oddolną potrzebę ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Warto nadmienić, iż na przestrzeni
ostatnich lat można zaobserwować wzmożoną aktywność wszelkich stowarzyszeń formujących się w społecznościach lokalnych, którym przewodniczą aktywiści i lokalni liderzy.
Ostatnie – piąte założenie – głosi, że wybrany element winien znajdować się w inwentarzu niematerialnego dziedzictwa kulturowego Państwa
– Strony. Niestety, analizując ten typ dziedzictwa na Żuławach i Powiślu,
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należy podkreślić, że regiony te nie posiadają pełnej, poprawnej merytorycznie, a przede wszystkim popartej odpowiednimi badaniami terenowymi, inwentaryzacji. Dlatego w najbliższym czasie należałoby wykonać
wszelkie potrzebne prace inwentaryzacyjne celem usystematyzowania występujących w regionie elementów kultury niematerialnej.

propozycje kryteriów wpisu
na listę reprezentatywną dla regionów
o przerwanej ciągłości kulturowej

Wartościowanie zabytków kultury obywa się według Jana Pruszyńskiego
na czterech poziomach: historycznym, artystycznym, naukowym i kulturowym (Pruszyński 1989: 27–29). Proponowane poziomy mają przełożenie
również na zabytki niematerialnego dziedzictwa kulturowego z racji tego,
iż reprezentują one działania i praktyki będące obecne w danej społeczności od wielu dekad, jeśli nie setek lat. Podobnie, stosunek emocjonalny
i wrażliwość estetyczna będąca wykładnią kultury niematerialnej, jest elementem formułującym pytania badawcze, ale – co najważniejsze – obrazuje reprezentowaną kulturę w wymiarze duchowym. Dlatego konieczne
jest przedstawienie sposobu, w jaki funkcjonuje niematerialne dziedzictwo
kulturowe na Żuławach i Powiślu.
Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań można zaobserwować, że dziedzictwo kulturowe omawianych regionów jest zarządzane
i wartościowane przez instytucje kultury (muzea, izby regionalne, domy
kultury – na poziomie powiatu i gminy; wydziały kultury, edukacji i rozwoju regionu w jednostkach samorządu terytorialnego), społeczności lokalne, stowarzyszenia osób przesiedlonych (np. Kresowiaków) oraz autochtonów (ludności pochodzenia niemieckiego) i stowarzyszenia o wymiarze lokalnym (towarzystwa miłośników) czy regionalnym.
Konfrontując zastaną rzeczywistość społeczno-kulturową Żuław
i Powiśla z kryteriami wpisu na listę reprezentatywną niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, warto wyjść naprzeciwko potrzebom i pytaniom,
jakie z czasem mogą wypłynąć ze środowisk lokalnych i jednostek zarządzających dziedzictwem kulturowym. Warto dokonać tego przy zastrzeżeniu J. Pruszyńskiego:
Każdy wiek i każda grupa społeczna, każda klasa i każdy naród odrębnie
kształtują swe tradycje, tradycje zaś i wzorce kulturalne są przenaszalne i często bywają przedmiotem naśladowania, bez zastanawiania się, jaki jest cel. Ponadto wraz
ze zmianą stosunków społecznych, sposobów życia i zarobkowania pewne wzorce
mogą stać się jedynie makietą odległą od rzeczywistości (Pruszyński 1989: 20).
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Powyższe twierdzenie przystaje do sytuacji ziem o przerwanej ciągłości kulturowej. Zdając sobie sprawę z tego, iż dotychczasowa tradycja tych
obszarów uległa swoistej dekonstrukcji kulturowej, chciałabym zaproponować w tym miejscu pewne założenia względem rozpatrywania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które mogłyby utorować drogę tego
typu regionom ku identyfikacji kultury niematerialnej, co skutkowałoby
w kolejnym etapie ewentualnym wpisem na listę krajową, a dalej również
na listę międzynarodową.
Dla poprawy świadomości społecznej z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego i uwzględnienia opinii publicznej skupionej wokół
kultury regionalnej, konieczne wydaje się przeprowadzenie konsultacji
społecznych. Takie podejście pozwoliłoby na zaprezentowanie mieszkańcom regionu problematyki skupionej wokół kultury niematerialnej, a także
zapoznanie się z opinią instytucji pośredniczących w dokonywaniu wpisu
na listę krajową czy międzynarodową. Co ważne, mieszkańcy mieliby również możliwość wyrażenia własnej opinii na ten temat, zgłoszenia trudności związanych z identyfikacją niematerialnego dziedzictwa kulturowego
na ziemiach o przerwanej ciągłości kulturowej. Takie działania pozwoliłyby na budowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi, a w kolejnym
etapie doprowadziłyby do diagnozy ich potrzeb związanych z transmisją
kulturową (określenie kierunku, w jakim się rozwija).
Kolejną, niezwykle konieczną aktywnością, jaką należy pilnie podjąć na
Żuławach i Powiślu celem inwentaryzacji kultury niematerialnej, jest dokumentacja ustnych przekazów najstarszych mieszkańców regionu (autochtonów i przesiedleńców) oraz analiza źródeł pisanych sprzed 1945 roku
(głównie w języku niemieckim). W ostatnich latach poznańscy etnolodzy
dokonali szerszych badań nad dziedzictwem kulturowym Żuław po 1945
roku, jednak obszar Powiśla nadal pozostaje regionem niewystarczająco
opisanym pod względem etnograficznym.
Wyżej wspominane działania miałby na celu przede wszystkim określenie, w jakim stopniu elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego
kształtują tożsamość mieszkańców regionu. W regionach o przerwanej
ciągłości kulturowej konieczne wydaje się zatem zwrócenie szczególnej
uwagi na relację między dziedzictwem kulturowym a tożsamością jednostki i zbiorowości. W badaniach na Ziemiach Zachodnich i Północnych należy również wyjść z założenia, że ciągłość kulturowa warunkowana jest
poprzez przekaz i relacje międzyludzkie, a nie tylko i wyłącznie wówczas, gdy zachodzi stała relacja z otoczeniem. Takie podejście rzuca nowe
światło na wszelkie praktyki i umiejętności transmitowane między ludźmi. W tym przypadku są one przekazywane nie tylko w obrębie komórki
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społecznej, jaką jest rodzina (wielopokoleniowość), ale także wśród osób,
które nigdy wcześniej nie miały styczności z pewnego typu zwyczajami,
obrzędami czy tradycjami, bowiem nie były one charakterystyczne ani dla
regionu, z którego pochodzili ich przodkowie, ani dla nowo zamieszkanego terenu z tradycjami np. pruskimi. Wspomniane zwyczaje były przekazywane na przykład pomiędzy osobami z Kielecczyzny i z Wileńszczyzny,
co w warunkach zachowania ciągłości kulturowej nie miałoby racji bytu.
Dlatego na tego typu terenach nieunikniona jest działalność instytucji
kultury na rzecz dokumentacji kultury niematerialnej: określenia jej pochodzenia, sposobów transmisji, przekształceń i wpływów. Konieczna jest
także współpraca z ekspertem z zakresu kultury niematerialnej, który specjalizował się w specyfice Ziem Zachodnich i Północnych.

wyróżniki regionalne a typy niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

To, co wyróżnia Żuławy i Powiśle, to już wcześniej wspomniana wielokulturowość. Należy ją jednak rozpatrywać jako tę, w zakres której wchodzą
takie pojęcia, jak wieloregionalność i wieloetniczność. Powyższe założenie
umotywowane jest oczywiście specyfiką wynikłą z zasiedlania tych terenów
po II wojnie światowej nowymi osadnikami, nie tylko z pozostałych regionów Polski, ale także zza granicy, np. z Ukrainy. Należy jednak podkreślić
ciągły wpływ kultury zastanej kształtowanej na przykład przez Niemców
i Holendrów.
Innym wyróżnikiem regionalnym są nośniki kultury, których natura
ma swe źródło w łączeniu różnych elementów na zasadzie negocjacji
kulturowych. Przesiedleńcy, repatrianci i autochtoni, którzy nagle znaleźli
się w tej samej przestrzeni, musieli dojść w pewnym momencie do pewnego porozumienia, co pozwoliło w efekcie na tworzenie zupełnie nowej
tradycji – tradycji własnej – przystającej do specyfiki tych ziem.
Dla Żuław i Powiśla charakterystyczne jest również to, że krajobraz
kulturowy był i nadal jest kształtowany przez człowieka. Region ten cechuje gęsta sieć rzek, kanałów, rowów melioracyjnych i śluz, których znaczna część została stworzona rękami ludzkimi, by kontrolować stany wody
i uniknąć zagrożenia powodziowego. Depresyjne ukształtowanie terenu
Żuław i bliskie sąsiedztwo Wisły na Powiślu spowodowały, że zamieszkujący te tereny ludzie wykształcili specyficzny typ kultury opartej na zasadzie
wzajemnej relacji człowiek – siły natury.
Po dokonaniu analizy wyróżników regionalnych omawianych obszarów, przejdę do omówienia typów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, z jakim mamy do czynienia na Żuławach i Powiślu. Na podstawie
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kilkuletnich badań i obserwacji własnych, mogę poczynić podział na trzy
wyróżniające się typy:
1. pruskie i menonickie (holenderskie) niematerialne dziedzictwo kulturowe, mające źródło w tradycjach Żuław i Powiśla sprzed 1945 roku;
2. ukraińskie niematerialne dziedzictwo kulturowe o wymiarze etnicznym, mające źródło tradycjach przywiezionych na Żuławy i Powiśle
w 1947 roku;
3. przesiedleńcze i repatrianckie niematerialne dziedzictwo kulturowe
o wymiarze wieloregionalnym, mające źródło w tradycjach przywiezionych na Żuławy i Powiśle po 1945 roku.
W przypadku typu pierwszego, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy
ludność przybyła na Ziemie Zachodnie i Północne w ramach akcji przesiedleńczych, uznała tradycję zastaną na tych terenach za własną, przejmując
jednocześnie obce wzorce kulturowe. Taka relacja była wynikiem szybkiej
adaptacji kulturowej. Drugi typ dotyczy ludności ukraińskiej, jaka przybyła na omawiany obszar w wyniku Akcji „Wisła”. W tym wypadku ludność
napływowa próbowała zachować własną, rodzimą kulturę. Kultura ukraińska przetrwała w specyficznych warunkach, przez co dziś możemy mówić
o ukraińskiej kulturze ocalonej, jako tej, która uległa nikłemu wpływowi
adaptacji kulturowej. Trzeci typ charakteryzuje konglomerat kultury przywiezionej, działający na zasadzie połączenia własnych wyznaczników kulturowych z tradycją zastaną. Taka relacja może zawierać kilka elementów
różnych, często odmiennych sobie regionów, oraz przekształcony element
kultury charakterystyczny dla Żuław i Powiśla sprzed 1945 roku.
W odniesieniu do powyższych typów, chciałabym zaprezentować kilka charakterystycznych dla Żuław i Powiśla tradycji i praktyk kulturowych, które, moim zdaniem, mogłyby w najbliższej przyszłości kandydować o wpis chociaż na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Propozycje poszeregowałam według dziedzin zaproponowanych
w Konwencji UNESCO (artykuł 2 ustęp 2):
a) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego – propozycja: Mały Słownik Ziemi Ryjewskiej,
będący wynikiem projektu realizowanego przez Fundację Wspomagania
Wsi i Gminę Ryjewo wśród dzieci w wieku szkolnym. „Ideą projektu było
stworzenie więzi pokoleniowej między dziećmi a najstarszymi mieszkańcami tych terenów, poszukiwanie językowej i historycznej tożsamości mieszkańców gminy oraz ocalenie od zapomnienia naszej bogatej i burzliwej historii” (Koguciuk 2011: 7). Projekt polegał na zdiagnozowaniu „ryjewskiej
odmiany polszczyzny”, a poprzez to – poszukiwaniu tożsamości językowej
i historycznej mieszkańców regionu Powiśla;
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b) sztuki widowiskowe – propozycja: działalność społeczno-kulturalna zespołów regionalnych np. Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” (1961), zespół Żuławskie Bursztynki (1991), Zespół Pieśni i Tańca „Szuwary” (1993).
Aktywność zespołów skupia się na tworzeniu tradycji Żuław i Powiśla, na
przykład na stworzeniu układu do walczyka powiślańskiego. Zespoły budują własną tożsamość poprzez takie elementy, jak nazwy zespołów, stroje
zespołów, piosenka o tematyce regionalnej (Janiak 2008: 137–139);
c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne – propozycja: potrawy regionalne, będące na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z Żuław
są to: wieprzowina w słojach z Żuław, kiełbasa z Piekła z czarną gorczycą,
marcepanowe serduszka z Piekła, gołąbki z pęczaku z grzybami, sos zimny żuławski i z Powiśla, powiślańska śliwka w occie, jabłko czernińskie,
zupa z pasternaka, buraczki pruskie „Preussische Rote Beete”. Powyższe
przykłady potwierdza fakt, iż „Jednym z istotnych elementów wzmacniających więź z miejscem rodzinnym – »małą ojczyzną« – stanowi pożywienie.
Osoby przybywające na Żuławy [i Powiśle] przywiozły ze sobą specyficzne
przyzwyczajenia kulinarne” (Drożdż 2010: 42);
d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata – propozycja: kształtowanie krajobrazu delty i doliny Wisły, umiejętności związane
zarządzaniem gospodarką wodną i tradycje Związków Wałowych, na co
uwagę zwraca Kazimierz Cebulak:
Związek Wałowy utrzymujący system polderowy jest długowieczny i wielopokoleniowy. Utrzymał się on i rozwijał w delcie Wisły przez ponad pięć wieków od
1407 do 1945 roku. W PRL został niestety zawieszony i formalnie odrodził się dopiero w 2001 roku, chociaż nieformalnie istnieje przez cały czas do dziś. Ma więc
600-letnią niezwykłą historię. Przyjmuje się, że związek wałowy ze względu na polderową gospodarkę wodną i przestrzenną, stanowi specyficzne władztwo integrujące stosunki wodne z lądowymi na polderach delty Wisły (Cebulak 2010: 19);

e) umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym – propozycja
z Żuław: haft żuławski oraz ciesielstwo; propozycje z Powiśla: haft powiślański (haft biały Dolnego Powiśla), plecionkarstwo (tradycje wikliniarskie). Wymienione umiejętności są ściśle związane ze specyfiką owych
obszarów – haft żuławski, choć ahistoryczny, wymyślony w ostatnich latach przez etnografów, jest odpowiedzią na potrzebę wytwarzania tradycji wśród mieszkańców. Z kolei haft powiślański uległ rekonstrukcji oraz
licznym przekształceniom i wpływom haftu kociewskiego oraz kaszubskiego. Natomiast umiejętności plecionkarskie na Powiślu były rozwijane
m.in. w niegdyś istniejącym w Kwidzynie jedynym w Polsce Technikum
Przemysłu Wikliniarsko-Trzciniarskiego (dziś szkołę przemianowano
i otworzono tylko jeden oddział klasy wikliniarskiej).
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Zaproponowane powyżej przykłady niematerialnego dziedzictwa kulturowego z Żuław i Powiśla pokazują, w jaki sposób owe nośniki kultury
są tworzone i odtwarzane przez społeczności lokalne. Jednocześnie można
zauważyć, jak specyfika regionu i jego przeszłość historyczna wpływa na
działalność mieszkańców na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz budowania własnej tożsamości.

podsumowanie

Regiony o przerwanej ciągłości kulturowej, w świetle Konwencji UNESCO
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, budzą wiele kontrowersji. Poprzez swoją specyfikę kulturową, zyskują status obszaru
wykluczonego z możliwości ubiegania się o wpis na listę reprezentatywną.
Może to powodować zarazem zniechęcenie mieszkańców regionu względem
działalności na rzecz własnej kultury niematerialnej, a co za tym idzie – negatywnie wartościować tradycje będące połączeniem kilku odmiennych sobie kultur.
Na podstawie przeprowadzonej analizy artykułu 2 Konwencji i zjawisk
zachodzących na Żuławach i Powiślu, można wysnuć kilka podstawowych
wniosków.
1. Tradycje w regionach o przerwanej ciągłości kulturowej są często
ahistoryczne.
2. Tworzenie tradycji jest oddolną potrzebą społeczności lokalnych zamieszkujących region.
3. Wartością tych ziem jest łączenie kultur, a także specyficzne mechanizmy adaptacji kulturowej, co stanowi o ich unikalności w skali kraju.
4. Dorobek społeczny mieszkańców Żuław i Powiśla staje się ich dorobkiem kulturowym.
5. Transmisja kulturowa odbywa się pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a nie w obrębie określonego terytorium.
W kontekście omawianych regionów trafne wydają się również słowa
Anny Drożdż, która pisze o problemach związanych z wyborem produktu
regionalnego w następujący sposób:
Na obszarach o takim charakterze pojawia się wiele wątpliwości i kontrowersji związanych z przyczyną takiego wyboru. Zróżnicowanie, które jest typowe dla
obszarów mieszanych, powszechnie jest postrzegane jako utrudnienie i przeszkoda
niemal nie do pokonania, która stoi na drodze do określenia wyznaczników tożsamości (Drożdż 2010: 41).

Jednocześnie, przy tego typu wpisach może pojawić się problem autentyzmu pewnych zjawisk oraz stopnia ich przekształcenia, ponieważ „manipulowanie kulturą prowadzi do jej ujednolicenia i utraty autentyzmu”
327

(Pruszyński 1989: 21). Jesteśmy bowiem obecnie w momencie, kiedy należałoby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy dorobek osób przesiedlonych,
które w sposób twórczy zaadaptowały tradycję zastaną i połączyły ją z tradycją własną, zasługuje na wpis na listę reprezentatywną. Pozostaje mieć
nadzieję, że odpowiednie instytucje kultury już niebawem podejmą trud
klasyfikacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionach o przerwanej ciągłości kulturowej.

rozwiązanie skrótu

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.
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intangible cultural heritage
in the regions of interrupted continuity
of culture (żuławy and powiśle)
Żuławy and Powiśle are multicultural regions, where the continuity of social practices of inhabitants was interrupted by World War II, and the exchange of population caused the introduction of new phenomena and customs. In the UNESCO
Convention of 2003, the traditions of these regions do not fit the definition of intangible cultural heritage contained in Article 2. Therefore, the main aim of the
text is to show the problems of defining and identifying intangible cultural heritage in the areas where cultural continuity was interrupted, and to show that the
establishment of the UNESCO Convention do not translate into the specificity of
these regions.
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Archiwizacja kultury regionalnej
jako forma ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego
Agnieszka Przybyła-Dumin
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

W

agi i znaczenia dziedzictwa kulturowego nie trzeba chyba nikomu
udowadniać. Człowiek – twórca i twór kultury, dzięki niej realizujący swe potrzeby, rozwijający umiejętności, osiągający szczyty swych możliwości – powinien mieć świadomość jej doniosłości. Badanie i zachowanie
różnorodności rozwiązań, jakie nasz gatunek znalazł, aby realizować swe
potrzeby biologiczne, społeczne, a z czasem także kulturowe, wskazujące na
bogactwo umysłu, przyczynić się może jedynie do pogłębienia zrozumienia podstaw naszej egzystencji, a poprzez nią – nas samych. Każdy bowiem
element tradycji stanowi fragment dorobku duchowego i intelektualnego
ludzkości, składa się na obraz tego, kim jest człowiek. Jego zaś zrozumienie jest możliwe jedynie wówczas, kiedy ten obraz będzie jak najbardziej
kompletny. Jednak gwałtowane zmiany dokonujące się w ciągu XX i XXI
wieku (a także wcześniej, między innymi pod wpływem działań kolonizatorskich i okupacyjnych), ukazały, jak kruchym konstruktem potrafią być
poszczególne zwyczaje, jak wielu wspólnotom potrzeba ochrony, aby ich
specyfika nie rozmyła się w postępujących procesach globalizacyjnych.
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, przyjęta w Paryżu w 2003 roku, ma przyczynić się do ochrony, poszanowania i wzrostu świadomości znaczenia praktyk, wyobrażeń,
przekazów, wiedzy i umiejętności. Jest reakcją na zjawiska zagrażające tym
elementom kultury.
Niniejszy artykuł zostanie poświęcony opisowi zainicjowanych przeze mnie w gminie Czechowice-Dziedzice projektów „Świat Naszych
Przodków” i „Archiwum Kultury Regionalnej” (http://archiwum-kulturyregionalnej.czechowice.pl), których celem jest archiwizacja zanikających
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i kultywowanych form obrzędowych, wierzeniowych i narracyjnych związanych z ważnymi w cyklu rocznym dniami i okresami. Realizacja tych celów stała się możliwa dzięki pracy edukacyjnej i popularyzatorskiej, którą
podjęłam w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, zakładając Koło Badaczy Kultury zrzeszające młodzież gimnazjalną, licealną
oraz studentów, prowadząc wykłady czy organizując warsztaty. Tego typu
działalność stanowi jedną z wielu możliwości wcielania w życie Konwencji
UNESCO, a tym samym – zachowania w pamięci zanikającego i istniejącego niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrony, poszanowania, docenienia i upowszechniania w postaci tradycji i przekazów ustnych (art. 2 pkt. 2a Konwencji), zwyczajów, rytuałów i obrzędów świątecznych (art. 2, pkt. 2c Konwencji) oraz wiedzy i praktyk dotyczących przyrody i wszechświata (art. 2, pkt. 2d Konwencji).

koło badaczy kultury przy miejskim
domu kultury w czechowicach-dziedzicach:
idea, uczestnicy i formy działania

Koło Badaczy Kultury, działające przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, zostało założone w 2007 roku z trzech powodów.
Pierwszym było poszerzenie wiedzy Badaczy na temat rzeczywistości kulturowej i mechanizmów władających człowiekiem oraz nabycie umiejętności dekodowania tekstów kultury i świadomego w niej uczestnictwa,
m.in. przez uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach w ramach obejmujących rok szkolny cykli: folklorystyczno-regionalistycznego – „Świat
naszych przodków. Obraz świata i człowieka w kulturze naszego regionu” (2007/2008), kulturoznawczego – „Świat człowieka – świat kultury”
(2008/2009), historycznego – „Z dziejów kultury” (2009/2010), antropologicznego – „Kultury świata” (2010/2011, 2011/2012) oraz społeczno-kulturowego – „Tajniki kultury współczesnej” (2012/2013). Poza tymi propozycjami, członkowie Koła mogli poszerzać swą wiedzę i umiejętności na
wykładach otwartych dla wszystkich zainteresowanych: „Podróże po świecie kultury, filozofii, sztuki…” (2011/2012) oraz „Meandry ludzkiego ciała
i umysłu” (2012/2013).
Drugim celem było pogłębienie zrozumienia Innego–Obcego, dzięki organizacji corocznego „Festiwalu Kultur Świata”, na który składałyby się wykłady, spotkania, prezentacje filmowe, koncerty i widowiska, podejmujące
problematykę związaną z kulturami rozwijającymi się w różnych zakątkach
globu. Prezentowały one życie codzienne, obyczaje, obrzędy oraz opowieści z krajów mniej lub bardziej egzotycznych. Do tej pory odbyło się pięć
edycji tego wydarzenia, poświęconych kulturom Azji, Europy, Ameryki
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Północnej i Południowej, Australii i Oceanii oraz Afryki. Finał Festiwalu
– widowisko edukacyjno-rozrywkowe „Kultury świata” – przybliża specyfikę wybranych kultur, obrazując słowo prezentacjami multimedialnymi.
Wizualizacja wzbogacona zostaje realizacjami artystycznymi, przedstawiającymi właściwe dla nich zjawiska kulturowe i artystyczne, takie jak mit,
bajka, teatr, muzyka oraz taniec w wykonaniu młodzieży należącej do Koła
Badaczy Kultury oraz Czechowickiego Teatru Muzycznego „Movimento”.
Wymienione wydarzenia przyczyniają się do uświadomienia, że normy,
które uznajemy za niezbywalne, jedynie słuszne czy właściwe, są zaledwie
jedną z opcji i rodząc się w innych czasach czy pod inną szerokością geograficzną, bylibyśmy kimś innym, inaczej byśmy postępowali, odmienne
żywili przekonania, wierzyli w innego boga.
Trzecim, sztandarowym celem powołania do życia Koła Badaczy
Kultury było przygotowanie merytoryczne i metodologiczne zainteresowanej młodzieży do przeprowadzania etnograficznych badań terenowych,
organizacja tych badań, archiwizacja, analiza, interpretacja i publikacja
ich wyników. Do tej pory ukazały się dwa z przewidzianych czterech tomów cyklu Świat naszych przodków: Tradycje jesiennego cyklu obrzędowego
i Tradycje zimowego cyklu obrzędowego. Sfinansowanie tego celu działalności KBK umożliwiły dwa projekty:
• zadanie „Świat Naszych Przodków” (2007–2009), finansowane przez
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, w ramach którego odbyły
się: wykłady z zakresu folklorystyki (Kultura duchowa. Folklor dawniej
i dziś, Opowieści naszych przodków. Demonologia ludowa, Magia i rytuał. Lecznictwo, czarostwo i świętowanie), historyczne (Dom naszych
przodków, Gospodarka i rzemiosło przed wiekami, Ubiór z dawnych lat),
warsztaty rzemiosła artystycznego – bibułkarstwo i malarstwo na szkle,
publikacja wyników badań w książce, spotkanie promocyjne z autorami, narratorami, animatorami, przedstawicielami władzy i innymi
zainteresowanymi;
• zadanie „Archiwum Kultury Regionalnej” (2010–2012), obejmujące badania terenowe, archiwizację na dyskach twardych i płytach DVD materiałów audio i audiowizualnych, publikację książkową i film dokumentalny, spotkanie promocyjne i premierę, było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013. Finansowane były badania dotyczące obszarów wiejskich gminy Zabrzeg, Bronów i Ligota; materiały z Czechowic-Dziedzic
były wkładem własnym uczestników działań, wykonanym w ramach
wolontariatu.
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W początkowym okresie młodzież, podczas licznych spotkań, otrzymała przygotowanie teoretyczne. Podczas warsztatów folklorystycznych wprowadziłam – wywołując niemałe zdziwienie – współczesne ujęcie folkloru.
Przemiany społeczno-kulturowe dokonujące się na przestrzeni XX i XXI
wieku, a także pogłębienie rozumienia zjawisk będących przedmiotem
badań, zmuszały uczonych do rewidowania zakresu znaczeniowego owej
„wiedzy ludu”. Stopniowo folklorystyka musiała odchodzić od pewnych
wstępnych założeń, aby dostosować przedmiot badań do wymogów współczesności. Dostrzeżono, że zjawisko folkloru nie ogranicza się tylko do jednej grupy społecznej – mieszkańców wsi, że jest on własnością każdej grupy
społecznej, dlatego kategoria ludowości musiała ulec przeobrażeniom, tak
aby obejmowała wszystkie środowiska folklorotwórcze. Rewizji poddano
również kategorię ustności, poprzez którą charakteryzowano zjawiska należące do folkloru. Stwierdzono, że treści i wątki folklorystyczne korzystają
również z innych, nie tylko bezpośredniego, ustnego, kanałów transmisji –
pisma oraz środków masowego przekazu. Niewątpliwie transformacje społeczno-kulturowe, jakie nastąpiły w ciągu XX wieku – powszechna edukacja, przemiany w strukturze rodziny oraz strukturze wolnego czasu, zmiany
w stylu i tempie życia, pojawienie się i rozwój środków masowego przekazu a wraz z nimi kultury masowej, ograniczenie tradycyjnych okoliczności
ustnego przekazu – oraz te, które unaoczniły się w XXI wieku dzięki upowszechnieniu Internetu, przyczyniły się do zmian w sposobach komunikowania się, a w związku z tym – także do przemian w zakresie kultury i folkloru, dla których owa komunikacja ma kluczowe znaczenie. Folklor zyskał
nową, ogromną przestrzeń, w której może istnieć, tam bowiem, gdzie przeniosła się znaczna część międzyludzkiej aktywności komunikacyjnej, odnajdziemy również to zjawisko (por. Krzyżanowski 1965: 106–108; Hernas
1978: 71–82; Burszta 1987: 124–128; Kowalski 1990; Krawczyk-Wasilewska
1992: 298; Robotycki 1995: 151–157; Sulima 2005: 83–85; Adamowski, Smyk
2010: 148–155 i in). Członkowie KBK w pełni zdają sobie sprawę, że folklor
to nie zamierzchła przeszłość, a część kultury symbolicznej, która dotyczy
ich samych w równym stopniu, co ich dziadków czy ludzi żyjących przed
tysiącleciem. Znają opowieści, wierzenia, mity współczesne oraz inne
składniki wiedzy potocznej i rozumieją ich oddziaływanie, dzięki temu łatwiej było im zrozumieć i szanować dziedzictwo przodków. Starałam się
także uzmysłowić różnice i podobieństwa w sposobie myślenia, widzenia
i odczuwania świata. W pierwszym więc okresie analizowaliśmy pojęcie
kultury, zjawisko folkloru, magię, myślenie magiczne i mityczne, różnorodne gatunki prozy folklorystycznej – od bajki i podania począwszy, na
legendzie współczesnej i dowcipie kończąc (uwzględniając nie tylko ich
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reprezentacje terenowe, ale również internetowe). Powoli wprowadzałam
także zagadnienia z teorii kultury i metodologii badań etnograficznych.

tradycje jesiennego i zimowego cyklu obrzędowego –
badania terenowe i publikacje

Publikacje pod tytułem Świat naszych przodków: Tradycje jesiennego cyklu
obrzędowego i Tradycje zimowego cyklu obrzędowego stanowią, jak zaznaczono powyżej, połowę z zaplanowanego czterotomowego cyklu poświęconego zwyczajom, obrzędom, wierzeniom i praktykom magicznym, opowieściom oraz innym formom kultury regionalnej, obecnym na terenie
gminy Czechowice-Dziedzice. Materiał niezbędny do opisu jesiennego cyklu obrzędowego został zebrany dzięki wywiadom przeprowadzonym w latach 2007–2009 z 65 osobami w wieku od 17 do 87 lat, zamieszkującymi
Czechowice-Dziedzice, Zabrzeg, Bronów, Ligotę oraz okolice. Wiadomości
potrzebne do opisu tradycji zimowego świętowania z kolei – dzięki rozmowom przeprowadzonym w latach 2010–2012 ze 114 osobami w wieku od
16 do 94 lat, zamieszkującymi Zabrzeg, Ligotę, Bronów oraz CzechowiceDziedzice. Podobnie jak za pierwszym razem, znajdowali się wśród nich
zarówno przedstawiciele ludności zamieszkałej tutaj od pokoleń, jak i napływowej (najczęściej jednak z najbliższej okolicy). Wybieraliśmy rozmówców w różnym wieku, aby uzyskać możliwie najpełniejszy obraz znanych
i kultywowanych zwyczajów. Najstarsza generacja pomogła w przypomnieniu nieobecnych już w tradycji form obrzędowych, natomiast młodsza – w rozwiązaniu kwestii, co z nich przetrwało do dnia dzisiejszego. Za
ich sprawą opisane mogły zostać także zwyczaje nieznane wcześniej. Tylko
taki wybór mógł nam pomóc w odpowiedzi na pytanie o kształt obrzędowości dorocznej w badanym rejonie. Wywiady zostały przeprowadzone
w oparciu o kwestionariusze skonstruowane na podstawie literatury fachowej (Pośpiech 1987; Simonides 1989; Gerlich 1995; Ogrodowska 2000, 2005
i in.) oraz zdobytych w trakcie badań wiadomości (udostępnianych niezwłocznie na założonym forum internetowym). Kwestionariusz obejmował takie zjawiska, jak: zwyczaje, obrzędy, przysłowia, opowieści, a także
wierzenia i praktyki magiczne związane z jesiennymi i zimowymi świętami
oraz innymi znaczącymi w kulturze tradycyjnej datami.
Staraliśmy się jednak każdorazowo, aby wywiady przybrały charakter
rozmowy, a nie odpytywania. Wywołując określony dzień czy okres, zadawaliśmy najpierw pytanie ogólne o sposób obchodów w rodzinie dawniej
i dziś. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogliśmy uzyskać materiał nieprzewidziany w kwestionariuszach (co kilkakrotnie miało miejsce), otrzymać
nienarzuconą, indywidualną hierarchię poszczególnych zwyczajów, nadać
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wywiadowi rys swobodnej rozmowy. Po tej spontanicznej wypowiedzi, zadawaliśmy pytania dodatkowe, uzupełniające poruszone przez narratora
kwestie, bądź to pochodzące z kwestionariusza, bądź też wynikające z usłyszanej relacji. Dopiero zakończywszy tę część wywiadu, dopytywaliśmy
o kolejne punkty obecne w kwestionariuszu, aby wspomóc pamięć narratora i upewnić się, że żadna kwestia nie została pominięta.
Wywiady zostały zarejestrowane na nośnikach cyfrowych lub, w wyjątkowych sytuacjach, notowane ręcznie. Wszystkie nagrania oraz notatki
znajdują się w Archiwum Kultury Regionalnej, dostępnym za zgodą zainteresowanych stron u kierującej przedsięwzięciem. Wszystkie fakty, dotyczące wybranych zjawisk kultury obecnych w naszym rejonie, zostały opisane na podstawie wypowiedzi narratorów, z zachowaniem istotnej metodologicznie reguły, według której uwzględnia się treści potwierdzone przez
co najmniej trzy obce sobie osoby (czasami mogły różnić się detalami,
zasadniczy jednak kształt wierzenia czy zwyczaju był ten sam). Cytowania
były transkrybowane w ortografii literackiej z zachowaniem wszelkich
szczegółów wypowiedzi narratora, z pominięciem fragmentów nieistotnych z punktu widzenia opisywanych wydarzeń. Staraliśmy się tym samym
oddać piękno regionalnej odmiany języka. Wszystkie zapisane w terenie
wspomnienia wykorzystane w publikacji, zostały zaopatrzone w metryczkę, w której znajduje się imię i nazwisko narratora, bądź jego inicjały, data
i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, a ponadto data i miejsce przeprowadzenia wywiadu.
Ważnym punktem analizy wypowiedzi naszych rozmówców było stworzenie tabel, będących ilustracją obecności, popularności oraz kształtu poszczególnych zwyczajów, wierzeń i obrzędów w badanych miejscowościach.
Te tabele tworzono w celach analitycznych, uwzględniono je jednak również w publikacji przede wszystkim z myślą o profesjonalistach, bowiem
ułatwiają szybką orientację w wynikach badań, na przykład w popularności danej tradycji, co w opisie z reguły umyka.1 Zaobserwowany na podstawie zastosowanych symboli wzorzec, posłużył następnie jako baza do opisu
istotnych dla danej daty wydarzeń. Aby zaś stworzony wizerunek tradycji
był maksymalnie bogaty, członkowie KBK, którzy byli autorami wszystkich
rozdziałów dotyczących zachowań tradycyjnych naszego rejonu, posłużyli
1 Muszę jednak zaznaczyć, że nasze badania były przede wszystkim jakościowe, dane ilościowe należy uznać jedynie za szacunkowe, zarówno z powodu znacznej indywidualizacji wywiadów, ich wielowątkowości, jak i ilości osób przeprowadzających wywiady. Nawet
doświadczonemu badaczowi trudno zapanować nad wszelkimi szczegółami, nie wszystkie
pytania dodatkowe, rodzące się podczas wywiadu, zostały więc powtórzone przez pozostałych, mimo powrotów celem dokonania uzupełnień.
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się etnograficzną literaturą fachową dla zaprezentowania form występujących w innych czasach i regionach. Każdy bowiem rozdział dotyczący świąt
składa się z trzech podrozdziałów: w pierwszym przytoczono historię święta tudzież patrona dnia, w drugiej zaprezentowano wyniki badań, w trzeciej
opisano kultywowane dawniej oraz w innych regionach zwyczaje i wierzenia. Wszystko zostało opatrzone odpowiednimi przypisami, zarówno odwołującymi się do literatury fachowej, jak i poszczególnych narratorów.
Tom pierwszy poświęcony został tradycjom jesiennym i uwzględnia
jedenaście wybranych dni i okresów: Świętego Michała i świętej Jadwigi
(29 IX i 16 X), Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (1–2 XI), Świętego
Huberta – patrona myśliwych (3 XI), Świętego Marcina (11 XI), Wigilia świętej Katarzyny – katarzynki (24 XI), Wigilia świętego Andrzeja – andrzejki
(29 XI), Adwent – czas oczekiwania, Świętej Barbary – patronki górników
(4 XII), Świętego Mikołaja – mikołajki (6 XII), Świętego Ambrożego – patrona pszczelarzy (7 XII), Świętej Łucji (13 XII). Tom drugi poświęcony
został zimowemu cyklowi obrzędowemu, w skład którego wchodzi trzynaście wybranych dni i okresów: Wigilia (24 XII), Boże Narodzenie,
Świętego Szczepana, Świętego Jana Apostoła i Świętych Młodzianków (25–
28 XII), Sylwester (31 XII), Nowy Rok (1 I), Trzech Króli (6 I), Matki Boskiej
Gromnicznej (2 II), Świętego Błażeja (3 II), Świętej Agaty (5 II), Świętego
Walentego (14 II), Karnawał i ostatki.
Każdy tom wzbogacony został o rys historyczny rejonu, artykuły dotyczące zasadniczych dla antropologii i czy wiedzy o kulturze kwestii, jak
analiza pojęć i zjawisk: kultura, folklor, magia, myślenie magiczne itp.
(Kultura i folklor. Podstawowe pojęcia studiów kulturowych, Magia. Geneza,
formy, społeczne znaczenie), a także komentarze, indeksy, kwestionariusze,
tabele, bibliografię oraz ilustracje, a w tomie drugim także skany i fotografie, m.in. karty noworocznej z 1911 roku, listu pisanego w Wigilię 1943 roku,
zaproszenia na śledziówkę z 1957 roku oraz licznych, pięknie przystrojonych
choinek, własnoręcznie wykonanych szopek i organizowanych w naszym
rejonie balów karnawałowych.
Konsultacje z piszącą te słowa, podejmujące zagadnienia poprawności
merytorycznej i językowej, umożliwiły członkom Koła stworzenie rzetelnego opisu wybranych świąt oraz innych ważnych w kalendarzu obrzędowym dni. Teksty zostały poddane korekcie, cała zaś książka recenzji (prof.
Dionizjusza Czubali), która w obu przypadkach okazała się pomyślna.
W tym kształcie publikacje mogą stanowić zarówno pomocnicze podręczniki wiedzy o kulturze czy regionie, jak i źródło wiedzy dla fachowca-etnografa. Mamy także nadzieję, że okażą się przyjemną lekturą dla każdego
zainteresowanego.
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Jak można się było spodziewać, uzyskaliśmy niewielką reprezentację
kultywowanych dziś wierzeń i praktyk o charakterze magicznym oraz innych tradycyjnych zachowań, zawłaszcza związanych z wegetacją i cyklem
plac rolnych. Miały na to wpływ nie tylko zmiany światopoglądowe, ale
również coraz mniejsza aktywność rolnicza na terenach wiejskich naszego
kraju. Kultura tradycyjna zanika w zastraszającym tempie i pozostają jedynie obrzędy kościelne, ubarwione zwyczajami ewentualnie przypominanymi podczas katechezy czy innych lekcji oraz w ramach działalności animacyjnej, oraz te o charakterze wyłącznie ludycznym. Z wierzeń magicznych
największą trwałością wykazały się zwyczaje dotyczące szczęścia i powodzenia, zwłaszcza finansowego: nadal w znacznej reprezentacji rodzin zamieszkujących badany rejon dba się, aby podczas wieczerzy wigilijnej pod
talerzem znalazł się banknot, w kieszeni – portfel, w nim zaś przez cały
rok obecna łuska karpia (najczęściej wcielana jest w życie jedna z opcji).
Jedynie starsi mieszkańcy naszego rejonu praktykowali jeszcze zabiegi
związane z gromnicą czy chlebem św. Agaty, w przypadku młodszych nie
zawsze o nich nawet słyszano czy pamiętano.
Większość z opisywanych przez nas tradycji można odnaleźć w innych
publikacjach tego typu, ale zdobyliśmy także perełki – niekoniecznie zupełnie nieznane, ale naprawdę rzadko w literaturze odnotowywane. W pierwszym tomie był to opis dni śś. Michała i Jadwigi, Huberta, Katarzyny
i Ambrożego (Przybyła-Dumin 2009: 39–44, 63–71, 87–90, 161–168). Nawet
niewielka reprezentacja terenowa zwyczaju była wykorzystywana, stanowiła przecież możliwość przypomnienia nieistniejących już dziś tradycji.
Dodać należy, że każdy rozdział wzbogacaliśmy o wierzenia i opowieści
związane ze sferą, której święci ci patronowali: myślistwem, pszczelarstwem, górnictwem. Zapisaliśmy też bardzo cenne relacje z obchodów mikołajek (Przybyła-Dumin 2009: 147–152) oraz wiele wariantów sposobów
obserwacji pogody od dnia św. Łucji (Przybyła-Dumin 2009: 172).
W tomie drugim na szczególną uwagę zasługują wyjątkowe opowieści
związane z chlebem i wodą św. Agaty (Przybyła-Dumin 2012: 243-246),
zakaz szycia w św. Walentego (bo jak panią wrzut2 chwyci w tym, co było
w świętego Walentego szyte, to już nie puści) (Przybyła-Dumin 2012: 262),
szczegółowy opis przygotowań świątecznych oraz tzw. wiliówki – bożonarodzeniowego zwyczaju obdarowywania mniej zamożnych członków
społeczności lokalnej (Przybyła-Dumin 2012: 57–63), sołeckich jasełek
(Przybyła-Dumin 2012: 153–158), życzeń składanych przez najmłodszych
w Nowy Rok o poranku lub nawet o świcie (Przybyła-Dumin 2012: 189–
2 Wrzut – od rzucać; napad padaczki, atak epilepsji, zwanej także rzucawką.
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190) czy niekościelny zwyczaj związany z bólami gardła i powodzeniem
a kultywowany w św. Błażeja – należało wyjść na dwór i wypowiedzieć następującą formułę:
Witaj Miesiączku nowy,
broń mnie od zębów bolenia, głowy.
Tobie światłość i korona,
a mnie szczęście i fortuna (Przybyła-Dumin 2012: 233).

Takich elementów tradycji – kultywowanych i zamierających – można by wymienić wiele, świadczą one o tym, że każdy rejon powinien mieć
swojego etnografa czy całe ich grono – koło badaczy, a mieszkańcy – czuć
dumę ze swej tradycji.
Program działalności Koła Badaczy Kultury przewiduje kolejne badania
terenowe poświęcone cyklom obrzędowości wiosennej i letniej ze szczególnym uwzględnieniem, jak w przypadku dotąd wydanych, najważniejszych
świąt. W artykułach powstałych na tej podstawie poruszone zostaną kwestie związane z ich genezą i transformacjami, obyczajami oraz wierzeniami i praktykami magicznymi wykonywanymi w omawianych okresach.
Ponadto znajdą tam swoje miejsce wzmianki traktujące o tradycyjnych
opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, będących niezastąpionym nośnikiem rodzimej kultury. Każdy tom zostanie uzupełniony
analizą podstawowych w badaniach nad kulturą i folklorem pojęć.
Istotnym celem opracowanego programu, a także projektów Świat
Naszych Przodków i Archiwum Kultury Regionalnej, jest zachowanie zanikających już dzisiaj form obrzędowych, obyczajowych, wierzeniowych
i narracyjnych, upowszechnienie wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie znaczenia kultywowanej dziś tradycji
oraz umożliwienie uczestnikom spotkań Koła Badaczy Kultury i czytelnikom publikacji głębszego zrozumienia zjawisk kulturowych obecnych
w naszej społeczności, na zamieszkiwanym przez nas kontynencie oraz na
świecie. Zakłada ponadto wykształcenie umiejętności prawidłowego dekodowania tekstów kultury, a także zaznajomienie ze zjawiskami obecnymi
w kulturze, ich znaczeniem oraz funkcjami. Wszystko to razem powinno
przyczynić się do pogłębienia wiedzy o nas samych.
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archiving of regional culture as a form of
protection of intangible cultural heritage
The article has been devoted to the description of educational, popularizing and archiving activities undertaken in the MDK (City Culture Centre)’s Team of Culture
Researchers in Czechowice-Dziedzice, uniting junior and senior high school and
college students. The Team was founded to achieve three objectives: improve
knowledge on cultural reality during weekly meetings, deepen understanding of
the Other/Alien thanks to organizing “The Foreign Culture Festival”, as well as
conduct ethnographic fieldwork and analysis, interpretation and publication of
their results in the framework of the projects: “The World of Our Ancestors” and
“The Archive of Regional Culture”. This type of activity is one of many opportunities to preserve in memory the vanishing intangible cultural heritage as well as to
protect and popularize the existing one.
338

problemy dokumentacji i edukacji

Drobne ciasteczka cieszyńskie
– kulinarne dziedzictwo Śląska
Cieszyńskiego
Anna Drożdż
Uniwersytet Śląski

P

ożywienie odgrywa zasadniczą rolę w biologicznej egzystencji człowieka, spełnia również niezwykle istotną funkcję w życiu społecznym
i kulturowym. Jego znaczenie przejawia się w dużej ilości norm i zasad żywieniowych, tabu i tradycji składających się na całość określaną mianem
kultury kulinarnej. Produkty żywnościowe, prócz podstawowej funkcji zaspokojenia głodu, odgrywają również istotną rolę w sferze symbolicznej.
Stają się one nośnikami określonej informacji, która może mieć znaczenie
uniwersalne, może również być czytelna jedynie dla niewielkiej grupy ludzi. Serwując wybrane dania można podkreślić znaczenia i uświetniać wydarzenia. Żywność, zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych,
stanowi istotny wskaźnik statusu społecznego.
Swoiste balansowanie pożywienia pomiędzy znaczeniem prymarnym –
biologicznym a kulturowym powoduje, że jego funkcja nie jest jednoznacznie określona. Rola i znaczenie jedzenia zależne są od kontekstu, w jakim
w danym momencie jest ono rozpatrywane. Biorąc pod uwagę kultury typu
tradycyjnego, można wyróżnić zasadniczy podział na kuchnię codzienną
i świąteczną (obrzędową). Posiłki spożywane każdego dnia musiały się odznaczać prostotą oraz niskim nakładem wykorzystanych produktów, co
w konsekwencji oznaczało niski prestiż jedzenia. Tendencja do tego, by do
stworzenia codziennego menu nie marnować wielu składników powodowała, że wiejski stół odznaczał się monotonią i powtarzalnością. Społecznie
preferowane były posiłki, których przygotowanie angażowało minimum
czasu (Kowalska-Lewicka, Szromba-Rysowa 1976: 353–376). Pożywieniu
sporządzanemu na święta i uroczystości rodzinne nadawano większe znaczenie. Potrawy spożywane podczas obrzędów spełniały funkcję magiczną.
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Z czasem upowszechniły się dodatkowe funkcje produktów. Konkretne dania nie tylko zaspokajały potrzebę fizjologiczną konsumującego, ale przede
wszystkim musiały podołać wyzwaniom płynącym z potrzeb estetycznych
i symbolicznych. Do wypełnienia tego celu wykorzystywano wiele środków, między innymi: przyrządzanie potraw niecodziennych, „marnotrawstwo” produktów (odejście od jednostajności posiłków, wykorzystywanie
dodatków „luksusowych”, m.in. miodu, cukru, bakalii, przypraw), skupienie się nad wizualną stroną jedzenia (odbierano je nie tylko jako posiłek,
ale także jako ozdobę, symbol) (Drożdż 2007: 34–48; 2008: 201–214 i in.).
Pewne podobieństwa wykazywały dania spożywane na dworach szlacheckich i możnowładców. Przedstawiciele warstw wyższych mieli często
lepszy dostęp do produktów żywnościowych, które były nieosiągalne dla
ludności wiejskiej. Niemniej to właśnie na specjalne okazje zarezerwowane były pokarmy luksusowe, których zdobycie nierzadko pochłaniało
majątki. Również w tym przypadku jedzeniu nadawano wyszukane, artystyczne formy i zaskakujące kształty. Często potrawy te były marnotrawione, ponieważ część z nich przeznaczona była nie do spożycia, ale do
podziwiania (Fernandez-Armesto 2003; Montanari 2003). W tym przypadku możemy mówić o przewadze funkcji artystycznej nad praktyczną.
Wśród produktów niecodziennych i trudno dostępnych, należy wymienić cukier oraz produkowane na jego bazie słodycze. Początkowo spożywano cukier trzcinowy, który trafiał przede wszystkim na stoły najbogatszych.
Wykonywano z niego smakołyki (formy dzisiejszych cukierków) oraz wykorzystywano go do wypiekania ciast i ciasteczek. W kuchniach warstw
uboższych nie gościł prawie w ogóle. Dopiero dziewiętnastowieczna produkcja cukru z buraka spowodowała, że trafił on pod strzechy. Pierwsze
eksperymenty z zastępowaniem cukru trzcinowego cukrem z buraka zainicjowała Maria Teresa na terenie Austro-Węgier. Tam też powstawały
pierwsze cukrownie. Efektem tych działań było upowszechnienie się tego
produktu oraz znaczny spadek jego ceny. W konsekwencji, wśród mieszczan i ludności wiejskiej coraz powszechniejsze stały się słodkie wypieki,
nawiązujące do wzorów stosowanych na dworach możnowładców.
Na Śląsku Cieszyńskim ogromną popularnością cieszyły się i cieszą nadal drobne ciasteczka, które przygotowywane są z okazji większych świąt
rodzinnych i dorocznych. Jednak przede wszystkim utożsamiane są ze
świętami Bożego Narodzenia, a przez mieszkańców regionu określane są
jako symbol tych świąt. Drobne ciasteczka wyrabiane są zarówno po czeskiej, jak i po polskiej stronie granicy.1 Przygotowania słodyczy rozpoczyna
1 W Republice Czeskiej drobne ciasteczka są powszechnie znane i przygotowywane na świę-
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się na kilka tygodni przed świętami. Powszechnym terminem początku
wypieków jest 6 grudnia. Pracy tej towarzyszy wiele zachowań o charakterze ludycznym i towarzyskim. Tradycja ta jest od wielu dziesięcioleci
przekazywana pokoleniowo i pomimo postępu technicznego oraz coraz
szerszej oferty cukierniczej, nie traci ona na aktualności. Osoby uczestniczące w przygotowaniach nie tylko powtarzają znane już receptury, ale ciągle wzbogacają je o nowe pomysły wykorzystując aktualną ofertę rynkową
(np. szerszy wybór bakalii, różnego rodzaju posypek itp.). Popularności
i atrakcyjności temu wyrobowi dodają różnego rodzaju działania promocyjne i marketingowe.

historia drobnych ciasteczek cieszyńskich

Drobne ciasteczka pojawiły się w Cieszynie oraz okolicznych wsiach i miasteczkach na przełomie XVIII i XIX wieku. Smakołyki te utożsamiane były
z trendami płynącymi z Austro-Węgier, a w szczególności z Wiednia. Jako
element menu świątecznego zagościły na stałe na stołach mieszkańców
Czech i Moraw, natomiast w Polsce szczególną popularność zyskały na
Śląsku Cieszyńskim. Przyczynił się do tego również charakter i znaczenie
w tamtym czasie samego Cieszyna, który nazywany był małym Wiedniem.
Początkowo specjały te wykonywano dla najbogatszych mieszczan oraz
szlachty, z czasem wchodziły one do jadłospisu świątecznego uboższych
warstw. Ciasteczka przygotowywano z różnych okazji, najczęściej na wesela, chrzty, okrągłe rocznice urodzin, Wielkanoc, ale przede wszystkim na
święta Bożego Narodzenia, których symbolem w ostateczności się stały.
Słodycze wyrabiane przez bogate mieszczki charakteryzowały się szeroką gamą form i składników. Jak piszą autorki książeczki Tradycje kulinarne
Cieszyna, „W bogatych domach piekło się od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu rodzajów ciasteczek o przeróżnych kształtach: kiełbasek, grzybków, salami, rogalików, kwiatków etc., nierzadko bardzo wymyślnych, charakteryzujących się kruchością, delikatnością i bardzo dobrym smakiem”
(Zwardoń, Dąbrowska, Wiewióra 2004: 58). Autorki podkreślają również,
że przygotowanie takich smakołyków było niezwykle kosztowne, między
innymi ze względu na dobór składników: masło, jaja, cukier oraz bakalie i alkohol. W wielu domach droższe produkty zastępowano wariantem
tańszym. W okolicznych wsiach podcieszyńskich góralki do przygotowania świątecznych wypieków używały tłuszczy zwierzęcych; popularne były

ta Bożego Narodzenia, jednak szczególną popularnością cieszą się właśnie na Śląsku Cieszyńskim. W Polsce produkt ten wyrabiany jest tylko na w okolicach Cieszyna.
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ciasteczka ze skwarków.2 Biedniejsze gospodynie wykorzystywały również
dodatki, które mogły wyprodukować same, zebrać w lesie lub w ogrodzie.
Efektem tego jest szeroki wybór przepisów na ciasteczka, w skład których
wchodziły orzechy włoskie i laskowe a także różnego rodzaju dżemy i marmolady. Ubóstwo składników starano się zastąpić bogactwem form. Jak
wspomina Franciszek Bałon (Bałon 2005), jedną z najstarszych, najtańszych i jednocześnie najpopularniejszych form ciasteczek były ciasteczka
sklejane, do których dodawano dżem i które otrzymywały różne formy.
Początek dwudziestego wieku i kolejne dziesięciolecia nie doprowadziły do zaniku tej tradycji, lecz do jej rozwoju. Pomimo trudności ekonomicznych i niełatwego dostępu do potrzebnych składników, co roku na
świątecznym stole pojawiało się co najmniej kilka rodzajów ciasteczek.
Problemy, na które napotykały gospodynie, doprowadziły do pojawienia
się takich wariantów świątecznych specjałów, które w pełni wykorzystywały ówczesną ofertę handlową. Kobiety korzystały również z sąsiedztwa
ówczesnej Czechosłowacji i nabywały w sklepach po drugiej stronie Olzy
brakujące w Polsce produkty oraz tak deficytowy towar, jakim były foremki do wykrawania ciasteczek.
Po roku 1989 ciasteczka nadal utrzymują się w kuchni Śląska Cieszyńskiego jako niezbędny element wielu uroczystości. Od kilku lat specjał
ten sukcesywnie opuszcza strefę prywatną i wchodzi do sfery publicznej.
Bardzo czytelnym efektem tego jest wpisanie w 2007 roku Drobnych ciasteczek cieszyńskich na Listę Produktów Tradycyjnych oraz rosnąca popularność konkursu na te wypieki, organizowanego przez Śląski Zamek
Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Coraz częściej ciasteczka podawane są przez firmy cateringowe podczas konferencji czy seminariów, których uczestnicy, w dużej mierze spoza Śląska, mają jedyną okazję, by ich
posmakować.
Przywiązanie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego do wspomnianych
słodyczy spowodowało, że nadano im szereg różnorodnych funkcji, które
znacznie odbiegają od ich funkcji podstawowej. Przede wszystkim nabierają one znaczeń o charakterze kulturowym i społecznym. To z kolei wzmacnia w członkach omawianej społeczności przywiązanie do tego elementu
tradycji i ugruntowuje jego pozycję wśród innych składowych dziedzictwa
kulturowego regionu.

2 Liczne informacje na ten temat można znaleźć w pamiętnikach i wspomnieniach mieszkańców Śląska Cieszyńskiego czy opracowaniach dotyczących tej tematyki, np. Maciejczek-Madej 1996. Wiadomości na ten temat zanotowałam także podczas wywiadów i rozmów z mieszkańcami tego regionu.
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funkcja symboliczna

Ciasteczka wypiekane na Śląsku Cieszyńskim od początku należały do tej
grupy potraw, które charakteryzują jadłospis odświętny. Ich pojawienie się
znamionowało rozpoczęcie się czasu szczególnego zarówno dla konkretnej rodziny (w przypadku świąt rodzinnych), jak też dla całej społeczności
(przy okazji świąt dorocznych). Z ich pomocą gospodynie uświetniały odbywające się wydarzenia.
W bogatszych, głównie mieszczańskich rodzinach wypieki te przygotowywano na niedzielę jako słodki poczęstunek do kawy, zarówno dla domowników, jak również dla gości. Ciasteczka w tym przypadku pełniły rolę nie
tylko słodkiej przekąski, lecz również gustownej ozdoby stołu. Podawano je
zwykle na zdobionych szklanych lub kryształowych tacach, dbając, by ułożenie wydobywało urodę ich kształtów. Dzięki temu podkreślano prestiż rodziny, umiejętności kulinarne oraz zmysł estetyczny gospodyni. Jednocześnie
podkreślano miejską genealogię tego poczęstunku. Ciasteczka stanowiły
również znaczący element podczas większych świąt rodzinnych, takich jak
komunia, konfirmacja czy wesele. Podawano je zaproszonym wraz z innymi
potrawami świątecznymi. Stanowiły nieodzowną część menu odświętnego
bogatych mieszczan oraz przedstawicieli warstw uboższych.
Wspomniana wyżej funkcja symboliczna omawianego artefaktu jest nadal czytelna dla współczesnych mieszkańców regionu. Powoduje to, iż słodkie wypieki pojawiają się na świątecznych stołach w niemal niezmienionej
postaci i stałym kontekście kulturowym. Niemniej, zauważalna jest pewna zmiana, która doprowadziła do wzmocnienia i uwypuklenia znaczenia
wypieków w konkretnej sytuacji. W przeszłości odgrywały one istotną rolę
w czasie świąt Bożego Narodzenia, obecnie rola ta jest dominująca. Dzięki
temu funkcja symboliczna omawianego elementu kulturowego najsilniej
przejawia się właśnie w tym okresie.
Ciasteczka są jedną z tych potraw bożonarodzeniowych, które przygotowywane są jako pierwsze. Stanowią również tę część jadłospisu świątecznego, która jest niezwykle czaso- i pracochłonna. Powszechnym terminem rozpoczynania wypieków jest początek grudnia. Od tego momentu
odczuwalna jest atmosfera zbliżających się świąt. Gromadzenie zapasów
oraz wykonywanie kolejnych rodzajów słodyczy przybliża mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego do tego szczególnego momentu. Kobiety spotykają
się niemal codziennie, pomagają w pracach związanych z przygotowaniem
wypieków, wymieniają się nowymi przepisami i udoskonalają starsze. Tak
duże zaangażowanie w te czynności powoduje, że ciasteczka zyskują na
znaczeniu. Przez większość mieszkańców regionu uznawane są za symbol
świąt Bożego Narodzenia na równi z rybą i grzybami.
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funkcja identyfikacyjna

Kolejną funkcją przypisywaną omawianym produktom jest funkcja identyfikacyjna. Dla wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego stanowi on taki element dziedzictwa kulturowego, który wyróżnia ich spośród innych. W tym
kontekście można stwierdzić, iż ciasteczka ułatwiają identyfikację z:
• regionem,
• grupą społeczną,
• kulturą południowych sąsiadów,
• religią, co zostanie po krótce omówione.
Przygotowywanie drobnych ciasteczek na święta Bożego Narodzenia
jest powszechne w Czeskiej Republice, natomiast na terenie Polski tradycja ta charakteryzuje wyłącznie region Śląska Cieszyńskiego. Pomimo popularności tych wypieków u południowych sąsiadów, nie odgrywają one
tam tak istotnej roli identyfikacyjnej, jak na terenach na północ od Olzy.
W przekonaniu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, jest to jeden z przykładów zachowań, które wyróżniają ten obszar na tle całego kraju. Dzięki temu
stają się one jednym z wyróżników przynależności regionalnej. Wiedza na
temat przyrządzania wspomnianych słodyczy przekazywana jest pokoleniowo, a wraz z praktycznymi umiejętnościami następne generacje nabywają świadomość znaczenia i potrzeby pielęgnacji tej tradycji. Znaczącym
zdaje się być również fakt, iż osoby mieszkające na Śląsku Cieszyńskim,
a pochodzące spoza tego regionu, z czasem przejmują zwyczaj wypiekania
ciasteczek, włączając je do świątecznego menu. Tym samym, budując swą
identyfikację z nowym miejscem zamieszkania, wykorzystują do tego celu
omawiany element dziedzictwa kulturowego.
Jak już wcześniej zostało powiedziane, drobne wypieki posiadają swe
korzenie wśród potraw luksusowych pojawiających się na stołach najbogatszych. Konsekwencją tego jest kojarzenie ich z kulturą miejską i mieszczańskimi tradycjami kulinarnymi. Znajomość drobnych ciasteczek nie
ogranicza się do Cieszyna i najbliższych miast (Skoczów, Goleszów), gdyż
wypiekane są one także przez mieszkańców okolicznych wsi. Ciasteczka
przygotowywane w miastach często wykonywane są w oparciu o receptury pochodzące z dawnych książek kucharskich (także austriackich). Cechą
charakterystyczną decydującą o wyjątkowości tego wypieku jest dobór
składników (muszą to być produkty najlepszej jakości) oraz precyzja wykonania. Zastępowanie produktów luksusowych tańszymi i dostępnymi
powoduje, iż wypieki te stanowią pewien wariant, który jest wzorowany na
wypiekach miejskich, jednak zatraca ich typowe cechy. Pielęgnowanie niektórych tradycji, np. stosowanie odpowiednich zasad serwowania ciasteczek (według niektórych, ciasteczka powinno podawać się na szklanej lub
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kryształowej tacy, nigdy na porcelanie itp.) ma wzmacniać cechę „miejskości” wypieków.
W przypadku cieszyńskich drobnych ciasteczek możemy mówić o swoistej „transgraniczności wzorów”. Porównując przepisy wykorzystywane zarówno w polskich, jak i czeskich rodzinach, można zauważyć wiele podobieństw. Granica państwowa, która podzieliła Śląsk Cieszyński, w kontekście kulturowym jest granicą sztuczną. Mieszkańcy tego regionu utrzymują
żywe kontakty z rodziną lub znajomymi na stałe mieszkającymi po czeskiej
stronie Olzy, co owocuje również nieustanną wymianą „ciasteczkowych”
receptur. Kontakty te są silne również dzięki szerszej ofercie sklepów w tym
zakresie oraz możliwości korzystania z książek kucharskich wydawanych
po czeskiej stronie Olzy (np. Fójcikowa 1937), jak również niektórych forów
internetowych, które zawierają liczne przepisy na omawiane słodycze.
Rozpatrując dany artefakt kulturowy jako element wskazujący na więzi z kulturą większej grupy, można zauważyć podobieństwa tradycji Śląska
Cieszyńskiego do tradycji sąsiadujących państw: Czech i Austrii. W tym
kontekście uwypuklają się różnice występujące w porównaniu z tradycjami
innych regionów Polski.
Drobne ciasteczka cieszyńskie odgrywają istotną rolę w budowaniu
identyfikacji nie tylko z regionem, ale również wskazują na odrębność religijną. Większość słodyczy przygotowywana jest zarówno przez osoby wyznania katolickiego, jak również ewangelików. Niemniej, w przypadku tych
ostatnich mamy do czynienia ze specjalnym wypiekiem, tzw. szulką, który
funkcjonuje jako potrawa charakterystyczna dla tej grupy. Jest to słodki
opłatek bożonarodzeniowy, który po wyjęciu ze specjalnej formy nawijany
jest na patyczek (ciastko kształtem przypomina rurkę). Jak pisze Grzegorz
Studnicki, „O tym, że ów specjał zajmuje szczególne miejsce w procesie budowania tożsamości kulturowej i pamięci grupowej lokalnej społeczności
ewangelików, świadczyć może nie tylko fakt umieszczenia przepisu i sposobu ich przygotowania w publikacji Cieszyńskie ciasteczka (Folwarczny,
Kłapsia, Mendrek 2007: 11), ale także wyeksponowanie szulek w przestrzeni wystawienniczej otwartego w 2009 roku Muzeum Protestantyzmu
w Kościele Jezusowym” (Studnicki 2010: 287).

funkcja ludyczna i więziotwórcza

O atrakcyjności zajęć związanych z przygotowaniem tych wypieków, decyduje fakt, iż stanowią one doskonały powód do spotkań w gronie rodzinnym i koleżeńskim. Dzięki temu prace te zyskują charakter towarzyski i zabawowy. Zaprzyjaźnione lub spokrewnione gospodynie na kilka tygodni
przed świętami Bożego Narodzenia regularnie spotykają się i przygotowują
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kolejne rodzaje ciasteczek. Spotkaniom tym towarzyszą rozmowy, śmiech
i zabawa. Jest to doskonała okazja, by powspominać. Nierzadko w tym czasie dochodzi do przekazywania informacji między pokoleniami. Taką funkcję więziotwórczą spełnia sam proces przejmowania receptur, odbywający
się pomiędzy kolejnymi pokoleniami kobiet. Przedstawicielki młodszych
generacji dokonują pozytywnego wartościowania otrzymanych przepisów,
przez co pozytywnie wartościują również tradycje rodzinne.
Praca zawodowa pań, kontakty towarzyskie i nieformalne spotkania
podczas wykonywania czynności codziennych często stanowią doskonały grunt, na którym można omówić wykorzystywane przez siebie przepisy i dokonać wymiany doświadczeń z nimi związanymi. Kobiety chętnie
rozmawiają na temat wypieków i bardzo często wymieniają się przepisami.
Często przekazują koleżankom i znajomym własne modyfikacje ułatwiające wykonanie określonych słodyczy.
Więzi rodzinne wzmacniano nie tylko podczas samej pracy, ale także
w czasie świąt, kiedy drobne ciasteczka stawały się darem. W rodzinach
śląskocieszyńskich powszechna jest tradycja obdarowywania odwiedzanych krewnych paczuszką ze słodyczami, jak również wręczanie odwiedzającym na wyjściu podobnego podarunku.

funkcja estetyczna

Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w zakładce dotyczącej Produktów Regionalnych i Tradycyjnych odnajdziemy następujący opis:
Charakterystyczną cechą drobnych ciasteczek cieszyńskich jest ich różnorodność. Gospodynie prześcigają się w przyrządzaniu ich różnych rodzajów, których
z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy może być nawet 30. Im bardziej
kolorowe i przyozdobione (orzechami, migdałami, rodzynkami, lukrami i polewami) wypieki, tym większy kunszt gospodyni. […] Kształt ciasteczek zależy od pomysłowości gospodyni – mogą to być kuleczki, koniczynki, serduszka, baryłki, ule,
księżyce, kostki etc. […] Ciasteczka są drobne: ich wielkość waha się w granicach
2–3 cm. […] Ciasteczka mają kolor złoty w przypadku ciasta kruchego, orzechowego i ciasta ze smalcu bez dodatku kakao; w przypadku ciasta piernikowego przybierają kolor ciemnobrązowy. […] Ciasteczka są kruche, delikatne, łamliwe (www.
minrol.gov.pl, dostęp: XI 2009).

Produkt ten oceniany jest nie tylko ze względu na walory smakowe, ale
również ze względu na wygląd. Fakt ten podkreślany jest zarówno przez
autorów licznych opracowań związanych z gastronomią, jak również przez
kobiety przygotowujące te specjały. Autorzy książki Ciastkarstwo zwracają
uwagę, że „ze względu na ich rozmiary wymagane są wysokie kwalifikacje
346

problemy dokumentacji i edukacji

zawodowe pracownika, precyzja i dokładność wykonania. Najlepsze efekty
wizualne osiąga się przez ułożenie co najmniej kilku gatunków ciastek tacowych w jednym opakowaniu, stąd z reguły sprzedawane są w zestawach
kilku asortymentowych. Produkcja ciastek tacowych jest bardzo pracochłonna, co znacznie ogranicza ich wytwarzanie” (Dojutrek, Pietrzyk 1974:
366). W podobny sposób tę funkcję omawianych wytworów podkreśla
w swej publikacji Dorota Mendrek, pisząc, że „z biegiem lat […], ciasteczka cieszyńskie stawały się misternymi, prześlicznie dekorowanymi smakołykami oraz w nieco innym kontekście: o czasach niedostatku, kiedy ciasteczka przygotowywano z najprostszych składników, a jedyną ozdobą był
ich kształt, odrobina cukru i trzymane w spiżarni orzechy, owoce i mak”
(Folwarczny, Kłapsia, Mendrek 2007: 4).
Cieszyńskim ciasteczkom nadawano różne fantazyjne formy. Kobiety
przygotowujące potrawy na świąteczny stół starały się przygotować co
najmniej kilka rodzajów tych wyrobów, by menu obrzędowe charakteryzowała różnorodność. W przepisach wskazywanych jako najstarsze, skład
i sposób przygotowania jest ubogi i nieskomplikowany. Pomimo tego
nie rezygnowano z nadawania im ciekawych kształtów, by mogły pełnić
rolę świątecznej ozdoby. Ciastka te wyrabiano niemal zupełnie ręcznie,
a ich wielkość i kształt zależał od wyobraźni i zręczności osoby przygotowującej. Powszechnie nadawano im formę wałeczków, które toczono
ręcznie na stolnicy, czego efektem były najczęściej rogaliki i podkówki. Drugi sposób to wszelkiego rodzaju kule i bomby, które formowano
w dłoniach.
W niewielkim stopniu korzystano z przedmiotów codziennego użytku.
Najczęściej były to kieliszki i szklanki, którymi z przygotowanej masy wycinano koła o różnej wielkości, a te następnie łączono i składano. W ten
sposób powstawały najprostsze ciasteczka wypełniane zwykle marmoladą.
Nadawano im także kształt kwiatu z wyciętym środkiem, w którym znajdowało się słodkie nadzienie.
Po II wojnie światowej, kiedy zwiększyła się zasobność gospodarstw domowych, ciasteczka zyskiwały na wyglądzie. Mimo problemów z dostępem
do niektórych produktów, wykorzystywanych nie tylko jako składniki ciasta, ale jako elementy zdobnicze, starano się tak przygotowywać wypieki,
by swą różnorodnością i mnogością wariantów podkreślały uroczysty charakter świąt. W tym czasie upowszechniły się sprzęty, którymi można było
wzbogacić gamę wzorów nadawanych ciasteczkom. W obrębie polskiej części Śląska Cieszyńskiego dominowały specjalne nakładki na maszynki do
mielenia mięsa. Dzięki nim ciasto uzyskiwało formę długiego wałka o jednym kształcie, który można było pokroić na dowolną ilość jednakowych
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kawałków. Na terenie Czechosłowacji problem wzorów drobnych wypieków rozwiązywano za pomocą małych foremek o niezliczonej liczbie
kształtów. Funkcjonalność i bogactwo wzorów tych pomocy kuchennych
spowodowały, że szybko zyskały one na popularności wśród gospodyń po
polskiej stronie granicy.
O estetyce ciasteczek decydują zarówno kształt, kolor i faktura, jak i zastosowane ozdoby. Do najpowszechniejszych należą różnego rodzaju polewy, lukry, glazury i posypki, a także bakalie wybierane wedle fantazji osoby
przygotowującej produkt. One to nadają często wyjątkowy i indywidualnych charakter słodyczy przygotowywanych w obrębie rodziny.

uwarunkowania trwałości i funkcjonowania

Pomimo silnych wpływów kultury masowej, przygotowywanie drobnych
ciasteczek na Śląsku Cieszyńskim jest nadal żywą tradycją. Pojawienie
się tych wypieków na świątecznych stołach podnosi rangę wydarzenia.
Wskazuje to na fakt, iż omawiane zjawisko kulturowe nie traci żadnej ze
swych dawnych funkcji. Przeciwnie, dzięki możliwościom, które oferują
współczesne działania promocyjne i marketingowe, zyskują nowe znaczenia i role. Istotnym czynnikiem wspomagającym ich funkcjonowanie jest
również utrzymująca się ich atrakcyjność. Coraz częściej organizowane są
konkursy i warsztaty poświęcone wytwarzaniu drobnych ciasteczek, wydawane są książki promujące tę tradycję. Ciasteczka nie stanowią już tylko
elementu należącego do sfery prywatnej życia ludzkiego, lecz zajmują coraz silniejszą pozycję w sferze publicznej, stając się jednym z symboli regionu. W konsekwencji funkcjonowanie omawianego artefaktu rozkłada
się na wiele płaszczyzn, począwszy od prywatnej, poprzez publiczną, a na
marketingowej i medialnej kończąc. Dzięki temu, że jest on nadal aktualny
i nie został sprowadzony do roli reliktu kulturowego, sztucznie adaptowanego do nowej rzeczywistości kulturowej, można zakładać, iż jego istnienie
podporządkowane będzie procesom zmiany, ulepszania i unowocześniania, aniżeli stagnacji i powolnego zaniku.
Z drugiej strony, popularność oraz nieustanne działania promocyjne
dotyczące wspomnianego zjawiska kulturowego, mogą doprowadzić do
zbyt dużej jego komercjalizacji. W konsekwencji może to spowodować zanik jego pierwotnych funkcji – w większości związanych ze sferą prywatną
i ograniczenie się do funkcji wtórnych – produkcja na szeroką skalę przez
cukiernie, pojawianie się ich na wszystkich większych imprezach rozrywkowych itp. W przypadku drobnych ciasteczek cieszyńskich niezbędne jest
zatem zachowanie równowagi pomiędzy upowszechnianiem tej tradycji
a zachowaniem jej oryginalnego kontekstu kulturowego.
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problemy dokumentacji i edukacji

zakończenie

Jedzenie w swej prymarnej funkcji miało zaspokoić podstawową potrzebę biologiczną człowieka. Jednakże dzięki funkcjom społecznym i magicznym, które pożywienie spełnia, zyskuje ono również sens kulturowy. Owa
„nadbudowa symboliczna” elementów kultury kulinarnej, nierzadko decyduje o bogactwie i różnorodności tradycji regionu.
Drobne ciasteczka odgrywają znaczącą rolę w dziedzictwie kulturowym
Śląska Cieszyńskiego. Funkcje, które pełnią, kształtują tożsamości mieszkańców regionu, ułatwiają nawiązywanie i utrzymanie kontaktów towarzyskich, w dużym stopniu zaspokajają potrzeby estetyczne swych twórców.
Dzięki temu nie są reliktem dawnych czasów, który przywoływany jest przy
okazji niektórych świąt, lecz stanowią taki element dziedzictwa kulturowego, który pozostaje żywy i nieustająco odpowiada na potrzeby członków
danej społeczności.
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small cookies from cieszyn – the culinary
heritage of cieszyn silesia
In Cieszyn Silesia, the small cookies which are traditionally prepared for major
annual and family festivities enjoy huge popularity. Above all, they are associated
with and seen as a symbol of Christmas celebrations by the region’s inhabitants.
The preparation of the cookies starts a few weeks before Christmas. The work is often accompanied by a significant amount of ludic and social behaviour. The small
cookies tradition has been passed on from generation to generation for many decades and is by no means in decline. Those involved in the preparation not only
stick to the familiar recipes, but also keep enriching them with new ideas inspired
by ingredients currently available on the market. Various promotional and marketing activities add to the cookies’ popularity and attractiveness.
The attachment of Cieszyn Silesia inhabitants to the cookies resulted in that
they have been given a number of different functions that go far beyond their basic function. First of all, the cookies take on cultural and social meanings. This in
turn strengthens the community’s attachment to them and reinforces their position among other elements of the region’s cultural heritage. The most important
functions include:
• the symbolic function,
• the identification function,
• the ludic and community building function,
• aesthetic function.
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Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych
i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
z 2003 roku Lublin, 25–26 października 2012 roku

Sprawozdania
Anna Weronika Brzezińska
Hanna Schreiber
Katarzyna Smyk

W

arsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku były integralną częścią Międzynarodowej
Konferencji Naukowej „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła
– wartości – ochrona” (Lublin, 25–26 października 2012). Zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie
Twórców Ludowych i Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy wparciu gospodarzy – Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz pod honorowym
patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Spotkanie było dwudniowe, miało charakter ogólnopolski i stanowiło kontynuację warsztatów,
które odbyły się w Warszawie 18 czerwca 2012 w Instytucie Stosunków
Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem warsztatów było przedstawienie informacji o bieżących działaniach podejmowanych w kwestii wdrażania Konwencji a także dyskusja
nad szczegółami procedur w projektowanym systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa w Polsce, jak problematyka zharmonizowania ich
z dotychczasowymi działaniami instytucji kultury i organizacji pozarządowych na rzecz zachowania dziedzictwa.
Spotkanie miało zasadnicze trzy części: dyskusja wprowadzająca (25
października 2012, moderator – dr Katarzyna Smyk), warsztat na temat
konsultacji społecznych (26 października 2012, moderator – dr Anna
Weronika Brzezińska) oraz warsztat na temat projektu wniosku o wpis na
Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (26 października
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2012, moderator – dr Hanna Schreiber). Poniżej zamieszczono sprawozdania z poszczególnych części, opatrując je listami obecności uczestników
warsztatów.

Katarzyna Smyk
Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie
Zakład Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sprawozdanie z dyskusji wprowadzającej do Warsztatów
25 października 2012 roku

i. cześć wstępna

Zgromadzonych na warsztatach powitały ich inicjatorki: dr Katarzyna
Smyk, dr Anna Weronika Brzezińska i dr Hanna Schreiber. Następnie
Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Bartosz Skaldawski, zachęcił
zebranych do włączenia się w konsultacje dotyczące niematerialnego dziedzictwa, przypominając, że postulaty uczestników pierwszej części warsztatów z 18 czerwca 2012 w miarę możliwości zostały już uwzględnione.
Kolejno głos zabrał prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Podziękował organizatorom za bardzo
cenną inicjatywę i wyjaśniał, że główne problemy wynikają z faktu, że kategorie, które odnoszą się do dziedzictwa materialnego, nie przystają do
Konwencji z 2003 roku. Dlatego należy zapomnieć o hierarchizacji, wybitnych, uniwersalnych wartościach i innych elementach odnoszonych do zespołów zabytkowych, czyli dziedzictwa materialnego. Dla niematerialnego
dziedzictwa ważną bowiem kategorią jest autentyzm danego elementu i to,
że jest kultywowany przez konkretną społeczność lokalną. W takim rozumieniu każdy z elementów ma swoją wyjątkową wartość, co odzwierciedla ideę różnorodności kulturowej i dialogu między kulturami. Sekretarz
Generalny przypomniał, że zasadniczym warunkiem wpisu na listę jest
fakt, że dany element dziedzictwa ma charakter żywy i będzie kontynuowany przez daną grupę społeczną, która musi być z kolei w pełni świadoma
wpisu na Listę i jego konsekwencji. Jednocześnie przestrzegł przed zbytnią
ingerencją w dziedzictwo i działania grupy (nośnika elementu) z zewnątrz.
Trzeba wobec tego zastanowić się nad pytaniem, w jaki sposób chronić –
nie niszcząc. Prof. Ratajski sugeruje, że należy w tym celu m.in. w procesie
edukacyjnym kształtować postawę akceptacji różnorodności kulturowej.
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Jako kolejny zabrał głos prof. dr hab. Jan Adamowski, dyrektor
Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, przewodniczący Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Poruszył dwie, z jego punktu widzenia, pozytywne kwestie.
Po pierwsze, konferencja naukowa, której towarzyszą warsztaty, jest doskonałą okazją do połączenia refleksji analityczno-poznawczej i teoretycznej z możliwością ich praktycznego stosowania, co w humanistyce jest
dosyć rzadkie. Po drugie, ważny w opinii Profesora jest fakt, że ratyfikacja Konwencji stwarza okazję do przypomnienia rangi kultury duchowej,
w której – nie tylko w artefaktach – można w większym stopniu dostrzec
człowieka i interpretować jego świat, w czym państwo i administracja winny pomagać.

ii. prezentacja projektu wniosku o wpis na krajową
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wicedyrektor Bartosz
Skaldawski, zaprezentował projekt wniosku o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa w celu poddania konsultacjom, zwłaszcza weryfikacji stopnia celności, klarowności sformułowań i instrukcji do wniosku.
Projekt wywołał burzliwą dyskusję i pytania.

iii. dyskusja nad projektem wniosku o wpis na
krajową listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego

1. Kto ma wypełniać wniosek?
Na tak postawione pytanie Prof. Ratajski odpowiedział, że to raczej eksperci, po wcześniejszym dialogu i rozpoznaniu terenowym, powinni wypełnić
wniosek, gdyż musi być on napisany jasnym, przejrzystym, a zarazem specjalistycznym językiem. Chodzi o opis zjawiska i wytypowanie grup, które
są jego nośnikami w różnych miejscach. Rola mediatora powinna być odpowiednio określona, być może powinna to być osoba związana z władzami samorządowymi, czyli usytuowana instytucjonalnie. Ekspert-mediator
powinien ściśle współpracować z daną społecznością lokalną, zgłaszającą
zjawisko na listę. W związku z tym wśród głosów uczestników warsztatów
pojawiła się refleksja, czy w każdym przypadku mediatorowi uda się porozumieć ze społecznością i czy w społeczności znajdzie się osoba, która
podpisze się pod wypełnionym wnioskiem.
Na pytanie, kto ma być wnioskodawcą projektu, na przykład związanego z tkactwem: tkaczka, jej uczniowie, gmina czy NGO, padła odpowiedź: grupa osób. Dyr. B. Skaldawski podkreślił, że osoba, która będzie
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podpisywać się pod wnioskiem, musi być przedstawicielem danej społeczności, w której żywe jest zgłaszane zjawisko kultury.
Kolejno głos zabrała uczestniczka warsztatów, mgr Jolanta Dragan.
Powiedziała, że wpis na listę niematerialnego dziedzictwa, podobnie jak
wpis na listę produktów tradycyjnych, wymaga opinii biegłego, np. pracownika muzeum. Wysunęła też postulat o precyzyjne podanie sposobu
wypełniania wniosku, doboru kryteriów, szczegółowe określenie, kto ma
taki wniosek wypełniać oraz kto ma go składać. Dyr. B. Skaldawski wyjaśnił, że kryteria wpisu muszą być precyzyjnie określone, ale jednocześnie
nie mogą być zbyt sztywne.
2. Co społeczności lokalnej daje wpis na listę?
W dyskusji uczestnicy doszli do wniosku, że wpis na listę niematerialnego dziedzictwa daje prestiż, zachęca turystów do odwiedzania danego
miejsca, wpływa więc korzystnie na politykę, ekonomię, przyczynia się
do wykorzystania wartości kulturowych. Prof. Ratajski doprecyzowując,
powiedział, że na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO wpisano już dwieście trzydzieści elementów, a więc
z tego wynika, że taki wpis jest opłacalny, między innymi z tego względu,
że UNESCO jest jedną z dziesięciu najlepiej rozpoznawalnych marek świata. Duma, poczucie tożsamości i docenienia, łączące się z międzynarodowym uznaniem, mogą znacznie wpłynąć na rozwój regionalny.
3. Wpis na listę a finanse
Pojawiła się refleksja, że jeśli za wpisem na listę nie idą nakłady finansowe, to w jaki sposób dany element ma być nauczany w szkołach czy chroniony w inny sposób?
Dr Hanna Schreiber zabrała głos w celu wyjaśnienia obecnej sytuacji:
w Polsce ciągle nie mamy ustawy o niematerialnym dziedzictwie, a pojawił
się niefortunny pomysł, że jeśli nie mamy ustawy, to nie można działać.
Konwencja UNESCO, zanim weszła w życie, była poprzedzona konkretnym programem (Lista Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa
Ludzkości, mająca 3 edycje: 2001, 2003, 2005), analogiczne działania są podejmowane obecnie, czyli jest tworzona i popularyzowana Krajowa lista,
a w momencie przyjęcia ustawy lista ta mogłaby stać się częścią rozwiązań
przyjętych w ustawie, czyli zostać do niej inkorporowana tak samo, jak stało się to z Listą Arcydzieł, którą inkorporowano do Reprezentatywnej Listy,
funkcjonującej w oparciu o Konwencję z 2003 roku. Państwo ma obowiązek finansować ochronę niematerialnego dziedzictwa, ale na obecnym etapie nie można liczyć na jego znaczącą pomoc, warto jednak podejmować
działania i rozpocząć tworzenie zalążka listy.
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Mgr Katarzyna Linda przedstawiła przykład dobrej praktyki: na światową listę wpisano święto ognia w Hiszpanii. Wpisem tym zainteresowała się
etnolożka ze Stanów Zjednoczonych, która dostała grant na badania, kolejno mieszkańcy tego miasteczka, w którym funkcjonował zwyczaj, zrzeszyli
się i dostali grant. Obecnie święto ma olbrzymi rozmach i jest dochodowe.

Hanna Schreiber
Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawozdanie
z warsztatu poświęconego projektowi wniosku o wpis na
Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
26 października 2012 roku

Warsztaty dotyczyły wniosków o wpisanie elementu niematerialnego
dziedzictwa kulturowego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego. Przedstawiciele instytucji zapoznawali się ze wzorem dokumentu przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i mieli okazję do zgłoszenia uwag odnoszących się do jego treści.
Uczestnicy zostali poproszeni m.in. o podzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wypełniania wniosków z innych programów (np. projektów unijnych) realizowanych przez instytucje, w których
działają. Wśród problemów dotyczących składania podobnych formularzy oraz obaw dotyczących dokumentu przygotowanego przez NID
wymieniano:
1. czasochłonność wypełniania dokumentów – z uwagi na rozbudowaną
formę wniosków może stanowić utrudnienie dla małych grup lokalnych, które będą chciały ubiegać się o wpis (a także zniechęcać je do
działania). Stąd potrzeba, by wnioski były stosunkowo krótkie i rzeczowe, a co za tym idzie – łatwe do oceny i rozliczania;
2. potrzebę przygotowania merytorycznego (szkoleń) – zarówno po stronie osób wypełniających wniosek (grup, społeczności), jak i oceniających (przedstawicieli instytucji). Pojawiały się pytania o to, jak wypełniać wniosek, by jego treść merytoryczna była czytelna dla rozpatrujących go urzędników (jeśli nie posiadają oni wiedzy specjalistycznej).
Wskazywano także na potrzebę organizowania spotkań, które umożliwiłyby wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących uzupełniania
wniosku;
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3. możliwość konsultacji – uczestnicy wskazywali na potrzebę posiadania
możliwości konsultacji w sprawie wypełniania wniosków np. z przedstawicielami NID;
4. potrzebę upowszechnienia wiedzy dotyczącej Konwencji UNESCO –
w przystępnej formie.
Po wstępnej dyskusji uczestnicy przystąpili do pracy w grupach.
Zapoznawali się ze wzorem wniosku i mieli możliwość zgłoszenia konkretnych problemów związanych z wypełnianiem dokumentu, czy niejasności
dotyczących jego treści. Przedstawiono następujące uwagi odnoszące się
do kształtu formularza:
1. nazwy grup/wspólnot, których element dotyczy – określenie „nazwa”
może być mylące, gdyż wnioskodawcami mogą być grupy niesformalizowane, które nie posiadają wspólnej nazwy;
2. lokalizacja i zasięg terytorialny elementu – wskazywano, że dany element może pochodzić z jednego konkretnego miejsca, ale mieć o wiele
szerszy zasięg oddziaływania, co może prowadzić do problemów z wypełnieniem rubryki. Ustalono, że odpowiedniejszym określeniem jest
„występowanie bądź lokalizacja elementu”;
3. kryteria wpisu, podpunkt dotyczący opracowania planu gwarantującego zabezpieczenie elementu – pojawiła się propozycja, by nie powielać
podobnych punktów i odesłać wypełniającego do 3. części wniosku,
która w całości poświęcona jest planom ochrony elementu;
4. uszczegółowienie domen, do których zalicza się opisywany element lub
dodanie kategorii „inne” – uczestnicy zostali poinformowani, że przygotowana jest już szczegółowa lista kategorii przez Zespół ekspertów
działający przy Ministrze KiDN, co rozwiąże wspomnianą kwestię;
5. szczegółowy opis elementu – wniosek zawiera zastrzeżenie, że opis ten
powinien być czytelny dla osób, które nie mają dokładnej wiedzy na ten
temat. Przedstawicielka NID wyjaśniła, że opis ten będzie wykorzystywany później w dokumentacjach i promocji (np. na stronach internetowych), dlatego musi być przejrzysty. Uczestnicy wskazywali jednak,
że przenosi to odpowiedzialność za redakcję tekstu na przedstawicieli
społeczności lokalnych i może prowadzić do niepotrzebnego usiłowania opisania elementu w języku oficjalnym. Zauważono również, że
odpowiedniejsze będzie pozostawienie sformułowania „opis elementu”,
z uwagi na brak podziału na „ogólne” i „szczegółowe”. Wskazano również, że potrzebne jest określenie ilości słów, znaków w jakich powinien
zamykać się opis zjawiska, w celu uniknięcia zarówno nadmiernie rozbudowanych opisów, jak i zbyt lakonicznych;
6. sformułowanie „Osoby odpowiedzialne za kultywowanie elementu”
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– by uniknąć negatywnie kojarzonego określenia „odpowiedzialne”
zaproponowano użycie terminu: „kultywujące dany element” (gdyż
wyrażenie „podtrzymujące trwanie albo żywotność elementu” mogłoby się odnosić również do zewnętrznych instruktorów, animatorów
i badaczy);
7. kwestia osób odpowiedzialnych – uczestnicy wskazywali na przykłady,
gdy osoby uczestniczące w danych wydarzeniu nie są stałe (np. co roku
zmieniają się). Przedstawicielka NID wyjaśniła, że jest to punkt istotny
formalnie, ale jeśli nie ma konkretnych osób odpowiedzialnych za dane
wydarzenie, to należy to również zaznaczyć we wniosku.
Oprócz konkretnych problemów wskazywanych w tej części warsztatów,
uczestnicy podkreślali także konieczność załączenia do wniosku słowniczka, który wyjaśniałby pojawiające się w dokumencie określenia. Za istotne
uznali również, by w treści formularza zawarte były w przypisach odesłania
do konkretnego punktu instrukcji, aby wypełniający wiedzieli, gdzie znajdą definicje poszczególnych pojęć.

Anna Weronika Brzezińska
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sprawozdanie
z warsztatu poświęconego pojęciu konsultacji społecznych
podczas wypełnienia wniosku o wpis na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
26 października 2012 roku

Celem warsztatu było przedyskutowanie zagadnienia konsultacji społecznych, które w projektowanym systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego pełnią ważną rolę, co jest zaznaczone w projekcie
Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz w artykułach 11 b i 15 Konwencji.

i. prezentacja zapisów konwencji i projektu
narodowego instytutu dziedzictwa

a) Konwencja UNESCO
„Artykuł 11 Rola Państw – Stron
Każde Państwo – Strona zobowiązane jest:
b) w zakresie środków ochrony, o których mowa w Artykule 2 ustęp 3,
określić i zdefiniować różne elementy niematerialnego dziedzictwa kultu359

rowego znajdującego się na jego terytorium, korzystając przy tym z pomocy wspólnot, grup oraz właściwych organizacji pozarządowych.
Artykuł 15 Udział wspólnot, grup i jednostek
W ramach działań z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego każde Państwo – Strona dąży do zapewnienia jak najszerszego
udziału wspólnot, grup oraz, gdy to właściwe, jednostek które tworzą, zachowują i przekazują następnym pokoleniom takie dziedzictwo, a także do
aktywnego włączania ich w zarządzanie nim.”
b) Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego – projekt Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
„Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego nakłada obowiązek angażowania depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego –wspólnot, grup i, gdy to właściwe – jednostek, które tworzą, zachowują i przekazują swoje dziedzictwo niematerialne następnym pokoleniem w działania z zakresu ochrony tego dziedzictwa i w aktywne zarządzanie nim (art. 11 b, art. 15 Konwencji). W związku
z tym dokonywanie zgłoszeń elementu na Krajową Listę i wszelkie działania podejmowane w zakresie tego dziedzictwa powinny zostać poprzedzone świadomą i dobrowolną zgodą ludzi z nim związanych oraz przy jak
najszerszym ich udziale.
Cel: przedyskutowanie we wspólnym gronie znaczenia tego dziedzictwa
dla zebranych, omówienie kwestii wpisu elementu dziedzictwa na Krajową
Listę, omówienie możliwości ochrony i rozwoju elementu, zorganizowanie działań związanych ze złożeniem wniosku m.in. wybór reprezentanta
Depozytariuszy.”

ii. projektowanie konsultacji społecznych

Warsztaty realizowane były w 2 grupach, wzięli w nich udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji kultury, instytucji naukowych i osoby prywatne. W każdej z grup uczestnicy pracowali w podgrupach. Zadaniem każdej z podgrup było wybranie jednego,
przykładowego i dowolnego elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, który mógłby znaleźć się na Krajowej Liście Niematerialnego
Dziedzictwa, a następnie zastanowienie się, w jaki sposób można by zaprojektować i przeprowadzić konsultacje społeczne. Uczestnicy jako przykłady elementów mogących podlegać ochronie wymienili: garncarstwo (np.
dwóch gmin), tkactwo (np. jednego powiatu), gra na cymbałach, hodowla koni arabskich, przyśpiewki (np. grupy osób zainteresowanych i kultywujących tradycję), medycyna ludowa (np. jednego regionu), dzielenie się
opłatkiem podczas Wigilii (jako przykład zjawiska ogólnopolskiego).
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Następnie każda z grup została poproszona o odpowiedzi na trzy pytania: (1) Od czego zaczynamy konsultacje społeczne? (2) Kto bierze udział
w konsultacjach społecznych? (3) Kto nam może pomóc w organizacji konsultacji społecznych? Udzielając odpowiedzi na tak sformułowane pytania
uczestnicy mieli brać pod uwagę wcześniej podany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Odpowiedzi zebrano poniżej.
1. Od czego zaczynamy konsultacje społeczne?
• Zanim przystąpi się do konsultacji trzeba zidentyfikować zjawisko (element) i jego cechy, można skorzystać z pomocy eksperta (np. badacza,
etnografa, specjalisty w danej dziedzinie), następnie wyznaczyć adresatów konsultacji, ich cel oraz przebieg;
• Informacja o planowanych konsultacjach społecznych powinna być jak
najszersza, aby dotrzeć do jak największej grupy osób potencjalnie zainteresowanych tematem;
• Zaczyna się od stworzenia strategii konsultacji i zastanowienia się, do
kogo chcemy dotrzeć z informacją; dobrze jest wyznaczyć koordynatora działań (lidera);
• Na spotkaniu powinna pojawić się informacja o samej Konwencji oraz
o potencjalnych korzyściach płynących z ochrony danego elementu;
• Spotkania powinny być organizowane na różnych szczeblach: miejscowość, gmina, powiat, województwo (na każdym kolejnym szczeblu powinni uczestniczyć przedstawiciele społeczności);
• Uczestnikami są przedstawiciele społeczności lokalnych zainteresowanych tematem, np. twórcy ludowi i ich rodziny, sąsiedzi, mieszkańcy
danej miejscowości, gminy itp.;
• Konsultacje mogą być cyklem spotkań tak, by dać możliwość zastanowienia się i przemyślenia kwestii związanych z ochrona danego elementu;
• Konsultacje mogą towarzyszyć jakimś wydarzeniom (np. konkursy organizowane dla twórców ludowych) i wykorzystywać tym samym skupienie osób zainteresowanych w jednym miejscu i czasie;
• Informacja o konsultacjach powinna docierać różnymi kanałami, za
pośrednictwem spotkań religijnych (np. ogłoszenia parafialne), informacji w sklepach, mediów i nowych mediów;
• Na konsultacjach mogą się spotykać mieszkańcy, ale też animatorzy
i pracownicy instytucji kultury.
2. Kto bierze udział w konsultacjach społecznych?
• Społeczności danych miejscowości; bezpośrednio lub pośrednio
zainteresowani;
• Przedstawiciele / reprezentanci społeczności lub grup bezpośrednio
zainteresowanych (np. twórcy);
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•
•
•
•

Instytucje kultury z terenu powiatu, województwa / pracownicy;
Szkoły / nauczyciele;
Specjaliści / badacze np. etnograf;
Osoby mogące zaprezentować „dobre praktyki” / animatorzy lokalni.
3. Kto nam może pomóc w organizacji konsultacji społecznych?
• W rozpropagowaniu informacji o konsultacjach: sołtys / wójt, proboszcz (inny przedstawiciel wspólnoty religijnej), Koła Gospodyń
Wiejskich, Gminne Ośrodki Kultury, biblioteki, lokalne media;
• W przeprowadzeniu konsultacji (pomoc merytoryczna): pracownicy
instytucji kultury, np. etnograf z muzeum (jako konsultant), pracownik ośrodka kultury, lokalni animatorzy i aktywiści z lokalnych stowarzyszeń; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Stowarzyszenie Twórców
Ludowych; pracownicy naukowi uczelni położonych najbliżej (zwłaszcza reprezentujący dziedziny związane z kulturą jak etnologia i antropologia kultury, kulturoznawstwo);
• W kwestiach organizacyjnych (lokal): szkoły, instytucje kultury (np.
GOK), gmina, biblioteki;
• W kwestiach finansowych: lokalni przedsiębiorcy, samorząd (np. osobny program Urzędów Marszałkowskich na dofinansowywanie zadań).

iv. zalety i wady przeprowadzania konsultacji
społecznych

Kolejnym zadaniem było wskazanie zalet (+) i wad (–) konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych w planowanym systemie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego:
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+

–

Poinformowanie o Konwencji i jej
założeniach
Pobudzenie świadomości społecznej
w zakresie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, aktywizacja
i integracja środowisk
Kształtowanie świadomości
o posiadanych wartościach
Wzrost zainteresowania jakąś dziedziną
aktywności (np. tkactwem,
garncarstwem) funkcjonującą na
danym obszarze / w danej społeczności
Nobilitacja mieszkańców i samych
twórców poprzez wskazanie na
atrakcyjność jakiegoś elementu

Zagrożenie komercjalizacją
Kłopoty z komunikacją, jednorazowość
wydarzenia
Obawa przed odpowiedzialnością
Zniechęcenie biurokracją
Rozproszenie organizacyjne
Podziały środowiska, pobudzenie
wzajemnych animozji
Konkurencja między miejscowościami /
grupami osób zainteresowanych
Trudności organizacyjne (lokalowe,
finansowe, czasowe)
Niebezpieczeństwo odrzucenia pomysłu /
propozycji

warsztaty

+

–

Możliwość pokazania różnych punktów
widzenia
Przekazanie społecznościom lokalnym idei
i pomysłu na ochronę elementu/ów
Szansa na rozmowy z władzami
i przedstawienie swoich punktów
widzenia
Możliwość dyskusji i doprecyzowania
tematu, wymiana myśli i pomysłów
Możliwość wypowiadania się różnych
grup
Prezentacja różnych poglądów
Współdecydowanie, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego
Konsultacje pokazują, na ile temat jest
ważny
Duże poczucie wpływu na daną sprawę
Pogłębienie rozumienia rzeczywistości
kulturowej

Wiele osób, wiele poglądów – trudno
o konsensus
Koszty finansowe
Branie pod uwagę wniosków płynących
z konsultacji w danym procesie, a nie
„robię bo muszę”
Pracochłonność, czasochłonność
Rozbudzanie nadziei
Niebezpieczeństwo zmiany / zniszczenia
elementu, który ma podlegać ochronie

v. najważniejsze wnioski z warsztatu

1. Uczestnicy warsztatu reprezentują nie tylko organizacje pozarządowe
i instytucje kultury, ale także społeczności lokalne, których są członkami i na rzecz których działają. I jako członkowie owych społeczności chcieliby mieć realny wpływ na działania podejmowane w ramach
wdrażania systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w naszym kraju – jest to zgodne z Art. 11 i 15 Konwencji.
2. Pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego nie obejmuje tylko i wyłącznie zjawisk związanych z tradycyjną kulturą ludową.
Pozostaje kwestia np. folkloru zawodowego, czy innych (nie wywodzących się ze społeczności wiejskich / chłopskich) grup (np. tradycje
szlacheckie, środowiskowy folklor dziecięcy, uczniowski, studencki, turystyczny itp.) oraz innych obszarów (kultura miejska), a także kultura
mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, których wkład w rozwój kultury polskiej jest nie do przecenienia.
3. Sama idea konsultacji jest jak najbardziej słuszna, bo pozwala na przedyskutowanie w społecznościach istotnych kwestii, zwraca też uwagę
na istotną sferę kultury i codzienności, pozwala dokonać swoistej inwentaryzacji zasobów kulturowych. Jednak istnieje silna potrzeba doprecyzowania ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa, o jakiego
typu konsultacje chodzi. Powinien temu towarzyszyć jak najdokładniejszy opis wraz z definicjami (np. jak rozumiane są same konsultacje
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5.
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7.

8.
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społeczne). Do opisu konsultacji powinny być dołączone propozycje
modelu konsultacji wraz z konkretnymi przykładami mogącymi stanowić wzór (punkt wyjścia) lub być inspiracją do stworzenia własnego
modelu konsultacji.
Potrzebne jest określenie zasięgu konsultacji, której ma dotyczyć
ochrona danego elementu. W regionie funkcjonują 3 zespoły, każdy
z nich chce wpisać na listę ten sam element i, aby być skutecznym, przeprowadzą konsultacje w gronie im przychylnym, bo nie jest określone,
jak szerokie i dlaczego ma być grono konsultantów społecznych. Każdy
z tych zespołów z osobna zgłosi ten sam element nie kontaktując się ze
sobą (są konkurentami wobec siebie).
Określenie zasięgu jest potrzebne także w wypadku elementów dziedzictwa o zasięgu ogólnopolskim (np. dzielenie się opłatkiem) czy choćby obchodów lokalnych (np. ścięcie śmierci w Jedlińsku): tutaj kwestiami
problematycznymi są – jaka procentowo musi być reprezentacja dyskutujących (nie sposób nawet dotrzeć do wszystkich potencjalnych zainteresowanych z racji ich ilości) oraz czy wszyscy kultywujący muszą zaaprobować decyzję o wpisie (co w wypadku, gdy pewna grupa nie wyrazi zgody na ubieganie się o wpis, mimo że inna będzie tym zainteresowana?).
Jako uczestnicy warsztatów mamy wrażenie, że zaczynamy wszystko od końca, czyli od stworzenia listy krajowej, co powinno wieńczyć
wszystkie działania, a nie rozpoczynać je. Najpierw potrzebne jest
upowszechnianie wiedzy, że istnieje coś takiego jak niematerialne
dziedzictwo i Konwencja, że są podejmowane działania na rzecz jego
ochrony, potem – akcje edukacyjne, a dopiero na końcu – działania mające doprowadzić do powstania spisów / rejestrów regionalnych i ogólnokrajowego. W obecnej sytuacji ta kwestia dotyka tylko wąskiego grona osób, a niekoniecznie są to sami depozytariusze owej wiedzy.
Najważniejsze są edukacja i dokumentacja elementów niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, listy mogą popsuć („zrobić krecią robotę”),
zantagonizować różne środowiska lokalne i regionalne lub doprowadzić do konfliktów na linii społeczność – ekspert / eksperci oraz między samymi ekspertami. Pracujemy na żywej kulturze, która jest delikatną materią. Kto do czego powinien się dostosowywać? Żywa kultura
do systemu, czy system powinien podążać za kulturą?
Na warsztatach pojawił się głos o integrowaniu się, klastrowaniu ludzi /
stowarzyszeń / instytucji, by razem zgłaszać wpisy, czy też może skoro pojawia się idea, by wpisy były dopiero „wisienką na torcie”, by razem
podejmować działania w temacie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Tu oczywiście nie chodzi o powstanie tworów prawnych,
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ale połączenie sił i energii. Może w innych krajach już to jakoś funkcjonuje i dobrze by było bardziej upowszechnić wiedzę o rozwiązaniach
w innych krajach, które są stosowane i się sprawdziły.
9. Pośpiech widoczny w obecnych działaniach doprowadzi do wypaczenia idei ochrony, która sama w sobie jest słuszna i potrzebna.
10. Projekt wniosku powinien być udostępniony uczestnikom warsztatów, aby mogli w swoich instytucjach, organizacjach, społecznościach
się z nim zapoznać, przedyskutować i w spokoju przedstawić swoje
uwagi i propozycje. Chcemy być partnerami – wszyscy działamy w sferze, która jest dla nas ważna.
11. Dlaczego w grupie warsztatowej podejmującej tematykę konsultacji
społecznych nie było przedstawicielki / przedstawiciela Narodowego
Instytutu Dziedzictwa?

uczestnicy warsztatów
Olga Chojak

Centrala Muzyki Tradycyjnej z Wrocławia

Renata Ćwik

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Marta Derejczyk

Fundacja Ważka ze Strzelina

Marta Domachowska

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Toruń

Jolanta Dragan

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Justyna Duriasz-Bułhak

Fundacja Wspomagania Wsi

Adriana Garbatowska

Wielkopolski Park Etnograficzny
w Dziekanowicach

Izabella Gawęcka

Krasnostawski Ruch Ekologiczny „Viridis”
w Krasnymstawie

Krzysztof Gorczyca

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Barbara Grąziewicz-Chludzińska

Fundacja „Dziedzictwo Nasze” z Węgorzewa

Ewa Grochowska

Fundacja Muzyka Kresów

Małgorzata Gruchoła

Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne

Małgorzata Jaszczołt

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im.
Witolda Dynowskiego

Agnieszka Kawka

Klub Twórców Ludowych przy POK „Dom
Chemika” w Puławach

Andrzej Kosz

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie

Katarzyna Kraczoń

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Anna Krężelok

Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna

Agnieszka Kurasińska-Woźniak

Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości
Karpackich

Ewelina Lemieszek

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
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Irena Lew

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s
w Ochli

Katarzyna Linda

Fundacja „Laboratorium Inicjatyw
Międzykulturowych KEJ: Kultura - Edukacja
- Języki”

Piotr Majcher

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Waldemar Majcher

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Blandyna Migdalska

Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny
z Krakowa

Agnieszka Mikszta

Muzeum Południowego Podlasia w Białej
Podlaskiej

Ksenia Modrzejewska-Mrozowska

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense,
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Łódź

Mirosława Moller

Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury
„Ognisko” w Starogardzie Gdańskim

Grzegorz Oller

Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury
„Ognisko” w Starogardzie Gdańskim

Aleksandra Paprot

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Gdańsk

Jolanta Pawlak-Paluszek

Chełm

Bożenna Pawlina Maksymiuk

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej

Radosław Pietrzak

Stowarzyszenie Twórców Warmii i Mazur

Justyna Prajsnar

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji
i Turystyki w Kazimierzu Dolnym

Agnieszka Przybyła-Dumin

Koło Badaczy Kultury przy Miejskim Domu
Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Teresa Romanowska

Fundacja „Dziedzictwo nasze” w Węgorzewie

Andrzej Sar

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Celina Skromak

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

Andrzej Szoka

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Katarzyna Tucholska

Stowarzyszenie Dom Tańca

Beata Walęciuk-Dejneka

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Lublin

Karolina Waszczuk

Centrum Kultury w Lublinie filia Warsztaty
Kultury, Fundacja Kultura Enter

Małgorzata Żak

Katedra Wiedzy o Sztuce, Instytut
Kulturoznawstwa Wydziału Filozofii KUL

warsztaty

report from the ii workshop organized in
lublin, on the 25–26th of october 2012
The workshop organized by the Polish Ethnological Society, the Polish Folk Artists
Association and the National Heritage Board of Poland gathered around 60 members and representatives of non-governmental organizations and cultural institutions from almost every region of Poland. The Institute of Cultural Studies, the
Faculty of Humanities of the Marie-Curie Skłodowska University was hosting this
2-day meeting under the honorary auspices of the Polish National Commission
for UNESCO. It was the second workshop and a follow-up to the first, one-day
meeting held at the Institute of International Relations, University of Warsaw in
June 2012 on the same topic: intangible heritage protection in Poland.
The general aim of the workshop was to discuss the problems related to the
practical aspects of UNESCO 2003 Convention ratification for the safeguarding of
intangible cultural heritage.
Most important issues: the protection procedure, selection criteria for intangible elements, social consultations and final application form drafted by the
National Heritage Board of Poland were thoroughly discussed in small working
groups guided by dr Katarzyna Smyk, dr Anna Weronika Brzezińska and dr Hanna
Schreiber (organizing committee of both workshops in Warsaw and Lublin).
The results of the workshop were delivered in written form to all members and
honorary guests of the meeting, influencing the final preparation stage of the national system for the protection of intangible cultural heritage.

367

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Józefa Styka

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jana Kajfosza

ISBN 978-83-7784-426-7

Intangible Cultural Heritage:
Origins – Values – Protection

Trzeba z całą stanowczością stwierdzić, że wydanie tomu jest niezwykle potrzebne już z tej tylko uwagi, że w przyszłości może pozwolić na uniknięcie
rozpoczynania podobnych dyskusji ab ovo – czyli od “początku”, jako że będzie istniała podstawa, na której podobne dialogi będą się mogły oprzeć. […]
Fundamentalny charakter omawianego tomu sprowadza się – moim
zdaniem – do faktu, że tom dostarcza czytelnikowi przekroju najistotniejszych punktów widzenia, z których ujmowana jest w Polsce problematyka
niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe:
źródła – wartości – ochrona

Praca zbiorowa Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości –
ochrona stanowi efekt międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 25–26.10.2012 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Jej organizatorem instytucjonalnym był Zakład Kultury Polskiej UMCS we
współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. […] Z uznaniem należy
przyjąć fakt, że już po upływie 14 miesięcy od wejścia w życie Konwencji na
terenie Polski, kulturoznawcy z UMCS zorganizowali pionierską konferencję
poświęconą bardzo złożonej problematyce ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Do udziału w niej zaproszono: etnologów, antropologów, kulturoznawców, socjologów, prawników, pedagogów i politologów oraz
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. […]
Jestem przekonany, że opublikowanie pracy zbiorowej będzie ważnym wydarzeniem na rynku czytelniczym. Wnosi bowiem istotny i cenny wkład do
dyskusji na temat zachowania niematerialnego dziedzictwa narodowego.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe:
źródła – wartości – ochrona
Intangible Cultural Heritage: Origins – Values – Protection

