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PRZEDMOWA

Fenomen niematerialnego dziedzictwa kulturowego w  strukturze przeobraża-
jącego się nieustannie miasta-palimpsestu jest jak odczytywana wciąż od nowa 
księga. Odciśnięte w  przestrzeni miasta dowody historycznego trwania okre-
ślonej miejscowej tożsamości mają swoje niematerialne dopełnienie, które jest 
przetwarzane i przekazywane przez kolejne pokolenia depozytariuszy miejskiej 
tradycji. Budynki i  pomniki, ale także kultywowane obyczaje związane z  pew-
nymi grupami społecznymi czy zawodami tworzą siatkę znaczeń i miejsc, które 
przestają być anonimowe i abstrakcyjne. W tym wieloaspektowym rozumieniu 
przestrzeni poprzez jej doświadczanie w wymiarze duchowym i mentalnym bu-
duje się więź człowieka z  miejską przestrzenią. Tworzą się napięcia pomiędzy 
społecznością i  jej kulturalnym środowiskiem – konglomeratem różnorodnych 
tradycji i folkloru.

Problematyka ta stała się przedmiotem interdyscyplinarnej konferencji 
„Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja” zorganizo-
wanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Była ona forum debaty mu-
zealników, muzeologów i interpretatorów dziedzictwa z różnych miast Polski, jak 
również z zagranicy (Białorusi, Chorwacji, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy). 
Istotne miejsce w  tych rozważaniach zajmuje poczucie tożsamości, stanowiące 
jeden z głównych parametrów opisu przestrzeni miejskiej. To właśnie dziedzic-
two niematerialne tworzy niepowtarzalną aurę miast, nasyconą emocjonalno-
ścią jego spadkobierców. Niematerialne dziedzictwo jest nośnikiem tożsamości 
kształtowanej przez tradycje oraz indywidualną i zbiorową pamięć. 

Referaty zostały podzielone na siedem bloków tematycznych: muzeali-
zacja, ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jego identyfikacja 
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i dokumentacja, edukacja oraz tożsamość miasta, miejska audiosfera, promocja 
i rozwój miasta. Punktem wyjścia dyskusji stała się odczytana przez organizato-
rów i  uczestników potrzeba namysłu nad tymi elementami działalności muze-
ów, które odnoszą się do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Uważam, że 
szczególną rolę w tej debacie mogą odegrać muzea miejskie. Miasto jako prze-
strzeń stale nadpisywana nowymi elementami estetyki, obyczajów i przekonań 
jest bowiem bogatą kompozycją nagromadzonych warstw historii i  tradycji. 
Miasto jest tworem złożonym i  wielopłaszczyznowym, narastającym w  czasie, 
w którym to, co materialne i niematerialne, istnieje w sposób synergiczny.

W  tym miejscu dziękuję Magdalenie Kwiecińskiej, która była inicjatorką 
i  pomysłodawczynią konferencji. Dziękuję również Michałowi Grabowskiemu 
za pomoc we współpracy międzynarodowej. Podziękowania należą się także 
osobom wspierającym przygotowanie konferencji: Marzenie Przybyle, Danielo-
wi Borowskiemu, Andrzejowi Szoce, oraz obsłudze techniczno-multimedialnej: 
Dariuszowi Marczyńskiemu, Piotrowi Cieślikowi, Grzegorzowi Dillowi i  Miro-
sławowi Kołodziejowi. 

Magdalena Kwiecińska | Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa

 
WPROWADZENIE

W myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego nastąpiła zmiana w  definicji muzeum, wprowadzona 
przez Międzynarodową Radę Muzeów ICOM/UNESCO. Głosi ona, że nowym 
zadaniem tej instytucji jest gromadzenie i opieka nad dziedzictwem kulturowym 
ludzkości o charakterze niematerialnym. Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM 
uznał niematerialny aspekt zabytku za ważny czynnik w rozwoju idei muzealnic-
twa zgodnie ze współczesnymi tendencjami kierowania działań ku społeczeństwu 
i szeroko rozumianej edukacji. Podejmowane próby redefinicji placówek muzeal-
nych na nowo skupiają się więc na ich zadaniach natury ontologicznej. Central-
nym założeniem jest ujmowanie artefaktu, który może być rozumiany zarówno 
jako desygnat niematerialności, jak i  atrybut niematerialnego dziedzictwa, ale 
z uwzględnieniem jego środowiska występowania oraz kulturowego kontekstu.

Podczas I Kongresu Muzealników Polskich, który odbył się w 2015 roku w Ło-
dzi, etnolog i antropolog kulturowy Jan Święch przypomniał o dużym dorobku pol-
skiego muzealnictwa – przede wszystkim muzealnictwa etnograficznego od lat 30. 
ubiegłego stulecia ‒ w dokumentowaniu dziedzictwa niematerialnego. Stwierdził 
on wówczas, że:

 [...] wpisanie się polskich muzeów w program ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego jest powrotem do najbardziej humanistycznych wizji funkcjonowania 

tych placówek, nie ograniczających się wyłącznie do akcji kolekcjonerskich, wysta-

wienniczych i edukacyjnych, ale również do działań o charakterze naukowym z jasno 

określonym programem badań.1

1 Święch Jan, Muzealium – między kryzysem a potrzebą autentyzmu. Odkrywanie kontekstu. 
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Z  tej okazji 31 maja i  1 czerwca 2016 roku odbyła się w  Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa (MHK) międzynarodowa konferencja „Niematerialne 
dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja”, której celem była wymia-
na doświadczeń na poziomie międzynarodowym z zakresu działań wynikających 
z  nowelizacji ustawy o  muzeach z  dnia 29 czerwca 2007 roku. Tematyka kon-
ferencji odnosiła się do problematyki do tej pory słabo obecnej w  polskiej de-
bacie naukowej, gdyż jej szczególny akcent został położony na tradycję, folklor 
i inne kulturowe przejawy aktywności człowieka w przestrzeni miejskiej. Ponadto 
w 2014 roku, przy wsparciu MHK jako eksperta, dwie krakowskie tradycje zo-
stały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Są to 
Szopkarstwo krakowskie i Pochód Lajkonika, będące od lat pod opieką muzeum. 
Uczestnicy konferencji mieli również okazję wziąć udział w Pochodzie Lajkonika, 
który w 2016 roku odbył się 3 czerwca, więc zgodnie z tradycją – w oktawę uro-
czystości Bożego Ciała. 

Artykuły zebrane w książce ukazują tematykę prowadzonych dyskusji pod-
czas konferencji, w której uczestniczyli muzealnicy, muzeolodzy i  interpretato-
rzy dziedzictwa z Polski (Cieszyna, Katowic, Krakowa, Lublina, Nowego Sącza, 
Poznania, Przeworska, Torunia, Warszawy, Wieliczki, Wrocławia) i z za granicy 
(Białorusi, Chorwacji, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy). Autorzy przedstawia-
ją dwie perspektywy poznawcze – teoretyczną i praktyczną, ukazując wielowąt-
kową problematykę związaną z założeniami Konwencji. Są to także próby odpo-
wiedzi na pytania, które zostały podstawione uczestnikom konferencji:

Czym jest niematerialne dziedzictwo miasta? 
W jaki sposób wpływa ono na lokalną tożsamość?
Jak dokumentować i  włączać niematerialne dziedzictwo do kolekcji 

muzealnej?   
Jakie są zależności między dziedzictwem niematerialnym a materialnym?
Jaka jest rola muzeum w  zachowywaniu i  ochronie niematerialnego dzie-

dzictwa kulturowego?
Jaka jest rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w promocji i rozwo-

ju miasta? 
Każdy z tematów podjęty przez autorów jest ważnym głosem w refleksji nad 

wdrażaniem Konwencji na gruncie europejskim oraz ich oddźwięków w relacji 

Wystąpienie podczas I Kongresu Muzealników Polskich, Łódź 23-25 kwietnia 2015,  
http://kongresmuzealnikow.pl/video-3/ [dostęp 15.06.2016].  

z depozytariuszami. Niematerialne dziedzictwo charakteryzuje bowiem żywot-
ność, która polega na jego nieustannym międzypokoleniowym przekazie w okre-
ślonym miejscu i czasie. Tym samym ulega ono spontanicznym przeobrażeniom 
i nowym działaniom na skutek dopasowywania się do zmieniającego się kulturo-
wego kontekstu i rzeczywistości. Rzeczywistość tę w sposób dynamiczny stwarza 
miasto, które posiada swoisty rytm – inny niż rytm wsi. 

Gdy myślimy o niematerialnym dziedzictwie miasta, to odnosimy je do tych 
praktyk kulturowych, które w tej przestrzeni się odbywają (nierzadko ich korze-
nie wywodzą się ze wsi) lub ściśle są związane z jego tematyką. Praktyki te cha-
rakteryzują genius loci miejsca. Parafrazując słowa Jerzego Szackiego, należy pod-
kreślić, że tradycje istnieją w rezultacie procesów zapamiętywania i zapominania, 
wybierania i  odrzucania, afirmowania i  negowania, i  wreszcie – kultura trwa 
o tyle, o ile się zmienia. Jest ona wyrazem tożsamości tu i teraz, a zarazem stanowi 
ważną część dziedzictwa pokoleń. Szerokie rozumienie kultury jako dziedzictwa 
jest narracją o ludzkich dziejach, która w kontekście miasta ma nieograniczony 
potencjał. Będąc także wyrazem tożsamości zbiorowej, jest siłą do budowania 
i wzmacniania własnej identyfikacji, lokalnej historii oraz pamięci. 
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Andrej Moroz | Rosyjski Państwowy Uniwersytet  
Humanistyczny, Moskwa 

O projekcie Folklorystyczna  
mapa Moskwy

Projekt „Folklorystyczna mapa Moskwy” jest próbą przebadania stolicy Rosji 
i  najbliższych przedmieść jako „przestrzeni folklorystycznej”, w  której z  kon-
kretnymi obiektami związane są legendy, kulty, obrzędy, wierzenia, lęki, zakazy 
i inne formy zbiorowego tradycyjnego myślenia. Nie ograniczamy się w nim tyl-
ko do zjawisk objętych terminem urban legend, co znaczy, że do naszych badań 
włączamy też formy nienarratywne i nawet niewerbalne1. Ważne, żeby były one 
związane z konkretnymi obiektami przestrzennymi. Takim obiektem może być 
wszystko, od pomnika lub drzewa, do ulicy lub dzielnicy.

Praca nad projektem odbywa się w ramach laboratorium folklorystyki Ro-
syjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w  Moskwie, badania 
prowadzę z moim kolegą Nikitą Pietrowem2, w zbieraniu materiałów terenowych 
biorą udział studenci trzech moskiewskich uniwersytetów.

Może powstać pytanie, dlaczego Moskwa? Oczywiście, materiał folklory-
styczny tego typu można znaleźć w każdym innym mieście, a struktura jego opi-
su, którą stworzyliśmy, też może być wykorzystana do analizy folkloru każdego 

1 Brunvand Jan Harold, Encyclopedia of Urban Legends, New York 2002.
2 Petrov Nikita, Sovremennyj megapolis v ustnyh rasskazah i neinstitualizovannyh ritualah 
(«fol’klornaâ karta Moskvy») [w:] Situaciâ postfol’klora: gorodskie teksty i praktiki, red. Mariâ 
V. Ahmetova, Nikita V. Petrov, Moskva 2015, s. 64-88.

 — d —
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miasta. Badamy jednak folklor moskiewski, ponieważ jest to teren, który nas ota-
cza i powinien zostać opisany, tak samo jak wszelka inna tradycja. 

Mówiąc o  granicach przestrzennych, trzeba podkreślić, że moskiewska 
przestrzeń folklorystyczna nie może być zgodna z granicami administracyjnymi, 
które niczego nie definiują. Ponadto w 2012 roku oficjalne granice administra-
cyjne miasta zostały znacznie rozszerzone, powstało pojęcie „Nowa Moskwa”, 
obejmujące aglomerację, do której włączono wielkie terytorium moskiewskiej 
obłasti. W świadomości mieszkańców jednak nic się nie zmieniło, Moskwa zo-
stała Moskwą w starych granicach. Z drugiej strony, wiele przedmieść, małych 
miast i miasteczek okalających miasto tworzy z nim jedną przestrzeń, nie tylko 
geograficznie, ale i społecznie oraz kulturowo: mieszkańcy pracują w Moskwie, 
jeżdżą tam do sklepów, muzeów, teatrów, kin itp. W tym sensie nie ma potrzeby 
wykluczać ich z naszych badań. Ściśle mówiąc, terytorium Moskwy w naszym 
projekcie jest określone granicami ciągłej zabudowy miejskiej. Na przykład tak 
zwana droga śmierci na przedmieściu Lytkarino (17 km drogą od obwodnicy), 
gdzie wedle powszechnego mniemania zbyt często zdarzają się wypadki z powo-
dów nadprzyrodzonych, oczywiście należy do moskiewskiej przestrzeni folklory-
stycznej, bo opowiadania o niej i lęki z nią związane są dosyć rozpowszechnione 
we wschodniej części miasta.

W trakcie realizacji projektu postawiliśmy sobie następujące zadania:
1. Zbieranie materiału źródłowego. Jest to jednocześnie i proste, i skompli-

kowane. Z jednej strony, istnieje bardzo duża liczba różnego rodzaju publikacji 
na ten temat. Między nimi jest tylko kilka starych zbiorów moskiewskich tekstów 
folklorystycznych. Najważniejsza z nich jest książka Jewgenija Baranowa3, w któ-
rej zostały opublikowane legendy zapisane przez autora w latach 20. XX wieku. 
Obok klasycznych prac Władimira Giljarowskiego4 i Michaiła Pyljajewa5 istnie-
ją  książki opisujące „nadzwyczajne miejsca w Moskwie”, „Moskwę mistyczną”, 
„mity i legendy Moskwy” itp. Marii Artiemjewej, Jeleny Korowinej6 i inne. Nie-
liczne prace naukowe poświęcone zostały poszczególnym obiektom przestrzeni 

3 Baranov Evgenij, Moskovskie legendy, zapisannye Evgeniem Baranovym, Мoskva 1993.
4 Gilârovskij Vladimir, Moskva i moskviči, Moskva 2014.
5 Pylâev Mihail, Staraâ Moskva. Istoriâ byloj žizni pervoprestol’noj stolicy, Moskva 2007.
6 Artem’eva Mariâ, Temnaâ storona Moskvy, Moskva 2011; Korovina Elena, Moskva mističeskaâ, 
Moskva 2012.

folklorystycznej albo tekstom i praktykom7. Z drugiej strony, większość tych pu-
blikacji ma rozrywkowy i komercjalny charakter, często nie zawiera autentyczne-
go materiału i wywołuje wątpliwości co do wiarygodności informacji dotyczących 
folkloru Moskwy. Bywa, że nie opierają się na opisach prawdziwej tradycji, ale są 
wymysłem autorów. W tej sytuacji należy sprawdzać publikowane dane. Ponie-
waż jednak wymyślone przez autorów i opublikowane fabuły (przede wszystkim 
dotyczące mistycznego aspektu przestrzeni miasta) są bardzo popularne dzięki 
wielkiej liczbie czytelników i przedrukom w Internecie, stają się faktami tradycji, 
choć nie były nimi na początku. Materiał zbierany jest w Internecie i na terenie 
miasta. Monitorowanie Internetu daje możliwość odkrycia nowych obiektów, 
ujawnia różne interesujące nas zjawiska, trendy, fakty. Praca w terenie (obserwa-
cja, wywiad) daje możliwość sprawdzenia rozpowszechnienia informacji i odno-
towania  żywej tradycji.

2. Systematyzacja materiału. Niezbędne jest podzielenie go na kategorie zde-
finiowane zadaniami badawczymi. Tylko tak można zrozumieć, jakie typy obiek-
tów stają się folklorystyczne, jakiego rodzaju fabuły, nazwy, działania, wierzenia 
itp. są związane z  różnymi kategoriami obiektów i na jakiej podstawie. Ważny 
jest tu podział zarówno na typy samych obiektów, jak i związane z nimi formy 
folklorystyczne.

Poniżej podaję typy obiektów i przykłady.

7 Griva Marina, Novyj kul’t kamnej v Kolomenskom [w:] Religioznye praktiki v sovremennoj Rossii, 
red. Aleksandr Agadžanân, Kati Russele, Moskva 2006, s. 371-383; Gromov Dmitrij, Stihijnaâ obrâd-
nost’ v gorodskom landšafte: ob’’ekty i praktiki, „Tradicionnaâ kul’tura” 2013, nr 4, s. 71-82; Gromov 
Dmitrij, Ippolitova Aleksandra, Karta čelovečeskih želanij, ili Zapiski u sten moskovskogo monastyrâ, 
„Tradicionnaâ kul’tura” 2001, nr 2, s. 76-87; Kabakova Galina, Vysotnye zdaniâ v sfete mifologii, 
„Živaâ starina” 1997, nr 3, s. 13-14; Moroz Andrej, Počitanie mogily Ivana Âkovleviča Korejty v 
Moskve, „Živaâ starina” 2014, nr 1, s. 9-12; Veselova Inna, Zametki k fol’klornoj karte Moskvy, „Živaâ 
starina” 1997, nr 3, s. 10-12.

typ obiektów teksty przykłady praktyki przykłady

POMNIK Nieoficjalne nazwy, 
humorystyczne
legendy o pocho-
dzeniu

Pomnik pierwszego 
kosmonauty Gaga-
rina (na bardzo wy-
sokim postumencie 
postać człowieka 
z opuszczonymi 
i lekko rozsunięty-

Pocieranie widocz-
nych części postaci;  
wypowiadanie 
życzenia; kładzenie 
rozmaitych przed-
miotów; dekorowa-
nie (ubieranie,

Rzeźby rewolu-
cjonistów na stacji 
metra „Płoszczad’ 
riewoluciji” pociera 
się i wypowiada 
życzenia; praktyka 
rozpoczęła się nie



Tożsamość miasTaTożsamość miasTa20 21

miastomiasto

typ obiektów teksty przykłady praktyki przykłady

historycznej oso-
bowości, z którą są 
związane; legendy 
o duchach; legendy 
o strasznych spo-
łecznościach, np. 
satanistach, którzy 
często bywają 
w tym miejscu, 
o ich obrzędach; 
legendy o śmierci 
w budynku

spotkań satanistów; 
jest on miejscem 
śmierci/samo-
bójstwa chłopca; 
miejscem mistycz-
nym, przypomi-
nającym Umbrellę 
z filmu Resident 
Evil; mieszkańcy 
Chowrina opowia-
dają, że co wiosnę 
z budynku wynosi 
się wiele martwych 
ciał, znalezionych, 
gdy stopnieje śnieg

i nieoficjalne wy-
cieczki; na ścianach 
malowane jest 
graffiti; wspomina-
ją chłopca, który 
zginął w budynku, 
Aleksieja Krajusz-
kina, pozostawiając 
mu papierosy, wód-
kę, kwiaty, świece

GRóB Legendy/opowiada-
nia o pochowanym 
zmarłym, jego życiu 
i o tym, jak pomaga 
żywym; opowia-
dania o cudach; 
zalecenia; czczone 
mogą być nie tylko 
groby świątobli-
wych starców, 
ale i innych osób, 
o których więk-
szość ludzi może 
nic nie wiedzieć, 
oprócz tego, że ten 
grób „pomaga”

O bardzo czczo-
nym od lat 20. 
XIX wieku starcu 
Iwanie Korejszy, 
zmarłym w 1861 
roku i pochowa-
nym przy cerkwi 
proroka Eliasza 
w dzielnicy Czer-
kizowo, opowiada 
się, że bardzo 
pomaga w choro-
bach i nieszczę-
ściach, obronił też 
cerkiew św. Eliasza 
podczas niemiec-
kiego bombardo-
wania, sprawiając, 
że nie wybuchła 
bomba, która upa-
dła obok

Odwiedzanie; 
praktyki komemo-
ratywne; zostawia-
nie przedmiotów 
(poczęstunków); 
zabieranie ziemi, 
kwiatów, gałęzi; 
modlitwa; pisanie 
karteczek/napisów 
na nagrobku; ob-
chodzenie wkoło

Grób Korejszy 
obchodzony jest 
wkoło, zrywane 
są i zabierane do 
domu w celach  
leczniczych gałąz-
ki drzewa rosnące-
go przy grobie; na 
kaplicach luterań-
skich na Cmenta-
rzu Niemieckim 
pisane są życzenia, 
zwracające się do 
Boga, do ludzi, 
którzy są tam 
pochowani, albo 
sformułowane 
ogólnie („Chcę 
ozdrowienia...”)

typ obiektów teksty przykłady praktyki przykłady

mi na boki rękami) 
nazywany „Gdzie są 
moje walizki?”

mycie, uzupełnianie 
kompozycji pomni-
ka itp.)

później niż w latach 
50. XX wieku, 
kiedy robili to 
studenci pobliskie-
go Uniwersytetu 
Moskiewskiego, 
aby lepiej zdać 
egzaminy

DRZEWO Teksty motywujące W moskiewskim 
parku Kuzminki 
jest tak zwany wiąz 
samobójców, o któ-
rym opowiada się, 
że powiesiło się na 
nim wiele osób

Przywiązywanie 
wstążek; odłamy-
wanie gałązek lub 
kory

W moskiewskim 
parku Kołomien-
skoje  na drzewie 
obok dwóch 
kultowych kamieni 
przywiązywane są 
wstążki do spełnia-
nia życzeń 

BUDYNEK Nieoficjalne nazwy; 
legendy o pocho-
dzeniu i historii; 
legendy o (quasi)
historycznej oso-
bowości, z którą są 
związane; legendy 
o duchach

O stalinowskich 
wysokościowcach 
opowiada się, że:
1. mają kilka 
pięter pod ziemią; 
2. wyposażone są 
w urządzenia do 
zamrażania gruntu, 
bo inaczej tak wiel-
kie budynki nie mo-
głyby się trzymać; 
3. są usytuowane 
w kształcie pen-
tagramu mistycz-
nego, który może 
wskrzesić Stalina

Odwiedzanie Stalinowskie 
wysokościowce są 
obiektami zainte-
resowania nie tylko 
przybyszy, ale i mo-
skwiczan, wycieczki 
do nich są dosyć 
popularne

OPUSZCZONY 
BUDYNEK

Nieoficjalne nazwy; 
legendy o tym, 
dlaczego przestrzeń 
ta jest opuszczona; 
legendy o (quasi)

Uważa się, że 
opuszczony szpital 
w Chowrinie 
(przedmieście Mo-
skwy) jest miejscem

Odwiedzanie/
wstrzymywanie się 
od wizyty; praktyki 
komemoratywne; 
graffiti

Do budynku 
szpitala w Chow-
rinie przychodzi 
młodzież; odbywają 
się tam spotkania
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typ obiektów teksty przykłady praktyki przykłady

KAMIEń Nazwy; legendy 
o pochodzeniu; 
opowiadania 
o cudownej mocy; 
zalecenia

Dwa kamienie – 
„Męski” i „Żeński” 
– w parku Koło-
menskoje powstały 
po walce św. Je-
rzego ze smokiem; 
u każdego, kto zbli-
ża się do kamieni, 
psują się kamery, 
tablety, wyczerpują 
telefony komór-
kowe, źle działają 
kompasy itp.

Wstawanie/siada-
nie; obchodzenie; 
wkładanie monet, 
kwiatów

Dwa kamienie – 
„Męski” i „Żeński” 
– w parku Ko-
lomenskoje: na 
pierwszym powinni 
usiąść mężczyźni, 
żeby mieć zdrowie, 
na drugim – kobie-
ty,  żeby mieć dzieci

ŹRóDŁO Nazwy; legendy 
o pochodzeniu; 
opowiadania o cu-
downych właści-
wościach wody; 
opowiadania o uni-
kalnym składzie 
chemicznym wody; 
rekomendacje

Źródło św. Makare-
go Żełtowodskiego 
w dzielnicy Lia-
nozowo; opowia-
da się, że kiedyś 
wdowa popro-
siła u świętego 
bogactwa, Makary 
sprawił, że powsta-
ło lecznicze źródło; 
Makary ukazał się 
kobiecie,
która chciała po-
pełnić samobójstwo 
z powodu pijącego 
męża – od tej pory 
małżonkowie żyli 
zgodnie 

Zabieranie wody do 
domu dla uświęce-
nia lub gotowania; 
mycie; picie; rzuca-
nie monety

Ze źródła św. 
Makarego brana 
jest do picia woda, 
która uzdrawia

DZIELNICA Nieoficjalne nazwy; 
teksty opisujące 
reputację; lokalna 
topografia (system 
obiektów); teksty 
o (quasi)historycz-
nym charakterze

Kilka moskiewskich 
dzielnic uważanych 
jest za niebez-
pieczne, straszne; 
opowiada się, że 
jest tam wiele przy-
padków napadów, 

Odwiedzanie/po-
wstrzymanie się od 
wizyty

Dużo osób, głównie 
młodzież, chodzi 
w nocy / nigdy nie 
chodzą do pewnych 
dzielnic albo kwar-
tałów, żeby spotkać 
się / nie spotkać

typ obiektów teksty przykłady praktyki przykłady

morderstw i rozbo-
jów, zazwyczaj te 
historie są odtwa-
rzane przez miesz-
kańców sąsiednich 
dzielnic; bardzo 
rozpowszechniony 
jest tekst: [nazwa 
dzielnicy] strana 
czudes, tuda zajszoł 
i tam isczez [kraj 
cudów, wszedł tam 
i zniknął]

się z mieszkańcami 
i doświadczyć / 
nie doświadczyć 
uczucia strachu

NOWE OBIEKTY, 
specjalnie utwo-
rzone przez władze 
miasta,  jako deko-
racja przestrzeni 
i tworzenie nowych 
praktyk

Brak Praktyki w zależ-
ności od lokalizacji, 
rodzaju i przezna-
czenia obiektu

Instalacja „Serce” 
w parku Ermitaż: 
zakochani albo 
narzeczeni powinni 
przejść przez nie

3. Katalogowanie. W  pracy nad „moskiewskim tekstem folklorystycz-
nym” potrzebny jest możliwie pełny spis obiektów, ich dystrybucji na mapie 
i informacja o ich powiązaniach. Wykonujemy więc katalog obiektów, a także 
mapę, na której są naniesione obiekty oraz krótki opis związanych z nimi fa-
buł i praktyk. 

4. Badania naukowe w czasie trwania projektu zakładają kilka aspektów:
 – sposoby kształtowania narracji, wierzeń i praktyk, a także wektory rozwoju 
tradycji: jakie osoby, wydarzenia, mitologemy mogą działać na rzecz „folk-
loryzacji” obiektu;

 – interakcja materialnego obiektu i tradycji (na przykład, co się dzieje z trady-
cją, gdy obiekt zostaje zniszczony, jak powstaje nowa, nieistniejąca wcześniej 
tradycja w związku ze starym lub nowym obiektem);

 – Moskwa i najbliższe okolice – jednolita przestrzeń folklorystyczna czy ze-
staw pojedynczych obiektów, przedmiotów i praktyk?
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Napisy na murze 

kapliczki na Cmentarzu 

Niemieckim,  

fot. Andrej Moroz 2012.

 – źródła i  sposoby rozpowszechniania informacji; czynniki wpływające na 
tworzenie nowych fabuł i  praktyk; ewolucja od tradycji do publikacji i  od 
tekstu autorskiego do tradycji;

 – wpływ polityki urbanistycznej władz miejskich na powstanie, funkcjonowa-
nie i zanikanie nieformalnych narracji i praktyk.

Ogólne wnioski

W świadomości poszczególnych mieszkańców nie istnieje myślenie o Moskwie 
jako jednolitej przestrzeni folklorystycznej. Ludzie zwykle mają wiedzę o  po-
szczególnych obiektach w zależności od miejsca zamieszkania, tras, zaintereso-
wań. Najbardziej szczegółowe informacje są zwykle związane z miejscem, gdzie 
człowiek mieszka lub często bywa. Największa liczba folklorystycznych obiektów 
widoczna jest w centrum miasta. Wynika to z wielu czynników:

 – centrum miasta to najstarsza jego część, mająca dobrze opisaną i powszech-
nie znaną historię, gdzie zachowało się najwięcej zabytkowych budynków, 
z którymi często są związane narracje folklorystyczne;

 – tendencja do atrybucji powstania obiektów dzięki osobom historycznym też 
zazwyczaj jest ograniczona do terenu starej Moskwy (obecnie najczęściej 
opowiada się o budownictwie z czasów Stalina);

 – centrum miasta jest najpopularniejszą jego częścią, trasy znacznej liczby 
mieszkańców zazwyczaj je przecinają, toteż mieszczące się tam obiekty są 
powszechnie znane, częstotliwość wzmianek o nich jest znacznie wyższa;

 – działalność władz moskiewskich w  zakresie stawiania nowych pomników 
itd. też jest bardziej aktywna w centrum miasta, przy czym niektóre obiekty 
są specjalnie tworzone w celu uczynienia ich obiektem rytuałów nieformal-
nych lub stają się nimi niezależnie od intencji autorów i władz.
Zarazem nowe rejony Moskwy (byłe przedmieścia, miasteczka albo wsie) 

wnoszą w „moskiewski tekst” historie i praktyki związane z początkowo niemo-
skiewskimi obiektami, lokalne teksty stają się częściami tekstu wielkiego miasta.

Łamanie gałęzi drzewa na grobie Ivana Korejšy, fot. Andrej Moroz 2012.
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Dla różnych typów obiektów istnieją różne kategorie nosicieli wiedzy folk-
lorystycznej. Obiekty te tworzą oddzielne systemy, w których może pojawiać się 
hierarchia lub związki poziome między obiektami przestrzeni. Na przykład po-
mniki przed uniwersytetami stają się przedmiotami kultu studenckiego, obiekty 
sakralne (groby czczonych starców, święte źródła, kapliczki itp.) są celami piel-
grzymek wiernych, opuszczone budynki przyciągają młodzież. 

Domniemane zainteresowanie ludzi mistycyzmem prowokuje pojawienie 
się znacznej liczby autorskich tekstów na ten temat, przedstawiających lub prze-
twarzających tradycyjne legendy albo tworzących całkowicie fikcyjne historie. 
Takie teksty, publikowane drukiem lub w Internecie czy telewizji, są szeroko roz-
powszechnione. Jednak, jak pokazują badania terenowe, teksty mistyczne rzadko 
istnieją w tradycji ustnej, zazwyczaj funkcjonują tylko w Internecie. 

Jako narzędzie badań i prezentacji materiału używamy online mapy Yandex, 
gdzie różne typy obiektów oznaczone są różnymi kolorami i po najechaniu kurso-
rem na znacznik pojawia się okno z dokładnymi koordynatami i krótkim opisem 
obiektu. Zakładana jest również możliwość bardziej szczegółowego zapoznania 
się z materiałami terenowymi.

Obecnie w bazie danych jest 156 obiektów, materiały terenowe zebrane o 88 
z nich, pozostałe są opisane na podstawie publikacji. Dalsza praca nad projek-
tem pozwoli udoskonalić i rozwinąć te wnioski i poczynić nowe. Z pierwszymi 
rezultatami pracy nad projektem można zapoznać się na stronie internetowej: 
http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/moscowfolkmap1.htm.
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Niematerialne dziedzictwo  
miasta w internecie.  

Analiza wybranych przykładów

Czym jest niematerialne dziedzictwo miasta? 

Na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa zamieszczono definicję, która 
dość wyczerpująco wyjaśnia, czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe:

Bardzo ważną częścią dziedzictwa oprócz zabytków, dzieł sztuki i kolekcji cennych 

eksponatów jest także tradycja, żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone 

po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. 

– Tradycje i przekazy ustne, między innymi bajki, przysłowia, pieśni, oracje, opo-

wieści wspomnieniowe i wierzeniowe, historie, przemowy, lamenty pogrzebo-

we, zawołania pasterskie i handlowe, w tym język jako nośnik niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego; 

– sztuki widowiskowe i  tradycje muzyczne, w tym tradycje muzyczne wokalne, 

instrumentalne i taneczne, widowiska religijne, karnawałowe i doroczne; 

– praktyki społeczno-kulturowe takie jak zwyczaje, rytuały i obrzędy doroczne, 

sytuacyjne i rodzinne, chrzciny, wesela, pogrzeby, ceremoniały lokalne i środo-

wiskowe, zwyczaje odpustowe i pielgrzymki, gry i zabawy, folklor dziecięcy, spo-

soby świętowania, praktyki służące nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, 

sposoby składania życzeń, tradycyjne wyobrażenia o wszechświecie, na przy-

kład meteorologia ludowa; 

– wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata; tradycyjne sposoby lecze-

nia; zamawiania miłosne i medyczne, a także 

– wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym 

 [...] wszystko to i wiele innych, niewymienionych tu zjawisk w całym ich bogac-

twie i różnorodności określamy jednym terminem – niematerialne dziedzictwo 

kulturowe.1

Podkreślono tam również, że:

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, choć kruche, jest niezmiernie istotne w pro-

cesie kształtowania tożsamości każdej grupy społecznej i  jednostki. Przetrwanie 

dziedzictwa niematerialnego w jego wielkim bogactwie jest warunkiem utrzymania 

różnorodności kulturowej w obliczu postępującej globalizacji.2

Położono zatem ogromny nacisk na rolę, jaką niematerialne dziedzictwo od-
grywa w  życiu danej społeczności, która je wytworzyła. Warto w  tym miejscu 
zacytować także ciąg dalszy definicji, który ukazuje, że nie odnosi się ona tylko do 
historii – do tego, co już było. Odwołuje się także do ważnych elementów teraź-
niejszych (choć mających oczywiście swoje zakorzenienie w przeszłości):

Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest jednocześnie tradycyjne, współczesne 

i żywe – reprezentuje nie tylko odziedziczone tradycje przeszłości, ale także współcze-

śnie, twórczo przekształcane praktyki, w których uczestniczymy jako przedstawiciele 

różnych grup społecznych i kulturowych. Zjawiska niematerialnego dziedzictwa kultu-

rowego ewoluują w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie, stanowiąc ogniwo łączą-

ce naszą teraźniejszość z przeszłością naszych przodków i przyszłością naszych dzieci.3

Nawiązując do powyższych fragmentów definicji, postuluję, aby uznać wy-
brane zasoby Internetu, do których odwołam się szczegółowo w dalszej części tek-
stu, za źródło, dzięki któremu można odkrywać i poznawać zarówno materialne, 

1 http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/ [dostęp 15.05.2016].
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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jak i niematerialne dziedzictwo kulturowe danej społeczności. Warto jednak do-
konać w tym miejscu kilku istotnych zastrzeżeń:

– po pierwsze – postulat ten nie dotyczy każdej społeczności czy grupy społecz-
nej, a jedynie tych, które funkcjonują tylko bądź także w przestrzeni wirtualnej;

– po drugie – szczególne zastosowanie ma to w przypadku badania społecz-
ności i grup stosunkowo młodych, których historia sięga maksymalnie kil-
kudziesięciu lat;

– po trzecie – jest to wciąż jeszcze nowe podejście do poszukiwania i anali-
zowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wynikłe z rosnącej po-
pularyzacji portali społecznościowych, blogów, pamiętników internetowych 
i innych form wyrażania opinii, a także ze wzrostu liczby miejsc, gdzie zbie-
rane są i gromadzone informacje dotyczące danej społeczności bądź grupy.

Znaczenie roli niematerialnego dziedzictwa w procesie poznawania dziejów 
miast i osiedli 

Podjęte przeze mnie badania nad dziejami osiedla Rubinkowo w Toruniu uświadomiły 
mi, że informacji niezbędnych do odtworzenia historii miejsca i żyjącej tam spo-
łeczności należy poszukiwać nie tylko podczas robienia wywiadów z mieszkańca-
mi, w zasobach Archiwum Miasta Torunia, archiwach poszczególnych instytucji 
i zakładów4 czy lokalnej prasie5, ale także w Internecie. Znaczenie jego zasobów 
dla badań etnograficznych zauważyło i podkreśliło już wielu badaczy. Warto w tym 
miejscu odwołać się do rozważań Liav Sade-Beck dotyczących „etnografii interne-
towej”6 czy pojęcia „netnografii”, które stosuje Robert V. Kozients7. W myśl prezen-
towanych tam postulatów, w zasobach Internetu prowadzić można badania, które 
początkowo miały jedynie charakter pomocniczy ‒ z czasem jednak, z uwagi na 
rozrastanie się wirtualnych społeczności, stały się one podstawą do poznawania 
słabo opisanych fenomenów społeczno-kulturowych, jakimi są np. grupy funk-
cjonujące jedynie w  sieci. Z  kolei Dariusz Jamielniak wskazuje, że Internet jest 

4 Mam tu na myśli np. Spółdzielnię Mieszkaniową Rubinkowo, Zakłady Włókien Sztucznych 
Chemitex Elana, Filię nr 14 Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
5 Np. „Nowości”.
6 Sade-Beck Liav, Internet ethnography: Online and offline, „International Journal of Qualitative 
Methods” 2004, nr 3(2), s. 45-51.
7 Kozinets Robert V., Netnografa: badania etnografczne online, tłum. Maja Brzozowska-Brywczyń-
ska, Warszawa 2012.

miejscem, w którym prowadzić można badania zarówno online, jak i offline. Ba-
dacz ten posługuje się pojęciem „etnografii wirtualnej”, pisząc:

Dzięki temu podejściu można badać zachowania i  przekonania członków interne-

towych społeczności (którzy są wszak uczestnikami głównego nurtu kultury i „zwy-

kłych” społeczności), a zatem etnografa wirtualna pośrednio poszerza wiedzę także 

o pewnych aspektach życia ludzkiego, które niekoniecznie ujawniają się w niewirtu-

alnym świecie, choć manifestują się w interakcjach internetowych.8 

Co warte podkreślenia – w przypadku prowadzonych przeze mnie badań na 
trop tych zasobów skierowali mnie mieszkańcy osiedla, z którymi na początku 
projektu prowadziłam wywiady. Wcześniej wiedziałam oczywiście, że takie stro-
ny czy społeczności wirtualne funkcjonują. Nie zdawałam sobie jednak sprawy 
z tego, jak ogromną rolę odgrywają one w pielęgnowaniu pamięci i historii osie-
dla i jak bardzo mieszkańcy należący do rozmaitych grup wiekowych zaangażo-
wani są we współtworzenie tych miejsc. 

Podjęte poszukiwania pozwoliły na odkrycie w  Internecie zasobów stano-
wiących doskonałe źródło informacji o niematerialnym dziedzictwie Rubinkowa. 
Mam tu na myśli dwie kategorie danych:

– materiały zamieszczane na profilach wybranych grup i społeczności na por-
talu Facebook;

– pozostałe działania oddolne w Internecie: encyklopedie, portale tematyczne 
i blogi.
Powyższe kategorie omówię w dalszej części wystąpienia na konkretnych przy-

kładach, odnoszących się bezpośrednio do wspomnianego przeze mnie osiedla. 

Portale społecznościowe i wybrane strony tematyczne jako miejsca 
zachowywania i pielęgnowania niematerialnego dziedzictwa miasta. 
Analiza przykładów dotyczących osiedla Rubinkowo w Toruniu

Przechodząc do analiz, należy na początku podkreślić, że Internet jako miej-
sce wytwarzania, funkcjonowania i  pozyskiwania niematerialnego dziedzictwa 

8 Jamielniak Dariusz, Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, 
„Prakseologia” 2013, nr 154, s. 203-202, http://www.academia.edu/4933672/Netnografia_czyli_etno-
grafia_wirtualna_nowa_forma_bada%C5%84_etnograficznych [dostęp 18.07.2016].
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kulturowego miasta jest niezwykle specyficzny. Na tę specyfikę składają się szcze-
gólne właściwości, jakie charakteryzują to medium, a mianowicie:

– niewyczerpalność i ciągłe powiększanie się zasobów;
– możliwość ciągłej autorskiej weryfikacji zamieszczanych materiałów, ko-

mentowanie i modyfikowanie ich (powoduje to, że niematerialne dziedzic-
two jest ciągle żywe – dzięki aktualizacji zamieszczanych treści na bieżąco).
To istotne cechy, które należy mieć na uwadze, odwołując się do konkret-

nych przykładów. W  przypadku osiedla Rubinkowo największą bazę źródłową 
tego typu informacji stanowi portal Facebook. Zamieszczone tam materiały 
pozwalają na odtworzenie i  uzupełnienie historii osiedla. Mieszkańcy skupieni 
w poszczególnych grupach i społecznościach, np. kibice piłkarscy i żużlowi (Apa-
tor Rubinkowo9, Elana ZKS Rubinkowo10), osoby uczęszczające wspólnie do da-
nej szkoły czy przedszkola, podchodzące razem do sakramentu bierzmowania 
czy Pierwszej Komunii Świętej (np. Bierzmowanie Rubinkowo I 201611), należące 
do służby liturgicznej w danej parafii, chóru czy do ruchu oazowego (np. Oaza 
Rubinkowo12) lub skupione wokół poszczególnych części osiedla (np. Rubinkowo 
113, Rubinkowo I14), zamieszczają tam każdego dnia niezwykle cenne materiały. 
Dzięki temu wspomniane tu strony Facebooka stanowią bogate źródło dla po-
szukiwań archiwalnych fotografii i filmów oraz innych materiałów wspomnienio-
wych15. Można je podzielić na kilka podstawowych grup.

Pierwszą z  nich stanowią prywatne zdjęcia. Mieszkańcy osiedla Rubinko-
wo niezwykle chętnie dzielą się z innymi użytkownikami Internetu prywatnymi 

9 https://www.facebook.com/apator.rubinkowo?fref=ts [dostęp 13.05.2016].
10 https://www.facebook.com/7?fref=ts [dostęp 13.05.2016].
11 https://www.facebook.com/groups/1655619364723484/?fref=ts [dostęp 13.05.2016].
12 https://www.facebook.com/groups/466279060179039/?fref=ts [dostęp 12.05.2016].
13 https://www.facebook.com/Rubinkowowladcymelanzu/?fref=ts [dostęp 11.05.2016].
14 https://www.facebook.com/Rubinkowo/?fref=ts [dostęp 14.05.2016].
15 Z racji charakteru zamieszczanych tam materiałów, należy podkreślić także ogromną rolę antro-
pologii wizualnej w prowadzonych przeze mnie badaniach. Zasoby Interentu, do których odwołuję 
się w niniejszym artykule, stanowią bowiem nieprzebraną i ciągle rozrastającą się bazę fotografii. Są 
to zarówno skany z odbitek wykonywanych techniką analogową, jak i zdjęcia zrobione techniką cy-
frową. Gromadzone i publikowane przez mieszkańców osiedla obrazy dokumentują historię miejsca 
i przedstawiają aspekty najważniejsze z punktu widzenia jej uczestników. Pozwala to na dokonanie 
dwutorowej, uzupełnionej analizy zebranego materiału badawczego: zestawienia treści wywiadów 
i komentarzy z ilustrującymi je fotografiami.

fotografiami, zarówno wykonanymi techniką cyfrową, jak i analogową. Są to zdję-
cia o bardzo zróżnicowanej tematyce:

– fotografie pochodzące z  rodzinnych albumów, stanowiące dokumentację 
ważnych dla rodziny wydarzeń, np. spacerów po osiedlu, pikników, zabaw 
z dziećmi z sąsiedztwa, rodzinnych wizyt na festynach;

– fotografie obrazujące wydarzenia związane z życiem zawodowym, np. zdję-
cia z zakładu pracy, fotografie grupowe z kolegami czy koleżankami, foto-
grafie rejestrujące wykonywane zajęcia, zakładowe obchody świąt państwo-
wych, pochodów;

– fotografie pokazujące ważne wydarzenia z historii osiedla, np. budowę kolej-
nych bloków, wycinkę istotnego dla badanej przestrzeni drzewa, zamknięcie 
osiedlowego baru, budowę nowego placu zabaw lub brodzika, układanie to-
rowiska tramwajowego, otwarcie supermarketu. 
Te ostatnie stanowią spontaniczną reakcję na mające miejsce lub dopiero 

planowane inwestycje lub wydarzenie, wyrażają aprobatę lub bunt wobec decyzji 
podjętej przez władze, prezentują emocje, jakie wywołała dana sytuacja. Szcze-
gólnie ważne w  tym przypadku są spontaniczne komentarze, które na bieżąco 
pojawiają się pod takimi fotografiami.

Doskonałym przykładem są chociażby wpisy związane z toczącą się od kil-
ku tygodni na profilach wielu grup (szczególnie profile na Facebooku: Stowarzy-
szenie Nasze Rubinkowo16, Rubinkowo 90’s17) dyskusje na temat planowanej linii 
tramwajowej. Władze miasta zaproponowały trzy warianty przebiegu nowej trasy 
– każdy z  nich został przedyskutowany na forum. Wypowiedzi, nieraz bardzo 
emocjonalne, np.: „Nie dajmy sobie wcisnąć tramwaju w osiedle!”18, dowodzą za-
równo przywiązania do miejsca, jak i utożsamiania się z nim. Rubinkowo to teren 
oswojony – mieszkańcy są w pełni świadomi unikatowości przestrzeni, jaką za-
mieszkują – pełnej zieleni i przestrzeni przeznaczonych na place zabaw, ścieżki 
rowerowe i parkingi. I ta właśnie specyfika przestrzeni jest również podkreślana 
w komentarzach pod zdjęciami planów przebiegu linii tramwajowej. Sprawa jest 
w toku, ale należy przypuszczać, że niezależnie od decyzji, jaką podejmie odpo-
wiedzialny za to wydział Urzędu Miasta Torunia, internetowe reakcje i inicjatywy 
mieszkańców zapiszą się na kartach historii osiedla. 

16 https://www.facebook.com/Nasze-Rubinkowo-1510821602560483/?fref=ts [dostęp 12.05.2016].
17 https://www.facebook.com/groups/202771099829594/?fref=ts [dostęp 12.05.2016].
18 Fragment komentarza zamieszczonego na profilu Facebook: Stowarzyszenie Nasze Rubinkowo.
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Podobnie rzecz miała się w przypadku wycinki drzewa, które „było na Ru-
binkowie od zawsze, zanim jeszcze powstały bloki” i „to ono jest świadkiem po-
wstawania osiedla, jak Szosa Lubicka, która była tam od zawsze”19. Usunięcie 
symbolu osiedla wywołało burzę – na związanych z  Rubinkowem społeczno-
ściach na portalu Facebook pojawiły się zdjęcia dokumentujące zarówno wycinkę 
drzewa, jak i widok pozostały po jej dokonaniu. Przywołało to falę wspomnień 
związanych z drzewem, traktowanym jako punkt orientacyjny na mapie bloko-
wiska. „Mieszkam w bloku obok drzewa”, „czekam pod drzewem”, „od drzewa na 
prawo”, „zawsze zamawiam taksówkę pod drzewo” – to tylko niektóre pojawiają-
ce się w wypowiedziach pod zdjęciami określenia, które wskazują, że „drzewo” 
przez wiele lat porządkowało przestrzeń na Rubinkowie.

Do drugiej grupy zaliczyć należy amatorskie nagrania, wykonywane bardzo 
często telefonem komórkowym. Są to krótkie filmiki  dokumentujące wydarzenia 
ważne z punktu widzenia mieszkańców, np. otwarcie supermarketu czy gwałtow-
ną burzę bądź ulewę. 

Trzecia grupa to skanowane lub fotografowane wycinki prasowe. Na przy-
woływanym już profilu Rubinkowo 90’s zamieszczone są dwa albumy stworzo-
ne przez jednego z użytkowników portalu. Stanowią one efekt przeprowadzonej 
przez niego kwerendy archiwalnej, podczas której wyszukał – jak sam opisuje ‒ 
wszystkie artykuły dotyczące Rubinkowa, które zamieszczane były w prasie lokal-
nej na początku ubiegłego wieku. Podzielił je na dwa albumy: „Ślady Rubinkowa 
w dawnej prasie ‒ do roku 1919” i „Ślady Rubinkowa w dawnej prasie ‒ szalone 
lata 20-ste”. W  obu z  nich znajduje się kilkadziesiąt zeskanowanych lub sfoto-
grafowanych wycinków prasowych odwołujących się do czasów, kiedy w miejscu 
obecnego osiedla znajdowała się jeszcze wieś Rubinkowo.

Czwartą grupę materiałów wspomnieniowych, do których dotrzeć można za 
pośrednictwem Internetu, stanowią tradycje, legendy miejskie, zwyczaje związa-
ne z miejscem. Mają one charakter współczesnego folkloru. Warto podkreślić, że 
ta grupa wpisuje się także w zaproponowaną przez Wojciecha Bursztę i Adama 
Pomiecińskiego definicję folkloru internetowego:

E-folklor to również nowe formy i gatunki będące świadectwem jego dynamicznego 

rozwoju: chaty, blogi, fora, memy internetowe, serwisy społecznościowe. Wszystkie 

19 Cytaty z komentarzy zamieszczanych na profilach Facebook: Rubinkowo 90’s i Stowarzyszenie 
Nasze Rubinkowo.

z nich są częścią sieciowych wspólnot, z których każda wytwarza opowieści  o wła-

snych „lokalnych” światach. Owe narracje multiplikowane są w  niezliczonych wa-

riantach i odmianach.20

Do takich zjawisk zaliczyć należy wpisy tłumaczące tajemnicze w  opinii 
mieszkańców osiedla miejsca, jak np. nazywane „wielorybami” czy „delfinami” 
górki między kwartałami bloków, las na skraju blokowiska stanowiący szcze-
gólnie dla młodszych mieszkańców „koniec świata” czy zamurowane drzwi do 
pomieszczeń na 11 piętrze każdego wieżowca. Do tego dodać należy także opo-
wieści o postaciach, które są z Rubinkowem nieodłącznie związane, stanowiąc 
symbole osiedla. Warto tu wspomnieć chociażby legendy krążące o panu „Eude-
-Beude”. Zarówno w rozmowach osobistych, jak i podpisach pod zdjęciami znala-
złam informacje, z których wynika, że był to mężczyzna, prawdopodobnie chory 
psychicznie, samotny. Dzieci i młodzież wspominają go jako tajemniczego pana, 
snującego się po osiedlu i mruczącego pod nosem niezrozumiałe słowa – stąd 
nadane mu przezwisko „Eude-Beude”.

Cenne są dyskusje toczące się przy okazji zamieszczanych materiałów ‒ 
dodawane na bieżąco komentarze. Wskazują one zarówno na zainteresowanie 
mieszkańców portalami, potrzebę udziału w tworzeniu historii osiedla, ale i sen-
tyment do miejsca. Materiały zamieszczane tam są często komentowane przez 
osoby, które już dawno nie mieszkają na osiedlu, ale pamiętają np. swoje dzieciń-
stwo spędzone na Rubinkowie. Wstawienie zdjęcia, dodany komentarz lub nagra-
nie wywołują lawinę wspomnień i stanowią zazwyczaj punkt wyjścia do dalszej 
żywej dyskusji. Te najbardziej burzliwe pojawiają się właśnie na przywoływanej 
stronie Rubinkowo 90’s. 

Warto wymienić również inne inicjatywy oddolne spoza portalu Face-
book, mające na celu zachowanie i  utrwalenie miejsc lub wydarzeń ważnych 
dla dziejów osiedla. Doskonały przykład stanowią wirtualne encyklopedie czy 
prywatne blogi tematyczne. Jest ich jednak o wiele mniej niż grup czy społecz-
ności na Facebooku. Nie oznacza to oczywiście, że są one mniej istotne. Mam 
tu na myśli chociażby e-wietor – Wielką Internetową Encyklopedię Torunia21, 
na której stronach znaleźć można wpisy dotyczące Rubinkowa. Wprawdzie 

20 Burszta Wojciech, Pomieciński Adam, E-folklor, „Kultura Popularna” 2012, nr 3 (33), s. 4-5.
21 http://e-wietor.pl/ [dostęp 14.05.2016].
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inicjatywa została zapoczątkowana przez Andrzeja Warota już w  2003 roku, 
ale szybko utknęła w martwym punkcie z powodu braku środków na realiza-
cję projektu. Kolejne podejście zaowocowało w  roku 2009 podjęciem zdecy-
dowanych kroków ku sfinalizowaniu planów poprzedników. Wybrano zespół 
redakcyjny, w skład którego weszli: prof. Krzysztof Mikulski (przewodniczący), 
Janina Hupenthal (zastępca) i Andrzej Warot  (sekretarz). Encyklopedia objęta 
została patronatem prezydenta Michała Zaleskiego i od tamtej pory sukcesyw-
nie rozrastają się jej zasoby, poszerzając się o nowe hasła22. Obecnie wpis do 
e-wietor może dodać każdy, po uprzednim przesłaniu go do redakcji. Wpisując 
hasło „Rubinkowo”, znalazłam pokaźną bazę artykułów dotyczących szkół dzia-
łających na osiedlu, biogramów osób patronujących ulicom czy postaci związa-
nych z Rubinkowem. Są także wpisy dotyczące imprez dziejących się na osiedlu, 
działających tam parafii lub nieistniejącego już cmentarza, o którym pamiętają 
jeszcze pierwsi mieszkańcy osiedla.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania, chciałabym podkreślić, że wszystkie omówione przy-
kłady to efekt spontanicznych i oddolnych inicjatyw, mających na celu realizację 
– być może początkowo nieuświadomionej ‒ potrzeby zachowania i przekaza-
nia kolejnym użytkownikom, odbiorcom i mieszkańcom osiedla niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Owa nieformalność to niezwykle istotna cecha, która 
pokazuje, że istnieje chęć dbania o to dziedzictwo, że mieszkańcy uświadamia-
ją sobie potrzebę zachowania dorobku pokoleń tworzących osiedle. Na uwagę 
zasługuje podkreślenie wagi i znaczenia materiałów zawartych w Internecie dla:

– budowania i wzmacniania pamięci o dziejach osiedla;
– budowania i wzmacniania pamięci i tożsamości miejsca oraz wzmacniania 

poczucia przynależności mieszkańców do zbiorowości;
– oddolnej potrzeby dokumentowania, zachowywania i ochrony dorobku oraz  

dziedzictwa niematerialnego miejsca i miasta.
Warto w  tym miejscu raz jeszcze odwołać się do cytowanej na początku 

definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w  której podkreślono rów-
nież, że: „Każdy przejaw tego dziedzictwa jest ważny i cenny dla tych, którzy go 

22 http://e-wietor.pl/historia-encyklopedii-torunia/ [dostęp 15.05.2016].

praktykują i  którym zapewnia ono poczucie przynależności do ich wspólnoty 
i dlatego każde zjawisko zasługuje na przetrwanie”23.

Podjęte przeze mnie analizy i badania uświadomiły także, co jest dla miesz-
kańców Rubinkowa ważne i  co daje im właśnie to poczucie przynależności do 
wspólnoty. Owo niematerialne dziedzictwo kulturowe – zbierane, gromadzone, 
opisywane, komentowane i  ciągle uzupełniane ‒ stanowi o  tożsamości miesz-
kańców oraz o  ich pamięci. Po raz kolejny wracając do cytowanej na początku 
artykułu definicji – choć jest ono bardzo kruche, unikatowe, ale niezbędne do za-
chowania odrębności i podkreślenia różnorodności danej grupy czy miejsca. Tak 
jest również w przypadku Rubinkowa, którego specyfikę uświadomiła mi między 
innymi analiza omawianych tu materiałów.
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Confrérie des Vignerons, Vevey

Fête des Vignerons w szwajcarii.   
Oryginalne święto na cześć 

pracowników winnic

Fête des Vignerons (Festiwal Pracowników Winnic) odbywa się raz na pokole-
nie w miasteczku Vevey położonym we francuskojęzycznej części Szwajcarii na 
północnym wybrzeżu Jeziora Genewskiego, otoczonym winnicami tarasowymi 
w Lavaux wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2007 roku1. 
Festiwal ten jest pierwszą żywą tradycją zgłoszoną przez Konfederację Szwaj-
carską do UNESCO w marcu 20015 roku w celu wpisania na Listę niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. Decyzja UNESCO w tej kwestii jest spodziewa-
na przed końcem roku 2016.

Od 1797 roku Confrérie des Vignerons (Bractwo Pracowników Winnic) w Ve-
vey raz na pokolenie organizuje festiwal Fête des Vignerons na dużym rynku miej-
skim, na wyjątkowej i majestatycznej scenie teatralnej z widokiem na jezioro i góry.

Początki wydarzenia wywodzą się z o wiele starszej parady, organizowanej 
od niepamiętnych czasów, choć udokumentowanej dopiero od 1647 roku2. Kolej-

1 Zob. Carruzzo-Frey Sabine, Lavaux, contemporary history [w:] Lavaux, terraced vineyards, 
red. AILU, Lausanne 2012, s. 36-47.
2 Zob. Carruzzo-Frey Sabine, Ferrari-Dupont Patricia, Du Labeur aux honneurs, quatre siècles 
d’histoire de la Confrérie des Vignerons et de ses Fêtes, Montreux 1998.
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ne edycje festiwalu Fête des Vignerons nawiązują do podobnej tematyki (sezony 
winorośli i wina, obowiązki w uprawie winorośli, cykl życia człowieka, natury, 
kosmosu itp.), jednak każdorazowo jest to całkowicie oryginalne wydarzenie. Sta-
nowi ono nie tylko festiwal czy przedstawienie, ale przede wszystkim uroczystość 
na cześć najlepszych pracowników winnic w regionie. Festiwal Fête des Vigne-
rons, podczas którego odbywają się pokazy w wykonaniu tysięcy artystów ama-
torów na arenie mogącej pomieścić obecnie niemal 18 tysięcy osób, jest jednym 
z największych wydarzeń we francuskojęzycznej części Szwajcarii.

Począwszy od 1797 roku festiwal Fête des Vignerons odbył się 11 razy. Ko-
lejny jest zaplanowany na lato 2019 roku. Mimo nietypowych ram czasowych 
wydarzenie jest ważnym przykładem międzypokoleniowego przekazu tradycji 
i jej poszanowania z uwzględnieniem innowacyjności, co jest zgodne z definicją 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Pierwotnie festiwal miał 
na celu celebrowanie i promowanie dobrych praktyk uprawy winorośli, a trady-
cja Fête des Vignerons w trwały i naturalny sposób związana jest z tarasowymi 
winnicami w  Lavaux, gdzie eksperci zrzeszeni w  Confrérie des Vignerons wy-
warli znaczący wpływ na zachowanie wiedzy i  dziedzictwa. Festiwal Fête des 
Vignerons oraz tarasowe winnice w Lavaux stanowią połączenie niematerialnego 

i materialnego dziedzictwa kulturowego, przy czym to pierwsze jest symbolicz-
nym obrazem drugiego.

Organizatorem wydarzenia jest bractwo ‒ Confrérie des Vignerons. 
Wbrew nazwie, stowarzyszenie to nie zostało założone przez samych pracow-
ników winnic, ale przez właścicieli, którym zależało na jakości pracy wyko-
nywanej w  ich winnicach. Kontrolowanie pracy robotników było głównym 
celem stowarzyszenia właścicieli ziemskich. W  tym celu przez ponad 350 lat 
stowarzyszenie mianowało ekspertów. Po ogłoszeniu wyników ich wizytacji 
w  winnicach członkowie bractwa w  towarzystwie mieszkańców miasteczka 
przechodzili przez miasto w  pochodzie, tańcząc na ulicach, na placach oraz 
pod oknami notabli, a na koniec dochodząc na rynek, gdzie urządzano bankiet. 
W XVII i XVIII wieku pochód urozmaicono o wiele dodatkowych elementów, 
jak flagi, fujarki, bębny, śpiewacy, drewniane figurki, ozdobne koła i  inne. 
W  1730 roku na beczce posadzono młodego chłopca, który miał uosabiać 
Bachusa. W tym czasie w pochodzie uczestniczyły już setki osób. W surowej, 
protestanckiej społeczności z  czasów ancien régime kolorowe, hałaśliwe po-
chody bractwa były mile widzianą i  oczekiwaną atrakcją. Brali w  nim udział 
mieszkańcy okolicznych wiosek. Szybko okazało się, że doroczne organizowa-
nie wydarzenia jest zbyt kosztowne dla bractwa, więc od XVIII wieku festiwal 
obchodzono co trzy lata, a później raz na sześć lat.

Mimo że pierwotną intencją bractwa było udzielanie nagany robotnikom, 
którzy nieodpowiednio wykonywali swoje obowiązki, to epoka Oświecenia 
przyniosła zmianę tego podejścia. Około 1700 roku członkowie Confrérie des 
Vignerons uznali, że korzystniejsze jest nagradzanie tych, którzy najlepiej pracują 
w  winnicach, tworzą wartość dodaną dla ich właścicieli lub wprowadzają us-
prawnienia technologiczne skutkujące zwiększeniem rentowności, niż karcenie 
tych, którzy zaniedbują swoje obowiązki.  W związku z tym pojawił się pomysł 
wręczania medali i  nagród najlepszym pracownikom winnic. Minęło kolejne 
30 lat, zanim zrodził się pomysł uroczystego koronowania najlepszego robot-
nika. Wreszcie w 1797 roku, kilka miesięcy przed wybuchem rewolucji w Vaud, 
Bractwo ukoronowało dwóch najlepszych pracowników winnic na dużym ryn-
ku w Vevey. Pod koniec XVIII wieku, kiedy alpejskie festiwale i  ideały cieszyły 
się popularnością wśród uprzywilejowanych warstw europejskich, na rynku 
wzniesiono trybuny, aby widzowie mogli wygodnie oglądać uroczystą ceremonię. 
Pochód zaczął powoli przeradzać się w  przedstawienia żywych obrazów i  tak 
narodził się pierwsze festiwal Fête des Vignerons. 

trzeci festiwal Fête des Vignerons w Vevey w 1833 roku, ze zbiorów confrérie des 

Vignerons. 
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Widowisko, które miało wyobrażać wiejskie życie, podzielono na cztery 
pory roku. Trzem pierwszym przewodzili mityczni bogowie: Pales, bogini pas-
twisk i pasterzy, uosabiała wiosnę; Ceres, bogini zbiorów ‒ lato; a Bachus, bóg 
wina ‒ jesień. Wiejskie wesele, interpretowane jako czas dzielenia się i obietnica 
powtórnych narodzin, symbolizowało zimę. Drugi festiwal miał miejsce dopie-
ro w 1819 roku, po zakończeniu politycznie trudnego czasu rewolucji w Vaud, 
a w szczególności wojen napoleońskich w Europie. Podczas drugiego festiwalu 
do obchodów dołączyły dwie nowe grupy, które od tej pory są jego nieodłączną 
częścią: stu gwardzistów szwajcarskich, czyli grupa honorowa w mundurach daw-
nej szwajcarskiej gwardii kupieckiej, stanowiąca służby bezpieczeństwa podczas 
festiwalu i symbolizująca przyłączenie młodego kantonu Vaud do Konfederacji 
Szwajcarskiej3, oraz armaillis ‒ tradycyjni hodowcy bydła, symbolizujący powrót 
pracowników winnic i mieszkańców miasta do ich alpejskich korzeni. Armaillis 
prowadzą swoje stada, śpiewając bardzo popularną we francuskojęzycznej części 
Szwajcarii piosenkę Ranz des vaches. Trudno sobie wyobrazić obchody Fête des 
Vignerons bez wykonania tej piosenki, najpierw przez chór, a potem solo wśród 
stada krów.

W XIX i XX wieku obchody nabierały rozmachu i wymiaru prawdziwie ar-
tystycznego. Z każdą edycją rośnie liczba uczestników i widzów. Siłą napędową 
festiwalu jest entuzjazm organizatorów, artystów amatorów i zawodowców oraz 
widzów. Za każdym razem inscenizacja, reżyseria, muzyka, scenariusz, chore-
ografia, dekoracje, sceny i kostiumy są nowe i oryginalne, chociaż całościowa te-
matyka pozostaje niezmienna. Bractwo określa ogólny zarys, w ramach którego 
artyści mogą dowolnie wyrażać siebie, wzbogacając w ten sposób obchody.

 Począwszy od XIX wieku ludzie przybywają z daleka, aby wziąć udział 
w tym wyjątkowym wydarzeniu łączącym tradycję z  innowacyjnością. Fête des 
Vignerons, zakorzenione w historii i tradycji, jednocześnie musi odzwierciedlać 
czasy współczesne. Jego nowoczesność i  zanurzenie w  codziennym życiu lo-
kalnych mieszkańców sprawia, że młode pokolenie, które pierwszy raz weźmie 
udział w festiwalu, będzie chciało zorganizować jego kolejną edycję, podtrzymując 
wielowiekową tradycję. Każdy organizator festiwalu ma świadomość, że jest tylko 
ogniwem w łańcuchu, który musi ciągnąć się w przyszłość4. Każdy kolejny fes-
tiwal powinien też być piękniejszy od poprzedniego, co oczywiście ma wpływ 

3 Kanton Vaud został przyłączony do Konfederacji Szwajcarskiej w 1803 roku.
4 Carruzzo-Frey Sabine, La Fête des Vignerons [w:] Lavaux, terraced vineyards, op.cit., s. 82-87.

na koszty i sprawia, że jest on organizowany tylko raz na pokolenie, średnio co 
dwadzieścia lat lub pięć razy na wiek. 

Tabela ilustruje rozmiary wydarzenia.

Ostatnia edycja, zorganizowana w  1999 roku, kosztowała ponad 50 mln 
franków szwajcarskich (tzn. ponad 200 mln złotych). Bractwo nie zamierza czer-
pać zysków z wydarzenia. Z drugiej strony dodatni bilans jest potrzebny, aby mieć 
zapewnione środki na organizację kolejnej edycji i móc podtrzymywać tradycję 
nagradzania najlepszych pracowników winnic co trzy lata między kolejnymi festi-
walami. Głównym zadaniem Bractwa nie jest organizowanie festiwalu, ale raczej 
kontrolowanie w imieniu właścicieli ziemskich (osób prywatnych, lecz również 
wielu instytucji publicznych, firm winiarskich i  fundacji) pracy wykonywanej 

Data Liczb miejsc 
w arenie

Aktorzy 
i statyści

Liczba 
przedstawień

cena biletów 
we frankach

Ogólny 
koszt we 
frankach

Wynik 
końcowy we 

frankach

1819 2000 730 2 poranki 1–3 16 254 Strata 9666

1833 4000 780 2 poranki 1–3 27 007 Strata 8121

1851 8000 900 3 poranki 1–5 64 851 Strata 20 367

1865 10 500 1200 3 poranki 1–40 144 464 Strata 10 861

1889 12 000 1379 5 poranków 2–40 347 751 Zysk 52 810

1905 12 500 1800 6 poranków 2–25 625 338 Zysk 40 664

1927 14 000 2000 6 poranków 5,50–82,50 1 202 497 Zysk 216 215

1955 16 000 3857 11 poranków
2 wieczory 10–70 4 695 229 Zysk 

1 204 927

1977 15 576 4250 8 poranków  
6 wieczorów 30–160 20 707 011 Zysk 

5 071 423

1999 16 000 5050
1 koronacja
7 poranków
7 wieczorów

65–260 54 000 000 Zysk 
4 151 332

Festiwale Fête des Vignerons XIX i XX wieku w liczbach
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w regionalnych winnicach. Robotnicy są poddawani ocenie trzy razy do roku: na 
wiosnę, na początku lata i na kilka tygodni przed winobraniem. Co trzy lata są oni 
nagradzani stosownie do zasług podczas uroczystej ceremonii zwanej trennale. 
Bierze w niej udział pięciuset gości, wśród których znajdują się członkowie Confrérie 
des Vignerons, jak również przedstawiciele kręgów politycznych, winiarskich, go-
spodarczych i artystycznych oraz zasłużeni pracownicy winnic.  

Szwajcaria ratyfikowała Konwencję UNESCO dotyczącą dziedzictwa niema-
terialnego w 2008 roku. W związku z tym poproszono 26 szwajcarskich kantonów 
o sporządzenie wykazów żywych tradycji. Fête des Vignerons jest jedną z trady-
cji, które chciał zaprezentować kanton Vaud. Spośród setek wniosków eksperci 
wyznaczeni przez szwajcarski rząd sporządzili krajową listę 167 żywych tradycji, 
tzw. Listę żywych tradycji w Szwajcarii5.  W październiku 2014 roku rząd fede-
ralny wybrał osiem żywych tradycji, które przez kolejnych dziesięć lat miały być 
przedstawiane komisji eksperckiej UNESCO6. W porozumieniu z Confrérie des 
Vignerons ustalono, że jako pierwszy zostanie zaprezentowany festiwal Fête des 
Vignerons. Dokumentacja została przygotowana przez Federalne Biuro ds. Kul-
tury oraz Confrérie des Vignerons przy oficjalnej pomocy kantonu Vaud, miasta 
Vevey i  licznych entuzjastów tradycji, którzy wyrażali swoje wsparcie w  listach 
i mailach. 

Bractwo Confrérie des Vignerons jest przekonane o tym, że festiwal Fête des 
Vignerons stanowi żywą tradycję kładącą nacisk na sztukę teatralną, która ma 
charakter międzypokoleniowy (niezależnie od tego, czy chodzi o aktorów, statystów, 
wolontariuszy czy widzów), zachęcającą całą społeczność do uczestnictwa, bez 
podziałów społecznych, politycznych czy etnicznych, podtrzymywaną dzięki 
entuzjazmowi tysięcy wolontariuszy. Nie tylko aktorzy, piosenkarze czy tancerze 
mają swój wkład w festiwal, ale również liczne komisje czy osoby pracujące przy 
organizacji wydarzenia.

Muzeum Confrérie des Vignerons odgrywa ważną rolę w  przekazywaniu 
i  dokumentowaniu niematerialnego dziedzictwa, jakim jest Fête des Vignerons. 
Znajduje się ono na zamku w  Vevey, który od 1953 roku jest również główną 
siedzibą bractwa. W  muzeum, oprócz stałych i  tymczasowych wystaw oraz 
zbiorów, znajdują się także archiwa bractwa i  sale obrad zarządu.  Jest ono 

5 Lista żywych tradycji w Szwajcarii, www.traditions-vivantes.ch [dostęp 15.07.2016].
6 Liste indicative du patrimoine culturel immatériel en Suisse, Office Fédéral de la Culture, 
Berno 2014.

miejscem zarówno kultywowania tradycji, jak i przekazywania wiedzy o festiwa-
lu. Muzeum pragnie, aby ta tradycja, żywa, choć „uśpiona” pomiędzy poszcze-
gólnymi edycjami festiwalu, była przybliżana przez filmy, nagrania dźwiękowe, 
fotografie, dokumenty, grafikę, przedmioty, modele różnych scen i  oryginalne 
kostiumy. Odwiedzającymi muzeum są uczestnicy poprzednich edycji festiwalu, 
mieszkańcy regionu, turyści z dalszych stron oraz naukowcy. Pomiędzy festiwa-
lami jest to też jedyne miejsce, gdzie lokalni mieszkańcy mogą dzięki zebranym 
zdjęciom i nagraniom powspominać wydarzenia, w których brali udział. Wyzwa-
nie dla muzeum, którego celem jest upamiętnienie niematerialnego materialnym, 
polega właśnie na tym paradoksie. Mimo całej autentyczności i piękna tego, co 
pokazują, obrazy i  słowa nie mogą oddać ulotnej intensywności zbiorowego 
doświadczenia ani adekwatne wyrazić emocji i  wspomnień osób, które brały 
udział w festiwalu. 

Jako wydarzenie, z którego słynie region Vevey, Fête des Vignerons stanowi 
swego rodzaju kamień milowy w czasie. Dla wielu ludzi festiwal jest momentem, 
będącym punktem odniesienia do ważnych wydarzeń z ich życia. Często się słyszy 
takie słowa: „To było przed... w trakcie... po Fête des Vignerons tego i tego roku”. 

Ostatnia scena widowiska festiwalu Fête des Vignerons w 1999 roku w Vevey 

w Szwajcarii, fot.  Philippe Pache 1999.
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Festiwal przybliża do siebie mieszkańców miasta i wiosek, lokalną społeczność 
i gości z zewnątrz, którzy mogą przez trzy tygodnie w jednym miejscu wziąć udział 
w kulturalnym projekcie łączącym proste radości i tradycje uprawy winorośli ze 
współczesną sztuką teatralną. 

Tekst tłumaczony z języka angielskiego 
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Kolekcja pawła Lechowskiego.
Dziedzictwo Romów w Krakowie

Paweł Lechowski z wykształcenia jest etnografem, bywał ekspertem i dorad-
cą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w  kwestiach romskich. Uczestniczy 
w programach edukacyjnych i integracyjnych oraz angażuje się w działalność 
różnych organizacji promujących kulturę tej mniejszości etnicznej. Bierze 
udział w konferencjach, a  jego opinie były cytowane w  raportach European 
Rome Rights Center. Kulturą romską interesuje się nieustannie od lat 60. 
ubiegłego wieku. Pod koniec lat 70. pomagał Adamowi Bartoszowi w realiza-
cji czasowej wystawy „Cyganie w kulturze polskiej” w  tarnowskim Muzeum 
Etnograficznym. W latach 80. jako pracownik tej instytucji uczestniczył w po-
zyskiwaniu eksponatów, w  szczególności do działu kultury romskiej. Dzie-
sięć lat później zaczął tworzyć własną kolekcję (nie pracował już wówczas 
w muzeum)1, której powstanie zbiegło się w czasie z dużą migracją w latach 
90. rumuńskich Romów do Krakowa. Zbiory Lechowskiego są efektem ubocz-
nym pomocy, której udzielał wówczas migrantom. Organizował im opiekę le-
karską, załatwiał pomoc prawną, szukał miejsc, gdzie mogliby się zatrzymać, 
zwłaszcza podczas zimowych mrozów, tłumaczył ważne sprawy z/na język 

1 Paweł Lechowski pracował w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie do roku 1993, a od 1994 roku 
zaczął już rozwijać kolekcję prywatną. Dziś stanowią one znaczący wkład w zachowywanie dziedzic-
twa Romów z Europy Środkowo-Wschodniej.
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romani. W latach 1994–2000 w jego mieszkaniu żyła kilkupokoleniowa rodzi-
na rumuńskich Romów, która liczyła ponad 20 osób. Lechowski był nazywany 
rumuńskim ambasadorem/konsulem2, a  znajomość z  Romami rozwinęła się 
w przyjaźń. W laudacji przyznanej w 2002 roku nagrody Polcul Joanna Duni-
kowska ujęła zasługi laureata w tych słowach: 

[...] zainteresował się nimi zrazu pragmatycznie; w nadziei zakupu muzealnych eks-

ponatów. Dzięki tym kontaktom zaczął posługiwać się językiem romani, który dotąd 

znał tylko biernie. Romowie zwracali się do niego ze swoimi problemami i poczuł, że 

coraz bardziej liczą na jego pomoc […]. Wieść o gadziu bezinteresownie pomagają-

cym Cyganom rozchodziła się błyskawicznie.3 

Zainteresowanie Pawła Lechowskiego odmienną kulturą, które przerodziło się 
w pasję, w konsekwencji dało podstawę jednej z największych prywatnych kolekcji 
cyganianów w Polsce. W literaturze przedmiotu kolekcjonerstwo jest określane jako 
zamiłowanie, „niegroźne szaleństwo”, akt twórczy, niekończący się proces – nie-
ustanne poszukiwanie i dokonywanie wyborów poprzedzonych dokładnie sprecy-
zowaną koncepcją. Stąd zgromadzone rzeczy łączy głębokie nasycenie emocjami, 
czynnik duchowy oraz to, że są świadectwem historii. Mają one wyjątkową wartość, 
bo zostały zebrane w określonym miejscu, czasie i celu, a zapisane w rzeczach sensy 
i proces ich powstania są kulturowym dziedzictwem w wymiarze niematerialnym. 

W procesie dobierania przedmiotów i włączania ich do określonego zbioru 
następuje zmiana egzystencjalnego wymiaru rzeczy. Stając się obiektami, nabierają 
nowych znaczeń i wchodzą w uniwersum symboli, bo kolekcje przedmiotów to hi-
storie poszczególnych osób, które pokazują swój pomysł na przekazywanie wiedzy 
– budowanej jako niematerialny kontekst niesiony przez materialne przedmioty4. 
Kolekcjonowane rzeczy posiadają bowiem, poza formą, „substancję przedmiotu”5, 
na którą składa się m.in. potencjał symboliczny. 

2 Z Pawłem Lechowskim o sytuacji Cyganów rumuńskich w Krakowie rozmawia Tadeusz Kornaś, 
„Gazeta Krakowska” 1994, nr 112; Ambasador, film, reż. Katarzyna Kotula, 1999; Machowska Mag-
dalena, Rumuński konsul. Paweł Lechowski wśród Cyganów, „Puls Biznesu” 2004, 1 X.
3 Laudacja Polcul Foundation,  http://www.polcul.pl/index.php?option=com_content&view=article&
id=123%3Apawel-lechowski&catid=89&Itemid=207 [dostęp 13.03.2016].
4 Folga-Januszewska Dorota, Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015, s. 62.
5 Szacki Piotr, Refleksja o pruderii. Uwagi o funkcjonowaniu niektórych pojęć w muzealnictwie etno-
graficznym, „Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej” 1991,  t. 4, s. 155.

Kolekcjonerstwo etnograficzne w Polsce już od dwudziestolecia międzywo-
jennego w swojej praktyce postrzega rzeczy w ich materialnym i niematerialnym 
aspekcie. Anna Nadolska-Styczyńska przypomina, że takie ujęcie przedmiotu 
jest w muzealnictwie etnograficznym oczywistą koniecznością. W spuściźnie po 
Janie Krzysztofie Makulskim (1938-1989), wieloletnim dyrektorze Państwowego 
Muzeum Etnograficznego, która przechowywana jest w archiwum tej instytucji, 
znajdują się opracowane postulaty dotyczące zakresów działania polskiej etno-
grafii muzealnej. Uwzględniono wówczas niematerialne dziedzictwo kulturowe 
poprzez „ujmowanie kultury ludowej jako nierozerwalnej całości, łącznie z folk-
lorem słownym, muzycznym, tanecznym”6. Uprawomocnienie takich poczynań 
w  Polsce, choć z  długą już praktyką, dokonało się dopiero w  2007 roku przez 
wprowadzenie poprawki do ustawy nr 136 wydanej przez Prezesa Rady Mini-
strów RP. Był to efekt ratyfikowania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego. W poprawionej ustawie istnieje zapis, że 

[...] muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której 

celem jest gromadzenie i  trwała ochrona dóbr naturalnego i  kulturalnego dzie-

dzictwa ludzkości o  charakterze materialnym i  niematerialnym [podkr. M.K.], 

informowanie o  wartościach i  treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie 

podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowa-

nie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgroma-

dzonych zbiorów.7

Wcześniej, bo w  1928 roku wybitny etnolog Kazimierz Moszyński opra-
cował jeden z  pierwszych modeli kolekcjonerstwa etnograficznego. Zbierał on 
wytwory kultury materialnej i  jednocześnie zwracał uwagę na tkwiące w  nich 
treści8. U podstaw jego koncepcji stał człowiek, a przedmioty w jego opinii od-
zwierciedlały duchowość i życie społeczne, odnosiły do tego, co ulotne – zawarte 

6 Nadolska-Styczyńska Anna,  Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne 
kolekcje pozaeuropejskie, Toruń  2011, s. 73.
7 Ustawa z dnia 27 czerwca 2007 roku, poz. 956, https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/18864,ustawa-
-o-zmianie-ustawy-o-muzeach [dostęp: 13.03.2016].
8 Święch Jan, Współczesne problemy kolekcjonerstwa w muzeach etnograficznych, „Etnografia Nowa” 
2009, nr 1, s. 47. 



Tożsamość miasTaTożsamość miasTa50 51

miastomiasto

w ludzkich gestach, przekonaniach i sposobach myślenia9. W latach 30. XX wieku 
Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa w badaniach nad 
kulturą i kolekcjonowaniem zastosowała spojrzenie z pozycji fenomenologicznej: 

[...] nie interesowała jej jedynie fizyczność obiektów, lecz obraz ich pełnego 
kontekstu kulturowego, wynikający ze stosunku między tworzywem, techni-
ką wytwórczą, kształtem i funkcją ideologiczną, symboliczną, a także histo-
ria przemian strukturalnych, narastanie nowych i ginięcie starych wartości 
przedmiotu.10 

Była to pierwsza opracowana metodologia badania świata rzeczy wprowa-
dzona do muzealnictwa etnograficznego. Bazuje ona na opisie rzeczywistości 
ujmowanej jako humanistyczna refleksja nad kondycją ludzkiego życia. Metoda 
Jędrzejewiczowej była kontynuowana po drugiej wojnie światowej przez Marię 
Znamierowską-Prüfferową w toruńskim Muzeum Etnograficznym. 

Wracając do początków etnograficznego kolekcjonerstwa i założeń Kazimie-
rza Moszyńskiego, można stwierdzić, że w jego koncepcji kultura materialna była 
postrzegana w  ścisłym związku z  kulturą duchową i  społeczną. Rozwinięciem 
takiego sposobu myślenia jest postulat wygłoszony przez Czesława Robotyckiego 
w  latach 90. ubiegłego wieku: „poprzez koncepcje etnometodologiczne można 
pokazać zjawiska życia codziennego, ilustrować przedmiotami różne aspek-
ty scenariuszy codzienności […]. Pokazywać zjawiska tak ulotne, jak obyczajo-
wość, konteksty codzienności”11. Moszyński zwrócił więc uwagę na treści tkwiące 
w rzeczach, a Robotycki podkreślił sensy nadawane im przez określone konteksty. 
Rzeczy mają bowiem swoje biografie i  swoją tożsamość, są konkretnymi byta-
mi egzystującymi w świecie obok człowieka, roślin i  zwierząt12. Zależności, ja-
kie zachodzą między rzeczą a człowiekiem – kształtujące sensy i konteksty ‒ są 

9 Por. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
10 Święch Jan, op. cit., s. 46.
11 Robotycki Czesław, Muzeum, miejsce dla rzeczy i idei [w:] Wyznania i perswazje. Werbalizacja 
obrazu, red. Maria Magdalena Kośko, Poznań 1998, t. 1, s. 11.    
12 Sikora Sławomir, Muzeum miejsce magiczne… Wspomnienie o Piotrze Barnabie Szackim, „Polska 
Sztuka Ludowa. Konteksty” 2004, nr 1-2, s. 229-232; Barański Janusz, Świat rzeczy. Zarys antropolo-
giczny, Kraków 2007.

„zmysłowym wypracowywaniem pamiętania”13 i pozostają dla kolejnych pokoleń 
pod postacią „znaków istnienia”14 – śladów pozostawionych w materialnej formie. 

Ludzie i przedmioty tworzą bowiem 

[...] wspólne uniwersum historii i na równych pozycjach wydobywają sprawstwa hi-

storycznych splotów wydarzeń. Ostatecznie zatem rzeczy przestają funkcjonować 

w tej relacji jako byty podległe i stają się pełnoprawnymi podmiotami – przynajmniej 

w obrębie tego, co zwiemy dziejami.15

 Przedmioty przekształcają się w ważne elementy konstruowanej tożsamości 
każdej społeczności, wpływają na jej kształt jako dziedzictwo pokoleń. Dziedzic-
two, w myśl redefinicji pojęcia, zawiera w sobie zarówno to, co materialne, jak 
i niematerialne. Jego nowe ujęcie ukierunkowane jest na człowieka, więc nie na 
to, co ktoś posiada, ale kto posiada materialne jak i niematerialne wytwory kultu-
ry, którymi są wiedza, społecznie podzielane wartości, pamięć16. 

Rzeczy postrzegane są więc jako podmioty sprawcze w  sensie semiotycz-
nym. Kolekcjonowanie natomiast polega na próbie 

[...] powtórnego osadzenia w kontekście zdekontekstualizowanego i unieruchomio-

nego artefaktu […]. Chodzi o kontekst praktyki, z którą ten artefakt jest związany 

i której element kiedyś stanowił. Musimy więc ująć go w sposób dynamiczny – jako 

związanego z procesem wytwarzania i użytkowania.17 

Liczba kolekcji, które odnoszą się do dziedzictwa Romów w  Polsce, jest 
bardzo mała. Zasadniczo można je podzielić na prywatne i publiczne, więc sta-
nowiące cześć zasobów muzealnych. Do tych ostatnich należy zaliczyć zbio-
ry Muzeum Lubuskiego w  Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Budownictwa 

13  Rakowski Tomasz, Gesty, rzeczy, niebiosa: fenomenologia Jacka Olędzkiego, „Etnografia Nowa” 
2010, nr 2, s. 54.
14 Olędzki Jacek, Murzynowo: znaki istnienia i tożsamości kulturowej mieszkańców wioski nadwiślań-
skiej XVIII-XX w., Warszawa 1991.
15 Rakowski Tomasz, Antropologia rzeczy: wprowadzenie, „Antropologia rzeczy. Kultura współcze-
sna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” 2008, nr 3, s. 5-8.
16 Kowalski Krzysztof, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Kraków 2013.
17 Rodak Paweł, Obiekty muzealne i archiwalne a praktyki kulturowe (wstępne  rozpoznanie), „Etno-
grafia Nowa” 2014, nr 6, s. 53. 
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Ludowego – Parku Etnograficznego w  Olsztynku, Sądeckiego Parku Etnogra-
ficznego w Nowym Sączu, Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, Muzeum Wsi 
Lubelskiej oraz Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Nie-
liczne zbiory cyganianów, a w niektórych przypadkach pojedyncze egzemplarze 
w prywatnych kolekcjach, o których wiadomo, znajdują się zarówno u Romów, 
jak i gadziów: Andrzeja Grzymały-Kazłowskiego, Edwarda Dębickiego, Tadeusza 
Bosmana-Krzyżanowskiego, Bożeny Szroeder i oczywiście Pawła Lechowskiego.   

Cyganiana Pawła Lechowskiego stanową największą w  Polsce – związaną 
bezpośrednio z kulturą materialną, prywatną kolekcję dziedzictwa Romów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Jest to szczególny zbiór ze względu na liczbę i róż-
norodność artefaktów oraz na kontekst powstania znacznej jego części. Istotnym 
bodźcem w podjętej przez Lechowskiego w 1990 roku decyzji o kolekcjonowaniu 
stała się znaleziona ikonka przedstawiająca Matkę Boską – do dziś traktowana 
przez niego jako talizman. Podczas próby pozyskania cygańskiego wozu do mu-
zealnych zbiorów kolekcjoner trafił do opuszczonego koczowiska na peryferiach 
Krakowa. W swoich notatkach tak zapisał: 

[...] w  jednym z wozów znalazłem porzuconą niewielką ikonkę, jak się potem oka-

zało, malowaną przez jednego z  młodocianych mieszkańców koczowiska. Ikona, 

obecnie z numerem inwentarzowym PL-1, zanim okazała się zalążkiem wszystkich 

zbiorów najróżnorodniejszych eksponatów i archiwaliów, to w pierwszym etapie była 

inspiracją do tropienia wszelkich przejawów twórczości plastycznej wśród Romów. 

Twórczości, która według przekonania ówczesnych cyganologów/romologów nie 

istniała.18 

Lechowski długo poszukiwał autora ikony, lecz bez skutku. Uzyskane jed-
nak przy tej okazji przesłanki jednoznacznie świadczą, że została ona wykonana 
w środowisku Cyganów, jest więc ona przejawem ich twórczości plastycznej. 

Ważnym historycznym faktem, który przyczynił się do powiększenia zbio-
rów, była masowa migracja do Polski Romów z Rumunii od 1990 roku na skutek 
przemian politycznych po upadku władzy Nicolae Ceauşescu. Lechowski na-
wiązał wówczas z  nimi kontakt, aby pozyskać przywożone przez nich wytwo-
ry kultury materialnej. Myślał, że wzbogacą one zbiory tarnowskiego muzeum, 
lecz ze względu na brak odpowiednich środków finansowych tej instytucji nie 

18  Lechowski Paweł, Maszynopis w posiadaniu autora.

wszystkie zostały przyjęte. Postanowił więc, że stworzy kolekcję na uboczu z tych 
rzeczy, których muzeum nie nabyło. Obecnie jest to około 400 zinwentaryzo-
wanych przedmiotów, wykonanych lub użytkowanych przez Cyganów. Tworzą 
one tematyczne zespoły: romską sztukę plastyczną (malarstwo olejne, pastele, ry-
sunki, grafiki, rzeźba), cygańskie rzemiosło (wyroby kotlarskie, kowalskie, odlew-
nicze, koszykarskie) i wyroby użytkowane przez Romów (instrumenty muzycz-
ne, zdobnicze elementy do wozu), ubiór i biżuterię oraz przedmioty świadczące 
o obecności Romów jako inspiracji w kulturze społeczności większościowej. Jest 
to sztuka plastyczna, pocztówki, nuty i śpiewniki nawiązujące do motywów mu-
zyki cygańskiej, figurki ceramiczne, lalki i opakowania po produktach (produkty 
spożywcze, pudełka po papierosach, butelki po napojach). W  kolekcji są także 
nagrania dźwiękowe: muzyka utrwalona na kasetach i płytach winylowych, opo-
wiadane bajki na motywach cygańskich, filmy o tematyce cygańskiej, audycje ra-
diowe i telewizyjne. Dopełnienie stanowią archiwalia w postaci kilku urzędowych 

Ikonka Matki Boskiej 

znaleziona w opuszczonym 

przez Romów koczowisku,  

fot. Tomasz Kalarus 2016.
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dokumentów, liczne fotografie, pocztówki, bogata literatura fachowa z Polski i za-
granicy, także w języku romani. Ponadto w zbiorach są afisze informujące o róż-
nych spotkaniach dotyczących kultury romskiej: odczytach, prelekcjach, impre-
zach i  występach z  udziałem cygańskich zespołów oraz plakaty zapowiadające 
filmy, które zawierają wątki cygańskie. 

Lechowski podkreśla, że 

[...] wszystkie te gromadzone przedmioty nie stanowią i  nigdy nie stworzą jakiejś 

skończonej, zamkniętej całości, jakiejś kompletnej kolekcji. Wszystkie te zbiory nie 

tylko mogą, ale powinny być wciąż wzbogacane, uzupełniane i uaktualniane o nowe 

eksponaty i archiwalia. Tylko wówczas, choć nigdy w pełni tej idei się nie zrealizuje, 

ale przynajmniej można się przybliżyć do w miarę najpełniejszego przedstawienia, 

zobrazowania, zarówno świata i kultury Romów, jak i sposobów odbierania, postrze-

gania tego świata i kultury przez nas ‒ nie Cyganów.19

W kolekcji znajdują się przedmioty pochodzące nie tylko z Polski, ale rów-
nież z krajów bałkańskich: Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Albanii; wschodu: Rosji 
i Ukrainy; zachodu: Hiszpanii, a także ze Słowacji. Okolicznościami sprzyjający-
mi poszerzaniu zbiorów były nawiązane kontakty z migrującymi do Polski Cy-
ganami z Rumunii, które powiększyły krąg znajomych i zarazem depozytariuszy 
dziedzictwa romskiej kultury. Paweł wzbudził w nich duże zaufanie, a niesiona 
im pomoc wiązała się z podróżami do krajów południowej Europy. Każdy wyjazd 
wykorzystywany był również do pozyskania nowych eksponatów. 

Spośród różnych zespołów obiektów znajdujących się w kolekcji Pawła Le-
chowskiego na szczególną uwagę zasługuje ubiór ze względu na jego niepoślednią 
rolę w kulturze cygańskiej. Odzież kobieca i męska, poszczególne jej elementy 
i sposób ubierania się związany jest ściśle z tradycją, która podyktowana została 
kulturowymi zakazami i nakazami zawartymi w przyjętym kodeksie postępowa-
nia mageripen20. 

19 Ibidem.
20 „Mageripen to niepisany kodeks czynów zakazanych. W rozumieniu Romów o tradycjach wę-
drownych skalanie rozdziela świat na sfery czyste oraz nieczyste i dotyczy wyłącznie członków danej 
grupy romskiej. Mówiąc o czystości i nieczystości, należy podkreślić, że istotą nie jest brud fizyczny, 
a brud w sensie rytualnym, którego można pozbyć się poprzez odbycie wyznaczonej kary i powtór-
ne rytualne włączenie w obręb wspólnoty romskiej”, Talewicz-Kwiatkowska Joanna, Europejscy 
Romowie. Monolit czy różnorodność? [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi 

Ubiór zawsze był swoistym wyrazem romskiej identyfikacji kulturowej. Dla-
tego stanowi on tak ważną część zasobów kolekcji cyganianów. Romowie raczej 
nie wytwarzali ubiorów na własne potrzeby, czasami przerabiali je i dopasowy-
wali do lokalnych gustów i znaczeń. Wiadomo, że często dostosowywali się do 
warunków bytowych na wsi lub w mieście i upodobniali styl odzieży do grupy 
większościowej, z którą żyli. Ubiór w kulturze romskiej jest bardzo zróżnicowa-
ny, nawet w obrębie jednej grupy, ale zasady etyki obowiązujące kobietę pozo-
stają stałe. Zgodnie z tradycją tej społeczności zabronione są krótkie spódnice, 
spodnie, głębokie dekolty, odkryte włosy u  kobiet zamężnych i  krótkie włosy 
u wszystkich kobiet. Typowymi elementami odzieży Cyganek stosujących się do 
zasad mageripen są: długa spódnica zakrywająca dolne, kulturowo uważane za 
nieczyste partie ciała, okrywający ją fartuch, chusta sygnalizująca pozycję i rolę 
społeczną (mężatki mają obowiązek zakrywania włosów) oraz liczne ozdoby. 
Lech Mróz tak charakteryzuje kobiecy ubiór: 

[...] spódnica jest najczęściej szeroka, z przodu ma dużą kieszeń, do której kobieta 

chowa karty potrzebne do wróżby, tytoń lub papierosy, zapałki, pieniądze, niekiedy 

kieszeń tę stanowi ozdobny, zawieszony na pasie woreczek; dopiero na spódnicę idzie 

duży fartuch kryjący ową kieszeń, ale i samą spódnicę […]. Na ramiona zarzucona 

jest wielka chusta […]. Na głowie chusta, u niektórych związana z tyłu, rzadziej pod 

brodą.21

 
Anna Lubecka zwraca uwagę na fakt, że duży wpływ na sposób ubierania się 

kobiet ma przyjęty system skalań: 

[...] powoduje to, że semantyka stroju kobiet jest ambiwalentna. Z jednej strony, jej 

strój powinien zminimalizować niebezpieczeństwo skalania, z  drugiej natomiast, 

przez fakt stykania się z jej ciałem, szczególnie od pasa w dół, sam staje się niebez-

pieczny i grozi skalaniem tych, którzy go dotkną.22 

Czesławowi Robotyckiemu, red. Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź, 
Kraków 2015, s. 426.
21 Mróz Lech, Analiza formalna i znaczeniowa ubioru Cyganów, „Polska Sztuka Ludowa” 1982,  
nr 1-2, s. 113. 
22 Lubecka Anna, Tożsamość kulturowa Bergitka Roma, Kraków 2005, s. 278.
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W kolekcji Pawła Lechowskiego znajdują się głównie ubrania kobiece i dziecięce 
pochodzące z Polski i Rumunii. Są to bluzki, spódnice, fartuchy i chusty. Niektóre eg-
zemplarze są w całości ręcznie uszyte, a inne jako gotowa odzież zostały przez Cygan-
ki zakupione w sklepach lub na bazarach, czasami przerabiane i poprawiane według 
gustów i upodobań romskich kobiet. Liczba egzemplarzy pozwala skompletować od 
8 do 9 pełnych ubiorów kobiecych, dwa dziecięce i jeden męski spośród kilku kamize-
lek, jednej koszuli, kapeluszy, dwóch par butów i spodni. Spódnice, bluzki, kamizelki, 
chusty są wielobarwne, z licznymi błyszczącymi elementami, a w zestawieniu mogą 
pozornie sprawiać wrażenie przypadkowości. Jest to jednak właśnie przemyślany styl, 
który określa romski sposób ubioru i nadaje mu cechy wyróżniające23. 

Część odzieży rumuńskich Romów w  kolekcji Lechowskiego jest bardzo 
skromna i w ciemnych barwach, co wynika ze specyficznego sposobu ubierania 
się w Krakowie w latach 90. ubiegłego wieku, ze względu na okoliczności przy-
bycia do tego miasta. Kobiety maskowały na zewnątrz cygańskość, nosząc odzież 
w  stonowanych kolorach, a  głowy przykrywały nie chustkami, lecz kapelusza-
mi lub beretami. Ponadto czasami kobiety wychodziły „do pracy” w spódnicach, 
pod które wkładały spodnie (spódnice były następnie zdejmowane), co jest nie-
dopuszczalne w środowiskach tradycyjnych. Noszone spódnice były krótsze niż 
takie, jakie powinno się ubierać zgodnie z  zasadami mageripen. W  ten sposób 
kobiety chciały ukryć swoje romskie pochodzenie, gdy podejmowały żebraczą 
profesję w Polsce – komentuje Paweł Lechowski. 

Na szczególną uwagę w  tej kolekcji zasługują oryginalne posoći, czyli tak 
zwane kieszenie złodziejskie. Są one noszone na przewiązanych w talii tasiem-
kach, bywają zakładane pod fartuch lub pod wierzchnią spódnicę24. Kieszenie 
zgodnie z tradycją są noszone ze względu na złożony system zakazów i nakazów 
związanych z  zasadami tabuicznej, rytualnej czystości lub nieczystości niektó-
rych części ciała i pewnych elementów kobiecej odzieży. 

[...] Służą więc jako ochrona, osłona przechowywanej w nich zawartości, zwłaszcza 

produktów spożywczych, przed rytualnych skalaniem, zanieczyszczeniem. Tak więc 

23 Davidová Eva, K tradičnímu a součcasnému oděvu Romů/About Tradition and Contemporary 
Clothing of the Roma  [w:] Sbírki Muzea romské kultury / Collections of the Museum of Romani 
Culture 1991-2006, red. Helena Danielová, Brno 2007, s. 14-15.
24 Czasami kobiety zakładają kilka spódnic i jedna z nich pełni funkcję fartucha, więc chroni przed 
nieczystością fizyczną i obyczajową (w sensie kulturowym). 

kieszenie te są zarazem najbardziej może jaskrawym przykładem, jak pozornie naj-

bardziej banalny w  swojej formie i  podstawowej funkcji przedmiot, tak naprawdę 

może dotyczyć sfery kultury duchowej, społecznej. A  tym podobnych przykładów 

związanych z tradycyjnym cygańskim ubiorem można by przytoczyć jeszcze kilka.25

Ponadto charakterystyczne jest ich zdobienie błyskotkami i  kolorowymi 
tkaninami. Integralną częścią ubioru Romów jest biżuteria. Jej różnorodność 
wynika z kontaktów z wieloma kulturami na przestrzeni wieków, na skutek no-
madycznego trybu życia. W  motywach zdobniczych często wykorzystywane są 
monety. Okrągły kształt ma symboliczne znaczenie, w którym jest odniesienie 
do słońca oraz obfitości i szczęścia. Oryginalność i wiek monet nie są ważne, 

25 Lechowski Paweł, op. cit.

Posoći,  

fot. Tomasz 

Kalarus 2016.



Tożsamość miasTaTożsamość miasTa58 59

miastomiasto

chociaż te z wizerunkiem władcy były pożądane, szczególnie z podobizną ce-
sarzowej Marii Teresy. Postrzegano je bowiem jako niosące szczególne funk-
cje ochronne. Popularne są także dukaty z austriackim cesarzem Franciszkiem 
Józefem26. 

Lechowski posiada w swojej kolekcji kilka egzemplarzy kobiecych pierścion-
ków, obrączek, sygnetów i jeden mosiężny krzyżyk. Nie mają one dużej wartości 
materialnej. Jeden z sygnetów ma szczególną wartość znaczeniową, ponieważ jest 
ręcznie wykonany przez dolutowanie do stalowej obrączki oryginalnej srebrnej 
monety z wizerunkiem Franciszka Józefa. Rumuński Rom ofiarował go Lechow-
skiemu w ramach rewanżu za udzieloną pomoc. 

Kolekcja Pawła Lechowskiego powstała z  pasji i  zainteresowania „egzoty-
ką” dostrzeżoną w społeczności od wieków żyjącej w Europie. Jest ona wyrazem 
ochrony dziedzictwa Romów w  Krakowie, a  zbiór romskich ubiorów stanowi 
świadectwo szczególnej troski o  zachowanie jego przejawów wraz z  ukrytymi 
znaczeniami tkwiącymi w materii. Przedmioty te były systematycznie włączane 
do kolekcji różnymi sposobami – poprzez dar, zakup lub zebranie porzuconych 
elementów odzieży. Działaniom tym sprzyjały okoliczności historyczne lat 90., 
które stworzyły warunki, aby podjąć konkretne działania w określonym kontek-
ście. Zbiory te są często prezentowane przy okazji tematycznych wystaw lub pre-
lekcji. Służą również działaniom edukacyjnym związanym z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji i  nietolerancji. Niewątpliwie spełniają one pozytywną funkcję 
w zakresie społecznej integracji i wzajemnego zrozumienia ze społeczeństwem 
dominującym.  
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pejzaż dźwiękowy jako 
niematerialne dziedzictwo miasta.                                                        

Badania, ochrona i rewaloryzacja

Pejzaż dźwiękowy i dźwiękowe dziedzictwo 

Inicjator badań nad pejzażem dźwiękowym, kanadyjski kompozytor Raymond 
Murray Schafer, swoje zainteresowanie tą problematyką uzasadniał troską o stan 
współczesnego środowiska akustycznego, które ulega znaczącym przeobraże-
niom z powodu postępujących zmian cywilizacyjnych i wynikającego stąd wzro-
stu zanieczyszczenia fonicznego (nadmiar dźwięków, hałas, agresja foniczna)1. 
Schafera niepokoiły jednak nie tylko te zmiany, które rozważać można w kontek-
ście  ekologicznym, ale w równej mierze kwestie kulturowe, związane z rozumie-
niem audiosfery w aspekcie znaczeń, wartości, tradycji. Zły stan współczesnego 
środowiska dźwiękowego – zwłaszcza wielkomiejskiego – interpretował nie tyl-
ko jako rezultat zaniedbań uwarunkowanych technologicznie czy ekonomicz-
nie, ale także zmian o podłożu kulturowym, czego przykładem może być rozpo-
wszechniona postawa braku szacunku dla dźwięków otoczenia, nieuważnego czy 

1 Więcej na temat działalności Raymonda Murraya Schafera i historii jego projektu badawczego pod 
nazwą World Soundscape Project w: Kapelański Maksymilian, Narodziny i rozwój ekologii akustycz-
nej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego, „Muzyka” 2005, nr 3, s. 107-119. 

lekceważącego słuchania. Słuchanie –pisał – stało się „utraconą zdolnością”2. Ten 
humanistyczny aspekt myślenia o audiosferze znajduje szczególny wyraz w wy-
pracowanym przez szkołę badawczą Schafera pojęciu „pejzażu dźwiękowego” 
(soundscape). Kategoria ta opisuje środowisko dźwiękowe w perspektywie czło-
wieka w nim obecnego i współtworzącego je, a także w perspektywie społecznych 
relacji i więzi. Pejzaż dźwiękowy – jak wskazuje definicja zawarta w Handbook of 
Acoustic Ecology – to „środowisko dźwiękowe pojmowane z naciskiem na sposób, 
w jaki jest ono postrzegane przez jednostkę lub społeczeństwo. Pejzaż dźwiękowy 
zależy więc od stosunku między jednostką i dowolnym środowiskiem dźwięko-
wym”3. W tej relacji człowieka i środowiska chodzi nie tylko o kwestie słuchowej 
percepcji dźwięków, ale także ich kulturowo uwarunkowanej recepcji: nadawania 
znaczeń, rozumienia ich przekazu, związku z przeszłością, budowania poprzez 
dźwięki więzi z ludźmi, którzy dzieląc przestrzeń swojego zamieszkania, współ-
tworzą społeczność akustyczną (acoustic community).  W swych badaniach nad 
pejzażem dźwiękowym miasta Schafer posługiwał się m.in. pojęciem „dźwięków 
znaczących” (tzw. soundmarks), a także „dźwięków kluczowych” (keynote sounds 
) i „sygnałów dźwiękowych” (sound signals), wyróżniając dominujące akustyczne, 
a  równocześnie ważne w sensie społecznym zjawiska foniczne oraz wskazując, 
w jaki sposób są one opisywane i waloryzowane przez mieszkańców. Opublikowa-
na w 1974 roku pierwsza ważna praca grupy badawczej Schafera The Vancouver 
Soundscape omawia i dokumentuje zjawiska dźwiękowe Vancouver,  przywołuje 
przykłady  znaczących dla tego miasta fenomenów fonicznych, jak odgłosy ze-
garów i dzwonów kościelnych, gwizdki pociągów, sygnały statków, sygnały alar-
mowe4. W artykule programowo-ideowym The Music of the Environment z 1973 
roku Schafer pisze o dźwiękach jako szczególnego rodzaju dziedzictwie kulturo-
wym oraz zachęca do tworzenia list dźwięków ginących i zagrożonych. Zalicza 
do nich na przykład nawoływania pasterskie i dźwięki dzwonów, które stanowią 
przykłady dawnej, zanikającej już tradycji komunikacji ludzi, kształtującej lokalną 
więź społeczną. Jak pisze: „każda społeczność ma dźwięki, do których przywykła, 

2 Schafer Raymond Murray, Poznaj dźwięk. 100 ćwiczeń w słuchaniu i tworzeniu dźwięków, tłum. 
Rafał Augustyn, Poznań 1995, s. 6. 
3 Handbook for Acoustic Ecology, red. Barry Truax, Vancouver 1978, za: Kapelański Maksymilian, 
Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray’a Schafera. Praca magisterska 
napisana w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Macieja Gołąba, Warszawa 1999, maszynopis. 
4 The Vancouver Soundcape,  red. Raymond Murray Schafer, Vancouver 1974.
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i powinny być one obiektem szczególnej uwagi, a jeśli to konieczne – nawet opie-
ki. Niepowtarzalny obiekt dźwiękowy ma prawo tworzyć historię na równi z sym-
foniami Beethovena”5. Być może po raz pierwszy tak dobitnie pada tu stwierdze-
nie, że dźwięki środowiska mogą mieć tę samą wartość i ważność kulturową, co 
artystyczna tradycja muzyczna. Głoszone przez Schafera poglądy, a  także jego 
działalność badawcza i dydaktyczna to ważny krok w stronę zmiany świadomo-
ści społecznej, w której dotąd dziedzictwu dźwiękowemu nie przyznawano tego 
samego znaczenia co dziełom muzyki ani tej samej rangi jako artefaktom kultury 
co np. historycznym przedmiotom materialnym, chronionym w muzeach i w za-
pisach prawa.  

Pamięć o  dźwiękach przeszłości, zwłaszcza ważnych dla historii i  tradycji 
narodów czy społeczności lokalnych, a także codziennych i prywatnych, związa-
nych m.in. z pracą, życiem rodzinnym, zabawą, jest ważnym aspektem ochrony 
pejzażu dźwiękowego, przywracania świadomości jego znaczenia jako niezby-
walnego elementu naszego życia indywidualnego i wspólnotowego. W związku 
z  tym niezbędne stają się badania nad historycznym pejzażem dźwiękowym6, 
a także różnego rodzaju działania mające na celu zachowanie pamięci o przeszło-
ści dźwiękowej, w tym ochrona oraz rewaloryzacja fonicznych artefaktów, a także 
rejestracja dźwięków i tworzenie archiwów dźwiękowych, utrwalenie i dokumen-
towanie wspomnień, rekonstrukcje wydarzeń historycznych z  uwzględnieniem 
ich aspektu fonicznego, a nawet przywracanie dawnych podań czy legend. Pro-
blem dbałości o przeszłość i dźwiękowe dziedzictwo w szczególnej mierze doty-
czy społeczności lokalnych i regionalnych, mieszkańców miast, miasteczek, wsi, 
którzy przywracając pamięć swoich dźwięków, odzyskują w  większym stopniu 
świadomość własnego dziedzictwa, historii, a  w  konsekwencji tożsamości. Py-
tanie o tożsamość kulturową, szczególnie w warunkach coraz szerzej postępują-
cych procesów globalizacyjnych i unifikacyjnych, staje się ważnym wyzwaniem, 
w którym  aspekt pejzażu dźwiękowego i dziedzictwa dźwiękowego  odgrywać 
może znaczącą rolę. 

5 Schafer Raymond Murray, Muzyka środowiska, tłum. Danuta Gwizdalanka, „Res Facta” 1982, nr 9, 
s. 310.
6 Takie badania prowadzone są coraz intensywniej. Przykładem polskim z ostatnich lat może być 
monograficzny numer kwartalnika IS PAN „Muzyka” pt. Pejzaże dźwiękowe przeszłości (2014, nr 1) 
czy organizowana w 2016 roku na Uniwersytecie Wrocławskim międzynarodowa konferencja na-
ukowa „The Urban Soundscape of 1945”. 

Dziedzictwo dźwiękowe  miasta – w kontekście badań nad audiosferą 
Wrocławia 

Realizowany w  latach 2011-2013 projekt badań pejzażu dźwiękowego Wrocła-
wia w dużym stopniu inspirowany był ideami i koncepcjami metodologicznymi 
Raymonda Murraya Schafera. Zakładał badania terenowe, mające na celu doku-
mentację, opis i  analizę środowiska dźwiękowego wybranych obszarów miasta 
(badania audiograficzne), a także badania nad recepcją audiosfery oparte na prze-
prowadzonych z  mieszkańcami wywiadach, uzupełnionych o  publikację wspo-
mnień odnoszących się do dźwięków Wrocławia7. Odrębne studia opisowo-ana-
lityczne, uwzględniające także aspekt historyczny, poświęcone zostały hejnałowi 
miasta, dzwonom zegarowym i  kościelnym oraz muzyce ulicznej. Zjawiska te 
uznano za dźwiękowe artefakty mające ważne, utrwalone historycznie oraz spo-
łecznie miejsce w audiosferze miejskiej, istotne dla określenia tożsamości dźwię-
kowej miasta. Ich znaczenie w pejzażu dźwiękowym współczesnego Wrocławia 
zweryfikowały wywiady z  mieszkańcami. Wyróżnione fenomeny dźwiękowe 
nie wyczerpują bynajmniej listy zjawisk, które mogą być uznane za soundmarks 
w pejzażu dźwiękowym tego miasta i rozpatrywane w kontekście jego dźwięko-
wego dziedzictwa. Można nawet powiedzieć, że ich metodologiczne wyodrębnie-
nie w strategii prowadzonych badań stworzyło powód do dalszych poszukiwań  
i ustaleń w tym zakresie. Badania nad Wrocławiem zwróciły uwagę na całe spek-
trum dźwięków miasta, które zarówno z  powodu swej dominującej obecności 
w audiosferze, jak i we wspomnieniach oraz opisach respondentów zasługują na 
odrębne, analityczne studia. Poniżej przedstawione zostaną niektóre z nich.  

Hejnał miejski jest zjawiskiem dźwiękowym związanym z  tradycją miast 
europejskich od czasów średniowiecza. Choć wykonywanie hejnału  już dawno 
zatraciło swą użytkową funkcję, w ostatnich latach obserwować można proces 
przywracania obecności i znaczenia tego dźwiękowego sygnału w wielu polskich 
miastach i  miasteczkach. Niektóre z  komponowanych współcześnie hejnałów 
nawiązują w  swej warstwie muzyczno-dźwiękowej do dziejów lub współcze-
snej specyfiki miasta, inne mają charakter bardziej uniwersalnego, zazwyczaj 

7 Projekt „Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego” 
realizowany był w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i finansowany z grantu 
NCN. Rezultatem projektu jest  monografia Audiosfera Wrocławia, red. Robert Losiak, Renata 
Tańczuk, Wrocław 2014. 
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stylizowanego historycznie sygnału, podkreślającego miejski status oraz suge-
rującego trwałość i  ciągłość lokalnej tradycji8. W  kulturze polskiej szczególne 
miejsce zajmuje hejnał mariacki, który dzięki wielowiekowej praktyce wykony-
wania, a współcześnie także rozpowszechnienia drogą radiową, stał się szczegól-
nym emblematem fonicznym o znaczeniu narodowym. W przypadku Wrocławia 
udokumentowana historia hejnału sięga początków XVI wieku. Z  tego okresu 
zachowały się też wizualne ślady działalności hejnalistów w postaci rytów ścien-
nych na wieży ratuszowej z nazwiskami muzyków oraz rysunkami instrumentów. 
Odgrywanie hejnału wrocławskiego przetrwało, jak wynika z  dokumentów, do 
początków XIX wieku. W latach 50. XX wieku w polskim już Wrocławiu ogłoszo-
no konkurs na nowy hejnał miasta. Wybrana została melodia oparta na pieśni We 
Wrocławiu na rynecku, powstałej w XIX wieku, której dwa niezależne przekazy 
znajdują się w zbiorach polskich pieśni ludowych9. Wybór tej pieśni wydaje się 
znaczący w kontekście wyjątkowej powojennej historii Wrocławia. Odnowienie 
tradycji hejnału miało na celu zbudowanie tożsamości kulturowej mieszkańców, 
podbudowanie ich poczucia związku z  miastem, potwierdzenia polskości tzw. 
Ziem Odzyskanych. Nowy hejnał wykonywany był podczas ważniejszych uro-
czystości miejskich z wieży kościoła św. Elżbiety.  Zachwianie regularności od-
grywania nastąpiło z  powodu wybuchu pożaru w  kościele św. Elżbiety w  1975 
roku. Odtąd sporadycznie wykonywano go z wieży ratuszowej. Po przemianach 
ustrojowych w  Polsce rozpoczęto starania o  przywrócenie znaczenia hejnału, 
m.in. poprzez wpisanie go uchwałą Rady Miasta na listę formalnych symboli 
Wrocławia oraz uporządkowanie praktyki jego wykonywania. Obecnie z wieży 
ratuszowej rozbrzmiewa w każdą niedzielę i święta, czterokrotnie na różne strony 
świata. Pomimo wieloletniej już i regularnej obecności w pejzażu dźwiękowym 
miasta, hejnał wrocławski, jak pokazały badania nad recepcją audiosfery Wrocła-
wia, nie jest popularny ani nawet rozpoznawalny wśród większości mieszkańców 
miasta. Wielu rozmówców indagowanych w  wywiadach badawczych doceniło 
jednak fakt posiadania przez Wrocław swojego hejnału i postulowało jego więk-
szą obecność, zarówno w codziennej audiosferze miasta, jak i w jego medialnym, 
wizerunkowym przekazie.   

8 Więcej na temat: Losiak Robert,  Pamięć przywołana. W poszukiwaniu mnemotopów fonicznych, 
„Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 2 (12), s. 141-152. 
9 Więcej na temat historii i współczesności hejnału wrocławskiego: Muras Wioleta, Orzołek Katarzy-
na, Hejnał – dźwiękowa wizytówka miasta [w:] Audiosfera Wrocławia, op. cit, s. 139-157.  

Dzwony kościelne i  zegarowe należą z  pewnością do najbardziej rozpo-
wszechnionych i utrwalonych w świadomości historycznej i kulturowej zjawisk 
fonicznych, związanych od wieków z  chrześcijańską Europą. Jest tak przede 
wszystkim za sprawą ich znaczenia religijnego, związku ze miejscem i czasem sa-
crum, ale także z przestrzenią i czasem codziennego życia miasta i jego mieszkań-
ców. Murray Schafer wiele uwagi poświęca znaczeniu dźwięków dzwonów w kul-
turze, pisze także o  odczuciach, jakie towarzyszą ich brzemieniu na poziomie 
psychologii percepcji. Jak twierdzi, skupiający walor brzmienia dzwonów powo-
duje, że odczuwamy je jako przyciągające, „dośrodkowujące” – a w konsekwencji 
sprzyjające budowaniu więzi międzyludzkich, wspólnoty. To właśnie w kontek-
ście dźwięków dzwonów operuje pojęciem „społeczności akustycznej” (acoustic 
community)10. Nawet jeśli współcześnie brzmienia dzwonów nie są już tak wy-
raźnie dostrzegane i  rozpoznawane w  pejzażu dźwiękowym miast, jak było to 
w dawnych wiekach, ciągle odgrywają rolę ważnych kulturowo artefaktów dźwię-
kowych i wzbudzają szacunek mieszkańców. Jako tendencję niepokojącą i budzą-
cą zastrzeżenia, wyrażoną na przykład w wywiadach z mieszkańcami Wrocławia, 
wskazać należy praktykę zastępowania tradycyjnych instrumentów wieżowych 
dzwonami elektronicznymi lub dźwiękami nagranymi11. Tym bardziej wskazana 
jest troska nie tylko o zachowanie i ochronę historycznych dzwonów, ale także 
pielęgnowanie pamięci i  świadomości ich znaczenia jako dźwiękowych świad-
ków przeszłości. Jednym z ciekawszych przykładów może być wrocławski dzwon 
ratuszowy (godzinowy), odlany w 1386 roku, należący do najstarszych zachowa-
nych i  czynnych dzwonów w  Europie12. Jak potwierdziły badania nad recepcją 
audiosfery, brzmienie tego dzwonu należy do najbardziej rozpoznawalnych przez 

10 Schafer Raymond Murray, Muzyka środowiska, op.cit. 
11 Jak mówi jeden z respondentów: „A najbardziej mnie irytują mechaniczne kuranty; po prostu to 
jest coś, co urąga temu, czym jest muzyka dzwonów […]. Najczęściej jest to jakieś elektroniczne 
urządzenie, które imituje dzwony, odtwarzając jakieś kuranty, jakieś pieśni, nie wiadomo, jest to coś 
po prostu, no coś obrzydliwego. […] Jeżeli coś zginęło, to ten dzwon, który miał swój rytm” [Kultu-
roznawca, zawodowy wabiarz zwierząt, lat ok. 35, wywiad przeprowadzony w 2013 roku]. Ta i ko-
lejne prezentowane w artykule wypowiedzi respondentów pochodzą z zarejestrowanych w formie 
audio i następnie transkrybowanych wywiadów, przeprowadzonych w ramach projektu badań nad 
pejzażem dźwiękowym Wrocławia (por. przypis 7), przechowywanych w Archiwum Pracowni Badań 
Pejzażu Dźwiękowego w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
12 Historię tego dzwonu, podobnie jak innych najważniejszych instrumentów wieżowych Wrocła-
wia,  opisuje Tomasz Sielicki w tekście Dzwony Wrocławia – historia i współczesność [w:] Audiosfera 
Wrocławia, op. cit, s. 185-230. 
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mieszkańców i  identyfikowanych z  Wrocławiem dźwięków miasta. Podkreślić 
wypada jego znaczenie jako oznaki trwałości świeckiej władzy i ciągłości dziejów 
miasta: dźwięku, który niezmiennie, co godzinę, od bez mała sześciu i pół wieków 
brzmi nad Wrocławiem, symbolicznie wiążąc odmienną kulturowo przeszłość 
ze współczesnością. Można jedynie żałować, że pomimo identyfikacji brzmie-
nia świadomość historycznej ważności tego dzwonu nie jest utrwalona wśród 
mieszkańców, czemu mogłyby zaradzić działania edukacyjne i  wizerunkowe. 
W podobnym stopniu na uwagę i pamięć wrocławian zasługuje nieistniejący już 
XIV-wieczny dzwon z kościoła św. Marii Magdaleny, zwany Dzwonem Biednych 
Grzeszników, najważniejszy przez wieki dzwon kościelny Wrocławia i  Śląska, 
zniszczony bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, którego utrwalona 
w kulturze niemieckiej legenda zostaje stopniowo przyswojona także przez pol-
skich mieszkańców miasta13. W takiej sytuacji, gdy nie ma  już realnie istniejących 
obiektów, ale zachowały się wartościowe niematerialne przekazy i świadectwa ich 
istnienia oraz kulturowego znaczenia, na przykład w postaci historii czy legend, 
mogę pełnić one funkcję nośników pamięci o  dźwiękach godnych zachowania 
i rozpowszechnienia14. 

Muzyka uliczna to kolejny interesujący i ważny element pejzażu dźwięko-
wego miast, który można rozpatrywać także w kontekście dźwiękowego dziedzic-
twa. Jakkolwiek we współczesnych metropoliach muzyka uliczna podlega często 
procesowi pewnego ustandaryzowania, co jest zapewne w  duży stopniu wyni-
kiem procesów globalizacyjnych, migracyjnych, rozwoju turystyki, niektóre mia-
sta zachowują jednak odrębność własnej tradycji muzykowania lub przynajmniej 
pamięć o niej. Wiadomo na przykład, że w kulturze polskiej specyficznym mu-
zycznym folklorem miejskim wyróżniały się Warszawa i przedwojenny Lwów, co 
wyrażało się zarówno w repertuarze, jak i formach wykonawstwa ulicznego. We 
współczesnych miastach można niekiedy napotkać nawiązania do tych tradycji, 

13 Legenda Dzwonu Biednych Grzeszników, opisująca mroczną historię powstania dzwonu, utrwa-
lona została w antologii Braci Grimm Deutsche Sagen, wydanej w Berlinie w 1816 roku. Korzystając 
z tego przekazu, wybitny niemiecki poeta romantyczny Wilhelm Müller  napisał w tymże roku 
balladę Der Glockenguss zu Breslau (Wrocławski Dzwon Grzesznika – we współczesnym przekładzie 
Romana Kołakowskiego). 
14 W przypadku Dzwonu Biednych Grzeszników jest to również zachowane nagranie jego brzmienia 
pochodzące z lat 30. XX wieku, a także zarchiwizowane w formie dokumentów filmowych przekazy 
ustne przedwojennych mieszkańców Breslau, do których dotarł badacz tego zagadnienia, Tomasz 
Sielicki. 

można również dostrzec oryginalne przykłady muzykowania ulicznego, rozpo-
znawalne np. dzięki charakterystycznym postaciom wykonawców, specyficznym 
miejscom wykonań, a także repertuarowi. Respondenci wywiadów poświęconych 
pejzażowi dźwiękowemu Wrocławia dostrzegli zróżnicowanie muzyki ulicznej 
w miastach polskich, uznając ją za istotny element tożsamości miejskiej audiosfe-
ry15, co tym bardziej nakazuje traktowanie tego zagadnienia jako ważnego proble-
mu badawczego16. Opisując muzykę uliczną we Wrocławiu, respondenci zwrócili 
uwagę na zachodzące w  tym zakresie zmiany na przestrzeni ostatnich dziesię-
cioleci, co uzasadniali m.in. przeobrażeniami społecznymi i politycznymi 1989 
roku. W ulicznym muzykowaniu, jakie zauważalnie rozwija się w wielu polskich 
miastach po okresie transformacji ustrojowej, dostrzec można symboliczny prze-
jaw nowych czasów, wyrażający się w swobodzie stylu życia: wolności manifesto-
wanej dźwiękowo. Muzyka uliczna wprowadziła do przestrzeni codziennej miast 
nastrój odświętności, odpoczynku, wzmocniła ich atrakcyjność turystyczną. Aby 
jednak problem ten nie był jednostronnie przedstawiony, warto przytoczyć cie-
kawą wypowiedź, która wskazuje na obecność muzyki ulicznej także w okresie 
PRL-u, jednak w formie dziś już w dużym stopniu zapomnianej, nawiązującej do 
tradycji jeszcze przedwojennej:

[...]  grajkowie uliczni. Też się wtedy [w latach 60.], można powiedzieć, wpisali w pej-

zaż. To było normalne, że na pewno raz, dwa razy w tygodniu taki, nie wiem, tercet 

czy kwartet się przemieszczał po podwórzach szczególnie, raczej głównie po podwó-

rzach, i grając lepiej lub gorzej, i  śpiewając, no, zarabiali jakoś ci panowie. […] To 

był repertuar raczej przedwojenny. Fogga piosenki śpiewali, to na pewno. Pamiętam 

Ostatnią niedzielę na pewno śpiewano. Pamiętam, że bandżo zobaczyłem pierw-

szy raz właśnie u tych panów, ten instrument. No, to było bandżo, skrzypeczki, no 

15 „[…] dla mnie Wrocław od dziesiątków lat tak naprawdę jest przede wszystkim muzyką; tak, dla 
mnie Wrocław to jest muzyka, która się odbywa w okolicach Rynku, w okolicach [ulicy] Świdnic-
kiej; muzycy przyjeżdżają zwykle z różnych zakątków świata, ja się przy nich zatrzymuję, jeżeli to 
jest oczywiście dobra muzyka […]. Ci ludzie, którzy muzykują we Wrocławiu w najróżniejszych 
miejscach, szczególnie wiosną, w lecie i jesienią – to to jest dla mnie Wrocław. Ja wtedy wiem, że ja 
jestem we Wrocławiu, a nie w innym mieście” [Kulturoznawca, zawodowy wabiarz zwierząt, lat ok. 
35, wywiad przeprowadzony w 2013 roku].  
16 Problem muzyki ulicznej we Wrocławiu badała Ewelina Grygier, która zwracała m.in. uwagę na 
odmienność muzykowania ulicznego w tym mieście, odnosząc się do swoich doświadczeń badaw-
czych z Poznania, Warszawy i Wiednia (Grygier Ewelina, Muzyka ulicy we współczesnym Wrocławiu 
[w:] Audiosfera Wrocławia, op. cit., s. 159-183). 
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i akordeon. Przeważnie. […]  I, co ciekawe, to nie byli Cyganie, ale po prostu panowie, 

no, którzy sobie tak dorabiali. No i pamiętam, że ci panowie muzycznie może nie byli 

najlepsi, ale za to, to niezwykłe, ale zawsze byli bardzo starannie ubrani. Nie byli to, 

powiedzmy, jak dzisiaj niektórzy mówią żule, ale panowie uczesani, dobrze wymyci, 

pod krawatami, w dość podniszczonych garniturach, ale jednak z klasą. Pomijając 

poziom muzyczny, ale to było z klasą. No, to było… ktoś powie, no kiczowate, ale nie, 

to miało swój urok. To nawet czasami było tak, jak u Felliniego wręcz, powiedział-

bym. Tak, jak z perspektywy czasu teraz patrzę, to dokładnie niektóre takie kadry, jak 

u Felliniego można by powiedzieć, to wyglądało. No i  było fajne.  [Elektroenergetyk, 

nauczyciel zawodu, lat 48, wywiad przeprowadzony w 2013 roku]  

Być może w wypowiedzi tej trudno wskazać specyfikę wrocławskiej muzyki 
ulicznej. Z całą pewnością jednak jej treść zasługuje na uwagę i utrwalenie jako 
interesujące świadectwo dźwiękowej historii miasta.  

Dźwięki fontann pojawiły się jako wyodrębniony problem badań audiosfery 
Wrocławia w związku z szerzej podjętą analizą brzmień wodnych w przestrzeni 
miasta17. Także wywiady z mieszkańcami zwróciły uwagą na fonosferę18 fontann 
jako fenomenu szczególnie pozytywnie waloryzowanego, kojarzonego z  przy-
jemnymi, kojącymi brzmieniami natury. Fontanny opisywane były przez respon-
dentów jako wyraziste elementy pejzażu dźwiękowego miasta, pełniące w  nim 
funkcję niwelowania niepożądanych odgłosów cywilizacyjnych, wzbudzania 
uspokajającego nastroju, stanu odprężenia. Analiza audiograficzna wrocławskich 
fontann brała pod uwagę problem ich brzmieniowej charakterystyki, stawiała py-
tanie o audytywną rozpoznawalność, porównując brzemienia kilkunastu fontann 
usytuowanych w  centrum miasta19. Jak wskazano, zróżnicowanie brzmieniowe 
wynika z  konstrukcji technicznej i  mechaniki każdego z  wodotrysków, zasto-
sowanych materiałów (m.in. kamień, szkło, metal), ma też związek z miejscem 
usytuowania i jego akustyką. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie zawsze fon-
tanny atrakcyjne wizualnie okazywały się równie interesujące brzmieniowo – 
i  odwrotnie. Zainteresowanie dla fontann, które swoją obecnością wzbogacają 

17 Por. Losiak Robert, Gul Joanna, Staśko-Mazur Kamila, Trójgłos o dźwiękach wody [w:] Audiosfera 
Wrocławia, op. cit., s. 63-109.  
18 Pojęcie fonosfery odnosi się tu do brzmień niedźwiękowych, szumowych.  
19 Losiak Robert, Między naturą a kulturą – fonosfera wody w pejzażu dźwiękowym miasta [w:] 
Audiosfera Wrocławia, op. cit., s. 63-78. 

urbanistyczny obraz miasta, sprzyjają integracji społecznej, podnoszą turystycz-
ną atrakcyjność, powinno w większym niż dotąd stopniu uwzględniać ich walor 
dźwiękowy. Zapewne wiele historycznych i współczesnych fontann zasługuje na 
ochronę i uznanie nie tylko w sensie architektonicznym, plastycznym czy tech-
nicznym, ale także fonicznym. Przykładem właściwego podejścia do tego pro-
blemu może być szwajcarskie miasteczko Solothurn (Solura), znane ze swych 11 
zabytkowych fontann, przy których wyznaczono strefy, gdzie brzmienia wody nie 
powinny być zakłócane innymi dźwiękami20. 

Dźwięki przemysłowe i komunikacyjne w kontekście ekologii akustycznej 
wydawać się mogą nieoczywiste, a nawet wątpliwe jako przykłady dziedzictwa 
dźwiękowego,  interpretowane są bowiem często jako hałasy, zanieczyszczenia 
foniczne, o których należy mówić raczej w perspektywie ich redukcji niż zacho-
wania czy upamiętnienia. Nie można  jednak zapominać, że dźwięki tego rodzaju 
są ważnym elementem życia miasta, a także świadectwem jego historii i tradycji 
– zwłaszcza w miastach opierających swą tożsamość kulturową i rozwój gospo-
darczy na związku z  przemysłem. Nie bez znaczenia jest też sentyment, jakim 
dźwięki tego rodzaju darzą niektórzy mieszkańcy. Niektóre z dźwięków fabrycz-
nych lub komunikacyjnych, jak np. kopalniane buczki, syreny alarmowe, dzwonki 
tramwajów czy wind górniczych, sygnały dźwiękowe pociągów czy statków, wy-
różniają się oryginalnym, intrygującym, a nierzadko także bardzo przyjemnym 
brzmieniem. W polskiej literaturze najwięcej jak dotąd uwagi poświęcono pej-
zażowi dźwiękowemu miast górnośląskich, odnosząc się do dźwięków przemy-
słowych jako przejawów niematerialnego dziedzictwa tego regionu o  istotnym 
znaczeniu kulturowym21. W  przypadku Wrocławia ważnym dla mieszkańców 
brzmieniem, ujmowanym przez nich także w kontekście historii miasta, okazały 
się odgłosy tramwajów, o których liczni respondenci  wypowiadali się szczegó-
łowo, zwracając uwagę na zróżnicowanie brzmieniowe poszczególnych modeli 
w  zakresie napędu, sygnałów dźwiękowych (dzwonków) oraz odgłosów jazdy. 
Niektórzy respondenci krytycznie odnosili się do brzmień starych tramwajów, 

20 Janear Drago, dB czyli krótka historia hałasu, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 1, http:/wyborcza.pl/
duży format/1,127291,7404959,dB_czyli_krotka_historia_halasu.html [dostęp 5.07.2016].
21 Por. Myga-Piątek Urszula, Krajobrazy dźwiękowe regionu górnośląskiego [w:] Dźwięk w krajobrazie 
jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. Sebastian Bernat, Lublin 2008, s. 86-99; Gerlich 
Marian, Pejzaż dźwiękowy tradycyjnej osady przykopalnianej. Perspektywa codzienności i barbórki 
[w:] ibidem, s. 308-314. 
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które ich zdaniem były bardzo donośne oraz nieprzyjemne, inni jednak darzyli je 
sympatią22. Jeśli tramwaj jako środek lokomocji nie jest niczym specyficznie wro-
cławskim, to stosunek wrocławian do tramwajowych dźwięków wydaje się dość 
wyjątkowy, ma też pewne obiektywne podstawy w bardzo rozbudowanej jeszcze 
w okresie przedwojennym infrastrukturze tramwajowej i ważnej roli tego pojaz-
du w życiu codziennym miasta od wielu dekad. Zmieniające się brzmienia tram-
wajów stały się więc częstym przedmiotem rozważań i wspomnień, które z  tej 
perspektywy można potraktować jako dziedzictwo dźwiękowe Wrocławia, same 
zaś dźwięki dawnych pojazdów szynowych uznać za warte utrwalenia i opisania. 

Wyżej omówione elementy miejskiej audiosfery nie wyczerpują listy zjawisk 
godnych uznania za dźwiękowe dziedzictwo. Listy takiej zresztą nie dałoby się 
prawdopodobnie zamknąć, każde bowiem miasto, ze swą historią, gospodarką, 
sposobem życia i  mentalnością mieszkańców, w  odmienny sposób kształtuje 
obszar swego materialnego i  niematerialnego dziedzictwa. Nadmienić można 
jedynie, że wrocławscy respondenci wywiadów zwracali uwagę na inne jeszcze 
przejawy dźwiękowości swego miasta, które w związku z tym powinny stać się 
przedmiotem refleksji badawczej, dokumentacji, a nawet swoistej rewaloryzacji. 
Były to m.in. dawne nawoływania handlowe (na targowiskach i podwórkach), sy-
gnały dźwiękowe i komunikaty słowne w przestrzeni publicznej (sygnały dźwię-
kowe pojazdów uprzywilejowanych, alarmy samochodowe, sygnały i komunikaty 
na przejściach dla pieszych, dworcach), a także – co wydaje się szczególnie inte-
resujące – piosenki o Wrocławiu, traktowane przez respondentów jako element 
pejzażu dźwiękowego miasta23.  

Ważnym problemem w kontekście dziedzictwa dźwiękowego stają się same 
wypowiedzi mieszkańców, wyrażone w przeprowadzonych wywiadach, a także pu-
blikowanych wspomnieniach, pamiętnikach i  innych dokumentach. Traktować je 
należy nie tylko jako materiał źródłowy dla badań nad recepcją i historią audio- 
sfery24, ale też jako przekaz ludzkiej świadomości i refleksji nad pejzażem dźwięko-

22 „Myślę o tych tramwajach, które kiedyś tak dzwoniły w tak charakterystyczny sposób uderzany 
[respondentka uderzając, naśladuje dźwięk] i odgłos tej korbki właśnie. To jest też coś, co było, 
a czego nie ma. I za czym się trochę tęskni” [Muzykolożka, pracownica biblioteki, lat 48, wywiad 
przeprowadzony w 2013 roku]. 
23 Por. Losiak Robert, Zapamiętane brzmienia miasta. Zmiany w obrazie fonicznym  Wrocławia 
w recepcji jego współczesnych mieszkańców, „Muzyka” 2014, nr 1, s. 119-147. 
24 Więcej na temat metodologii badań nad recepcją audiosfery Wrocławia na podstawie materiału 
wywiadów: Tańczuk Renata, Projekt badań recepcji audiosfery Wrocławia i jego realizacja [w:] 

wym miasta, który to przekaz sam w sobie staje się godnym utrwalenia i uznania 
elementem tego dziedzictwa. Równocześnie w swej nagranej formie, utrwalającej 
głosy ludzi, wywiady z mieszkańcami są realnym zapisem dźwiękowości samego 
miasta. Stąd koncepcja, by włączyć je do archiwum nagrań dźwiękowych25.  

Zakończenie: w stronę przywrócenia dźwiękowej pamięci 

Refleksja wokół problemu dziedzictwa dźwiękowego nie byłaby pełna, gdyby nie 
przyświecała jej pewnego rodzaju intencja praktyczna. Badania nad pejzażem 
dźwiękowym, a także różnego rodzaju formy działań na rzecz miasta, w posta-
ci  projektów artystycznych, edukacyjnych czy wystawienniczych, sprzyjać mogą 
ochronie i rewaloryzacji dźwięków historycznych, minionych pejzaży dźwięko-
wych, dokumentowaniu i prezentowaniu świadectw ludzkiej pamięci. Nie sposób 
przywołać wszystkich form takich działań,  odwołujących się do różnych praktyk 
kulturowych. Należą do nich m.in. archiwa dźwiękowe i mapy foniczne26, projek-
ty wystawiennicze27, prace i działania artystyczne28, aktywności uliczne29, a także 

Audiosfera Wrocławia, op. cit., s. 233-242. 
25 Od 2011 roku Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego prowadzi archiwum dźwiękowe, w którym gromadzone są nagrania dźwię-
ków audiosfery Wrocławia, a także pełna dokumentacja wywiadów z mieszkańcami.  
26 Przykład: Mapa Dźwiękowa Wrocławia zrealizowana w Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego 
przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, http://pracownia.audiosfery.uni.
wroc.pl/dzwiekowa-mapa-wroclawia/ [dostęp 5.07.2016].
27 Przykład: międzynarodowy projekt muzealny „Work with Sounds”, którego celem jest rejestracja 
i udostępnienie (za pośrednictwem strony internetowej projektu) dźwięków pracy związanych z od-
chodzącymi w przeszłość zawodami, technologiami i urządzeniami. Projekt realizowany był m.in. 
przy udziale  Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, http://www.workwithsounds.eu/ [dostęp 
5.07.2016]. 
28 Przykład: instalacja artystyczna Passage, zrealizowana w roku 2016 w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016 przez francuskiego kompozytora Pierre’a Jodlowski’ego i udostępniona 
w foyer Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Stanowi formę interaktywnego tunelu dźwię-
kowego, w którym prezentowane są fragmenty historycznych nagrań dźwiękowych związanych 
z Wrocławiem (dźwięki życia codziennego, audycje radiowe, piosenki o Wrocławiu, dzieła muzyczne 
twórców związanych z miastem). Jak pisze autor w folderze programowym: „Pasaż to interaktywny 
korytarz dźwiękowy dedykowany wspomnieniom. […] Wspomnienia to podstawa naszych korzeni 
i naszej wiedzy, a w dynamicznie rozwijającym się świecie, w którym żyjemy, stanowią być może 
jedną z najistotniejszych, najbardziej godnych zachowania wartości. Poprzez artystyczne doświad-
czenie, jakim jest Pasaż, mamy okazję połączyć się z przeszłością i na krótki moment oderwać od 
czasu rzeczywistego – zabawić się dźwiękami, docenić je i spróbować odnaleźć ich znaczenie”.  
29 Przykład: działalność Władysława Stefana Grzyba, lubelskiego aktywisty miejskiego i  działacza 
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działania promocyjne, wizerunkowe na rzecz miasta30. Najbardziej trwałym i wy-
miernym, jak wolno przypuszczać, wyrazem troski o dziedzictwo dźwiękowe są 
rekonstrukcje i  rewaloryzacje dźwiękowych artefaktów, takich jak dzwony, ku-
ranty zegarowe czy dawne instrumenty muzyczne (np. organy kościelne)31. Jednak 
przywrócenie tych dźwięków w przestrzeni miasta nie będzie w pełni skuteczne 
w sensie społecznym i kulturowym, jeśli nie zostanie powiązane ze świadomo-
ścią i potrzebą wyrażoną przekonaniem, że chroniąc dźwięki miasta, działamy na 
rzecz wspólnoty ludzi, którą za Murrayem Schaferem określić można jako aco-
ustic community.  
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Katarzyna Winiarczyk | Muzeum Historyczne  
Miasta Krakowa

czymże więc jest czas (miejski)? 
Opis badań fenomenu czasu 

miejskiego w Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa

Dlaczego akurat czas miejski? – od dziecięcej fascynacji do misji muzealnika

W  moim rodzinnym domu najbardziej popularnym medium było radio. Słu-
chaliśmy zwłaszcza Programu Pierwszego Polskiego Radia. Do dziś pamiętam 
odgłosy: krzątania się mojej mamy po kuchni, bulgoczącej w garnku zupy oraz 
szczególne dźwięki płynące z radia – sygnał czasu, bicie dzwonu i hejnał mariacki 
‒ codziennie punkt dwunasta.  

W tamtej chwili wszystko jakby stawało w miejscu, koncentrując się na tym 
jednym rytuale – rytuale czasu1. Towarzyszyły mu i nadal towarzyszą pewne cha-
rakterystyczne odgłosy – po specyficznych „piknięciach” następują: zgrzyt cię-
gna, bicie dzwonu, stukot kroków hejnalisty, skrzypnięcie okienka, szelest wiatru, 
skrzydeł gołębi i w końcu melodia hejnału… 

1 Por. Kordylewski Leszek, Krakowski radiowy sygnał czasu, „Życie Literackie” 1987, nr 8 (1822), s. 9.

Miałam wrażenie, że przenoszę się do Krakowa. To doświadczenie skłania 
mnie do dziś do zadawania pytań o to, czym jest lub w czym zawiera się Kraków 
oraz gdzie Kraków ma swoje granice? 

Pragnę w  niniejszym tekście opowiedzieć o  szczególnym i  może nieoczy-
wistym przejawie niematerialnego dziedzictwa Krakowa, jakim jest jego czas. 
Opiszę zagadnienie poznawania czasu miejskiego ze szczególnym naciskiem na 
badanie dźwięków i sygnałów czasu. 

Czas miejski – czas Krakowa 

Prowadząc badania, posługuję się własną definicją czasu miejskiego, który rozu-
miem jako czas codziennego życia miasta i jego mieszkańców, odmierzany przez 
zegary umieszczone w przestrzeni publicznej oraz inne, ważne dla danej społecz-
ności, sygnały czasowe. 

Sam czas miejski narodził się w  średniowiecznym mieście na przełomie 
XIII i XIV stulecia2. Jego widocznym przejawem stały się instalowane na wieżach 
mechaniczne zegary. Wieża zegarowa urosła wkrótce do rangi symbolu miej-
skiej niezależności. Ukuło się nawet powiedzenie – „żyć pod jednym dzwonem 
[zegarowym]”, oznaczające przynależność do tej samej społeczności, utożsamia-
nie się z nią, podleganie tym samym prawom3. Można pokusić się o stwierdzenie, 
że czas wraz ze swoimi przejawami był elementem integrującym oraz organizu-
jącym daną społeczność. Jak napisał Jan Jakub Dreścik – miejskie powietrze nie 
tylko czyniło wolnym, ale także punktualnym4.

Aż do lat 80. XIX stulecia prawie każde miasto miało swój czas, oparty na 
współrzędnych geograficznych i miejscowym południu słonecznym. W przypad-
ku Krakowa był to czas tzw. miejscowy krakowski ‒ średni czas słoneczny, wy-
znaczany przez południk 20°E przebiegający przez miasto. Pod koniec XIX wieku, 
wraz z  postępującym na całym świecie procesem ujednolicania czasu (wymóg 

2 Patrz: Le Goff Jacques, Czas Kościoła i czas kupca, tłum. Bohdan Chwedeńczuk [w:] Czas w kul-
turze, red. Andrzej Zajączkowski, Warszawa 1987, s. 331-356; idem, Od czasu średniowiecznego do 
czasu nowożytnego [w:] ibidem, s. 357-374.
3 Ten występujący już w średniowiecznych źródłach termin prawny (sub una campana) wszedł 
z czasem do potocznego języka. Por. http://scriptores.pl/elexicon/singleView.html?what=CAMPA-
NA#haslo_pelny [dostęp 30.07.206].
4 Dreścik Jan Jakub, Zegar wielki na wieży wyższej Kościoła Mariackiego, jego dzieje i znaczenie, 
„Rocznik Krakowski” 1999-2000, t. 65-66, s. 53.



78 79

miastomiasto

Miejska audiosfera Miejska audiosfera 

ujednolicenia czasu w dużym stopniu pojawił się wraz z rozwojem kolei oraz te-
legrafu i telefonu) władze Krakowa zarządziły wprowadzenie strefy czasu środko-
woeuropejskiego, co nastąpiło 6 grudnia 1891 roku5. 

Codzienne życie miasta według wyżej opisanych czasów (miejscowego 
i strefowego) odmierzały publiczne zegary wieżowe oraz dwa bardzo szczególne 
sygnały czasu. Do zegarów publicznych, inaczej miejskich, należały: zegar z wieży 
Mariackiej, zegar z wieży Ratuszowej Rynku Głównego oraz, od chwili włączenia 
do Krakowa6, zegar z byłego ratusza na Kazimierzu7. Począwszy od XIX stulecia 
ich bieg regulowany był według tzw. znaku południa wysyłanego z Obserwato-
rium Astronomicznego UJ w stronę wieży Mariackiej. Znak ten,  sygnalizowa-
ny gestem, na przełomie XIX i XX stulecia  przybrał formę tzw. sygnału czasu, 
który telefonicznie, a następnie radiowo przekazywano na hejnalicę, informując, 
że nadchodzi godzina dwunasta. Po odebraniu tego sygnału hejnalista uderzał 
w dzwony zegarowe i odgrywał hejnał. W 1928 roku melodia hejnału zagościła na 
ogólnopolskiej antenie radiowej i tak jest po dzień  dzisiejszy. To właśnie hejnał 
z  wieży Mariackiej jest elementem identyfikującym Kraków8. Dla samych jego 
mieszkańców jest melodią, która „wytwarza” przestrzeń bezpieczną, oswojoną 
– miejsce, w odróżnieniu od nie-miejsca – przestrzeni niepewnej, niezbadanej, 
niezidentyfikowanej9. 

O  tym, jak wielkie znaczenie dla tożsamości danej społeczności ma czas 
i jego dźwiękowe przejawy, mogą świadczyć próby ich zawłaszczania, niszczenia 
lub ograniczania. Posłużę się tutaj trzema skrajnie różnymi przykładami. W prze-
analizowanych przeze mnie rozporządzeniach Stołecznego Królewskiego Mia-
sta Krakowa z przełomu XIX i XX wieku sporo przepisów dotyczy organizowa-
nia życia mieszkańców według określonych godzin. Wyznaczano m.in. godziny 

5 Idem, Czas miejscowy krakowski [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa‒Kraków 2000, s. 137.
6 Kazimierz był osobnym miastem ustanowionym na mocy przywileju lokacyjnego króla Kazimierza 
Wielkiego w 1335 roku. Status ten utracił uchwałą Sejmu Wielkiego w 1791 roku. Od tamtej pory 
jest jedną z dzielnic Krakowa. Por. Bogusław Krasnowolski, Kazimierz [w:] Encyklopedia Krakowa, 
op. cit., s. 400-403.
7 Na te właśnie czasomierze wskazują przebadane przeze mnie źródła archiwalne, m.in. Kontrakt 
pomiędzy Sebastianem Glichellim a Magistratem na nakręcanie zegarów miejskich, Archiwum 
Narodowe w Krakowie, Kr 6697 (Zegary miejskie, naprawa i czyszczenie 1855-1918), s. 587-590.
8 Gut Dorota, Dźwięki miasta. O hejnale krakowskim i innych krakowskich melodiach [w:] Klejnoty 
i sekrety Krakowa, red. Róża Godula, Kraków 1994, s. 137.
9 Czaja Dariusz, Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca: mapy i teryto-
ria, red. Dariusz Czaja, Wołowiec 2013, s. 7-26.

zamiatania ulic, trzepania dywanów, handlu, targów, a nawet kąpieli w Wiśle10. 
Drugi przykład dotyczy niszczenia przejawów czasu jako symboli niezależności 
danej społeczności. Zdarzało się, że siły okupujące Kraków zakazywały odgrywa-
nia melodii hejnału. Tak było m.in. w okresie Wiosny Ludów i podczas II wojny 
światowej11. Ostatnio natomiast  dyskusję i kontrowersje, wzbudziło ograniczenie 
hejnału do jego pierwszego odegrania w południowej audycji Programu Pierw-
szego Polskiego Radia12.

Czas a miejska fonosfera – zmysły i dźwięki

Człowiek posiada tzw. zmysł czasu – świadomość jego upływu13. W  poznanie 
czasu zaangażowane są wszystkie z nich, choć  przede wszystkim wzrok i słuch. 
Nie należy jednak zapomnieć o  tzw. doznaniach kinestetycznych, towarzyszą-
cych wchodzeniu po schodach na partie zegarowe wież, odczuciach podmuchów 
wiatru, chłodu, wilgoci itp. Towarzyszyły one i  nadal towarzyszą osobom peł-
niącym tzw. krakowską służbę czasu oraz tym, którzy tę służbę badają i poznają. 
Podczas zajęć prowadzonych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (dalej 
MHK) staramy się, aby ich uczestnicy doświadczyli historii – wszystkimi zmysła-
mi. Zgodnie z metodą Herodota, jesteśmy w miejscach, które badamy, a zarazem 
odczuwamy osobiście.

Jak pisze Dorota Gut: „Dźwięki nie służyły jedynie do sygnalizowania nie-
jednorodności przestrzeni, również druga podstawowa kategoria kultury – czas 
– była przez nie określana”14. W pejzażu dźwiękowym Krakowa wyróżnić moż-
na trzy główne związane z czasem miejskim dźwięki (historyczne oraz obecne 
do dziś): bicie dzwonów zegarowych, radiowy sygnał czasu i hejnał mariacki. 

10 Winiarczyk Katarzyna, Rozważania wokół krakowskiego czasu miejskiego na przełomie XIX i XX 
stulecia [w:] O zegarach i zegarkach w dawnej Polsce, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2014, s. 78-79.
11 Dobrzycki Jerzy, Hejnał krakowski, Kraków 1983, s. 55.
12 Stało się to w 2012 roku. Hejnał w pełnym czterokrotnym odegraniu miał opóźniać przekazywanie 
południowego serwisu informacyjnego. Por. Mazurek Maria, Hejnał z Krakowa skrócony! Transmi-
sja w radiu w okrojonej wersji, http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/hejnal-z-krakowa-skrocony-
transmisja-w-radiu-w-okrojonej,1543729,art,t,id,tm.html [dostęp 30.07.2016]. W roku 2016 pełny 
hejnał powrócił na antenę radiową.
13 Whitrow Gerard James, Czas w dziejach: poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy, tłum. 
Bolesław Orłowski, Warszawa 1988, s. 19.
14 Gut Dorota, Dźwięki miasta..., op. cit., s. 139.
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Miejsca ich powstawania oraz emitowania naniesione na mapę miasta mają za-
początkować powstanie dźwiękowej mapy Krakowa.

Zegary miejskie i ich dzwony – materia i dźwięk

Mechaniczne czasomierze z  wież Mariackiej i Ratuszowej zakończyły już swój 
bieg15. Pomimo tego, że ostatnie ślady tarczy zegarowej na hejnalicy możemy 
oglądać już tylko na zachowanych fotografiach z przełomu XIX i XX stulecia16, to 
niematerialnym świadectwem istnienia czasomierza jest odgłos dzwonu zegaro-
wego z 1530 roku. W ten właśnie dzwon uderza strażak hejnalista, zanim odegra 
hejnał17. Jest to interesujący przykład, że to, co niematerialne, może świadczyć 
o istnieniu przepadłej materii. 

 Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia na wieży Ratuszowej, oddziale 
naszego Muzeum. W partii zegarowej wieży w roku 2013, z okazji Nocy Muzeów, 
zainstalowana została wystawa planszowa „Czas w mieście – miasto w czasie”, 
obecna tam do dziś. Eksponujemy na niej młot dzwonu zegarowego z  niższej 
wieży kościoła Mariackiego18. Odtworzenie dźwięku cymbału wydaje się już dziś 
niemożliwe ‒ pozostała właśnie materia w postaci żeliwnych fragmentów zegaro-
wego dzwonu19.  

Trzecim wymienianym przez źródła i  jedynym zachowanym zegarem pu-
blicznym jest pochodzący z  XVII stulecia mechaniczny zegar wieżowy byłego 
kazimierskiego ratusza20. Mimo koniecznych napraw i wymiany zużytych części, 
wciąż ten sam mechanizm odmierza i podaje do wiadomości upływający czas. 
Na kazimierskim dzwonie zegarowym można odczytać datę 1620 oraz łacińską 

15 Historię czasomierza z wieży Mariackiej zob.: Dreścik Jan Jakub, Zegar wielki…, op. cit., s. 39-62. 
Na temat pierwszego czasomierza z wieży Ratuszowej: Błażewska Elżbieta, Kilka uwag o pierwszym 
zegarze mechanicznym z wieży Ratusza krakowskiego, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa” 1997, nr 25, s. 51-60.
16 W zasobie fotograficznym MHK znajduje się m.in. zbiór fotografii Ignacego Kriegera, na których 
można dopatrzyć się otworów po tarczach zegarowych. Podczas zajęć wykorzystujemy fotografię 
o numerze inwentarzowym MHK-1777/K.
17 Dreścik Jan Jakub, Zegar wielki…, op. cit., s. 39.
18 Młot ze zbiorów MHK o numerze inwentarzowym MHK 820/II.
19 W hełmie samej wieży Ratuszowej wisi stary i milczący obecnie dzwon. Jego historia wymaga 
zgłębienia.
20 Budynek byłego ratusza stanowi obecnie siedzibę Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie.

inskrypcję mówiącą, że zegar stanowi ozdobę miasta i  jest pożytkiem dla jego 
obywateli. W  roku 1970, z  inicjatywy opiekuna zegara Ludwika Ostrogi, ogło-
szony został konkurs na melodię, którą wybijać miałby zainstalowany na wieży 
karylion. Spośród licznych propozycji wybrano melodię piosenki „Płynie Wisła, 
płynie”, którą kazimierski kurant wygrywa do dziś. 

W związku ze wspomnianą wystawą, MHK zwróciło się do Muzeum Etno-
graficznego z prośbą o współpracę w celu nagrania dźwięków opisanego wyżej 
czasomierza. Nagranie to miało posłużyć do celów dokumentacyjnych (jedyny 
zachowany do czasów współczesnych czasomierz miejski) oraz edukacyjnych 
(zostało użyte na wieży Ratuszowej podczas oprowadzania po wystawie). Zależało 
nam zarówno na dokumentacji odgłosów samego mechanizmu, jak i odgłosów 
pracy zegarmistrza – Jana Ostrogi (wchodzenie po schodach, sapanie, ręczne 
nakręcanie zegara). Efekty naszej wspólnej pracy wykorzystujemy po dzień dzi-
siejszy podczas zajęć dotyczących tematyki czasu miejskiego, w tym m.in. kra-
kowskiego zegarmistrzostwa. Co istotne, nagrane dźwięki potwierdzają to, co 

Nagrywanie odgłosów zegara mechanicznego z wieży byłego ratusza na 

Kazimierzu (obecnie Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie),  

fot. Katarzyna Winiarczyk 2013.
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przekazują źródła pisane, odnoszące się do trudu pracy zegarmistrza miejskiego, 
związanej z częstym wchodzeniem na wieże w celu nakręcania zegarów. Wydaje 
się, że w tym fachu i w tej tradycji niewiele się zmieniło. 

Krakowski radiowy sygnał czasu (1946–1984) – gest i dźwięk

Od 1928 roku sygnał czasu wysyłany był do radia z   Obserwatorium Astrono-
micznego w Warszawie. Uległo ono jednak zniszczeniu podczas II wojny świa-
towej. W związku z tą stratą w roku 1946 astronomowie z Krakowa podjęli się 
nadawania sygnałów czasu poprzez codziennie połączenia telefonicznie z Roz-
głośnią Polskiego Radia w Krakowie21. Wszakże publiczna służba polegająca na 
nadawaniu sygnałów czasu nie była w Krakowie niczym nowym22. 

Słyszane w  radiu charakterystyczne „piknięcia” były de facto końcowym 
efektem całego rytuału: dyżurny pełniący służbę czasu23 w skupieniu wsłuchiwał 
się w melodię chronometrów. Wykonując wahające ruchy ręką, niczym dyrygent, 
wczuwała się w rytm upływających sekund, aby odpowiednio nacisnąć klucz tele-
graficzny i nadać sygnały: 24 długie – przerwa – 5 krótkich24. Ostatni taki sygnał 
został nadany z Krakowa 1 kwietnia 1984 roku.

 Przez wiele lat to właśnie sygnał z Krakowa towarzyszył radiosłuchaczom. 
Tuż przed godziną dwunastą pojawiała się zapowiedź: „Mówi Kraków. Zbliża się 
godzina dwunasta. Za chwilę Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Ja-
giellońskiego poda czas z dokładnością do pół sekundy. Po sygnale czasu i hejnale 
z  wieży Mariackiej połączymy się z  Warszawą”25. Uznaliśmy więc za stosowne 
udokumentować historię krakowskiego sygnału. 

W  tzw. pokoju zegarowym Collegium Śniadeckiego26 przy ul. Kopernika 
27 w Krakowie, w miejscu wysyłania sygnału czasu, pozostały tylko wymowne 

21 Zajdler Ludwik, 50 lat sygnałów czasu w Polskim Radiu, http://www.urania.edu.pl/urania/
u10_1978-a3.html#p2 [dostęp 30.06.2016]. 
22 Pierwszy sygnał czasu, tzw. znak południa, został wysłany za pomocą chorągwi z dachu obserwa-
torium astronomicznego UJ w stronę hejnalicy w 1838 roku; zob. Karlinski Franciszek Ignacy, Rys 
dziejów Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1864, s. 52.
23 Byli to przede wszystkim astronomowie, ale także pracownicy Zakładu Klimatologii UJ. 
24 Kordylewski Leszek, Krakowski radiowy sygnał…, op. cit., s. 9.
25 Ibidem.
26 Jest to dawny budynek Obserwatorium Astronomicznego UJ, obecnie siedziba Instytutu Botaniki, 
Muzeum Ogrodu  Botanicznego oraz Stacji Naukowo-Badawczej Zakładu Klimatologii UJ.

dziury w miejscu zamontowania klucza telegraficznego w blacie szafki. Okazało 
się jednak, że nadal obecni są świadkowie tej historycznej już praktyki. Udało 
nam się nawiązać współpracę z Piotrem Pieczarą ze Stacji Naukowo-Badawczej 
Zakładu Klimatologii UJ w Ogrodzie Botanicznym i doktorem Janem Mietelskim, 
emerytowanym pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego UJ. Opieramy 
się na ich relacjach, popartych źródłami fotograficznymi i pisanymi. W zbiorach 
MHK oraz Muzeum UJ zachowały się także regulatory astronomiczne z byłego 
Obserwatorium Astronomicznego UJ27. 

Oprócz pracy o charakterze dokumentacyjnym organizujemy także spacery 
edukacyjne do budynku Collegium Śniadeckiego. Uczestnicy zajęć mają moż-
liwość zwiedzenia miejsca, skąd wysyłany był sygnał. Spotykają się również ze 
świadkiem historii, najczęściej synem Piotra Pieczary, Grzegorzem, który w dzie-
ciństwie przypatrywał się tacie pełniącemu służbę czasu. Bardzo często efektem 
takich spotkań jest refleksja, jak wiele treści kryje się za tym bardzo krótkim ra-
diowym sygnałem. Ponieważ w  2018 roku minie 180 rocznica nadania po raz 
pierwszy znaku południa z dachu Obserwatorium Astronomicznego UJ, pragnie-
my zorganizować specjalne wydarzenie muzealne w  celu dalszej popularyzacji 
tej trochę zapomnianej krakowskiej praktyki. Być może sygnał czasu z Krakowa, 
choć na chwilę, powróci na antenę radiową… 

Hejnał mariacki – marka miasta i dźwięk

Hejnał krakowski to, jak napisał Jerzy Dobrzycki, „muzyczny symbol i godło mia-
sta”28. Depozytariusze tej tradycji, czyli strażacy-hejnaliści, pełnią potrójną służbę 
czasu: zapobieganie niebezpieczeństwom (wypatrywanie klęsk, głównie pożaru), 
dotyczącą wydarzeń religijnych  (odgrywanie melodii religijnych i pieśni okoliczno-
ściowych) oraz świecką (podawanie dokładnego czasu co godzinę przez całą dobę). 

W Muzeum z jednej strony zajmujemy się historią samego hejnału oraz jego 
legendy, a z drugiej próbujemy zbadać dzieje znaczenia tej melodii dla Krakowa. 

W ofercie edukacyjnej oddziału MHK Podziemia Rynku posiadamy lekcję 
muzealną przeznaczoną dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej „Pogromcy le-
gend, czyli między wymysłem a prawdą. Weryfikacja elementów historycznych 

27 Taborska Małgorzata, Regulatory w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
[w:] Dawne i nowsze zegary w Polsce, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2009, s. 73-77.
28 Dobrzycki Jerzy, Hejnał…, op. cit., s. 18.
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w krakowskich legendach”. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z krakowski-
mi legendami i starają się odpowiedzieć na pytanie, co jest „ziarenkiem prawdy” 
w każdej z opowieści29. Przybliżamy m.in. legendę o najeździe tatarskim i   hej-
nale mariackim, wyjaśniając każdy z jej elementów, począwszy od samego słowa 
hejnał30, a skończywszy na przybliżeniu okoliczności powstania samej legendy31. 
Pomaga nam w tym pochodzący ze zbiorów MHK cenny artefakt w postaci trąbki 
hejnalistów krakowskich z przełomu XIX i XX wieku32 oraz fragment ekspozy-
cji w Podziemiach Rynku dotyczący krakowskiej osady przedlokacyjnej i najazdu 
tatarskiego z 1241 roku. Na koniec lekcji dosłownie wychodzimy spod ziemi na 
płytę Rynku Głównego, aby spojrzeć na hejnalicę i, jeżeli akurat wybija pełna go-
dzina, usłyszeć melodię hejnału.

Opisanie fundamentalnej roli hejnału w   budowaniu tożsamości Krakowa 
przerasta ramy niniejszego tekstu. Truizmem wydaje się stwierdzenie, że jest on 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli grodu Kraka.  Tradycja odgrywa-
nia tej melodii zawiera w sobie zarówno elementy odnoszące się do sfery sacrum 
‒ przyjęło się mówić o tzw. misterium złotej trąbki33, jak i sfery profanum – me-
lodia hejnału wykorzystywana jest do promocji  miasta. 

Istotne wydaje się pytanie, kiedy hejnał stał się „turystyczną wizytówką 
Krakowa”? Od wieków był symbolem miasta i polskości w ogóle, ale kiedy użyto 
go w sposób bardziej „utylitarny” – do przyciągnięcia turystów? Najprawdopo-
dobniej był to okres międzywojenny. Co ciekawe, sama legenda o hejnale po raz 
pierwszy rozgłos zyskała dopiero w latach dwudziestych minionego stulecia i to 

29 http://www.mhk.pl/oddzialy/podziemia-rynku/oferta-edukacyjna-11 [dostęp 30.06.2016].
30 Słowo to pochodzi z języka węgierskiego i oznacza świt, jutrzenkę, poranek. Dawniej hejnał ozna-
czał pieśń poranną, trąbioną o brzasku na pobudkę; zob. Dobrzycki Jerzy, Hejnał…, op. cit., s. 30.
31 Jako ciekawostkę można podać fakt, że o legendzie o hejnale mariackim milczą źródła aż do lat 
20. XX wieku. Po raz pierwszy zapisana została w książce  Erica P. Kelly’ego The Trumpeter of Cra-
cow, wydanej w Nowym Jorku w 1928 roku. W wersji z wymienionej książki głosi ona o okrutnym 
najeździe tatarskim na Kraków wiosną 1241 roku. Po nocy kataklizmu zaświtał poranek, a z nim 
pora odegrania hejnału. Wierny złożonej przysiędze, trębacz kościoła NMP nie uląkł się otaczającej 
wieżę hordy barbarzyńców i zagrał hejnał na cześć swojej Ojczyzny oraz Matki Bożej. Nie dane mu 
jednak było dokończyć melodii, gdyż tatarska strzała przeszyła mu pierś. Wraz z dymem z podpa-
lonej wieży dusza młodzieńca uleciała do nieba. Na pamiątkę bohaterskiej śmierci trębacza melodia 
hejnału urywa się do dziś. Por. Zinkow Julian, Krakowskie podania, legendy i zwyczaje, Kraków 2007, 
s. 102-112.
32 O numerze inwentarzowym 385/III.
33 Rożek Michał, Kraków mistyczny, Kraków 1991, s. 39.

nie w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych34. W ślad za legendą, trąbka hejnali-
stów krakowskich, którą używamy dziś podczas zajęć, objeżdżała USA jako arte-
fakt promujący Kraków35. Istotnym momentem dla uczynienia z hejnału swoistej 
wizytówki miasta stały się Dni Krakowa w roku 1936. Był to festiwal mający na 
celu wypromowanie miasta na stolicę polskiego ruchu turystycznego36. To z oka-
zji pierwszych Dni Krakowa hejnalica doczekała się iluminacji, a wielojęzyczny 
plakat z wizerunkiem trębacza zapraszał do przybycia na krakowski festiwal37. Co 
ciekawe, konkurs na logo festiwalu wygrał wizerunek lajkonika38. M.in. o Dniach 
Krakowa, w  tym o  wykorzystaniu krakowskich tradycji do promocji miasta 

34 Za sprawą książki Erica P. Kelly’ego (przyp. 31), patrz: Dobrzycki Jerzy, Hejnał…, op. cit., s. 70.
35 Ibidem.
36 Kamińska-Chodurska Ewa, Dzieje obchodów „Dni Krakowa” [w:] Kraków międzywojenny. Materia-
ły sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w  roku 1985, red. Jan. M. Małecki, Kraków 1988, s. 127.
37 Winiarczyk Katarzyna, Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego, Kraków 2014, s. 38-38, 43.
38 Ibidem, s. 40.

Zajęcia „Pogromcy legend…” w Podziemiach Rynku – prezentacja trąbki 

hejnalistów krakowskich, fot. Justyna Kutrzeba 2015.
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opowiadała zorganizowana przez MHK w roku 2014 wystawa czasowa „Przepis 
na Kraków Jerzego Dobrzyckiego”39.

Obecnie hejnał mariacki to formalnie zastrzeżony dźwiękowy znak towaro-
wy. Jego użycie wymaga pozwolenia ze strony Kancelarii Prezydenta Miasta Kra-
kowa40. W ostatnich latach interesującym pomysłem na wykorzystanie hejnału 
do promocji Krakowa przy użyciu nowych technologii była aplikacja na telefon 
pod nazwą „graj hejnał”. Po jej zainstalowaniu można było „zatrąbić” w głośnik 
swojego telefonu, by wydobyć z niego tę charakterystyczną melodię41. 

 „Był sobie czas” – spacer „Trzy wieże”

Opisane powyżej działania zaowocowały projektem, do którego MHK zostało 
zaproszone przez Małopolski Instytut Kultury. 18 kwietnia 2015 roku, w Między-
narodowy Dzień Ochrony Zabytków, odbył się spacer zatytułowany „Trzy wieże”. 
Było to także wydarzenie zapowiadające XVII edycję Małopolskich Dni Dziedzic-
twa Kulturowego. Trasa spaceru prowadziła przez miejsca związane z dystrybu-
cją czasu w Krakowie – dawne Obserwatorium Astronomiczne UJ oraz tytułowe 
trzy wieże – Mariacką, Ratuszową i kazimierską. Spacer zainaugurował zakoń-
czony powodzeniem eksperyment polegający na nadaniu chorągwią sygnału 
czasu z dachu byłego Obserwatorium Astronomicznego UJ w stronę hejnalicy.  
Sukcesem zakończyło się także zdobycie wież. Na wieży Mariackiej odbyło się 
spotkanie z  hejnalistą. Uczestnicy spaceru mieli niecodzienną okazję nie tylko 
usłyszenia, ale i zobaczenia jak odgrywany jest hejnał. Oglądali też specyficzny 
mikrofon-tubę, przez który hejnał transmitowany jest do radia. Na wieży Ratu-
szowej odbyło się zwiedzanie wystawy „Czas miejski ‒ miasto w czasie”. Następnie 
uczestnicy spaceru podążyli w kierunku Kazimierza, z  dwoma przystankami: aby 
obejrzeć zegary z budynku Poczty Głównej i siedziby Miejskiej Straży Pożarnej 

39 Jerzy Dobrzycki (1900-1972), historyk sztuki, znawca i popularyzator krakowskich tradycji, 
organizator m.in. pierwszych Dni Krakowa w 1936 roku oraz konkursu na najpiękniejsze szopki 
krakowskie w 1937 roku, pierwszy dyrektor usamodzielnionego MHK (w latach 1946-1964). Por. 
Bieńkowski Wiesław, Jerzy Dobrzycki (22.IX.1900-18.IX.1972) [Nekrolog], „Rocznik Krakowski” 
1974, t. 45, s.127-130.
40 Informacja uzyskana w trakcie rozmowy z Magdaleną Doksą-Tverberg, kierowniczką Referatu 
Zarządzania Marką Kraków oraz Realizacji Przedsięwzięć Promocyjnych.
41 http://krakow.pl/start/41910,artykul,graj_hejnal___play_the_bugle_call.html [dostęp 30.06.2016].

w Krakowie. Na kazimierskiej wieży Jan Ostroga wprowadził uczestników spa-
ceru w świat zegarów wieżowych oraz melodii ich dzwonów, w tym karylionu42.

Czas na czas! ‒ podsumowanie

Doświadczenie wyniesione ze wszystkich opisanych działań pozwala stwierdzić, 
że fenomen czasu miejskiego wypełnia znamiona pozwalające zaliczyć go do 
niematerialnego dziedzictwa Krakowa. Co więcej, zainteresowanie, z jakim spo-
tykają się poruszające ten temat zajęcia, umożliwia wysunięcie wniosku, iż kra-
kowianie budują swoją tożsamość także opierając się na dźwiękach i sygnałach 
czasu swego miasta, z tą najbardziej charakterystyczną melodią, czyli hejnałem. 
Wypełniając misję MHK oraz realizując postawione sobie w naszej strategii cele, 
„od początku i bez końca” stawiamy na kształtowanie świadomości tego, czym 
jest i w czym zawiera się Kraków. A są to także dźwięki i sygnały czasu.
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Katarzyna Ignas | Muzeum – Zespół Pałacowo-Parkowy,  
Przeworsk

pamiątka „dobrej sławy” 
przeworszczan  

i wyganianie diabła.  
Tradycyjne wielkotygodniowe 

bębnienie w Przeworsku

Wstęp

Program regionalizmu historycznego, rozumianego jako metodyczne działania 
na rzecz poznania i  propagowania cech regionu, takich jak obyczaje, obrzędy 
religijne, dialekty językowe itp., wpisany jest w działalność podstawową Działu 
Historii Miasta i  Regionu Muzeum w  Przeworsku1. Sformułowane charaktery-
styczne „cechy regionu” wpisują się w  definicję „niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego”. Niematerialne dziedzictwo kulturowe miasta, którego przykładem 
może być zwyczaj wielkotygodniowego bębnienia praktykowanego współcześnie 
w  Przeworsku, jest przede wszystkim związane z  jego dziedzictwem material-
nym, jakim są budowle zabytkowe. Namacalne materialne obiekty oddziaływa-
ły na pamięć i wyobraźnię ludzką, swym imponującym wizerunkiem wpłynęły 

1 Kozak Szczepan, Regionalizm historyczny w Przeworsku, „Przeworskie zapiski historyczne” 1995, 
t. 2, s. 7-10. 

na powstanie tradycji ustnej w  postaci podania etiologicznego, tekstu folkloru 
w  szeregu wariantów, zarówno zapisanych, jak również funkcjonujących nadal 
w żywym przekazie ustnym jako „legenda”. Przekaz tematu zwyczaju i towarzy-
szącego mu podania jest współcześnie dodatkowo wzmacniany przez ukazujące 
się regularnie sezonowe artykuły w regionalnych czasopismach oraz na portalach 
internetowych. 

W tytule artykułu odnoszę się do dwóch najmocniejszych tropów poznaw-
czych związanych ze zwyczajem, a funkcjonujących współcześnie wśród miesz-
kańców Przeworska. Pierwszy to wiedza pochodząca z  przekazu tradycyjnego 
o wydarzeniu historycznym, związanym ze zwycięskim odparciem przez prze-
worszczan najazdu Tatarów (bądź Turków). Najstosowniejszym określeniem 
związanym z upamiętnieniem tego, co się wydarzyło, jest pojęcie „dobrej sławy”2, 
w  znaczeniu pozytywnego rozgłosu, zdobytego talentem, wybitnym czynem, 
zasługami. Taką zasługą mogła być bojowa postawa mieszkańców Przeworska 
w XVII wieku, dzięki której miasto ostatecznie ocalało z licznych najazdów. Rolą 
podania jest właśnie „rozsławienie” tego, co się wydarzyło w Przeworsku. W każ-
dym z  wariantów podania bębnienie umiejscawia się w  okresie Wielkiego Ty-
godnia, na granicy zimy i wiosny, Wielkiego Postu i Wielkanocy, co pozwala na 
bezpośrednie łączenie zwyczaju bębnienia z czynieniem rytualnego hałasu apo-
tropeicznego. Drugi trop objaśnia zwyczaj jako „wyganianie diabła”. Takie wyja-
śnienie usłyszałam w Wielki Piątek 2016 roku od informatorki mieszkającej przy 
ulicy Tatarskiej, położonej na szlaku wędrówki bębniących: „chodzo po domach 
i wyganiajo diabła tym bębnieniem, dlatego ludzie chco, żeby przychodzili; a oni 
tyż coś se zarobio”3. 

Opis zwyczaju 

Bęben wielki (bęben basowy, tołumbas) wraz z  drewnianą pałką o  główce ob-
ciągniętej gąbką przechowuje w  domu Andrzej Olchowy, przeworszczanin, od 
35 lat animujący zwyczaj bębnienia w Przeworsku. Jego towarzysz to Krzysztof 
Kurek, bębniący dwiema pałeczkami na werblu. Obaj ubrani są w galowe stroje 
strażackie. W Wielki Czwartek od godziny szesnastej bębniąc obchodzą miasto 
w obrębie dawnych murów miejskich; zatrzymują się na rynku, pod budynkiem 

2 Zob. Kochanowski Jan, Pieśni, Wrocław 1970, s. 84-85. 
3 Wypowiedź Heleny Cicholaz, ur. w 1950 roku, zanotowana 25.04.2016. 
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ratusza. Gdzieniegdzie przystają, bębnią pod oknami domów. W Wielki Piątek 
rano udają się do budynku Urzędu Miasta, gdzie odwiedzają burmistrza. Następ-
nie przechodzą bocznymi ulicami miasteczka, w  kierunku kościoła i  klasztoru 
bernardynów. Ostatni etap wędrówki to ulica Tatarska, na końcu której znajduje 
się tzw. kopiec tatarski z ulokowaną na szczycie XVII-wieczną kapliczką słupową. 

W trakcie obchodów miasta mieszkańcy obdarowują i goszczą bębniących. 
Ze zwyczajem związane jest podanie, nazywane legendą, mające kilka zapisanych 
wariantów, powszechnie znane i przekazywane, kojarzone przez przeworszczan 
z wielkotygodniowym zwyczajem.

Warianty podania 

Zanim przystąpię do omawiania i  zestawienia poszczególnych wersji opowieści, 
przedstawię dokument zachowany w  zbiorach Działu Historii Pożarnictwa Mu-
zeum w Przeworsku, zawierający petycję z 24 marca 1948 roku. Prośba skierowana 

została do Starostwa Powiatowego w  Przeworsku. Zarząd OSP w  Przeworsku, 
w  osobach prezesa Tadeusza Romaniszyna i  sekretarza Stefana Piątka, „uprasza 
o wydanie zezwolenia na tradycyjne bębnienie przez członków tut. straży w dniach 
od 25 III tj. wielki czwartek wieczór, wielki piątek i wielką sobotę do dnia 28 III 
br. rano. Ze względu na tradycję jaka jest w tut. mieście uprasza się o przychylne 
załatwienie”. Jest to najstarszy dokument historyczny zaświadczający o istniejącej 
w mieście tradycji oraz zawierający informację o praktyce czterech dni bębnienia: 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela rano4. 

W 1948 roku etnograf Franciszek Kotula skierował do uczniów szkół ogólno-
kształcących ankietę „Podania i legendy mojej miejscowości”5. W roku 1981 Andrzej 
Karczmarzewski zebrał i opracował większość tych materiałów na potrzeby wy-
dawnictwa Muzeum Okręgowego w Rzeszowie6. W publikacji znalazła się również 
wersja podania z Przeworska zamieszczona w rozdziale Najazdy tatarskie, gdzie 
zestawiono 14 podań. Podanie zatytułowane przez Karczmarzewskiego Przyjaciele 
zawiera wątek historii dwóch przyjaciół wziętych jako młodzieńcy w jasyr. Jeden 
z nich, wykupiony z niewoli, został gwardianem klasztoru bernardynów w Prze-
worsku, drugi stał się tatarskim chanem. Podczas oblężenia Przeworska doszło do 
spotkania przyjaciół. Obmyślono fortel: mieszkańcy miasta wyjdą na mury i będą 
bić w bębny, a wtedy chan nakaże odwrót. Tatarzy, domyśliwszy się zdrady swego 
wodza, który pozbawił ich łupów, zabili go. Na pamiątkę wydarzeń we wschodniej 
części miasta usypano kopiec i ustawiono na nim kapliczkę.  

Przebywający w  Przeworsku w  latach 1945-1946 Mieczysław Opałek7 
w swoim opracowaniu zawarł rozdział Legenda8. Znajduje on wspólny wątek ta-
tarski w legendzie przeworskiej i legendach krakowskich – o przerwanym hejnale 
i Lajkoniku. W obu legendach Opałek personalizuje postać bohatera legendy – 
wybawiciela miasta: „w  Krakowie szary włóczek ze Zwierzyńca, w  Przeworsku 
– uczerniony sadzą starszy kominiarskiego cechu”. Opałek rozwija legendę: na 
początku zaznacza, że w momencie pojawienia się Tatarów pod Przeworskiem 

4Archiwum Muzeum w Przeworsku (AMP), MP-PA-81 Dokumenty związane z OSP: 1948-1949.
5Archiwum Materiałów Terenowych Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, „Podania i legendy 
mojej miejscowości, pow. Przeworsk”, t. 59, k. 39, 50. 
6 Karczmarzewski Andrzej, Podania i legendy z terenu Małopolski południowo-wschodniej, Rzeszów 
1981, s. 16.
7 Opałek Mieczysław, Ze wspomnień bibliofila, Wrocław 1960, s. 103-111. 
8 AMP, MP-OP-139, Mieczysław Opałek, „Z historii Przeworska”, Przeworsk 1960, s. 43-46, 60-61.

Bębnienie na kopcu tatarskim 

w Przeworsku, fot. Andrzej 

Karczmarzewski 2002, 

ze zbiorów Muzeum 

w Przeworsku.
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zabrakło strażnika na wieży ratuszowej, podaje konkretną datę wydarzenia: Wiel-
ki Tydzień i  1624 rok. Kominiarz nazwiskiem Niedziocha, dostrzegłszy ogień, 
zaalarmował mieszkańców bębniąc w  bęben wyciągnięty z  lamusa dzwonnicy 
kościoła farnego. Członkowie cechów, pospólstwo, Żydzi stanęli na mury i szczę-
śliwie obronili miasto. 

Z roku 1961 pochodzi zbeletryzowana wersja legendy pod tytułem Kopiec 
chana, autorstwa Wandy Drylowej, nauczycielki historii9. W 1974 roku Józef Ben-
benek, kustosz Muzeum w Przeworsku, opublikował wersję legendy w zapisie re-
trospektywnym, pochodzącym z kroniki klasztoru bernardynów w Przeworsku10. 
Jeszcze jedna urokliwa wersja podania wyszła spod pióra Pawła Stepkiewicza, 
notariusza i regionalisty11. Kotula w formie reportażu na łamach „Wrocławskiego 

9 Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku, R-4, Wanda Drylowa, „Kopiec chana”, 1961, maszyno-
pis, s. 1-18. 
10 Benbenek Józef, Zabytki miasta Przeworska [w:] Siedem wieków Przeworska. Szkice, studia i ma-
teriały z dziejów miasta, red. Antoni Kunysz, Rzeszów 1974, s. 479, 488; Idem, Eksponaty muzealne 
o dziejach Przeworska, Przeworsk 1983, s. 37. 
11 AMP, MP-OP-104, Paweł Stepkiewicz, „Z lamusa moich wspomnień. Tatarzy idą”, Przeworsk 
1970, s. 8-12. Zob. także fragmenty pamiętnika: Stepkiewicz Paweł, O starym Przeworsku. Gawęda, 
„Przeworskie Zapiski Historyczne” 1990, t. 1, s. 69-118. W tej wersji Stepkiewicz odnosi zwyczaj do 

Tygodnika Katolików” opisywał lokalne legendarne miejsca, zdarzenia, kapliczki 
etc. Opisuje również zwyczaj „obębniania” miasta Przeworska przez strażaków 
w Wielką Sobotę12. 

Autorką kolejnych zapisów poświęconych zwyczajowi jest Alicja Szozda, 
wieloletnia dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Przeworsku. W artykule prasowym 
przytacza wersję legendy zapisaną przez Stepkiewicza, dodatkowo wplatając wą-
tek „turecki” oraz motyw prania: 

Inna legenda głosi, że zwyczaj ten był pielęgnowany w ciągu wieków przez obywateli 

miasta, którzy w tureckich strojach, bębniąc na kotłach i bębnach, pozostawionych 

przez Turków, obchodzili ulice Przeworska. Czynili to na pamiątkę nagłego, zaska-

kującego oblężenia miasta przez Turków w  okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy ro-

biono porządki przedświąteczne, m.in. wiosenne pranie bielizny. Na wieść o tym, że 

Turcy są pod murami miasta, podaną z wieży obserwacyjnej klasztoru bernardynów, 

warzochami i chochlami uderzały mieszkanki Przeworska w baniaki od bielizny, ce-

brzyki i garnki, czyniąc tym sposobem larum wielkie, nawołujące całą brać cechową 

i zdolnych do obrony miasta, na mury.13 

Pisząc ponownie na temat „specyficznego zwyczaju dla Przeworska”, podaje 
istotny szczegół z przebiegu samej praktyki zwyczaju, dotyczący przekazywania 
daru dla bębniących: „mistrz kominiarski Julian Niedziocha kroczył przez ulice 
miasta, łomocąc w wielki bęben zwany tołombasem. Zatrzymywał się po drodze 
tylko przy niektórych domach mieszczańskich, na poczęstunek jaki mu corocznie 
przygotowywano”14. 

Wątek „turecki” w podaniu godny jest zastanowienia. Przy okazji dokumen-
towania zwyczaju bębnienia w Przeworsku w 2009 roku spotkałam się z nazywa-
niem zarówno bębniących, jak i zwyczaju bębnienia ‒ „turkami”, ze strony przy-
godnych rozmówców. Pod koniec XIX wieku Aleksander Saloni, pionier badań 

napadu Tatarów z 1241 roku.
12 Kotula Franciszek, Zapisane w terenie. Reportaże historyczno-etnograficzne (z lat siedemdziesią-
tych XX wieku), Rzeszów 2008, s. 40-41. Por. też: Idem, Chłopi bronili się sami. Reportaż historyczny, 
Rzeszów 1982, s. 65-67. 
13 Szozda Alicja, Skąd się wziął przeworski zwyczaj bicia w bęben, „Życie Przemyskie” 1990, nr 15 
(1163), s. 1, 10. 
14 Eadem, Zwyczaje wielkanocne w okolicach Przeworska, „Goniec Przeworski” 1997, nr 3, s. 1, 4. 

Bębnienie na ulicach Przeworska, ok. 1960, ze zbiorów Muzeum w Przeworsku. 
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etnograficznych w  okolicach Rzeszowa i  Przeworska, opisując zwyczaj wielka-
nocnych straży grobowych „turków” w  Przeworsku, zawarł następującą infor-
mację: „W wielką niedzielę obchodzą przy odgłosie bębna miejskich dygnitarzy: 
burmistrza, wiceburmistrza, kilku zamożniejszych radnych i nie-radnych w celu 
otrzymania datków”15. Etnograf Stefan Lew również wiąże zwyczaj bębnienia 
z  wielkanocnym zwyczajem zaciągania warty przez oddziały „turków”16. Zbi-
gniew Trześniowski, regionalista z Łańcuta, zebrał trzy wersje legendy przewor-
skiej, szczegółowo przedstawiając organizację obrony murów miejskich17. Karcz-
marzewski podaje datę oraz szczegół dotyczący kopca – kurhanu, mającego kryć 
zwłoki chana tatarskiego, który poległ podczas oblężenia miasta w 1672 roku18.

 W toku analizy podania wyłaniają się dwa warianty i wątki narracyjne: 
fortel będący wynikiem przyjaźni dowódcy najeźdźców i gwardiana oraz akt od-
wagi bohatera ‒ kominiarza. Efektem przełomowym obu działań jest powstanie 
hałasu: hałasu odstraszającego wroga oraz hałasu alarmującego, zwołującego do 
obrony miasta, budzącego mieszczan. Hałas sprawia, że Przeworsk zostaje ocalo-
ny, bądź wskutek rezygnacji i ucieczki wroga, bądź skutecznego odparcia ataku na 
murach. Po wydarzeniu pozostały pamiątki materialne i niematerialne. Śladami 
materialnymi, namacalnymi są: usypany kopiec wraz z kapliczką wotywną ‒ lub 
też w innej wersji kurhan ‒ oraz zachowane budowle zabytkowe (późnogotycki 
klasztor i kościół bernardynów, mury obronne wraz z basztą ‒ dzwonnicą, wieża 
ratuszowa), będące „świadkami” historycznych wydarzeń. Kopiec jest obiektem 
bezpośrednio związanym z wydarzeniami historycznych najazdów wojsk tatar-
skich. Jest to przykład nasypu ziemnego, wznoszonego jako pomnik, „kopiec pa-
mięci”, dla uczczenia ważnego wydarzenia historycznego lub poświęcanego oso-
bom jako wyraz czci i szacunku19. Śladem niematerialnym wydarzenia pozostaje 
zwyczaj bębnienia wraz z towarzyszącym mu podaniem.

15 Saloni Aleksander, Lud wiejski w okolicach Przeworska, „Wisła” 1898, t. 12, s. 56. Por. współcześnie 
zwyczaj składania wizyt przez oddziały straży grobowych „turków”; Ignas Katarzyna, Nasze turki. 
Straże grobowe w powiecie przeworskim, Rzeszów–Przeworsk 2012, s. 19.
16 Lew Stefan, W dorzeczu Mleczki. Studium historyczno-etnograficzne, Rzeszów 2004, s. 58-59. 
17 Trześniowski Zbigniew, Księża góra. Znane i nieznane legendy znad Wisłoka i Sanu, Rzeszów 
2005, s. 129-133. 
18 Karczmarzewski Andrzej, Ludowe obrzędy doroczne w Polsce południowo-wschodniej, Rzeszów 
2011, s. 214-215. 
19 Gill Grzegorz, Kopce na ziemiach polskich. Od pradziejów po kopiec w Pierzchowcu, Kraków 1997, 
s. 22-23, 75-76.

Próba wyjaśnienia pochodzenia i znaczenia zwyczaju na tle analogicznych 
praktyk z terenu Polski: apotropeiczny hałas w okresie obrzędu przejścia oraz 
wyróżnik dźwiękowy w momencie rozpoczęcia nowego czasu

Hałas stanowi apotropeion w okresie złowrogiej, śmiertelnej ciszy – odpędza złe 
moce w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach, w trakcie obrzędów i zdarzeń, 
w których zmienia się status uczestniczących w nich ludzi, przedmiotów, świata, 
podczas rytuałów inicjacyjnych, przełomów roku, kiedy dochodzi do zetknięcia 
ze zmarłymi20. Rytualny hałas wiążący się z  kultem zmarłych miał na celu od-
straszanie i wygnanie demonów, czyli dusz ludzi zmarłych śmiercią nienaturalną, 
nagłą, bez dopełnienia obrzędu pogrzebowego21. Demony stawały się szczególnie 
aktywne w okresach przejścia, mogły zagrażać człowiekowi, powodować choro-
by, przynosić nieszczęścia. Takim okresem przejścia był początek wiosny, rozpo-
częcie roku wegetacyjnego zbiegające się następnie ze Wielkanocą, obchodzoną 
w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. 

Hałas apotropeiczny czyniony był najczęściej narzędziami nie pozostającymi 
w żadnym związku z muzyką, a służącymi w przeszłości jako narzędzia sygnałowe, 
alarmujące, przeznaczone do odstraszania zwierząt22. „Wszelkie bowiem przed-
mioty wydające grzechot, klekot, trzask, stuk i huk pełniły funkcję apotropeiczną”23. 
Hałas apotropeiczny zatem to odgłos wydawany przez przedmioty, powstający na 
skutek uderzenia o powierzchnię czy ściankę, gwizdania, wybuchu; mało dźwięcz-
ny, „tępy” i „przykry”24, bądź też „krótki suchy”25, ale głośny i dobitny. 

W  dawnej obrzędowości wiosennej istniało wiele praktykowanych przez 
dorosłych i dzieci tradycyjnych sposobów czynienia specjalnego hałasu, którego 

20 Apotropeion, hasło [w:] Kowalski Piotr, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, 
Warszawa‒Wrocław 1998, s. 25. 
21 Por. Uspieński Borys, Kult św. Mikołaja na Rusi, tłum. Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa, 
Zofia Kozłowska,  Lublin 1985, s. 110-112, 207-211. 
22 Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, cz. 2, Warszawa 1968, 
s. 634-638. 
23 Seweryn Tadeusz, Polskie zabawki ludowe, Warszawa 1960, s. 41. Zob. też: Udziela Seweryn, 
Kołatki wielkanocne, „Kuryer Literacko Naukowy” 1926, R. 3, nr 14, bezpłatny dodatek do „Ilustro-
wanego Kuryera Codziennego”, nr 94 z 4 IV, s. VIII-IX.
24 Kołatka, hasło [w:] Korolko Mirosław, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca, obrzędy, wspól-
noty, Warszawa 1999, s. 275. 
25 Kołatka kościelna, hasło [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 410-411. 
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celem było odstraszenie zła, zarówno tego nieokreślonego, jak i wcielonego w po-
stać diabła26. 

Formy rytualnego hałasowania zmieniały się zależnie od postępu cywiliza-
cyjnego. Narzędzia drewniane mające prostą budowę, łatwe do wykonania, ta-
kie jak kołatki, terkotki, używane są niezmiennie do czasów współczesnych, po-
wszechnie – jako element liturgii Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Czas 
intensywnego używania kołatek przypadał od Wielkiego Czwartku do Wielkiej 
Soboty27.

Współczesnym źródłem apotropeicznego hałasu są wszelkiego rodzaju wy-
buchy ‒ strzelanie, któremu towarzyszą efekty świetlne i akustyczne. Przykładem 
może być tzw. pękanie skał, praktykowane wieczorami przez wszystkie dni Tri-
duum Paschalnego oraz rano w Niedzielę Wielkanocną w miejscowości Leśniaki, 
w pow. będzińskim, gdzie doprowadza się do wybuchu karbidu w bańce28. Wido-
wiskową formę ma strzelanie z  działa armatniego, obsługiwanego przez straże 
grobowe „turki” (Dębów i Ujezna w Przeworskiem), które odbywa się w trakcie 
liturgii Wielkiej Soboty29.

Hałas stanowi również wyróżnik dźwiękowy w momencie rozpoczęcia no-
wego czasu – przełamania śmiertelnej ciszy. Takim nowym czasem był początek 
wiosny następujący po śmiertelnym czasie zimy oraz w  religii chrześcijańskiej 
moment zmartwychwstania Chrystusa30. Tego rodzaju hałasem jest tzw. bu-
dzenie na rezurekcję, dokonywane za pomocą instrumentów – orkiestry dętej, 
bębnienia towarzyszącego maszerującej straży grobowej oraz dzwonów urucha-
mianych w momencie początku mszy rezurekcyjnej. Dźwięk dzwonów ma tu na 

26 Rożek Michał, Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci, Warszawa–Kraków 
1993, s. 176. 
27 Por. Kantor Józef, Zwyczaje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w okolicy Jarosławia, 
„Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1914, t. 13, s. 231-232. Zwyczaj hała-
sowania, „kłapania” przy użyciu kołatek i tzw. tragaczyków, tj. terkotek na taczkach, praktykowany 
jest w okresie Triduum Paschalnego, współcześnie w Borucinie, pow. raciborski: Garstka Robert, 
Świat obok nas, Katowice 2013, s. 102; Lach Kornelia, O wielkopostnym kłapaniu w Borucinie, http://
www.naszraciborz.pl/site/art/0-/0-/89_o_wielkopostnym_klapaniu_w_borucinie.html [dostęp 
14.03.2016]. Hałasowanie kołatkami towarzyszy także współcześnie wielkopiątkowemu pochodowi 
z kukłą Judosza w Skoczowie: Garstka Robert, op. cit., s. 114-116.
28 Ibidem, s. 104.
29 Ignas Katarzyna, op. cit., s. 18. 
30 Cisza/Hałas, hasło [w:] Kowalski Piotr, op. cit., s. 71-72. 

celu wyraźne rozgraniczenie czasu postu, milczenia, śmierci Chrystusa od czasu 
Wielkanocy i Zmartwychwstania31. 

W  podwójnej funkcji ‒ środka apotropeicznego oraz wyróżnika dźwięko-
wego w momentach granicznych ‒ występuje gra na bębnie. Kazimierz Moszyń-
ski wspomina o roli odgłosu bębna w wiosennych obrzędach agrarnych – poda-
je przykład z XV wieku dotyczący Słowian połabskich, którzy corocznie wiosną 
uroczyście obchodzili swoje zasiewy w  radosnej procesji z  bębnem, co miało 
zabezpieczyć pola od klęski burzy, gradobicia32. Józef Kantor pisze o chłopcach 
obchodzących wieś z bębnem na początku XX wieku w okolicach Jarosławia33. 
W wielu miejscowościach w granicach Polski powojennej kotły towarzyszyły lub 
nadal towarzyszą zwyczajom ludowym: w Krakowskiem, Sieradzkiem, Opoczyń-
skiem, na Kurpiach, w  Rzeszowskiem, Radomskiem, Łowickiem, w  Warszawie 
i Gdańsku34, w okolicach Krosna i Gorlic35, w Janowcu nad Wisłą36. 

W Iłży zwyczaj bębnienia praktykowany jest od północy w Wielką Sobotę 
do poranku w Wielką Niedzielę. W ciągu kilku godzin mężczyźni obchodzą mia-
steczko bębniąc, odwiedzają mieszkańców, którzy witają ich i częstują. Zwycza-
jowi towarzyszy legenda dotycząca potopu szwedzkiego i odgłosu bębna jako sy-
gnału do natarcia. Tradycja przechodzi z ojca na syna. Jak pisze Beata Bujakowska: 
„Kandydat do barabanienia musi być mieszkańcem Iłży, cieszyć się poważaniem 
u  ludzi, a w życiu kierować się uczciwością”. Zwyczaj ma mocno ugruntowaną 
pozycję w lokalnej wspólnocie, tradycja bębnienia posiada społeczną akceptację. 

31 Dzwon, hasło [w:] ibidiem, s. 121-123. Por. Drąg Damian, Dzwony w przestrzeni kulturowej wsi, 
„Prace i materiały z badań etnograficznych” 2009, t. 6, s. 276-297; Trojanowska Marta, O dzwo-
nach… [w:] Olbromska Urszula, Trojanowska Marta, Muzyka dzwonów, magia fajki… Informator 
Muzeum Dzwonów i Fajek Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2010, 
s. 14-53; Kwiatkowska-Frejlich Lidia, Religijne konotacje dzwonów [w:] Tam na Podlasiu. Wierzenia 
i religijność, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wola Osowińska 2011, s. 51-57.
32 Moszyński Kazimierz, op. cit., s. 622-623. 
33 Kantor Józef, op. cit., s. 231. 
34 Jackowski Jacek, Zwyczaj gry na kotłach w Łowickiem. Źródła historyczne i praktyka współczesna 
[w:] 30 lat Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, red. Marzena Maćkowska, Szydłowiec 
2005, s. 65-79. Por. także: Bęben, hasło [w:] Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska ilustrowana, 
t. 1, Warszawa 1978. Przedruk fotooffsetowy wydania z 1900-1903, s. 153-154. 
35 Karczmarzewski Andrzej, op. cit., s. 214.
36 Niedziółka Jacek, Tradycja związana z „bębnem wielkanocnym” w Janowcu nad Wisłą [w:] Uniwer-
salizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej, cz. 3, red. Agnieszka Roguska, Małgorzata 
Danielak-Chomać, Siedlce 2015, s. 224-235.
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Zdaniem Mariana Rachudały, wieloletniego barabaniarza i solisty: „Jak baraban 
nie chodzi, to nie ma Wielkanocy”37. 

Zwyczaj bębnienia, tzw. „chodzenie za tarabanem” lub „chodzenie za bębnem”, 
znany jest w Iwaniskach koło Opatowa38 oraz w Wielopolu Skrzyńskim koło Rop-
czyc39, gdzie funkcjonuje pod nazwą „meus”. Jacek Jackowski ustalił na podstawie ma-
teriału badawczego z parafii w Łowickiem, że bębnienie praktykuje się w sytuacjach 
liturgicznych (np. podczas procesji, uroczystych mszy) i  pozaliturgicznych (m.in. 
bębnienie w Wielkim Tygodniu, obchodzenie pól). Wyróżnił on następujące funkcje 
znaczeniowe bębnienia40: dźwiękonaśladowcza (odgłosy pękania skał, trzęsienia zie-
mi towarzyszące śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa ‒ Wielopole, Iwa-
niska); sygnalizacyjna (ogłaszanie Zmartwychwstania ‒ Wielopole, pamiątka histo-
rycznego alarmu ‒ Przeworsk, Iłża); adoracyjna  (bębnienie przy Grobie Chrystusa 
w Iwaniskach, śpiew pieśni wielkanocnych podczas „meusa” – Wielopole); estetyczna 
(uświetnienie procesji i mszy rezurekcyjnej ‒ Iwaniska, Wielopole). Do powyższych 
funkcji dodać należy funkcje społeczne: apotropeiczna („wyganianie diabła” ‒ Prze-
worsk, zapewnienie sobie szczęścia na cały rok – Wielopole); integracyjna (w tym 
matrymonialna): odwiedzanie mieszkańców ‒ Przeworsk, Iłża, Iwaniska, Wielopole, 
wspólny przemarsz z bębnem – Wielopole; tożsamościowa, istotowo związana z nie-
materialnym dziedzictwem: znajomość legendy bądź podania, świadomość znacze-
nia historycznego rekwizytu obrzędowego jakim jest instrument oraz etos bębnią-
cych i wynikająca stąd chęć zachowania tradycji – wszystkie miejscowości. 

Zakończenie 

Przedstawione praktyki bębnienia mają związek z  dziedzictwem miejscowości, 
miasteczek (Iłża, Przeworsk) i wsi, które w swych dziejach funkcjonowały jako 

37 Bujakowska Beata, O zwyczaju iłżeckiego barabanienia, http://muzeumilza.pl/index.php?NR=254 
[dostęp 3.03.2016]. Filmy dostępne w Internecie, m.in.: Barabanienie Iłża 2011, https://www.youtu-
be.com/watch?v=GFPDAvyn258 [dostęp 24.03.2016].
38 Filmy dostępne w Internecie, m.in.: Bęben, https://www.youtube.com/watch?v=yN26z9NOobk, 
2010 rok, [dostęp 4.04.2016]. Informacje uzyskane od Daniela Kijanki z Iwanisk.
39 Mazur Agata, Ludowe śpiewy religijne w parafii Wielopole Skrzyńskie, „Prace i materiały z badań 
etnograficznych” 2009, t. 6, s. 160-223, Drąg Damian, op. cit., s. 284; Karczmarzewski Andrzej, 
op. cit., s. 212-215. Obserwacja uczestnicząca własna w procesji „meus” w Wielopolu Skrzyńskim 
w latach 2014-2016. Informacje uzyskane od Jerzego Siuty – Prezesa Zarządu Głównego Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim. 
40 Jackowski Jacek, op. cit., s. 73. 

miasta (Wielopole, Iwaniska). Czynnikiem warunkującym istnienie zwyczaju jest 
zachowany artefakt w postaci bębna. Zwyczajowi towarzyszy bardziej lub mniej 
rozwinięty tekst folkloru – podanie etiologiczne odnoszące się do wydarzeń hi-
storycznych z XVII wieku. Animowaniem zwyczaju zajmuje się grupa młodych 
mężczyzn lub jednostka (w  Przeworsku ‒ wieloletni animator bębnienia wraz 
z towarzyszem). Zwyczaj ma miejsce w okresie granicznym, w końcu Wielkiego 
Tygodnia bądź o północy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. 

 Czy i  w  jaki dokładnie sposób pierwotny archaiczny rytuał wiosenny 
związany z apotropeicznym hałasowaniem, najwcześniej od okresu średniowie-
cza za pomocą bębna, skonsolidował się z  miejską praktyką alarmowania, od-
wołując się do namacalnych budowli – świadków wieków i tworząc współczesną 
harmonijną kulturową całość? Odpowiedź na to pytanie mogą przynieść badania 
porównawcze z dziedziny etnografii historycznej. Artykuł stanowi przyczynek do 
badań. W dziejach miasteczka bębnienie zawsze, każdego roku stanowiło i stano-
wi znak – sygnał dźwiękowy, słyszalny w momentach ważnych i szczególnych: za-
chęcający i dodający animuszu alarm wojskowy, hałas mający odstraszyć wroga, 
rozpoznawalną zapowiedź wiosny i wielkanocnej radości.
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ochrona  
niemaTerialnego 

dziedzicTwa  
miasTa

Artur Trapszyc | Muzeum Etnograficzne  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

słowo (nazwa) – kadr (widok) – 
pamięć (dziedzictwo).  

O istocie dialogu między materią 
a duchem miasta

Relacje między tym co materialne a niematerialne, uchwytne a ulotne, uniwersal-
ne a jednostkowe uznać można za fenomen kultury, za jej cechę niemal istotową. 
Ta dwoistość ludzkiego świata, najdobitniej wyrażona w platońskiej teorii idei, 
zajmowała filozofów od starożytności, była i  jest podejmowana przez następne 
pokolenia „miłośników wiedzy”1. Wyznaczenie granicy między jednym a drugim 
sprawiało też zawsze sporo trudności, podobnie jak w  przypadku oddzielenia 
fizyczności od duchowości człowieka, jego natury od kultury2. Przeciwstawne 
czynniki łączą się przecież ze sobą, zazębiają, jedno wypływa z  drugiego, ist-
nieje dzięki temu, czym nie jest. Zakresy materialnej i duchowej rzeczywistości 

1 Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1981, s. 86-89, 102.
2 Burszta Wojciech, Natura – myśl symboliczna – kultura, „Lud” 1987, t. 71, s. 39-58; Bukraba-Ryl-
ska Izabella, Kultura – od znaczeń i wartości do rzeczy i cielesności [w:] Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe. Źródła – wartości – ochrona, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin–Warszawa 
2013, s. 125-134.
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zachodzą stale na siebie, a refleksja nad kulturą pełna jest dysproporcji w pojmo-
waniu znaczenia tych dwóch jej aspektów3. 

Opierając się na teorii Arystoklesa, który przeszedł do historii pod imie-
niem Platona4, miasto potraktować można jako odzwierciedlenie idealnego bytu, 
a  przynajmniej kilku takich uniwersalnych pojęć: bezpieczeństwa, porządku, 
organizacji, geometrii, harmonii i  piękna. Istotnie, greckie miasto klasyczne, 
w szerszej formule ustrojowej znane jako miasto-państwo (polis), jest emanacją 
tych idealnych kategorii. Warto podkreślić, że stało się ono symbolem cywiliza-
cji oraz wzorem kultury europejskiej. Rozwijając helleńską recepturę, z tą samą 
geometryczną precyzją zakładano osady rzymskie, średniowieczne, renesansowe, 
barokowe, aż po wiek XIX i XX urządzano je wedle architektonicznej reguły Wi-
truwiusza, gdzie doskonałość objawiała się w symetrii5.

Nie wszystkie miasta spełniały jednak tę zasadę, co potwierdza zdanie Plato-
na, że w  proces materializacji idei wkrada się wiele przekłamań. Stąd rzeczywi-
stość to świat niedoskonały, odbicie ludzkiej pychy, arogancji i chaosu, a przekład 
tych pejoratywnych pojęć wydaje się nawet bardziej precyzyjny6.

Zamykając wątek spojrzenia na miasto przez pryzmat filozofii klasycznej7, 
warto wspomnieć, że system rzeczywistości platońskiej, pojętej jako odzwiercie-
dlenie wiecznotrwałych idei, skrytykował Arystoteles. Twierdził on, że pojęcia 
nie są bytem samym w sobie, nie są wieczne czy niezniszczalne. Idee to fikcje, nie 
istnieją samoistnie, a wypływając z rzeczy, stają się tylko ich rozwinięciem8. Opty-
ka arystotelesowska odwraca zatem wektor emanacji: materia, a więc i miasto, 
stanowi bazę dla pojęć, które rodzą się z konkretu. 

Ten ontologiczny spór pozostaje jednak poza sferą moich rozważań9, doty-
czących koncepcji miasta, jego genezy i  rozwoju w dialogu nowego ze starym. 

3 Bukraba-Rylska Izabella, op. cit., s. 125.
4 Filozofa nazwał tak nauczyciel gimnastyki. Platon w języku greckim oznacza człowieka barczyste-
go.
5 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tłum. Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 2004.
6 Przykłady potwierdzające tę tezę m.in. w: Springer Filip, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej 
przestrzeni, Wołowiec 2013. 
7 Chodzi naturalnie o klasyczną filozofię w sensie czasowym, zob. Krąpiec Mieczysław Albert, Czym 
jest filozofia klasyczna?, „Roczniki Filozoficzne” 1997, t. 45, z. 1, s. 156. 
8 Tatarkiewicz Władysław, op. cit., s. 108.
9 Myśl platońska w historii filozofii pozostaje ważną koncepcją, a ujęcie arystotelesowskie to formuła 
aktualna; Kamiński Stanisław, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, Lublin 1989, 

Pojęcie miasta (civitas, urbs), jako wielkiego skupiska materii, przestrzeni „wy-
oranej” z „chaosu” natury i obrysowanej granicami10, chciałbym rozszerzyć o idee 
oraz rzeczywistość utraconą, zastygłą w słowie i w krajobrazie. Mam tu na myśli 
nazwy budowli, ulic i placów oraz wizualne sekwencje stanowiące pasy transmi-
syjne pamięci, czyli byty par excellence niematerialne. Tak utrwalone fakty i zja-
wiska oraz towarzyszące im idee, za św. Tomaszem z Akwinu, nazwać można uni-
wersaliami wypływającymi z rzeczy (universale in re), co jest zresztą przekładem 
koncepcji Arystotelesa11. Najważniejsze jednak, by owe byty zostały dostrzeżone 
i uznane za warte ochrony elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Kwestia zadbania o „rzeczy” niematerialne nie jest wprawdzie w historii za-
bytkoznawstwa niczym nowym12, mimo to problem ochrony nazw i krajobrazów 
nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem. Nie chodzi tu o  środowisko konser-
watorów, muzealników czy historyków, choć i w tym gronie warto dyskutować, 
a o niską świadomość społeczną, także urzędników i decydentów13. W otaczają-
cej nas przestrzeni dochodzi wciąż do wielu niepożądanych lub źle zaplanowa-
nych inwestycji, powodujących częściową lub całkowitą degradację krajobrazu14. 
Z nazewnictwa, nie tylko zresztą miejskiego, wykreśla się wiele cennych zapisów 
o wartości historycznej.

Przyglądając się planom miast, parcelom, placom i budynkom, odczytujemy 
zachowaną tam koncepcję: ładu, proporcji, piękna. Obrazy te, często o średnio-
wiecznym rodowodzie, wraz z nazwami ulic i budowli stanowią właśnie tę drugą 
stronę rzeczy, tworzą duchową tkankę miasta, stają się jego wizytówką. W zesta-
wieniu z otaczającą je przyrodą możemy mówić o genius loci miejsca; odnosimy 
wrażenie, że obcujemy z dziełem sztuki15.

Szczególnie istotna jest tu ekspozycja budynków, co ilustrują przykłady gma-
chów publicznych: ratusze, świątynie, teatry, rezydencje. Oglądamy je z różnych 

s. 52.   
10 Eliade Mircea, Świat, miasto i dom [w:] Okultyzm, czary, mody kulturalne, tłum. Ireneusz Kania, 
Kraków 1992, s. 29-30.
11 Tatarkiewicz Władysław, op. cit., s. 271.
12 Por. Rouba Bogumiła Jadwiga, Autentyczność i integralność zabytków, „Ochrona Zabytków” 2008, 
nr 4, s. 38-39.
13 Ibidem, s. 40.
14 Springer Filip, op. cit.
15 Interesujące przemyślenia na temat relacji między architekturą a sztuką w: Świtek Gabriela, Gry 
sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje, Toruń 2013, s. 42-56.



108 109

miastomiasto

OchrOna OchrOna

stron i  w  różnej skali. Szeroka perspektywa to także reguła tworzenia panora-
my, o czym świadczy bardzo kiedyś popularne malarstwo wedutowe16. Głównym 
celem w ten sposób uporządkowanych obrazów było stworzenie piękna w oto-
czeniu człowieka17. Idea ta obowiązywała niemal powszechnie przynajmniej do 
początku XX wieku, jakkolwiek chaos w rozwoju miast pojawił się już w okresie 
rewolucji przemysłowej. Z czasem udało się go opanować na drodze planowej go-
spodarki przestrzennej, nie uchroniło to jednak wielu aglomeracji od żywiołowej 
urbanizacji, błędów i braku konsekwencji18.

Zatrzymując się przy pojęciu piękna, w tym przypadku piękna w architektu-
rze, warto wspomnieć, że w projektach postmodernistycznych zostało ono rozbi-
te, a przekonanie o pięknie obiektywnym zdezawuowane. Nie oznacza to jednak, 
że wyrugowano je z naszego doświadczenia, że stało się ono tylko słowem. Kate-
goria ta, choć wciąż zmienna, jest nadal pojęciem, bez którego w estetyce trudno 
się obejść19.

Od wieków więc najważniejszymi cechami budowli były trzy podstawowe 
cechy: trwałość, celowość i piękno. Rzymski traktat o architekturze głosi, że jej 
doskonałość leży w symetrii20. Zasada respektowana przez stulecia zostaje nie-
kiedy dziś zakłócona. „Nowe” nie współbrzmi ze „starym”, nie uwzględnia jego 
estetyki, a nawet obecności, zatraca się w wybujałej swobodzie21. Mondializacja 
architektury sprawia, że górę bierze ton światowy, coraz mniej liczy się to, co 
lokalne i osobliwe22.

16 Kruszelnicki Zygmunt, Toruń. Dawne widoki miasta. Katalog wystawy, Toruń 1994.
17 Eco Umberto, Historia piękna, tłum. Agnieszka Kuciak, Poznań 2005, s. 6; Wejchert Kazimierz, 
Elementy kompozycji architektonicznej, Warszawa 1984, s. 96.
18 Wróbel Tadeusz, Zarys historii budowy miast, Wrocław–Warszawa –Kraków–Gdańsk 1971, 
s. 8-9.
19 Sochoń Jan, Piękno w projekcie postmodernistycznym [w:] Spór o piękno, red. Andrzej Maryniar-
czyk, Katarzyna Stępień, Zbigniew Pańpuch, „Zadania współczesnej metafizyki”, t. 15, Lublin 2013, 
s. 321-322.
20 Witruwiusz, op.  cit., s. 16. 
21 Miłobędzki Adam, Zabytki ‒ polityka ‒ kultura, „Arche” 1995, nr 9, s. 22-24; Mansfeld Bogusław, 
Arché konserwacji zabytków architektury [w:] Conservatio est aeterna creatio. Księga dedykowana 
prof. Janowi Tajchmanowi,  red. Jerzy Krawczyk, Toruń 1999, s. 63.
22 Auge Marc, Architektura jako iluzja i aluzja, tłum. Marta A. Urbańska [w:] Co to jest architektura? / 
What is architecture?, red. Adam Budak, Kraków 2008, s. 265.

Dialog, a więc spotkanie stylów i filozofii, również w projektowaniu, to pro-
blem etyki i  kultury23. Tylko one gwarantują odpowiednią relację między tym, 
co powstaje, a tym, co jest. Architektura dialogiczna bierze pod uwagę miejsce, 
funkcje i dawny porządek, słucha, patrzy, odpowiada i współtworzy24. Nowocze-
sna formuła czerpie z tradycji, poszukuje tożsamości, łączy style. Trudno zatem 
zaakceptować oczywisty kontrast, tak charakterystyczny dla eksperymentującej 
architektury ostatnich dekad, gdzie brak nawiązania i relacji25.

Architekturę można więc oceniać przez pryzmat etyki dialogu, która po-
winna być zasadą, przynajmniej w historycznej przestrzeni miasta, wymagającej 
specjalnego, konserwatorskiego traktowania. Dotyczy to zwłaszcza usytuowania 
nowych budynków, co wymaga wczytania się w otoczenie. Projekt nie może igno-
rować tożsamości miasta, powinien tworzyć całości, nie czyniąc szkód wokoło, 
a tym bardziej nie rugując piękna zastanego26.

Działania na rzecz zachowania rozplanowania miast i  nazewnictwa hi-
storycznego mają w Polsce długą tradycję. W dekrecie Rady Regencyjnej z 31 
października 1918 roku czytamy, że ochronie podlegają „rozplanowania sta-
rych miast i dzielnic staromiejskich wraz z dawnemi, historycznemi nazwami 
ulic i  placów” (art. 12, pkt f ). Najnowszym aktem prawnym regulującym tę 
kwestię jest ustawa o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami z  23 lipca 
2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), mówiąca o ochronie nazw geo-
graficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw obiektu budowlanego, pla-
cu, ulicy lub jednostki osadniczej27. Znajdujemy w niej odniesienie do definicji 
zawartej w Międzynarodowej Karcie Ochrony Miast Historycznych, ogłoszo-
nej w 1987 roku w Waszyngtonie przez Międzynarodową Radę Ochrony Za-
bytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS). Czytamy tam, że ochronie prawnej 
podlegają „zespoły elementów materialnych i duchowych, pod którymi kryją 

23 Kiereś Henryk, Dialogu filozofia [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. Andrzej Mary-
niarczyk, Lublin 2001, s. 570.
24 Dominiczak Jacek, Dotyk i pieszczota: subtelne terytoria architektury dialogicznej [w:] Co to jest 
architektura?, op. cit., s. 75.
25 Mansfeld Bogusław, op. cit., s. 63-65; Dominiczak Jacek, op. cit., s. 75-76. 
26 Kleihues Jan, O miejscu, funkcji, porządku i wolności do tworzenia piękna, tłum. Marta A. Urbań-
ska [w:] Co to jest architektura?, op. cit., s. 472, 479. 
27 Dobosz Piotr, Nowe prawo ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce [w:] O zabytkach. Opieka. 
Ochrona. Konserwacja, red. Tadeusz Rudkowski, Warszawa 2005, s. 233; Handke Kwiryna, Ochrona 
zabytków niematerialnych na przykładzie nazewnictwa miejskiego [w:] ibidem, s. 179-192.
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się historyczne nazwy przestrzeni miasta, jako wartości odnoszące się do jego 
struktury i stanowiące o jego autentyzmie”28.

Ratyfikowaną przez Polskę w  2011 roku Konwencję UNESCO w  sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego29 uznać więc można za na-
wiązanie do przytoczonych aktów prawnych. Odnoszą się one do „zespołu du-
chowych elementów”, czyli do dziedzictwa niematerialnego jakim są tradycje 
ustne. Punkt 1.4. Formularza wniosku na krajową listę niematerialnego dziedzic-
twa mówi, że przejawia się ono w takich przekazach jak bajki, przysłowia, pieśni, 
oracje, opowieści wspomnieniowe i  wierzeniowe, historie, przemowy, lamenty, 
zawołania pasterskie i handlowe30. Zawarta w Konwencji idea ochrony nie obej-
muje jednak wyłącznie tych pozycji, dając możliwość aktualizacji listy (Rozdział 
IV, Artykuł 17, punkt 1 Konwencji).

Warto odnieść się jeszcze do kwestii wspomnianego przekazu. W przypadku 
nazw jest on na ogół bezrefleksyjny. Toponimy są transmitowane mechanicznie 
w procesie enkulturacji, bez szczególnej – poza rolą informacyjną – intencji. Do-
piero gdy trafią na mapy, plany i do rejestrów, mogą służyć edukacji oraz stanowić 
źródło historyczne. W istocie więc przekaz taki jest zapisanym w języku śladem, 
nośnikiem pamięci o faktach, zjawiskach i zdarzeniach, najczęściej niedoświad-
czonych przez współczesnych. Ci z  kolei, poprzez ich wypowiadanie, treści te 
wywołują, odtwarzają i utrwalają. Problematyka nazewnictwa wpisuje się zatem 
w badania nad pamięcią, a idea jego ochrony to działanie na rzecz zachowania 
pamięci31. Warunkiem koniecznym do wdrożenia jej w życie jest wpis na krajo-
wą listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego lub do rejestru zabytków. Dla-
tego należałoby tworzyć lokalne katalogi urbanonimów wymagających ochrony 

28 Kłosek-Kozłowska Danuta, Miasto i jego ochrona [w:] ibidiem, s. 53-54.
29 Konwencję  uchwalono 17 października 2003 roku w Paryżu podczas 32 sesji Zgromadzenia 
Ogólnego UNESCO. Konwencja weszła w życie 16 sierpnia 2011 roku (Dziennik Ustaw 2011 nr 172 
poz.1019).
30 Adamowski Jan, Smyk Katarzyna, Niematerialne dziedzictwo kulturowe – teoria i praktyka [w:] 
Niematerialne dziedzictwo..., op. cit., s. 11.
31 Halbwachs Maurice, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król. Warszawa 1969; Klein K. Lee, 
O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym, tłum. Maciej Bańkowski, „Konteksty. Polska 
Sztuka Ludowa” 2003, nr 3-4, s. 42-57; Kaniowska Katarzyna, Memoria i postpamięć a antropolo-
giczne badanie wspólnoty, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2004, t. 43, s. 9-28; Skarga Barbara, Ślad 
i obecność, Warszawa 2002; Zawadzki Andrzej, Obraz i ślad, Kraków  2014.

i zasługujących na przywrócenie. W przeciwnym razie narażamy je na usunięcie 
lub zmianę, co pokazują liczne przykłady32.

Powracając do Konwencji, warto sobie uświadomić, co ona wnosi do do-
tychczasowego spojrzenia na zagadnienie ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. Termin „dziedzictwo kulturowe” lub „dziedzictwo kultury” 
jest w Polsce stosowany od dawna i oznacza „całokształt dorobku materialnego 
i duchowego ludzkości”. Składają się na nie dobra kultury i tworzące ją zjawiska: 
sztuka, nauka i  wiedza wraz z  całym bogactwem procesów i  interakcji na linii 
dziedzictwo a społeczeństwo33. Konwencja UNESCO z 2003 roku  upowszech-
nia zatem dobrze znaną tematykę, promuje, wspiera i inicjuje działania na rzecz 
ochrony dziedzictwa niematerialnego. Zachęca do dyskusji i ponownego zdefi-
niowania problemu, wskazuje potrzeby, zagrożenia i zaniedbania. Myślę też, że 
wpływa na wzmocnienie, a  niekiedy i  zasianie w  nas historycznej refleksji, co 
zresztą wydaje się przydatne dla zrozumienia zarysowanej przeze mnie tematyki.

Obecnie przedstawię kilka przykładów ilustrujących relacje między mate-
rią a duchem miasta, skupiając się na problemie coraz większych zakłóceń, jakie 
mają tu miejsce. W swych uwagach ograniczę się do przestrzeni Torunia, a wła-
ściwie do jej wybranych fragmentów, gdzie zagadnienie to rysuje się ostrzej.

Toruń, w którym od lat 90. XX wieku prowadzę badania w ramach pracy 
w Muzeum Etnograficznym, jest obszarem dobrze mi znanym, zwłaszcza w kon-
tekście relacji miasta z rzeką, przez stulecia pełniącej funkcję drogi wodnej. Moje 
obserwacje dotyczą więc związków Torunia z  Wisłą, które znajdują odbicie 
w jego urbanonimii34.

Na obszarze Starego Miasta spotykamy nazwy ulic nawiązujące do dawnych 
rzemiosł (np. Browarna, Wielkie Garbary, Szczytna, Szewska), kościołów i klasz-
torów (np. Dominikańska, św. Ducha, Franciszkańska, św. Jakuba, św. Katarzyny) 

32 Handke Kwiryna, op. cit., s. 181-182; Kołodziejczyk Krzysztof, Niefortunne rozwiązania topono-
mastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia, „Onomastica” 2013, t. 57, s. 185-204; Trap-
szyc Artur, Czy w muzeach potrzebne są „kolekcje” nazw historycznych? Kilka uwag o „rzeczywistości” 
traconej i utraconej (na przykładzie mikrotoponimii jednego miasta i kilku wsi), „Wieś Radomska” 
2011, nr 9, s. 179-188.  
33 Rouba Bogumiła Jadwiga, op. cit., s. 38.
34 Zagadnienie to poruszałem m.in. w: Trapszyc Artur, Miasto moje z widokiem na morze. Zaduma 
nad wodną przestrzenią Torunia jako wstęp do ekologii kulturowej nadwiślańskiej metropolii [w:] 
Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, red. Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska, 
Adrian Mianecki, Artur Trapszyc, Toruń 2007, s. 131-132; Idem, Czy w muzeach..., op. cit., s. 179-188.
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lub do bram miejskich (np. Chełmińska, Żeglarska, Mostowa)35. Tych, które od-
noszą się do portowej roli Torunia36, jest dziś stosunkowo niewiele. Z trzech, jakie 
do niedawna tu funkcjonowały, przetrwała tylko ulica Żeglarska. W  latach 70. 
XX wieku krzyżowała się ona z biegnącą wzdłuż Wisły Nadbrzeżną, która docho-
dziła do Portowej. W 1977 roku nazwę Nadbrzeżnej zmieniono na Bulwar Fila-
delfijski37. Pod koniec lat 80. XX wieku w miejscu Portowej pojawiła się ulica Ks. 
Jerzego Popiełuszki. Do ulic, które podkreślają związki Torunia z rzeką, należą 
ponadto: Mostowa, Fosa Staromiejska, Fosa Zamkowa, Most Pauliński, Strumy-
kowa, Rybaki. Do tego zbioru wchodzą również nazwy dwóch akwenów: Portu 
Zimowego i Portu Drzewnego38.

Treść, jaką one przechowują, odnosi się do rzeczywistości i  miejsc, które 
spełniają dzisiaj inne funkcje39. Ważne jednak, że nazwy te głoszą, co było istotą 
rozwoju i  pomyślności Torunia, przyczyną jego lokacji i  istnienia na wiślanym 
szlaku. Przywołane urbanonimy, wraz z  usuniętym mianem ulicy Nadbrzeżnej 
i Portowej, przechowują hanzeatyckiego ducha miasta, werbalnie utrzymują tar-
gowy i portowy charakter Torunia.

W  świetle ratyfikowanej przez Polskę Konwencji UNESCO przywrócenie 
dawnych nazw w mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego i Naturalnego UNESCO40 wydaje się bardzo zasadne. Uwzględniając fakt, 
że wyparły je eponimy o charakterze pamiątkowym, przyznać trzeba, że temat to 
skomplikowany. Trudno też orzec, czy włodarze Torunia są świadomi powstałego 
dylematu, przede wszystkim natury prawnej, i czy jest on przez nich roztrząsany? 
Pozostawiając tę sprawę jurystom, powiedzmy, że historyk czy muzealnik winien 
nawoływać do ochrony nazw, edukować oraz wpływać na zarządzających tym 
subtelnym zasobem.

Klimat i duch miasta zapisane są także w jego wizerunku. Roztaczające się 
przed nami krajobrazy z bryłami średniowiecznych kościołów, bram i baszt, ale 

35 Spośród wymienionych tu bram do dzisiaj zachowały się: Brama  Żeglarska i Mostowa, usytuowa-
ne w  południowym  odcinku  murów od strony Wisły.
36 Na pewnym etapie średniowieczny Toruń miał także status portu morskiego; zob. Rymaszewski 
Bohdan, Nabrzeże wiślane w Toruniu, „Rocznik Toruński” 1971, t. 6, s. 113-114.
37 Na cześć Filadelfii, miasta partnerskiego Torunia. 
38 Port Drzewny usytuowany jest na obrzeżach miasta. 
39 Funkcję portu rzecznego, choć na niewielką skalę, spełnia jeszcze Port Zimowy.
40 Zespół Staromiejski Torunia wpisano na Listę UNESCO w 1997 roku.

też późniejsze, równie wartościowe zespoły tworzą osobliwy nastrój, mówią o hi-
storii. W  uporządkowane stylowo dzielnice wkracza nowa architektura, a  czas 
zmienia ich funkcje i charakter. Giną kadry i panoramy, czy to poprzez wyburze-
nia, czy w wyniku zasłonięcia ich „bryłami nowoczesności”. W Toruniu, podobnie 
jak w wielu innych ośrodkach, mamy sporo pozytywnych przykładów współist-
nienia starego z nowym, ale są też rozwiązania nieudane, rażąco ignorujące to, co 
tworzyło niepowtarzalną atmosferę miasta.

Z braku miejsca na szerszą prezentację tego zagadnienia, skoncentruję się 
tylko na kilku przykładach. Zasygnalizowaną problematykę dobrze ilustruje 
„punkt widokowy” przy Placu Artylerii. Mamy stąd wejrzenie na północno-za-
chodni fragment tzw. ringu, zespołu budowli z początku XX wieku, jakie po-
stawiono w miejscu zburzonych i zniwelowanych w XIX stuleciu średniowiecz-
nych murów, bram i  fos. „Ring” tworzy tu kilka okazałych budynków wzdłuż 
ulic Wały generała Sikorskiego41 i  Fosa Staromiejska: Szkoła Przemysłowa 

41 Ta nazwa ulicy (do 1920 roku Wallstrasse), pochodząca od jej przebiegu wzdłuż dawnych wałów, 
po II wojnie światowej została zmieniona na Wały generała Sikorskiego.  

Widok toruńskiego „ringu” od strony północno-zachodniej, ze zbiorów 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Dział 

Zbiorów Specjalnych, Grafika nr 78. 
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(obecnie Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), sąd, areszt (tzw. 
Okrąglak)42 i bank43. 

Styl tych obiektów nawiązuje do dominującego w  architekturze Torunia 
gotyku, który charakteryzował bramy i baszty rozebranych murów. Neogotycki 
„ring”, poza neorenesansową bryłą banku44, uznać więc można za rekompensatę 
utraconych kadrów. Panorama tego zespołu, widoczna tylko na starych zdjęciach, 
nasuwa skojarzenia z  hanzeatycko-krzyżacką historią. Budynki stoją w  odpo-
wiedniej odległości, co wyostrza tylko ich dostojne masywy. W dali rysuje się syl-
weta gotyckiego kościoła45, jego potężny dach i wieże. Całość tworzy harmonijny, 
pieszczący oczy widok.

Pejzaż ten uległ zmianie w okresie międzywojennym, na co wpływ wywarł 
zrywający z historią modernizm. W Toruniu, przynajmniej w bezpośrednim są-
siedztwie Starego Miasta, próbowano jednak dialogizować z przeszłością46. Budy-
nek Państwowego Banku Rolnego47, który stanął naprzeciwko gmachu Collegium 
Maius48, opatrzono więc ceglaną elewacją. Bank, mimo że częściowo osiadł w osi 
Collegium, nie przesłonił go, co dawało możliwość podziwiania tego budynku od 
strony północnej.

Inaczej było w przypadku sądu przy Fosie Staromiejskiej, naprzeciwko któ-
rego wzniesiono gmach Starostwa Krajowego49. Modernistyczna ściana przesło-
niła nie tylko neogotycką elewację sądu, ale i neorenesansowy szczyt banku. Wi-
dok rozpościerający się dotąd od strony Placu Artylerii stracił swój romantyczny 
urok. Zasłonięto go kontrastującą z  czerwienią gotyku „bryłą nowoczesności”. 
Cóż z tego, że oryginalną, tylko dlaczego usytuowaną tak niefortunnie?

Sytuacja zmienia się tu znowu po 1989 roku. Przypominający średniowiecz-
ną basztę areszt nieoczekiwanie chowa się za przybudówką sądu. Jej wysoki, 

42 Budynek ten powstał jeszcze w latach 60. XIX wieku.
43 Kucharzewska Joanna, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, Warszawa 2004, 
s. 285-288.
44 Bank Rzeszy (Reichbank), obecnie budynek uniwersytecki.
45 Jest to kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
46 Było to zgodne z założeniami historyzującego modernizmu polskiego; por. Romaniak Wojciech, 
op. cit., s. 113; Pszczółkowski Michał, Toruńska architektura XX wieku, Toruń 2011, s. 18-20.
47 Projekt Mariana Lalewicza z 1938 roku.
48 W dwudziestoleciu międzywojennym mieścił się tam Urząd Województwa Pomorskiego.
49 Obecnie Collegium Minus UMK, tzw. Harmonijka (projekt Jerzego Wierzbickiego).

czterospadowy dach zakrył wyrafinowane kształty „Okrąglaka”, pełniącego do-
tychczas funkcję dominanty tego zaułka. Znowu utracono jeden z bardziej orygi-
nalnych kadrów Torunia.

Historia zabudowy toruńskiego „ringu” wkracza w dwudzieste pierwsze stu-
lecie. W 2006 roku przy ulicy Wały generała Sikorskiego wyrasta okazały gmach 
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (CSW). Budynek usytuowany naprze-
ciwko Collegium Maius zasłonił północną elewację tego monumentu. Zamiast na-
strojowego neogotyku, wcześniej widocznego z dalekiej perspektywy, zderzamy się 
z bunkrowatym monolitem CSW. Czy taki był cel autora projektu50?

Zaprezentowane przykłady ilustrują proces zagubienia idei dialogu w archi-
tekturze, rozumianego jako dbałość o zachowanie substancji materialnej zabytku 
oraz przestrzeni, która była dla niego zarezerwowana. Nieprzemyślana zabudo-
wa – dowód ignorancji i arogancji tych, którzy decydują o inwestycjach – szpeci 
krajobraz, zabija ducha historii, odbiera atmosferę dawności i autentyczności51. 
Niestety, nie tylko w Toruniu.

50 Autorem projektu CSW Znaki Czasu w Toruniu jest Edward Lach.
51 Na temat wartości  tych kategorii zabytków, zob. Rouba Bogumiła Jadwiga, op. cit., s. 39.

Budynek CSW w Toruniu, widok od strony północnej, fot. Artur Trapszyc 2015.
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W powiązaniu ze stratami w historycznej urbanonimii pilny więc staje się 
głos w sprawie ochrony tego, co jeszcze nie zostało utracone. Czy ten „zabytko-
wy” postulat zostanie  zrealizowany, zależy jednak od naszej świadomości, od 
woli działania i umiejętności prowadzenia dialogu. Także od tego, czy duch Kon-
wencji w  sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego zapanuje 
nad duchem indolencji. 
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Ochrona niematerialnego 
dziedzictwa miasta na Białorusi

Niematerialne dziedzictwo kulturowe na Białorusi, zwłaszcza w ciągu ostat-
nich 10 lat, przyciąga uwagę zarówno struktur rządowych, jak i mediów oraz 
instytucji związanych z  edukacją i  turystyką. Wpływa na to kilka przyczyn, 
wynikających z rozumienia niematerialnego dziedzictwa jako fenomenu kul-
tury w szerokim znaczeniu. Niematerialne dziedzictwo sprzyja wzmocnieniu 
tożsamości i  pamięci kulturowej w  kontekście krajobrazu kulturowego Eu-
ropy Wschodniej, jak również kształtowaniu systemu wartości i związanemu 
z nim wychowaniu młodszych pokoleń – następców podtrzymujących takie 
dziedzictwo, a także wsparciu kulturalnej różnorodności i zrównoważonego 
rozwoju społeczeństwa. 

Niematerialne dziedzictwo jest istotnym czynnikiem w kształtowaniu toż-
samości lokalnej miejskiej wspólnoty. Jego elementy są unikalne w planach so-
cjalnym, estetycznym i kulturalnym danego terytorium czy regionu, a także zna-
czące dla tamtejszych mieszkańców. Lokalne z natury dziedzictwo niematerialne 
akumuluje w sobie symboliczne podstawy, normy i wartości miejscowej kultury. 
Dzięki żywotności dziedzictwa niematerialnego u depozytariuszy kształtuje się 
ich świadomość przynależności do  lokalnej wspólnoty. Ogólny aksjologiczny 
kontekst, stworzony na podstawie transmisji dziedzictwa z pokolenia na poko-
lenie, wpływa na całość wspólnoty, jednoczy ludzi  w ramach ogólnej percepcji 
świata i zapewnia umocnienie lokalnej tożsamości kulturowej. 
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Przestrzeń kulturowa Białorusi ze względu na etniczną różnorodność dzie-
lona jest na 6 regionów – Białoruś Północna, Wschodnia, Centralna, Region Pół-
nocno-Zachodni, Zachodnie i Wschodnie Polesie1. Wobec takiej różnorodności 
dziedzictwo niematerialne jest znaczące przy kulturowej identyfikacji regionów 
(jako desygnat zewnętrzny) i  staje się elementem jakościowym w  strukturach 
identyfikacji (jako desygnat wewnętrzny). Dziedzictwo niematerialne jest więc 
czynnikiem determinującym markę regionu, przedmiotem zainteresowania 
z punktu widzenia rozwoju turystyki.

Dziedzictwo niematerialne ma ogromne znaczenie dla ogólnej kultury na-
rodowej. Wspólnoty z nieokreślonymi korzeniami kulturowymi i niskim autory-
tetem narodowej kultury często charakteryzują się słabym poczuciem tożsamo-
ści, ambiwalentnością samoidentyfikacji narodowej albo indyferentnością wobec 
własnej narodowo-kulturowej przynależności.

Dziedzictwo kulturowe jako przedmiot zachowania napotyka zagrożenia, 
które pojawiły się na początku XXI wieku. Wśród nich można wymienić zwięk-
szenie mobilności społecznej, przemiany tradycyjnej hierarchii społecznej, brak 
poczucia „swojego” miejsca, przywiązania do miejsca urodzenia lub życia. Do za-
grożeń możemy też włączyć Weberowskie „odczarowywanie świata”2 przez prze-
zwyciężenie irracjonalnych egzystencjalnych praktyk za pomocą edukacji oraz 
powstanie nowego typu świadomości, w której przeważa indywidualizm. 

Zmiana znaczenia dziedzictwa niematerialnego doprowadza do zniknięcia 
lub interioryzacji funkcji sakralnej i wyjścia na pierwszy plan funkcji rekreacyj-
nej. Wraz z utratą dotychczasowych funkcji zanika także lokalna unikalność dzie-
dzictwa, co spowodowane jest popularyzacją jego uogólnionych wzorców albo 
wprowadzaniem do elementów niematerialnej kultury nietypowych dla nich in-
nowacji. W  związku z  tym ekonomiczna wartość dziedzictwa niematerialnego 
może doprowadzić do utraty jego żywotności, co jest konsekwencją zwiększenia 
długotrwałego wpływu interesów komercyjnych. Najczęściej występuje to w za-
kresie tradycyjnych rzemiosł w turystyce, gdy mistrzowie tworzą tylko popularne 
dla nabywców wyroby, które zapewniają największy dochód. Powoduje to jednak 
uproszczenia w niektórych technologicznych elementach rzemiosła.

1 Cìtoǔ Vìktar, Ètnagrafìčnaâ spadčyna: Belarus’. Kraìna ì lûdzì, Mìnsk 2001, s. 55.
2 Veber Maks, Protestantskaâ etika i duh kapitalizma, tłum. Ûrij Davydov [w:] idem, Izbrannye 
proizvedeniâ, Моskva 1990, s. 61-272.

Elementy dziedzictwa wyrywane są z tradycyjnego krajobrazu, terytorium, 
czasowego ograniczenia. Taka dekontekstualizacja negatywnie wpływa na zna-
czenie dziedzictwa w społeczeństwie, obniża się zainteresowanie jego praktyko-
waniem i kontynuacją.

Zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, uchwaloną w Paryżu 17 października 2003 roku, pokole-
niowa ciągłość niematerialnego dziedzictwa składa się na fundament tożsamości 
społeczności lokalnych. Ciągłość ma na celu wspieranie tożsamości jej depozyta-
riuszy i przewiduje potrzebę zachowania lokalnego procesu społecznego, który 
warunkuje życie niematerialnej kultury. Z tego powodu wydaje się ważne przed-
stawienie celu zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zarów-
no jako wartości każdej społeczności, jak i  ogólnoludzkiej. Potwierdzenie tego 
można znaleźć w  tworzeniu list UNESCO – Listy Reprezentatywnej Niemate-
rialnego Dziedzictwa Ludzkości, Listy obiektów wymagających pilnej ochrony, 
rejestru dobrych praktyk mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

System ochrony dziedzictwa niematerialnego na Białorusi rozwija się zgod-
nie ze standardami międzynarodowymi i funkcjonuje w ramach Ustawy o ochro-
nie dziedzictwa historycznego i kulturowego Republiki Białoruś, przyjętej w 2006 
roku, oraz Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego, do której Białoruś dołączyła w 2004 roku.

Ochrona dziedzictwa jest jednym z priorytetów polityki kulturowej Białoru-
si, a jego zachowanie stało się ważnym elementem strategii rozwoju gospodarcze-
go kraju. Skierowanie uwagi na dziedzictwo zakłada długoterminowe strategie 
rozwoju kultury. Dlatego też państwowy program Kultura Białorusi, przyjęty na 
początku 2016 roku na 5 lat, zawiera podprogram poświęcony dziedzictwu. Od-
rodzenie potencjału dziedzictwa wchodzi w skład narodowej strategii zrówno-
ważonego społeczno-ekonomicznego rozwoju Republiki Białoruś do 2020 roku. 

System ochrony niematerialnego dziedzictwa w Białorusi funkcjonuje we-
dług modelu „od dołu do góry” – od regionów do centrum. Na poziomie regio-
nalnym pracują komitety zajmujące się zachowaniem niematerialnego dziedzic-
twa. W ich skład weszli przedstawiciele miejscowych organów władzy, eksperci 
w  zakresie dziedzictwa, współpracownicy obwodowych i  rejonowych centrów 
metodycznych, domów rzemiosł, muzeów, depozytariusze dziedzictwa oraz 
przedstawiciele lokalnych wspólnot. Zadania komitetów polegają na inwenta-
ryzacji elementów niematerialnego dziedzictwa i przygotowaniu wstępnych list, 
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służących dla ustalenia Listy krajowej zasobów historycznych i  kulturowych. 
W latach 2007-2009 w regionach prowadzono seminaria i warsztaty, na których 
szczegółowo rozpatrywano metodykę tej pracy.

Zgodnie z  Ustawą 2006, jako kontynuacją założeń poprzedniej Ustawy 
1992, powstaje Lista krajowa zasobów historycznych i kulturowych Republiki 
Białoruś, która jest przede wszystkim instrumentem ochrony i obejmuje dzie-
dzictwo materialne i  niematerialne. Ogólna liczba zewidencjonowanych ele-
mentów Listy krajowej wynosi 5525, większość z nich reprezentuje materialne 
dziedzictwo. Lista krajowa tworzona jest od 1992 roku, po raz pierwszy niema-
terialne dziedzictwo (49 obrazów herbów białoruskich miast) zostało umiesz-
czone na niej w roku 1995.

Oprócz herbów na liście krajowej znajduje się 27 innych pozycji, wśród nich 
rytuały, pieśni i tradycje taneczne, potrawy, rzemiosło, często występujące w ma-
łych miastach. Podzielone są według obwodów: brzeski – 4 elementów, witebski 
– 1, homelski – 4, grodzieński – 3, mohylewski – 9, miński – 5. Za przejawy 
niematerialnego dziedzictwa miasta uznane zostały: tradycyjna sztuka malowa-
nia makat3 (Głębokie, Brasław, Pastawy, Dokszyce, obwód witebski), twórczość 
mistrzyni Aleny Szunejki tkającej gobeliny (Grodno), wyrób wielkanocnych palm 
(Grodno), tradycja wycinania z  papieru ‒ tak zwana „wycinanka-wybijanka” 
(Nowogródek).

W latach 2013-2016 Białoruska Republikańska Rada Naukowo-Metodyczna 
do spraw dziedzictwa historii i kultury przy Ministerstwie Kultury zdecydowała 
o włączeniu do Listy krajowej kolejnych 33 elementów, ale decyzja ta nie została 
jeszcze oficjalnie zatwierdzona przez Radę Ministrów.

Warto zauważyć, że białoruskie prawodawstwo zostało zmienione w  kie-
runku wdrożenia Konwencji 2003 do praktyki krajowej. Tym niemniej działająca 
Ustawa 2006, którą kierują eksperci, nadal zawiera pewne ustalenia sprzeczne 
z Konwencją 2003. Pierwsza z nich dotyczy uznania przez ustawodawstwo bia-
łoruskie za przedmiot ochrony tylko elementów niematerialnego dziedzictwa 
wpisanych na Listę krajową. Jest to zasadnicza luka prawna systemu ochrony 
dziedzictwa niematerialnego Białorusi. Jednocześnie Konwencja 2003 podkreśla 
potrzebę ochrony niematerialnego dziedzictwa ze strony państwa niezależnie 
od umieszczenia na liście. Poza tym język, według Konwencji 2003, służy jako 
nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jest środkiem wyrażenia go. 

3 http://livingheritage.by/en/nks/3341/ [dostęp 17.08.2016].

Białoruskie prawo odnosi język do osobnego rodzaju niematerialnego dziedzic-
twa. W praktyce jednak takie podejście jest nieuzasadnione.

Sprzeczności można też zaobserwować w  kryteriach wyznaczania niema-
terialnych przejawów twórczości człowieka jako dziedzictwa niematerialnego, 
godnego wpisania na Listę krajową. W szczególności dotyczy to kryterium au-
tentyczności, które jest używane zgodnie z białoruską Ustawą 2006 tak do ma-
terialnego, jak i do niematerialnego dziedzictwa. Według tego kryterium dzie-
dzictwo na Liście krajowej jest klasyfikowane w dwóch kategoriach: kategorię А 
otrzymuje dziedzictwo, którego autentyczność jest niepodważalna i niezmienna, 
B – dziedzictwo, które jest rewitalizowane4.

Autentyczność jest rozumiana jako zgodność z oryginalnym źródłem, które 
jest zazwyczaj odległe w  czasie. Jednak identyczność dziedzictwa niematerial-
nego ze źródłem wydaje się wątpliwa, ponieważ tego rodzaju dziedzictwo jest  
żywe, więc podlega nieustannym zmianom pod wpływem otoczenia. Zasada „do-
mniemania” autentyczności przy identyfikacji i zachowywaniu dziedzictwa nie-
materialnego nie ma tak decydującego znaczenia jak dla materialnych obiektów, 
w przypadku których autentyczność jest podstawą5. 

W ramach Konwencji 2003 tworzy się Narodowy Inwentarz niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego Białorusi6. Dla wykonania tej pracy w 2011 roku pań-
stwo otrzymało grant z Funduszu ochrony niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO7. Idea Inwentarza polega na konieczności jego stałego uzupeł-
niania, ponieważ zawiera on informację o aktualnym stanie zjawisk kulturowych. 
Głównym celem Inwentarza jest zapewnienie ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, wsparcie jego depozytariuszy oraz włączenie go w zakres 
polityki regionalnej8. Inwentarz jest interaktywną bazą danych z tekstową i au-

4 Zakon Rèspublìkì Belarus’ ad 9 studzenâ 2006 goda № 98-3 Ab ahove gistoryka-kul’turnaj spadčyny 
Rèspublìkì Belarus’, http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1195 [dostęp 23.05.2016].
5 The Nara Document on Authenticity, http://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf [dostęp 27.05.2016].
6 Inventory of Intangible Cultural Heritage of Belarus, http://livingheritage.by/en/nks/ [dostęp 
18.07.2016].
7 Establishing the national inventory of the intangible cultural heritage of Belarus, http://www.une-
sco.org/culture/ich/en/assistances/establishing-the-national-inventory-of-the-intangible-cultural-
heritage-of-belarus-00332 [dostęp 17.07.2016].
8 Staškevìč Ala, Nacyânal’ny ìnventar nematèryâl’naj kul’turnaj spadčyny Belarusì [w:] Idèntyfìkacyâ 
ì ìnventaryzacyâ nematèryâl’naj kul’turnaj spadčyny Belarusì: Praktyčnae kìraŭnìctva, red. Svâtlana 
Rybarava, Vìktoryâ Žholtak, Mìnsk 2013, s. 29-35.
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diowizualną dokumentacją. Nie wszystkie jego pola są dostępne zewnętrznym 
użytkownikom, część jest ukryta i ma znaczenie wyłącznie dla Instytutu Kultu-
ry Białorusi, który uzupełnia Inwentarz, lub Ministerstwa Kultury, oceniającego 
za pomocą inwentarzowych danych jakość środków używanych dla zachowania 
dziedzictwa niematerialnego. Ważne jest, że Inwentarz różni się metodologicznie 
od Listy krajowej9. Podczas gdy Lista krajowa obejmuje wybitnе przykłady dzie-
dzictwa niematerialnego zachowane najbardziej całościowo, Inwentarz zawiera 
informacje o dowolnych przejawach niematerialnej kultury Białorusi, oparte na 
zasadach pierwotnej roli wspólnot i otwartości dla wszystkich zainteresowanych. 

Baza danych Inwentarza znajduje się na portalu internetowym Living he-
ritage of Belarus10. Portal ten gromadzi informacje na temat niematerialnego 
dziedzictwa Białorusi. Jest stale aktualizowany i oprócz Inwentarza zawiera kilka 
innych tematycznych rozdziałów (aktualności, kalendarz imprez, zasoby ‒ doku-
menty, publikację, galerie zdjęć i wideo i inne).

Na Białorusi są również prowadzone prace nad włączeniem dziedzictwa nie-
materialnego na listy UNESCO. W roku 2009 na Listę obiektów wymagających 
pilnej ochrony został wpisany obrzęd Kaljadnyja Cary (pochód karnawałowy 
młodych mężczyzn w strojach „carów”), który odbywa się corocznie podczas tak 
zwanego Starego Nowego Roku w agromiasteczku11 Semeżawa (obwód miński). 
W 2015 roku została przedstawiona aplikacja wpisania na Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego święta ikony Matki Bożej Budsław-

9 Lista nie została opublikowana w Internecie. Wersja drukowana pochodzi  z 2009 roku: Dzâržaŭny 
spìs gìstoryka-kulʹturnyh kaštoŭnascej Rèspublìkì Belarus’, Mìnsk 2009, s. 114, 298, 604, 674-676.  
10 Living heritage of Belarus, http://livingheritage.by/en/[dostęp 19.07.2016].
11 Pojęcie „agromiasteczko” pojawiło się z przyjęciem państwowego programu rozwoju wsi w latach 
2005-2010. Zob. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus’ ot 25 marta 2005 goda №150 „O Gosudar-
stvennoj programme razvitiâ sela na 2005-2010 godu”, http://laws,newsby.org/documents/ukazp/
pos02/ukaz02114/index.htm [dostęp 20.07.2016].  Agromiasteczko jest typem osiedla z rozwiniętą 
infrastrukturą, w jakie władze przekształcają niektóre wsie w Białorusi. Sposób życia jak i świado-
mość mieszkańców agromiasteczka pozostają wiejskie, ponieważ odnoszą się do wiejskiego, a nie 
miejskiego typu miejscowości. Termin „agromiasteczko” jest określony w Ustawie Republiki Białoruś 
od 1998 roku „O administracyjno-terenowym podziale i trybie rozwiązania kwestii administracyjno-
-terenowego ustroju Republiki Białoruś” (została zmieniona w 2007 roku) jako „zagospodarowane 
zaludnione punkty, w których jest stworzona infrastruktura wytwórcza i socjalna dla zabezpieczenia 
socjalnych standardów ludności, która w nich mieszka, i dla mieszkańców pobliskich terytoriów”. 
Zob. Zakon Respubliki Belarus’ ot 5 maâ 1998 goda №154-3 „Ob administrativno-territorial’nom 
delenii i porâdke rešeniâ voprosov administrativno-territorial’nogo ustrojstva Respubliki Belarus’, 
http://www.levonevski.net/pravo/razdel2/num6/2d686.html [dostęp 20.07.2016].

skiej, która znajduje się w kościele w agromiasteczku Budsław (obwód miński). 
W 2016 roku rozpoczęto prace nad dołączeniem Białorusi do wniosku złożonego 
przez kilka państw dotyczącego tradycyjnej gry na dudach, z którym wystąpiła 
Słowacja12. Do wpisu na Listę reprezentatywną ma zostać zaproponowana umie-
jętność gry na dudzie, która istnieje dziś głównie w  środowisku miejskim, jak 
również sztuka wytwarzania tego muzycznego instrumentu. 

Należy zaznaczyć, że ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w Białorusi koncentruje się przede wszystkim na kulturze wiejskiej. Jest to spo-
wodowane, między innymi, niedostatecznym zrozumieniem, czym jest miejskie 
dziedzictwo niematerialne, oraz brakiem akademickich badań w tym kierunku. 
Trudno także stwierdzić, czy przyjmą się specjalne środki skierowane na wspar-
cie właśnie tego dziedzictwa. W  odróżnieniu od niematerialnego dziedzictwa 
wsi, środki te mają charakter spontaniczny i przejawiają się głównie w chęci za-
chowania lub zaktualizowania utraconej historycznej toponimiki miejsc, orygi-
nalnej funkcji budynków.

Stopniowo przywraca się ulicom historyczne nazwy, stare toponimy, któ-
re zachowały się w pamięci kulturowej. Historyczne nazwy dostosowują się do 
nowych elementów miejskiej infrastruktury, związanych z  konkretnym histo-
rycznym areałem. Zachowanie genius loci w środowisku miejskim przez ocale-
nie historycznego krajobrazu miejskiego jako źródła jedności społecznej i  jego 
komunikacyjnego potencjału oraz czynnika różnorodności kulturowej jest w tym 
przypadku głównym zadaniem. 

W  takim zakresie przejawia się symboliczny i  realny kierunek obecności 
dziedzictwa niematerialnego w  środowisku miejskim. Symboliczne znaczenie 
powstaje na podstawie systemu znaków, informacji, wiedzy i umiejętności, które 
tworzą niematerialne formy kultury. Realna treść, która może być zdefiniowana 
jako fizyczny przejaw dziedzictwa niematerialnego, formuje się na istnieniu kon-
tinuum między metafizyką (duchowością) a materialnymi obiektami i artefakta-
mi, które towarzyszą jego praktykom i stają się znakiem dziedzictwa niematerial-
nego w  przestrzeni. Kompleksowość niematerialnego i  materialnego, łączność 
elementów niematerialnego dziedzictwa jednego lokalnego kontekstu wyrażają 
się w  integracyjnym podejściu do zachowania różnych rodzajów dziedzictwa 

12 http://www.sb.by/pl-belarus-magazine/sztuka/article/dudy-otwieraj-drzwi-do-przesz-o-ci-.html 
[dostęp 10.08.2016].
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kulturowego, które na obecnym etapie staje się podstawowym celem systemu 
ochrony dziedzictwa miasta na Białorusi.
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Katowice/Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn

Oddolne działania w zakresie 
ochrony niematerialnego 

dziedzictwa śląska cieszyńskiego. 
Szanse i zagrożenia

Konwencja UNESCO uchwalona w 2003 roku ‒ w Polsce przyjęta w 2011 roku 
– dotycząca ochrony niematerialnego dziedzictwa stwierdza, że przejawia się 
ono w takich dziedzinach jak: „tradycje i przekazy ustne, w tym język jako no-
śnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; sztuki widowiskowe i  tradycje 
muzyczne; zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne; wiedza i praktyki dotyczące 
przyrody i wszechświata; umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym”1. Jak 
się podkreśla, mimo kruchości czy ulotności stanowi ono (dziedzictwo niemate-
rialne) istotne znaczenie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej, etno-
graficznej, etnicznej czy narodowej – zarówno jednostek, jak i grup społecznych. 
Postrzega się je również jako gwaranta utrzymania różnorodności, którą przeciw-
stawia się procesom globalizacji, mającej prowadzić m.in. do globalnej unifikacji. 
Z tego względu dziedzictwu niematerialnemu przypisuje się szczególną wartość 

1 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Dziennik Ustaw, 
2011, nr 172, poz. 1018, http://tnij.org/dtgsrpm [dostęp 27.06.2016].
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i postuluje jego ochronę2. W proces ten ‒ jak się zakłada ‒ włączyć się powinny 
wszelkie instytucje o  zasięgu narodowym czy państwowym, jak i  międzynaro-
dowym (ponadnarodowym), które obejmowałyby nie tylko różne szczeble wła-
dzy (np. centralnej państwowej, jak i samorządowej), ale i organizacje społeczne 
o charakterze pozarządowym (NGOs).

W  niniejszym tekście uwaga skupi się na wybranych przykładach działań 
podejmowanych przez osoby w  ramach organizacji pozarządowych w  zakresie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa w  przestrzeni miejskiej, głównie polskiej 
części Śląska Cieszyńskiego. Warto zaznaczyć, że podobne działania podejmowa-
ne są również w czeskiej części regionu, a niektóre z nich są realizowane wspólnie 
i mają charakter transgraniczny. W dużej mierze chodzi tutaj o członków stowa-
rzyszeń czy też towarzystw miłośników regionu lub poszczególnych miejscowo-
ści, którzy w ich strukturach realizują zadania związane z edukacją regionalną, 
popularyzują wiedzę na temat regionu i ważnych dla niego postaci, wydarzeń, 
instytucji, podejmują się ochrony i dokumentacji śladów przeszłości, są autora-
mi artykułów, prac lub współautorami publikacji popularnonaukowych poświę-
conych kulturze oraz historii regionu albo jego poszczególnych miejscowości. 
Wspomniane osoby można zdefiniować jako miejscowych liderów, którzy wciela-
ją się w rolę „depozytariuszy pamięci” czy „strażników tradycji”, a poprzez swoje 
działania w obrębie lokalnych społeczności pośredniczą w procesie kształtowa-
nia i  popularyzacji wiedzy o  historii, dziedzictwie czy tradycjach regionu. Na-
leży ich odróżnić od „zawodowych” działaczy podejmujących aktywność w tym 
obszarze z racji swoich obowiązków ‒ tj. historyków, archiwistów, pracowników 
akademickich czy muzealnych ‒ którzy niejednokrotnie współpracują z  tymi 
pierwszymi3. Inaczej mówiąc, osoby związane z organizacjami pozarządowymi 
mającymi rys regionalistyczny przy okazji swojej działalności generują sieć spo-
łecznych – mniej lub bardziej oficjalnych – powiązań obejmujących instytucje 
uniwersyteckie, muzealne, edukacyjne, samorządowe, rządowe, ponadnarodowe 
(np. w związku z redystrybucją środków finansowych pochodzących z Unii Euro-
pejskiej), medialne, a także sektor prywatny związany m.in. z turystyką kulturalną 
lub wytwarzaniem produktów kojarzących się z regionem i współtworzących jego 
kulturową dystynkcję. Warto zaznaczyć, że w tej perspektywie dziedzictwo mate-

2 Zob. Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?, http://tnij.org/xjrvp01 [dostęp 27.06.2016].
3 Studnicki Grzegorz, Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi, Katowice 
2015, s. 53.

rialne, jak i niematerialne regionu oraz narracje tworzone na temat jego przeszło-
ści postrzegane są jako rodzaj kapitału kulturowego czy też zasobu, który może 
stać się ważnym komponentem tożsamości regionalnej/kulturowej mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego, a także przynieść określone korzyści w wymiarze społecz-
nym (np. jako część edukacji prowadzącej do społeczeństwa obywatelskiego, 
którego członkowie odpowiadają za swoje społeczno-kulturalne otoczenie) oraz 
komercyjnym. Niemniej w tego typu praktykach ma się do czynienia z procesem, 
któremu towarzyszy wyodrębnianie pewnych elementów przeszłości czy uniwer-
sum kulturowego regionu i definiowania ich jako „naszą” tradycję. Towarzyszy 
temu najczęściej pozytywne wartościowanie „swojskości” i elementów własnego 
dziedzictwa, które z kolei przeciwstawiane są temu co „zewnętrzne” i co prowa-
dzi do negatywnie ocenianej unifikacji ‒ jest to także proces, z którym wiąże się 
czynne lub bierne zapominanie, współzależne od teraźniejszości4. Działania tego 
typu można postrzegać także jako rodzaj „współzawodnictwa” z innymi regiona-
mi znajdującymi się w obrębie Polski czy Republiki Czeskiej i poza ich granicami.

W tym miejscu warto przyjrzeć się działaniom skupionym na ochronie nie-
materialnego dziedzictwa, jakie podejmuje Towarzystwo Miłośników Skoczowa 
[dalej TMS]. Pierwsze próby powołania tej organizacji miały miejsce w związku 
ze zbliżającą się w 1967 roku rocznicą 700 lat Skoczowa. Ostatecznie TMS po-
wstało w 1976 roku, wyodrębniając się z działającego w tym mieście od roku 1970 
koła Towarzystwa Miłośników Regionu „Macierzy Ziemi Cieszyńskiej” [MZC], 
które z kolei nawiązywało do działającej od 1885 Macierzy Szkolnej dla Księstwa 
Cieszyńskiego (po 1918 roku do 1970 jako Macierz Szkolna Ziemi Cieszyńskiej). 
Warto dodać, że podobną drogą poszło Towarzystwo Miłośników Ustronia 
[TMU]5. Działalność TMS od początku nastawiona była na popularyzację wiedzy 
o przeszłości, tradycjach Skoczowa oraz jego okolic, a  także na upamiętnianiu 
minionych wydarzeń czy postaci. Czyniono to m.in. wydając publikacje: „Kroniki 
Skoczowskie” (od 1985 roku), „Kalendarz Miłośników Skoczowa” (od 1995 roku), 
organizując wystawy, konkursy itp. Tematyka wspomnianych publikacji oscyluje 
wokół losów skoczowskich rodów, wspomnień mieszkańców miasta, informacji 

4 Por. Ricoeur Paul, Pamięć – zapomnienie – historia, tłum. Jacek Migasiński [w:] Tożsamość w cza-
sach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. Krzysztof Michalski, Kraków 1995, s. 22-43. 
5 Por. Zarys historii Towarzystwa Miłośników Skoczowa, http://tnij.org/4juw6qy [dostęp 27.06.2016]; 
Kubień Bożena, Zamrożona działalność. Towarzystwo Miłośników Ustronia w nowej sytuacji 
historycznej – próba przetrwania w warunkach politycznej i ustrojowej dyskryminacji, „Pamiętnik 
Ustroński” 2009, t. 14, s. 262.
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historycznych dotyczących Skoczowa lub poszczególnych elementów jego topo-
grafii, ludoznawstwa, aktywności społecznej, przedsiębiorczej, kulturalnej, reli-
gijnej, prezentowano też fotografie dokumentujące zmiany w przestrzeni miasta 
itp. Warto zaznaczyć, że praktyki tego typu – uwzględniające również wymiar 
tożsamościowy – na mapie Śląska Cieszyńskiego nie są czymś odosobnionym, 
a ich początki sięgają XIX wieku i są po części – podobnie jak w innych regio-
nach Europy Środkowo-Wschodniej – konsekwencją Wiosny Ludów i pojawienia 
się prawnych możliwości realizowania praw językowych (w szkołach, urzędach, 
sądach) przez przedstawicieli różnych narodów wchodzących w skład państwa 
habsburskiego. Od tego czasu dokumentowanie kultury ludowej, podobnie jak 
tworzenie muzeów, stało się elementem polityki tożsamości budowanej wokół 
kategorii narodu.

Skupiając się na ochronie lokalnego niematerialnego dziedzictwa przez TMS, 
warto wspomnieć odbywający się w Skoczowie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę 
pochód ze słomianym chochołem zwanym Judaszem. Chodzenie zwane też wo-
dzeniem Judosza spotykane było w innych miejscowościach Śląska Cieszyńskie-
go, m.in. w Strumieniu, w Lutyni Górnej i Lutyni Dolnej koło Orłowej (czes. Or-
lová w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego), Ochabach czy Górkach Wielkich6. 
Podobne praktyki spotykać można współcześnie poza granicami Śląska Cieszyń-
skiego – np. w Polsce w Pruchniku czy Republice Czeskiej w Stradouni na Vyso-
komýtsku7. W przypadku skoczowskiego Judosza, zwyczaj ten był praktykowany 
na kilka lat przed I wojną światową, w okresie międzywojennym  oraz po 1945 
roku do początku drugiej połowy lat 60. XX wieku. We wspomnianym okresie 
organizacją pochodu zajmowali się ministranci ze skoczowskiej parafii p.w. św. 
Piotra i Pawła. Jedną z ostatnich okazji, kiedy pojawił się Judasz, był, co dosyć 
nietypowe, korowód towarzyszący obchodom 700 lat miasta Skoczowa w 1967 
roku. Słomiany chochoł powrócił do Skoczowa w  1981 roku dzięki staraniom 

6 Por. Materiały (Objaśnienie ilustracji wykonanej według Henryka Eisenbacha, aptekarza w Strumie-
niu), „Zaranie Śląskie” 1908, z. 3, s. 137; Ochman Rudolf, Wygnanie Judasza (ze wspomnień byłego 
ministranta), „Biuletyn Ludoznawczy” 1991, z. 18, s. 68-70; Kajzer Karol, Judosz gore, „Kalendarz 
Cieszyński 1999”, Cieszyn 1998, s. 312-313; Broda Jan, Rok obrzędowy na Podbeskidziu, „Biuletyn 
Ludoznawczy” 1972, z. 5, s. 48.
7 Zob. Kijanka Roman, Sąd nad Judaszem, http://tnij.org/twfd3d; Broulík Petr, Malí koledníci si s 
Jidášem ze slámy a rákosu vyrachtali výslužku http://tnij.org/lf3loi3 [dostęp 2.07.2016].

kilku członków miejscowej OSP, którzy jako dzieci uczestniczyli w wodzeniu Ju-
dosza, a w 1985 roku w organizację pochodu włączyło się TMS8.

Na czele pochodu idzie słomiany Judasz, w którego wciela się jeden ze straża-
ków OSP. Strój chochoła wykonany jest z żytniej słomy i umajony kolorowymi pa-
pierowymi wstążkami. Na szyi Judosza znajduje się sznur, na który nawleczone są 
błyszczące okrągłe blaszki symbolizujące 30 srebrników, za które biblijny Judasz 
miał sprzedać Chrystusa. Ze względu na to, że słomiany strój Judosza jest sztywny, 
wysoki i ogranicza w znaczny sposób pole widzenia, znajdująca się w nim osoba 
jest asekurowana przez dwóch mężczyzn – strażaków OSP. Od początku lat 90. 
XX wieku przebierają się oni za „halabardników”, przyodzianych w długie czarne 
peleryny i błyszczący hełm strażacki, a w dłoniach trzymają halabardy. Tuż obok 
i za postacią słomianego Judasza podążają dzieci (często w towarzystwie swoich 
rodziców lub dziadków), które klekoczą drewnianymi klekotkami (kołatkami) 
i wołają rytmicznie: „Kle! Kle! Kle-kle-kle!”. Pochód wyrusza spod skoczowskiej 

8 Zob. Orawski Robert, Ostatni taki „Judosz”, „Kronika Skoczowska” 2008, nr 22, s. 8-13.

Pochód z Judaszem, Skoczów lata 20.-30. XX wieku, ze zbiorów Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego w Cieszynie.
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strażnicy OSP w południe w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę – w przypadku tego 
drugiego dnia, kiedy kukła wróci do miejsca wyjścia, druhowie strażaccy podpa-
lają atrapę Judosza (podyktowane jest to względami praktycznymi m.in. dlatego, 
że od 2006 roku wykorzystuje się w tym rytuale ten sam strój Judosza, co z kolei 
wynika z  faktu, że współcześnie w dobie mechanicznej zbiórki zbóż dostęp do 
młóconej cepami słomy żytniej jest znacznie ograniczony)9.

Do 2007 roku trasa pochodu biegła ulicą Cieszyńską w  kierunku Rynku, 
gdzie słomiana kukła oddawała trzy pokłony przed skoczowskim ratuszem, 
a każdy z nich głośno odliczano: „Raz! Dwa! Trzy!”. Z Rynku udawał się ulicą Biel-
ską w kierunku kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w okolice 
domu parafialnego przy ulicy Kościelnej. W tym miejscu – podobnie jak pod ra-
tuszem – Judosz oddawał trzy pokłony wychodzącemu mu naprzeciw probosz-
czowi, po czym zmierzał w  kierunku ulicy Cieszyńskiej, by powrócić pod bu-
dynek OSP (tutaj Judasz ponownie się kłaniał, ale tym razem biorącym udział 

9 Atmosferę Judosza oddają m.in. filmy: Skoczowski Judasz. Obyczaje wielkanocne w Skoczowie na 
Śląsku Cieszyńskim, reż. Rafał Cymorek, scen. Małgorzata Orawska, Skoczów 2006; Skoczów: palenie 
Judosza,  http://tnij.org/31m0k30 [dostęp 2.07.2016].

w pochodzie dzieciom)10. W 2007 roku ze społeczności lokalnej wyodrębniła się 
grupa osób sprzeciwiających się pochodowi Judasza (m.in. związanych z  Ligą 
Polskich Rodzin), głoszących, że praktykowanie tego zwyczaju godzi w uczucia 
religijne zarówno społeczności katolickiej, jak i  ewangelickiej oraz zakłóca po-
wagę Wielkiego Tygodnia. Po stronie przeciwników Judosza opowiedział się pro-
boszcz wspomnianej wyżej parafii. Organizatorzy pochodu, chcąc ocalić zwyczaj, 
który stał się wizytówką miasta, a  jednocześnie nie zaogniać sytuacji, dokonali 
w 2008 roku niewielkiej modyfikacji trasy. Obecnie pochód idzie od OSP ulicą 
Cieszyńską na Rynek pod ratusz, następnie ulicą Bielską, skręca w Poprzeczną, 
która łączy się z ulicą Kościelną, a następnie zmierza w kierunku Cieszyńskiej 
i remizy strażackiej. Na skrzyżowaniu ulic Poprzecznej i Kościelnej słomiany Ju-
dasz zatrzymuje się, by z oddali trzykrotnie oddać pokłon w kierunku kościoła 
i domu parafialnego. Mimo zmiany trasy w latach 2015 i 2016 wodzenie Judosza 
wciąż budziło kontrowersje wśród części mieszkańców i lokalnych polityków11.

W tym miejscu należy wspomnieć, że mniej więcej od 2006 roku w Wiel-
ki Piątek po zakończeniu pochodu Judasza jego organizatorzy zapraszają doro-
słych uczestników na degustację skoczowskiej tatarczówki (nalewka na korzeniu 
tataraku), która odbywa się w siedzibie ARTadresu (biurze promocji i  informa-
cji) przy Rynku. Praktyka ta nawiązuje do spotykanego dawniej powszechnie na 
Śląsku Cieszyńskim zwyczaju picia tatarczówki w Wielki Piątek, co miało spo-
żywającego zabezpieczyć przed bólami oraz chorobami jamy brzusznej12. Orga-
nizowanie wodzenia Judosza oraz wielkopiątkowego poczęstunku wspomnianej 
nalewki można odczytywać jako świadome działanie mające przypominać oraz 
zachowywać dawne zwyczaje związane z Wielkim Tygodniem. Wpisuje się w to 
także praktykowanie przez członków TMS od kilkunastu lat symbolicznego ob-
mywania się w pobliskich rzeczkach (np. Wiśle lub Bładnicy) w noc z Wielkiego 

10 W latach 60. XX wieku przebieg pochodu z Judoszem wyglądał nieco odmiennie: „ze stodoły 
zarządcy majątku farskiego u stóp Kaplicówki [...] pod plebanię, gdzie ukłonił się proboszczowi […]. 
Potem pochód podążał ulicą Wałową, Mickiewicza, Targową i Ustrońską. Następnie zwyczajowo 
ruszał pod ratusz […]. Potem przemierzano rynek, ulicę Bielską, i obok kościoła, wtrącano [Judosza 
– G.S.] do stodoły. Chochoła palono zaś [...] w Wielką Sobotę na Kaplicówce”, Orawski Robert, 
op. cit., s. 9-10.
11 Zob. Trzcionka Wojciech, Judasz przejdzie mimo gróźb, http://tnij.org/1jueaea; Bacza Jan, „Judosz” 
na cenzurowanym, http://tnij.org/73w2swc [dostęp 2.07.2016].
12 Kokotek Franciszek, Zwyczaje wielkanocne, „Zaranie Śląskie” 1908, z. 3, s. 159; Szymik Jan, 
Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim, Czeski Cieszyn 2001, s. 90. 

Wodzenie Judosza, skoczów, fot. Grzegorz studnicki 2016.
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Czwartku na Wielki Piątek13. Praktyka ta nawiązuje do funkcjonującej dawniej  
wiary, że tej nocy woda zyskuje szczególną moc – dlatego zalecano, żeby w celach 
zdrowotnych przed wielkopiątkowym wschodem słońca udać się do pobliskiego 
potoka (strumienia) lub rzeki i obmyć się, czemu miała towarzyszyć modlitwa. 
Czasem do wody doprowadzano także konie oraz zabierano ją do domów dla in-
nych domowników. Czynność tę wykonywano na pamiątkę przekroczenia przez 
Jezusa Cedronu (J 18,1)14. 

Przy okazji przywołanej tatarczówki warto dodać, że w 2006 roku członko-
wie TMS i  ówczesny burmistrz Skoczowa zwrócili się do jednej z  okolicznych 
firm produkujących napoje alkoholowe z prośbą o pomoc w produkcji oraz popu-
laryzacji tej nalewki, co poskutkowało uruchomieniem jej produkcji oraz sprze-
dażą pod nazwą „Tatarczówka skoczowska” w niektórych sklepach w okolicach 
Skoczowa15. W 2008 roku trunek ten został wpisany na listę regionalnych pro-
duktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii „Napo-
je”16. Praktykowane współcześnie wodzenie Judosza oraz inne działania związane 
z  tradycjami Wielkiego Tygodnia należy postrzegać nie tylko jako świadectwo 
czy pozostałość dawnych praktyk okołowielkanocnych Śląska Cieszyńskiego, 
ale także jako część strategii podejmowanej przez TMS, służących wytworzeniu 
oraz zachowaniu tożsamości miejsca i jego mieszkańców. Działania te wydają się 
wyrażać społeczne pragnienia identyfikacji z  pewnymi aspektami przeszłości, 
komunikują potrzebę posiadania „własnej” niepowtarzalnej tradycji, która może 
służyć budowaniu tożsamości kulturowej Skoczowa. Związane z  tym jest tak-
że tworzenie materiałów popularyzujących wiedzę na temat tego zwyczaju czy 
udzielanie wywiadów, w których podkreśla się dawność owych praktyk, ich wy-
jątkowość, symbolikę. Komunikuje się przy tym, że Judosz jest ważny dla lokalnej 
społeczności, że jest to „ciekawa”, „nasza tradycja”, „nasz zwyczaj, który robili nasi 

13 Zob. Judosz przeszedł przez Skoczów, http://tnij.org/6gl9bpm; Furtak Ewa, Czy to już koniec tatar-
czówki?, http://tnij.org/6bvpug3 [dostęp 2.07.2016].
14 Kwaśniewicz Krystyna, Zwyczaje i obrzędy doroczne, „Etnografia Polska” 1984, t. 28, z. 1, s. 180- 
-181; Kajzer Karol, Wiosenne misterium, „Kalendarz Miłośników Skoczowa 1998”, Skoczów 1997, 
s. 102-103. 
15 Zob. Orawski Robert, Firma TOORANK i skoczowskie zwyczaje wielkanocne, „Kronika Skoczow-
ska” 2008, nr 22, s. 22.
16 Wizytówka produktu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
http://tnij.org/yivp7bo [dostęp 2.07.2016].

przodkowie”, „oryginalna ciekawostka”, a zaprzestanie organizacji tego typu prak-
tyk może spowodować, że „utraci się swoją tożsamość”17.

Wśród innych inicjatyw podejmowanych przez TMS, skupionych na ochro-
nie niematerialnego dziedzictwa, były organizowane co dwa lata ‒ w latach 1996- 
-2004 – Konkursy Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim. W jego organizację 
zaangażowane były także takie podmioty jak Polski Związek Kulturalno-Oświa-
towy [PZKO] oraz Zarząd Główny ZMC, a do jury konkursu zapraszano m.in. 
etnografów, folklorystów czy językoznawców. Owocem tych konkursów były 4 
opublikowane zeszyty pt. Roztomili ludeczkowie…, w których ukazały się nagro-
dzone i wyróżnione opowiadania konkursowe18.

Dokumentowanie oraz zachowanie gwary miały na celu także działania pod-
jęte wspólnie przez TMU i Towarzystwo Miłośników Wisły – idzie tu o  stwo-
rzenie i wydanie Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego pod redakcją Jadwi-
gi Wronicz (Ustroń 1995). Wspomniane stowarzyszenia organizują również od 
wielu lat konkursy wiedzy regionalnej adresowane do dzieci i młodzieży, pod-
czas których ich uczestnicy obok wiedzy historycznej dotyczącej regionu muszą 
wykazać się pewną znajomością w zakresie gwary lub lokalnej toponomastyki. 
Inną podobną inicjatywą jest organizowany od 2003 roku konkurs gwarowy „Po 
cieszyńsku po obu stronach Olzy”, skierowany „do dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz uczniów wszystkich typów szkół zamieszkałych po obu stronach Olzy w Pol-
sce i Republice Czeskiej (Zaolziu)”. Impreza odbywa się na zmianę raz w Polsce, 
raz w Republice Czeskiej, a jej głównym organizatorem jest Sekcja Ludoznawcza 
PZKO, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego 
w Czeskim Cieszynie oraz Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” w Katowicach19.

Zabiegami ochrony niematerialnego dziedzictwa regionu objęte są także 
pewne obszary wiedzy i umiejętności kojarzące się z potocznie rozumianym tra-
dycyjnym rzemiosłem.  Ilustracją tego typu aktywności może być transgraniczna 
inicjatywa z  2014 roku podjęta przez gminę Skoczów i  Gródek (czes. Hrádek) 

17  Zob. Skoczowski Judasz..., op. cit.; Wodzenie Judosza 2014 (Skoczów, Wielki Piątek), film, 
http://tnij.org/1ek5olg [dostęp 2.07.2016]; Skoczów: palenie..., op. cit.; Judosz przeszedł..., op. cit.
18 Zob. Roztomili ludeczkowie… Zbiór opowiadań nagrodzonych w IV konkursie Znajomości Gwary 
na Śląsku Cieszyńskim, Skoczów 2004 (w artykule podany jest również skład jury konkursu).
19 Por. Po cieszyńsku po obu stronach Olzy, „Wieści Skoczowskie” 2012, nr 2, s. 15; XII Konkurs Gwa-
rowy „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”, http://tnij.org/71izkxh [dostęp 2.07.2016].
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w Republice Czeskiej ‒ chodzi tutaj o projekt Szlakiem tradycji rzemieślniczych, 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu 
Śląsk Cieszyński. Jednym z jego celów było przypomnienie historii i „promowanie 
tradycji rzemieślniczych”, co uczyniono za pośrednictwem szlaku turystycznego 
obejmującego 24 miejsca związane z działającymi dawniej i obecnie fabrykami 
oraz warsztatami rzemieślniczymi. Centralnym miejscem szlaku w  Skoczowie 
jest budynek Muzeum im. Gustawa Morcinka, w  którym niegdyś znajdowała 
się skoczowska gospoda cechowa, a obecnie prezentowane są artefakty mające 
świadczyć o działających dawniej w  tym mieście rzemieślnikach i   manufaktu-
rach. Z kolei w Gródku na potrzeby projektu wyremontowano stary młyn. Rozpo-
częcie projektu miało charakter wydarzenia (eventu) czemu towarzyszyło m.in. 
przygotowanie okolicznościowych gadżetów oraz wydanie polsko-czeskiej publi-
kacji Rozalii Wawronowicz Szlakiem tradycji rzemieślniczych (Skoczów 2014)20. 
Wspomniany projekt na poziomie efektów twardych (np. tabliczki informacyjne, 
przewodnik) można uznać za udany, natomiast wymiar efektów miękkich jest 
trudny do jednoznacznej pozytywnej ewaluacji. W tej perspektywie dawne rze-
miosło staje się głównie elementem historycznej narracji (wspomnieniem), któ-
re współtworzy atrakcję turystyczną, a „żywe” rękodzieło ogranicza się do sko-
czowskich 2 zakładów szewskich (ul. Bielska i Rynek) i 2 krawieckich (ul. Bielska 
i Cieszyńska) oraz po jednym: rymarskim (ul. Bielska), kaletniczym (ul. Wałowa) 
i zegarmistrzowskim (ul. Bielska)21. Świadczy to poniekąd o postępującym zaniku 
niematerialnego dziedzictwa w postaci wiedzy rzemieślniczej, który wydaje się 
być skorelowany z ogólnoświatową tendencją do komputeryzacji i automatyzacji 
produkcji jednorazowych dóbr konsumpcyjnych. 

Podobny charakter ma utworzony w 2010 roku Szlak Tradycji obejmujący 
obszar Śląska Cieszyńskiego w Polsce i Republice Czeskiej. Jego inicjatorami były: 
Zamek Cieszyn Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzor-
nictwem oraz Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie (personalnie niektórzy jego 
członkowie związani są z  Sekcją Ludoznawczą). Jego pojawienie łączy się tak-
że z realizacją projektu „Akademia tradycyjnego rzemiosła. Rozwój oferty tury-
stycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński”, który był dofinansowany ze środków UE. 
Na szlak składają się głównie pracownie, w których działają osoby zajmujące się 
tzw. rzemiosłem tradycyjnym. Jego otwarciu towarzyszyła wycieczka, podczas 

20 Skoczów–Hrádek. Szlakiem tradycji rzemieślniczych, http://tnij.org/441agbk [dostęp 2.07.2016].
21 Wawronowicz Rozalia, Szlakiem tradycji rzemieślniczych, Skoczów 2014, s. 16.

której  przedstawiciele mediów i zainteresowane tą tematyką osoby mogły spo-
tkać się z przedstawicielami rzemiosła i rękodzieła tradycyjnego. „Akademia tra-
dycyjnego rzemiosła” polegała na organizowaniu wystaw, tworzeniu materiałów 
promocyjnych (np. filmów), cyklu warsztatów prowadzonych przez osoby, któ-
re można określić mianem depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Jerzy Wałga, kontynuujący tradycje cieszyńskiego ruszni-
karstwa artystycznego (w 2015 roku zostało ono wpisane w Polsce na krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego22) czy Zbigniew Wałach – twórca 
instrumentów ludowych w Beskidzie Śląskim23. Szlak Tradycji stanowi uzupełnie-
nie innej inicjatywy jaką jest certyfikat „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”, 
który przyznawany jest wyrobom rzemieślniczym (z drewna, metalu, lnu, weł-
ny itp.) oraz produktom spożywczym czy rolniczym (nabiał, przetwory mięsne, 
pieczywo, napoje itp.) ze Śląska Cieszyńskiego oraz sąsiadującego z nim regionu 
Kysuce w północno-zachodniej Słowacji. Wspomniany certyfikat połączony jest 
z  kolei z  czeskim Stowarzyszeniem Marek Regionalnych (czes. Asociace regio-
nálních značek), którego jednym z celów jest tworzenie oryginalnego produktu 
turystycznego oraz promocja osób zajmujących się tradycyjnym rzemiosłem, jak 
i stworzenie warunków do kultywowania tego ostatniego24.

Podsumowując, można stwierdzić, że zachodzące w ciągu ostatnich kilkuna-
stu dziesięcioleci zmiany kulturowe oraz ich przyspieszenie powodują, że coraz 
częściej to, co społecznie jest definiowane jako ginąca – na skutek przeobrażeń 
cywilizacyjnych – „tradycja”, podlega sformalizowanej i  zinstytucjonalizowanej 
procedurze dokumentowania oraz przekazu. Wiąże się z tym także kwestia pro-
mocji rezultatów tego typu działań, ich finansowania, wykorzystania w  strate-
giach promujących konkretne miejscowości lub region czy wreszcie jako przejaw 
powiązanych z wymiarem tożsamości kulturowej procedur charakterystycznych 
dla auto-etnografii. Nieraz tak funkcjonujące dziedzictwo/tradycje przybiera-
ją formę eventu, teatralizacji lub sformalizowanych i  skonwencjonalizowanych 
przedstawień (może to zbytnie uogólnienie, niemniej przykładem mogą być 

22 Zob. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego, http://tnij.org/f6tu0je [dostęp 
2.07.2016].
23 Wycieczka Szlakiem Tradycji, http://t nij.org/trl9i83 [dostęp 2.07.2010]; Nowa Tradycja? Rzemiosło 
i dizajn. Finisaż, http://tnij.org/6dwdu0c [dostęp 2.07.2010]; Warsztaty inkrustacji, http://tnij.
org/1pzppaj [dostęp 2.07.2010]; Akademia Tradycyjnego Rzemiosła ‒ Zbigniew Wałach, film, http://
tnij.org/agwzjk3 [dostęp 2.07.2016].
24 Górolsko Swoboda produkt regionalny® , http://tnij.org/vf78zn2 [dostęp 2.07.2016].
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konkursy gwarowe dla dzieci i młodzieży, których uczestnicy coraz częściej przy-
gotowując swój występ, korzystają z tekstów gwarowych napisanych dekadę lub 
kilka dekad temu, a ich treść niejednokrotnie nie odnosi się do kontekstu, w jakim 
żyją uczestnicy konkursu). Biorąc to pod uwagę oraz przytoczone w tekście przy-
kłady działań, możemy wysnuć pewnego rodzaju konstatację, czy przypadkiem 
pojawiający się współcześnie lokalni „strażnicy tradycji”, instytucje w postaci sto-
warzyszeń miłośników regionu wraz z całym systemem finansowania tego typu 
działań ze środków samorządowych, państwowych lub międzynarodowych, uj-
mując to jako zasób w wymiarze społecznym i ekonomicznym, nie współtworzą 
współczesnego kontekstu/środowiska, w  którym przychodzi funkcjonować lub 
ma szansę przetrwać to, co definiuje się jako niematerialne dziedzictwo, a cze-
go poszczególne elementy powstały w zupełnie innym kontekście społecznym, 
politycznym, historycznym lub – ogólniej to ujmując – kulturowym.  Inną kwe-
stią, nad którą warto się pochylić, jest to, do jakiego stopnia strażnicy tradycji czy 
dziedzictwa, a tym samym proces ich przekazu podlega świadomym lub sponta-
nicznym manipulacjom, jest zależny od aktualnego kontekstu politycznego, usy-
tuowania działających podmiotów w rzeczywistości społecznej – tj. posiadanego 
kapitału społecznego, ale także ekonomicznego.
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Klementyna Ochniak-Dudek | Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka

tradycje górnicze oraz inne 
elementy salinarnego dziedzictwa 

niematerialnego Wieliczki 
i Bochni

Nazwy małopolskich miast Wieliczki i  Bochni nierozerwalnie kojarzą się 
z  górnictwem solnym. Tutejsze zabytkowe kopalnie są sławne ze względu na 
unikatowe walory historyczne i przyrodnicze, które zapewniły im miejsce na 
prestiżowej Liście Światowego Dziedzictwa   Kulturalnego i  Przyrodniczego 
UNESCO. Rozwój obu osad przedlokacyjnych, a później miast ściśle był zwią-
zany z produkcją soli, początkowo wytwarzanej przez odparowywanie solanki 
(warzelnictwo), a od XIII wieku metodą górniczą. Rozpoczęcie eksploatacji po-
kładów soli kamiennej (kolejno w Bochni, a następnie w Wieliczce), spowodo-
wało wkrótce nadanie praw miejskich obu organizmom, a ich górniczy charak-
ter został upamiętniony w obowiązujących aktualnie herbach – widnieją w nich 
narzędzia górnicze.  

Jak trafnie zauważył dr Piotr Langer1, obecnie bardzo ważną część zachowa-
nego dziedzictwa kulturowego w obu miastach górniczych stanowi specyficzna 

1 Langer Piotr, Znaczenie specyfiki dziedzictwa kulturowego miast solnych dla ich współczesnego 
rozwoju i zachowania tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem Bochni, Kraków 2011, s. 187-193. 
Piotr Langer w swej pracy doktorskiej, obronionej w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, 
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kultura salinarna, wynikająca z  tradycji pozyskiwania soli i  utrwalona w  prze-
strzeni miejskiej. Oprócz elementów materialnych obejmuje ona wartości du-
chowe, współtworzące niepowtarzalny nastrój i klimat miasta (genius loci). Do 
lokalnych dóbr dziedzictwa kulturowego o  charakterze niematerialnym należy 
zaliczyć sferę symboliczną pochodzącą od salinarnej przeszłości, znaki wizual-
ne i  dźwiękowe, język, nazewnictwo, a  wreszcie kultywowanie tradycji górni-
czych. Bogata obyczajowość górników szczególnie wyróżnia tę grupę zawodo-
wą, odnosząc się do jej tradycyjnych strojów, wierzeń, korporacyjnych rytuałów 
i obrzędów świątecznych. Przejawia się w dziełach muzycznych, rzeźbiarskich, 
przekazach ustnych itp. Niniejsza praca podejmuje próbę rozpoznania bogactwa 
kontekstów kulturowych w autentyzmie wartości wyrażonych w tradycjach i du-
chowości, mając na uwadze potrzebę ich ochrony i systematycznej popularyzacji.

symbole, znaki wizualne i audiosfera 

Jako czytelny symbol górniczej przeszłości w  krajobrazie miejskim Wieliczki 
i Bochni pozostają, dominujące nad otoczeniem, wieże szybowe łączące podzie-
mia kopalni i świat (w żargonie górniczym ‒ powierzchnia ponad wyrobiskami 
górniczymi2).

 Liczne, nieistniejące i zasypane już szyby kopalni oznaczono w przestrze-
ni miejskiej.  W Wieliczce do tego celu użyto tablic informacyjnych, a w Bochni 
szyby zlokalizowano przez ustawienie kopalnianych wózków, czyli wagoników, 
które służyły do transportu urobku w wyrobiskach podziemnych. Od 2005 roku 
funkcjonuje tzw. NaCl Bocheński Szlak Solny „na świecie”. Wytyczony charak-
terystycznym znakiem z chemiczną nazwą soli, połączył najważniejsze obiekty 
naziemne i miejsca po obiektach niezachowanych, a związanych z solą w Bochni. 
W  przestrzeni obu miast widoczne są liczne oryginalne elementy dziedzictwa 
salin, jak np. latarnie uliczne w  Wieliczce. Ich żeliwne trzony zostały opatrzo-
ne godłami górniczymi i napisem „Zarząd Salinarny w Wieliczce 1906”, wprost 
poświadczającym, że górnicze miasta korzystały z szeregu usprawnień technicz-
nych (wodociągi, kanalizacja itp.), instalowanych preferencyjnie dzięki salinom. 
Licznie występują w  pejzażu miejskim emblematy i  godła górnicze w  postaci 

zajmował się szczególnie Bochnią, ale jego uwagi ogólne dotyczące elementów kultury salinarnej 
odnieść można do obu organizmów miejskich, bez negowania ich odrębności.
2 Janicka-Krzywda Urszula, Legendy wielickiej kopalni, Kraków 1998, s. 73.

dwóch skrzyżowanych młotków, jak również wspominane już herby miast, pre-
zentujące po 3 górnicze narzędzia w pionowym układzie. Żywa jest także tradycja 
oznaczeń tradycyjnym godłem bractwa kopaczy wielickich, w  którym prócz 2 
narzędzi widnieje róg (godło znane z  najstarszej ikonografii na przedmiotach 
brackich – w  późnogotyckim kielichu zachowanym w  kościele św. Klemensa 
w Wieliczce oraz w srebrnym rogu ufundowanym dla bractwa kopaczy przez Se-
weryna Bonera w 1534 roku, który to róg jako znakomite dzieło złotnictwa rene-
sansu norymberskiego uważany jest za symbol bogactwa staropolskich Żup Kra-
kowskich). Godła górnicze i kopackie są stosowane na licznych współczesnych 
akcesoriach służących do górniczych uroczystości, m.in. broni paradnej. Pocho-
dzące od herbu miejskiego czy godła kopackiego logotypy oficjalnie używane są 
przez Muzeum Żup Krakowskich i Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Kopalnię Soli 
w Bochni.  

 Ciekawy element salinarnej przeszłości przetrwał w  pejzażu dźwięko-
wym Bochni. W  kompleksie szybu Campi usłyszeć można charakterystyczny 
dźwiękowy sygnał zmiany szycht. Obecnie buczek elektryczny zastąpił pierwotny 
sygnał wyznaczający początek i koniec pracy górników, którym był charaktery-
styczny świst pary z przyszybowej maszyny wyciągowej3. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że z autentycznej audiosfery kopalni zachował się jeszcze przy 
niektórych szybach specyficzny dzwonek, którym obsługa szybowa (tzw. sygna-
liści) zapowiada moment uruchomienia urządzenia wyciągowego (tzw. klatki). 
Dźwięk dzwonka zawieszonego w  szczycie nadszybia zwoływał w  przeszłości 
górników do pracy, co upamiętniły liczne pieśni górnicze4. Współcześnie moż-
na jedynie zobaczyć taki dzwonek zawieszony na nadszybiu szybu Daniłowicza 
w Wieliczce, nie jest bowiem już używany.

Język i nazewnictwo

Prócz form specyficznego i oryginalnego języka, wytworzonego przez wieki w tu-
tejszym środowisku górniczym (którego przykłady podano wcześniej), żywe są 
odniesienia do funkcjonowania solnych przedsiębiorstw w  licznych nazwach 

3 Langer Piotr, Znaczenie specyfiki..., op. cit., s. 189.
4 Np.: „Już się rozlega miły głos dzwoneczka z naszej wieży, więc spieszmy wraz, jak każe los, nad 
szyb niech każdy bieży”; Zbiór pieśni górniczych, zebrał i opracował Mieczysław Nigrin, Katowice 
1959, s. 4.
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topograficznych. W przynajmniej 27 nazwach ulic, placów, osiedli i innych miejsc 
w Wieliczce i Bochni utrwaliła się salinarna oraz górnicza przeszłość, np. Zamek 
Żupny, Planty Salinarne, ulice: Prasołów, Warzycka, Górnicza, Solna, Warzelni-
cza, Za Szybem. Wyróżnia się najbogatsza grupa ulic, których opisowe nazwy 
były tworzone doraźnie od nazw szybów (np. w Wieliczce – Janińska, Seraf, Boża 
Wola, Górsko, i w Bochni – Campi, Regis, Gazaris, Floris, Trinitatis). Niejedno-
krotnie wobec zlikwidowania dawnych szybów jedynie nazwy ulic (lub placów) 
dokumentują obecnie ich istnienie, jak w przypadku ulic Janińskiej, Boża Wola, 
Seraf, Regis, Gazaris czy Floris. W nazwach ulic uhonorowano także osobistości 
ważne dla salin, np. Stanisław Kuczkiewicz (Wieliczka), Antoni Langer, Edward 
Windakiewicz (Bochnia) oraz uwieczniono patronów górniczych: ulic Św. Barba-
ry, św. Kingi, Zaułek św. Mikołaja. 

Religijność i wierzenia

Wobec niebezpieczeństw zagrażających każdego dnia górnicy od zawsze odczu-
wali potrzebę zapewnienia sobie ochrony i opieki sił nadprzyrodzonych, zwłasz-
cza w miejscu pracy – w kopalni. Wiara w Opatrzność Boską, świętych i patronów 
nie jest wyjątkowa w polskiej religijności, ale cenną spuścizną górniczej kultury 
duchowej są poświęcone im podziemne kaplice i miejsca kultu religijnego, któ-
rych w Wieliczce na przestrzeni wieków szacuje się, że powstało 40, a w Bochni 
20. Obie kopalnie miały kaplice Aniołów Stróżów – świętych duchów opieku-
jących się człowiekiem i chroniących go od nieszczęść5. Zachowany w zbiorach 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (MŻKW) wizerunek Anioła Stróża z 1691 
roku stanowi najstarszy przykład malarstwa pochodzącego z  kopalni6. Grono 
świętych orędowników, pośredniczących w kontakcie tutejszych górników z Bo-
giem, było w  przeszłości bardzo szerokie (m.in. św. Klemens, św. Antoni, św. 
Mikołaj)7, a obecnie pierwszoplanowe znaczenie mają św. Kinga i  św. Barbara, 
których wspomnienia liturgiczne 24 lipca i 4 grudnia uświetniają uroczyste msze 
odprawiane pod ziemią. Zwłaszcza sięgający średniowiecza kult św. Kunegundy, 

5 Kalwajtys Elżbieta, Ostatnie „Szczęść Boże” ‒ motyw śmierci w kulturze górników w kopalniach soli 
Wieliczki i Bochni, „Rocznik Muzeum Etnograficznego” 1994, t. 11, s. 83-84.
6 Zabytkowa Kopalnia Soli Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Wieliczka 2015, s. 78.
7 Janicka-Krzywda Urszula, Wierzenia górników wielickich, „Studia i Materiały do Dziejów Żup 
Solnych w Polsce” 1979, t. 8, s. 137-138.

z którą według najpopularniejszej legendy wiąże się odkrycie złóż soli na polskich 
ziemiach, jest obecnie pielęgnowany w  sposób ożywiony. Zwyczaj dorocznych 
pielgrzymek górników do grobu św. Kingi w  Starym Sączu 24 lipca nawiązuje 
do odwiecznych tradycji wypraw przebłagalnych załogi w  momentach wiel-
kich zagrożeń obu kopalni (pożarów, wycieków wodnych)8. Źródła historyczne 
dostarczają dowodów codziennych modlitw górników przed rozpoczęciem pracy. 
Ślady pobożnych śpiewów w kaplicach kopalni odnaleźć można już w XVII wieku, 
kiedy zanotowano, że od świecy, którą „zawsze do śpiewania zapalano”, powstał 
groźny pożar w kaplicy św. Kunegundy w Komorze Boczaniec9. Wiadomo też, 
że opuszczając się do pracy w głębinach, górnicy śpiewali antyfonę „Salve Regi-
na”. Pobożne wezwanie do Boga „Szczęść Boże” przewija się w licznych pieśniach 
górniczych. Weszło także w użycie jako pozdrowienie wypowiadane do dziś obo-
wiązkowo przez pracowników kopalni na powitanie oraz w momencie opuszcza-
nia się klatki górniczej windy w głąb kopalni. 

 Niezależnie od kultu religijnego, a czasami równocześnie z wiarą w Bo-
ską Opatrzność spleciona pozostawała wiara w opiekuńczego ducha podziemi: 

Duch gór w głębinie mieszka skał
i strzeże skarbów ziemi zwał, 
górnika zaś za jego trud 
obfitym darzy plonem rud, 
by dziatki żywił i żył sam. 
Górnikom swą opiekę dał, 
on chroni przed powodzi złem, 
powietrza klęską, śmierci snem, 
on strzeże was i czuwa tam. 
Górnicza brać! Szczęść Boże wam!10 

Poświadczone przekazami ustnymi i nadal wykonywanymi pieśniami górniczy-
mi są wierzenia załóg w podziemnego władcę kopalni, nazywanego Skarbnikiem 

8 Kalwajtys Elżbieta, Świadectwa kultu świętej Kingi w górnictwie solnym, „Studia i Materiały do 
Dziejów Żup Solnych w Polsce” 2001, t. 21, s. 259-262; Krzyż i sól. Dziedzictwo wiary wielickich 
górników, Wieliczka 2016, s. 13-14.
9 Kalwajtys Elżbieta, Ostatnie „Szczęść Boże”..., op. cit., s. 82.
10 Pieśń Szczęść Boże Wam [w:] Zbiór pieśni górniczych, op. cit., s. 47-48.
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lub tylko krótko określanego zaimkiem „On”, co wypowiadano z  szacunkiem 
i obawą przed demonem11. Z podobnych przesłanek wywodzą się liczne przesądy, 
praktyki magiczne i niepisany kodeks zachowania w podziemnych wyrobiskach12. 
Mniej groźne wydawały się gnomy (według dawnych wierzeń pokraczne duszki 
podziemne, strzegące ukrytych skarbów), których karłowate postacie znane są 
w Wieliczce z rzeźb solnych powstałych na przełomie XIX i XX wieku oraz deko-
racji karty tytułowej zapisu nutowego utworu Pląsy gnomów13. 

Tradycje i zwyczaje

Bardzo ważnym symbolem tradycji górniczej jest ubiór, który wyróżnia górni-
ków jako grupę zawodową i społeczną, stanowi bowiem oznakę przynależności 
do cieszącego się szacunkiem „stanu górniczego”. Czarny mundur galowy jest 
używany chętnie podczas uroczystości zarówno świeckich, jak i religijnych, ofi-
cjalnych (np. obchodów świąt państwowych) oraz w kręgu rodzinnym. Skrom-
niejszy mundur służbowy w kolorze stalowym jest wykorzystywany przez wyższy 
personel kopalni podczas pełnienia codziennych obowiązków. W obu występuje 
zróżnicowanie dystynkcji i stopnia górniczego. Szczególnie jednak mundur galo-
wy, ukształtowany w wyniku długiego procesu przemian od XVIII wieku, obfitu-
je w tradycyjne elementy i ozdoby oraz oznaki dystynkcji (np. kolor pióropusza 
przy nakryciu głowy, tzw. czaku, uzależniony jest od stopnia: czarny dla górni-
ków, biały dla inżynierów i dyrektorów generalnych, zielony dla grupy wyższych 
dyrektorów generalnych oraz czerwony dla członków orkiestry górniczej)14. To-
warzyszą mu różne rodzaje broni paradnej, jak szpady górnicze nadawane zasłu-
żonym górnikom, kordziki itp. Barty, czyli okazałe topory stalowe osadzone na 
ozdobnym, często inkrustowanym stylisku, były w XVII i XVIII wieku symbolem 

11 Janicka-Krzywda Urszula, Wierzenia..., op. cit., s. 131-136; Janicka-Krzywda Urszula, Górnicy 
wielickiej kopalni, Kraków 1999, s. 34-38.
12 Martin Karol, Wierzenia i przesądy górnicze jako nieformalny kodeks pracy [w:] Dziedzictwo i hi-
storia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych, seria: „Prace 
Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Krakowskiej” 2005, nr 111, Wrocław 2005, s. 183-186.
13 Zapis nutowy poloneza na chór męski skomponowanego przez Mieczysława Nigrina ok. 1923 
roku. Zbiory Specjalne MŻKW, nr 823.
14 Preidl Wojciech, Wójcik Andrzej, Polski mundur górniczy – tradycja i współczesność [w:] Dzieje 
górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 4, red. Paweł P. Zagożdżon, Maciej Ma-
dziarz, Wrocław 2012, s. 329, 334.

władzy bachmistrzów, a w XIX i XX wieku przekształciły się w skromniejsze, ce-
remonialne laski sztygarskie. Do dziś sztygarzy zabierają na wędrówkę po kopalni 
tzw. kilofki sztygarskie, które pozostały symbolem władzy, ale też mają całkiem 
praktyczne zastosowanie, służą bowiem do ostukiwania stropu i ociosów.

Najbardziej widocznym w  przestrzeni miejskiej ucieleśnieniem  niemate-
rialnego dziedzictwa górników są występy (koncerty, parady), umundurowanych 
i utrzymywanych przez kopalnie dwóch orkiestr o bardzo szacownych metrykach. 

Wielicka orkiestra górnicza chwali się ponad 185 latami nieprzerwanej 
działalności od ok. 1830 roku. Początkowo głównie umilała pobyt gości w ko-
palni, koncertując również w wielickich parkach. Założenie zespołu bocheńskie-
go oficjalnie miało miejsce w 1880 roku przez Antoniego Langera (zm. 1910), 
którego imię przyjęło powstałe w 2003 roku Stowarzyszenie Górnicze „Suto-
ris”, mające na celu kultywowanie muzyki górniczej i tradycji górnictwa solne-
go. Współcześnie kontynuowane są świetne tradycje kapeli salinarnych, które 
uczestniczyły w nabożeństwach kościelnych, tradycyjnych świętach górniczych 

Orkiestra kopalni bocheńskiej, fot. Krzysztof Stompór 2005.
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oraz uświetniały obchody o  charakterze narodowo-państwowym. „Weszło 
w zwyczaj, że w przededniu świąt narodowych i  rocznic bohaterów polskich, 
orkiestra defilowała głównymi ulicami miasta, grając marsze i pieśni patriotycz-
ne”15, co obecnie nadal zdarza się w Bochni w niedzielne poranki. Ponadto od 
niedawna w sezonie letnim odrodziła się tradycja cotygodniowych bezpłatnych 
koncertów, dawanych przez muzyków w  galowych, górniczych mundurach 
w altanach na terenie parków salinarnych (Planty Salinarne w Bochni oraz Park 
Kingi w  Wieliczce). Ich występy tworzą specyficzny klimat stanowiący o  od-
rębności obu miast górniczych, bogactwie ich historii i ciągłości tradycji. Trze-
ba bowiem zaznaczyć, że w repertuarze orkiestry mają między innymi utwory 
o bardzo długiej historii. Podobnie jak pieśni górnicze (wykonywane zresztą 
często wspólnie z salinarnymi orkiestrami przez chóry i Towarzystwo Śpiewa-
cze „Lutnia”, działające w Wieliczce od 1872 roku), swymi korzeniami sięgają 
XIX wieku. Współcześnie przez wielicki chór „Lutnia” śpiewana jest większość 
pieśni górniczych wydanych w 1959 roku w zbiorze przez Mieczysława Nigri-
na (1876-1963). Ten muzyk, zatrudniony w kopalniach Bochni i Wieliczki od 
końca XIX wieku, był zasłużonym kapelmistrzem orkiestry salinarnej oraz dy-
rygentem i prezesem w Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia”. Już od co najmniej 
1906 roku kierował chórem górniczym w Bochni16, a w swej długiej i aktywnej 
karierze komponował pieśni i utwory muzyczne. Niemal wszystkie z pieśni ze-
branych i opracowanych przez Nigrina powstały na podstawie pieśni śpiewa-
nych przez polskich studentów akademii górniczych na przełomie XIX i  XX 
wieku, głównie w styryjskim Leoben, a także w czeskim Przybramiu czy w Frei-
bergu w Saksonii. Polskie słowa pieśni były układane lub tłumaczone z niemiec-
kiego przez polskich akademików, którzy później, jeszcze przed pierwszą wojną 
światową, byli związani zawodowo z Wieliczką i Bochnią, jak Zdzisław Kamiń-
ski, Feliks Piestrak, Windakiewicz17. 

   Ze środowiska akademii leobeńskiej wywodzi się także tradycja, która 
wraz ze spolonizowaną oprawą słowno-muzyczną stała się za pośrednictwem 
krakowskiej Akademii Górniczej (po drugiej wojnie światowej nazwanej Akade-
mią Górniczo-Hutniczą) jedną z najpopularniejszych ceremonii korporacyjnych 

15 Wojciechowski Teofil, Jubileusz stulecia orkiestry salinarnej bocheńskiej 1880-1980 (rys historycz-
ny), Kraków 1980,  s. 11.
16 Zbiory Specjalne MŻKW, nr inw. 1203.
17 Zbiór pieśni górniczych, op. cit., s. X-XV.

górników w  Polsce: przyjęcie kandydatów do stanu górniczego, czyli tzw. 
„skok przez skórę” 

Kulminacją obrzędu przyjmowania do braci górniczej młodych adeptów 
(zwanych fuksami, lisami) jest przeskoczenie przez tradycyjną „skórę”, która była 
dawniej ważnym elementem wyposażenia górnika. Przypasywana z tyłu, ułatwia-
ła pracę, używano jej bowiem do siedzenia i w razie potrzeby do ochrony kolan. 

Zazwyczaj obrzęd uroczystego i  symbolicznego wprowadzenia do grupy 
zawodowej  odbywa się w  trakcie obchodów święta górniczego, które powią-
zane jest z  dniem 4 grudnia ‒ św. Barbary, patronującej górnikom. Pierwszym 
elementem Barbórki w kopalniach małopolskich jest obowiązkowo bardzo uro-
czysta msza odprawiana w  kaplicach podziemnych lub kościele parafialnym. 
Uroczysty nastrój i podniosłość dnia jest podkreślana odświętnymi mundurami 
górników oraz udziałem orkiestr. Po mszy odbywa się część oficjalna obchodów. 
Następuje omówienie zadań i dokonań przedsiębiorstwa oraz rodzaj akademii, 
połączonej z  wręczaniem odznaczeń, a  dla zasłużonych pracowników – szpad 
górniczych. W bocheńskiej kopalni odbywa się później mniej formalna zabawa 
o charakterze biesiady, czyli tzw. karczma piwna. Zgodnie z nazwą pije się dużo 

„Skok przez skórę” trzymaną przez dyrektorów kopalni w Bochni,  

fot. Grzegorz Stodolny 2014. 
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z  pamiątkowych kufli, specjalnie wykonanych na tą okazję. Zabawa rządzi się 
własnym scenariuszem, jest przeplatana śpiewami pieśni i rywalizacją „ław”. Za-
rządza „Wysokie, a w sprawach piwnych nigdy nieomylne Prezydium”, a żartować 
w tym dniu można wyjątkowo także z przełożonych. W Wieliczce Barbórka ma 
głównie oficjalny charakter, gdyż karczma piwna dla pracowników kopalni odby-
wa się w innym terminie i  jest wewnętrzną, zamkniętą uroczystością, która dla 
nieskrępowanej zabawy nie jest rejestrowana fotograficznie. 

Warto zaznaczyć, że górnicze zgromadzenia biesiadne nie ograniczają 
się tylko do Barbórki. W Wieliczce odbywają także spotkania tzw. starych 
strzech, nieformalnej grupy górników o  długim stażu pracy, którzy zapra-
szają do swego grona wybrane osoby. O zwyczajach i nieformalnym charak-
terze spotkań Starych Strzech Gór Wielickich sporo mówią pamiątkowe ta-
blice z  fotografiami członków i  uczestników, ukrytych pod pseudonimami 
vel imionami w rodzaju „Kudłata strzecha” czy „Cycata strzecha”. Przykłado-
wo tableau z 1984 roku prezentuje w gronie kapituły osoby podpisane jako 
„Cyrulik”, „Podskarbi”, „Starsza strzecha”, „Wielki Mistrz Kapituły”, „Góralska 
Strzecha”, „Skryba”, „Podpisek”. Wśród szeregowych członków znajduje się 
ówczesny dyrektor kopalni Ignacy Markowski – „Śpiewająca Strzecha”, a na 
marginesie widnieje „Fuks”, który dopiero musiał zapracować na zaszczyt do-
łączenia do Starych Strzech. Na pamiątkę spotkań strzech zamawiane bywają 
także różne akcesoria z pamiątkowymi napisami, np. szable i pasy górnicze, 
kryształowe rogi18. 

Tradycje korporacyjne Starych Strzech, reaktywowane w  Wieliczce w  la-
tach 70. XX wieku, nawiązują do starszych zwyczajów znanych ze wspominanych 
już środowisk akademickich. W  zbiorach Muzeum Żup Krakowskich znajdują 
się przykłady dziewiętnastowiecznego tableau z  podpisami czy pamiątkowych 
dewizek do zegarka Edwarda Windakiewicza z czasu jego studiów w Akademii 
Górniczej w Leoben, na których późniejszy ministerialny urzędnik, akademicki 
wykładowca oraz wybitny specjalista w dziedzinie halurgii i przemysłu solnego 
figuruje jako Stiefel (niem. kozak, but z cholewą)19.  

     O ile przedstawione wyżej świeckie tradycje (Stare Strzechy, „skok przez 
skórę”) nie są oryginalne, ale charakterystyczne dla różnych ośrodków górniczych, 
to w  tutejszym środowisku górników zachował się dawny, unikatowy obrzęd 

18 Informacje uzyskane przez autorkę w rozmowach z pracownikami kopalni i uczestnikami spotkań.
19 Zbiory Sztuki MŻKW, nr inw. V/701/1.

znany jako Ostatnie „szczęść Boże”. Rejestruje go obraz namalowany przez Pio-
tra Stachiewicza w 1892 roku, który zreprodukowany został pod wymienionym 
tytułem w albumie obrazów wielickiej saliny, wydanym w 1931 roku20. Ostatnie 
„Szczęść Boże” to pożegnanie zmarłego górnika przez współtowarzyszy w cza-
sie pogrzebu. Kiedy trumna jest opuszczana, asystujący górnicy w świątecznych 
mundurach jednocześnie unoszą czapki skandując „Szczęść Boże” i gaszą lamp-
ki górnicze (przed II wojną światową towarzyszyło temu upuszczenie na ziemię 
górniczych „zicherek”, które gasły samoczynnie). Ten rytuał, towarzyszący od-
prowadzaniu kolegi na miejsce wiecznego spoczynku, jest trwale wpisany w pej-
zaż górniczego miasta, obserwuje się go współcześnie na pogrzebach górników, 
żegnanych przy dźwiękach orkiestry górniczej21. 

Dawne tradycje i  obrzędy, kultywowane od pokoleń, pełnią ważną funkcję 
w procesie identyfikacji społeczności górniczej i mieszkańców obu miast. Wespół 
z innymi, scharakteryzowanymi na początku elementami kultury górniczej i sali-
narnej (zaznaczonymi m.in. w miejskim nazewnictwie, symbolach oraz innych zna-
kach wizualnych i dźwiękowych) współtworzą poczucie tożsamości oraz patrio-
tyzm lokalny, objawiający się dumnym przekonaniem o wyjątkowości mieszkańców. 

Za najważniejsze elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w  przestrzeni górniczej Wieliczki i  Bochni, zasługujące na ochronę i  troskliwe 
wsparcie w upowszechnianiu, można uznać oryginalne aspekty obrzędów sakral-
nych i świeckich, takich jak Ostatnie „Szczęść Boże”, ceremonie świąt górniczych 
i  religijnych związanych z  patronami górnictwa solnego. Zaliczyć tutaj trzeba 
także budowę i ciągłe użytkowanie podziemnych miejsc kultu. Na podkreślenie 
zasługuje często ich unikatowy wystrój rzeźbiarski, uzyskany w soli dzięki prze-
kazywanym przez generacje umiejętnościom rzemieślniczym. Pielęgnowanie 
tradycyjnej obyczajowości, związanej ze strojem, pieśniami i muzyką górniczą, 
przyczynia się nie tylko do dalszego zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego, ale może stanowić szansę dla współczesnej atrakcyjności Wieliczki i Boch-
ni, wyróżniając je spośród innych miast turystycznych oraz generując rozwój 
w epoce postindustrialnej. 

20 Wieliczka. Państwowa Żupa Solna. Album Kolorowanych Reprodukcji Obrazów Art. Malarzy 
Stachiewicza i Tetmajera, Wieliczka 1931.
21 Kalwajtys Elżbieta, Ostatnie „Szczęść Boże”..., op. cit.,  s. 87; Gawroński Wojciech, Wspomnienie 
pośmiertne o Januszu Wiewiórce (1935-2015), „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 
2015, t. 30, s. 162.
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Małgorzata Oleszkiewicz | Muzeum Etnograficzne  
im. Seweryna Udzieli w Krakowie 

Magazyn Obrzędów.  
Niematerialne dziedzictwo 

w muzeum na przykładzie śladów 
Emausu i Rękawki w zbiorach 

Muzeum Etnograficznego 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie

W Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie (MEK) od lat 60. 
XX wieku wisi na drzwiach tabliczka z  napisem „MAGAZYN OBRZĘDóW”. 
Wydawałoby się że jest niemożliwe zebranie i zmagazynowanie czegoś tak  nie-
materialnego jak obrzędy.  

W  istocie jest to magazyn muzealiów, czyli zabytków, przedmiotów jak 
najbardziej materialnych. W MEK do dziś utrzymuje się strukturalne rozgrani-
czenie na działy merytoryczne: Kultury Materialnej, Strojów i  Tkanin, Sztuki, 
Kultury Społecznej (dawniej nazywany działem Obrzędów), obejmujące polską 
kulturę ludową oraz Kultur Pozaeuropejskich. Dokonano tu więc skrótu i w peł-
nym brzmieniu powinno być napisane: „Magazyn Działu Obrzędów”. Taki po-
dział, widoczny również w historycznej ekspozycji tworzonej w latach 50. i 60. 
XX wieku, oparty został na teorii polskiego etnografa Kazimierza Moszyńskiego 
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(1887-1959). Wydzielił on kulturę materialną, której wytwory zaspokajają ma-
terialne, czyli najbardziej podstawowe potrzeby człowieka, kulturę duchową 
(inaczej umysłową), która zaspokaja potrzeby ducha, m.in. poprzez sztukę, oraz 
kulturę społeczną, czyli to wszystko, co organizuje życie człowieka w grupach, 
a więc np. instytucje społeczne takie jak rodzina. Sam Moszyński zaznaczał, że 
jest to podział jedynie porządkujący opis kultury i dlatego: „Nie należy jednak 
tego rozróżnienia brać dosłownie. Wszystka kultura jest w gruncie rzeczy ducho-
wa, wszystka jest społeczna; kultury niespołecznej i nieduchowej nie ma i być nie 
może”1. Druga, immanentna część tej teorii mówi, że w ramach kultury zarów-
no materialnej, społecznej i duchowej mamy do czynienia z wytworami kultury, 
które mogą przyjmować postać niematerialną, np. język, umiejętności, zwyczaje, 
obrzędy, oraz materialną, jak rzeczy, wszystko to, czego można dotknąć2. 

Przyjmując takie założenie, możemy teraz więc zadać pytanie: czy w ogóle 
istnieje i  gdzie przebiega granica między niematerialnym a  materialnym dzie-
dzictwem kulturowym? Jak to wygląda w przypadku muzeum?

Katarzyna Barańska przytacza znaną definicję muzeum używaną przez Mię-
dzynarodową Radę Muzeów ICOM, która mówi: 

Muzeum jest trwale istniejącą instytucją, nienastawioną na osiąganie zysku, służącą 

społeczeństwu i jego rozwojowi, otwartą dla publiczności, która pozyskuje, konser-

wuje, udostępnia i wystawia w celu badawczym, edukacyjnym lub dla rozrywki ma-

terialne i niematerialne świadectwa ludzi oraz ich środowiska.3

I dalej, rozwijając myśl o sensie i możliwościach w muzealnej praktyce roz-
działu materii od niematerialnych świadectw, pisze tak:

 […] przeprowadzenie radykalnego rozdziału tego, co materialne, od tego, co niema-

terialne, jest równie trudne, co przeprowadzenie podziału na to, co przynależne do 

natury, i to, co przynależne do kultury. Obie te sfery przenikają się i zazębiają – jest 

to wyraźne także w  magazynach muzealnych. […] zbiory muzealne – nazywane 

1 Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. 1, Kultura materialna, Warszawa 1967, s. 18-19.
2 Ibidem, s. 14-15.
3 Barańska Katarzyna, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, 
Kraków 2013, s. 58. Wyróżnienia w tym i kolejnych cytatach pochodzą od autorki artykułu.

przedmiotami, muzealiami czy obiektami – stanowią jedną kategorię, bez roz-

graniczenia na ich materialną lub niematerialną przynależność.4 

Podobne stanowisko zajmuje Janusz Barański, twierdząc, że w świecie rze-
czy, w tym pośród kolekcji muzealnych, nie jest możliwe zajmowanie się wyłącz-
nie ich sferą materialną, gdyż „rzeczy zawsze znaczą w kontekście”5. Czesław Ro-
botycki również postrzega muzeum, i  to nie tylko muzeum etnograficzne, jako 
„miejsce dla idei i rzeczy”6.

Przyjmując więc z  pełnym przekonaniem, utwierdzonym przez powyższe 
uwagi jak i praktykę pracy w muzeum, punkt widzenia, że zbiory muzealne sta-
nowią jedną kategorię świadectw ludzi i środowiska, bez rozgraniczenia na ma-
terialną i niematerialną przynależność, możemy też za Anną Wieczorkiewicz po-
traktować je „jako szczególny opis świata – inny niż ten dokonywany za pomocą 
języka, ale istniejący w  związku z  nim”7. Otwórzmy więc drzwi do „magazynu 
obrzędów” i zobaczmy, co i w  jaki sposób za pomocą jego zawartości jesteśmy 
w stanie: odczytać/opisać/zaprezentować.

W magazynie tym zgromadzono kilka znaczących kolekcji, takich jak pisan-
ki, dewocjonalia, pieczywo obrzędowe i zabawki. Kolekcja zabawek jest jedną ze 
znaczniejszych w Polsce, a z pewnością najstarszą, która zawiera zabawki pocho-
dzące z ludowych ośrodków zabawkarstwa drewnianego. Wśród nich szczególną 
rolę odgrywają zabawki, które sprzedawane były na Emausie, Rękawce i odpuście 
św. Stanisława, tylko w tym czasie i w tym miejscu. W znakomitej większości nie 
mają one swoich odpowiedników w innych muzeach czy zbiorach prywatnych. Ko-
lekcja w dużej mierze jest historyczna, sięgająca końca XIX wieku, stąd też przy-
bliżmy, czym były Emaus i Rękawka na przełomie XIX i XX wieku, w tej ulubionej 
przez etnografów „osobliwej stopklatce”8. Jak pisał Stanisław Cercha w 1896 roku: 

Pierwszym na wiosnę kiermaszem, na który dążą krakowianie, jest odpust na pół-

wsiu Zwierzynieckim, przytykającem do Krakowa. Odpust ten nazywa się „Emaus”, 

4 Ibidem, s. 95.
5 Barański Janusz, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007, s. 20.
6 Robotycki Czesław,  Nie wszystko jest oczywiste. Muzeum etnograficzne – miejsce dla rzeczy i idei, 
Kraków 1998, s. 145.
7 Wieczorkiewicz Anna, O funkcji i retoryce wypowiedzi muzealnej. Pejzaż muzealny, „Polska Sztuka 
Ludowa. Konteksty” 1993, R. 47, nr 1, s. 11-16.
8 Barański Janusz, Od kultury ludowej do folkloryzmu regionalistycznego [w:] Kultura ludowa. Teorie. 
Praktyki. Polityki, red. Barbara Fatyga, Ryszard Michalski, Warszawa 2014, s. 77.
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na który udaje się ludność tak wiejska, jak miejska, ażeby tam wysłuchawszy nabo-

żeństwa w  klasztorze Norbertanek, zaopatrzyć swe dzieci w  siekierki drewniane 

i dzwonki gliniane.9

Na początku XX wieku może niekoniecznie zdawano sobie sprawę z istoty 
tego dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa, jakim był ówczesny Emaus, do-
strzegano jednak siłę i ciągłość tradycji. Jak donosił „Kurier Literacko-Naukowy” 
w 1926 roku: 

Zwyczaj Emausu dawny utrzymuje się tradycjonalnie z  pokolenia na pokolenie 

w Krakowie. Miejscem tego zebrania, na które niemal cała ludność krakowska się 

udaje, jest wzgórze na przedmieściu Zwierzyńca […]. A  jednak jakaś siła tradycji 

wszystkich na ten spacer z domu wypędza, wszyscy spieszą na ten narodowy czy 

ludowy tylko obchód, bojąc się, aby nie zaginął, bo tak ich babki i dziadkowie, 

ich matki i ojcowie spieszyli.10

Kolejna „stopklatka przełomu XIX i XX wieku”11 to Rękawka, w której rów-
nież uczestniczyła jeżeli nie cała, to większość ludności Krakowa. Jak opisywała 
Maria Estreicherówna, w latach 1848-1863 odbywało się to tak: 

Wtorek wielkanocny miał charakter świąteczny dzięki Rękawce, na którą udawano 

się w podobny sposób jak na Emaus [...] i w takim razie nie brakło we wtorek tłu-

mów pod kościółkiem św. Benedykta. Zabawa na Rękawce polegała jeszcze wtedy 

na rzucaniu z góry jajek, bułek, orzechów, pierników itd., a nawet drobnych monet 

stojącym w dole pauprom. Niegdyś Artur Potocki zakupywał w tym celu cały towar 

w rozstawionych na górze kramach[…].12 

9 Cercha Stanisław, Dzwonki gliniane i siekierki drewniane z kiermaszów krakowskich, „Lud” 1896, 
t. 2, s. 217-220.
10 „Kurier Literacko-Naukowy”, dodatek do nr. 94 „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z 4 kwiet-
nia 1926, s. 8-9.
11 Barański Janusz, Od kultury ludowej..., op. cit.,  s. 77.
12 Estreicherówna Maria, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848-1863, Kraków 1968, 
s. 197.

Rękawka to nazwa swoistego festynu ludowego, pochodząca od miejsca, 
czyli kopca Krakusa, od 1836 roku przeniesiona na pobliskie wzgórze Lasoty przy 
kościółku św. Benedykta. Od końca XIX wieku zaprzestano zwyczaju zrzucania 
ze wzgórza wiktuałów, ale zarówno kiermasz odpustowy z  takim samym asor-
tymentem towarów jak na Emausie, jak i karuzele rozstawiane w  tym miejscu, 
w każdy wtorek po Wielkanocy przetrwały do dzisiaj. 

„Każdy wreszcie powraca z siekierką taką i dzwonkiem glinianym jako świa-
dectwem, że był na Emausie”13. Te słowa świadczą o ogromnej popularności tych 
przedmiotów pod koniec XIX wieku. W MEK zachowało się 14 drewnianych sie-
kierek, w tym wycinane z drewna, zdobione wypalaniem, które w XIX wieku fu-
rami wypełnionymi po brzegi przywożone były na Emaus i Rękawkę z pobliskiej 
Trzemeśni, jak i siekierki malowane, których „lasy jeżyły się w koszach”14, wyrobu 
krakowskich murarzy. Są to miniaturki czekanów i toporków, służących nie tylko 
do walki, pokazów sił i zręczności, ale też będących zwykle atrybutami dorosłych 
mężczyzn, stąd niewątpliwie te zabawki stanowiły wówczas obiekty pożądania 
wszystkich chłopców. 

Dzwonki gliniane to wyroby krakowskich garncarzy, wytwarzających je spe-
cjalnie na te wiosenne odpusty. W kolekcji MEK znajduje się jeden, dosłownie je-
den, taki dzwonek. Od początku mojej pracy w muzeum zawsze frapowało mnie 
zagadnienie: dlaczego rzecz tak w tym czasie popularna znalazła się w zbiorach 
muzealnych tylko w jednym egzemplarzu? Może jednak wypadałoby postawić to 
pytanie inaczej: dlaczego dzwonek emausowy znalazł się w zbiorach muzealnych 
aż w jednym egzemplarzu, czy inaczej ‒ dlaczego w ogóle znalazł się w kolekcji? 
Stanowi pojedynczą reprezentację zjawiska, jest przykładem tego typu zabawek-
-pamiątek z Emausu i staje się pojedynczym znakiem-symbolem. Czy dzwonek 
umieszczony w muzeum, a więc wyrwany ze swojego kontekstu straganu emau-
sowego, może być reprezentantem całego Emausu? Czy będzie to nadużycie i tyl-
ko złudzenie adekwatnego przedstawiania świata, jak wg Jamesa Clifforda „maska 
plemienia Bambara” staje się etnograficznym metonimem kultury Bambara15.

Dzwonek emausowy może do nas przemówić o  sposobie wytwórczości, 
o kształcie, materiale, ale w pewien sposób jest niemy. Nie słyszymy wydawanych 

13 Cercha Stanisław, Dzwonki gliniane..., op. cit., s. 217-220.
14 Ulanowska Stefania, Co to jest Rękawka?, Kraków 1884, s. 6. 
15 Clifford James, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, tłum. Joanna Iracka, „Polska Sztuka Ludowa. 
Konteksty” 1996, R. 47, nr 1-2, s. 37.
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przez dzwonek dźwięków, a nawet gdyby je odtworzyć, to czy dałyby nam one 
możliwość zanurzenia się w audiosferę tych dawnych odpustów? 

W  rękopiśmiennych zbiorach archiwalnych MEK zachowały się dość do-
kładne opisy Emausu i Rękawki, sporządzone w 1905 roku przez Antoniego Mok-
steina, Jerzego Bieleckiego i Władysława Krupińskiego, nauczycieli z Podgórza, 
a jednocześnie członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, na zamówie-
nie Seweryna Udzieli, założyciela i późniejszego dyrektora Muzeum Etnograficz-
nego w Krakowie. Spróbujmy więc wsłuchać się w ten opis:

Ledwie przestąpisz most na Rudawie, już wita cię gwar i  hałas, granie trąbek pa-

pierowych, piszczałek, organków, harmonijek, katarynek, świst gwizdków, kogut-

ków i piszczałek; wzajemne nawoływania się, śmiechy i żarty młodzieży mieszają się 

z głosem przekupniów […] ‒ tu wiatraczki papierowe szumią kręcąc się nieustannie, 

[…] ‒ Żabki kręcone na sznurku rzegocą, gumkowe bańki i baloniki różnego kształtu 

nadęte i puszczone, gwiżdżą i piszczą różnymi głosami […].16 

Aż szkoda, że nie mamy nagrań tych dźwięków, ale jest to przykład zacho-
wania w muzealnych archiwaliach śladów jeszcze jednej cząstki niematerialnego 
dziedzictwa Krakowa. 

Wróćmy do muzealiów, czyli do zabawek z Emausu i Rękawki, zgromadzonych 
w „magazynie obrzędów”. To, co jest istotne w nierozdzielności materii od bytów 
niematerialnych, to fakt że, trawestując Platona, za rzeczami stoją ludzie, którzy 
je tworzyli. Zabawki, które są w zbiorach MEK, wprawdzie najczęściej nie są sy-
gnowane, ale wielu z ofiarodawców dodawało informację, że: „wykonał murarz ze 
Zwierzyńca”. Słynni krakowscy murarze, zimą bezrobotni, tworzyli w tym czasie nie 
tylko szopki, ale też w dużych ilościach drewniane zabawki, które sprzedawali wio-
sną na odpustach. Czy te zachowane w MEK wyroby krakowskich murarzy to dziś 
świadectwo umiejętności związanych z  tradycyjnym rzemiosłem, czy też, jak już 
w 1957 roku zauważył Tadeusz Seweryn, są odbiciem „zwyczajów, obyczajów, magii 
i legend”17, czyli niejako „opowiadaczami” różnych historii? A może jedno i drugie?

16 Emaus i Rękawka w Krakowie. Rękopisy i notatki ze zbiorów Seweryna Udzieli, nr inw. I/324/RKP, 
Dział Dokumentacji Kultury Ludowej i Historii Muzeum, Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli 
w Krakowie.
17 Seweryn Tadeusz, Zabawki ludowe jako odbicie zwyczajów, obyczajów, magii i legend, „Polska 
Sztuka Ludowa” 1957, R. 11, nr 1, s. 3-20.

Franciszek Kuthan, murarz z krakowskiego przedmieścia – Ludwinowa, to 
jeden z  niewielu znanych z  nazwiska twórców zabawek. Jego statyczne figurki 
przedstawiające kominiarzy w galowych strojach, kosynierów w strojach krakow-
skich i flisaków – retmanów w  łódkach, w  jakich pływali prowadząc galary po 
Wiśle, to dziś już tylko wspomnienie dawnego Krakowa. Każda z tych rzeczy jest 
wykonana ręcznie, nosi piętno indywidualności twórcy, ale nie możemy też za-
pominać, że była to jednak wytwórczość ‒ na miarę i skalę ówczesną – masowa. 
Świadczą o tym zachowane w zbiorach identyczne figurki w kilku egzemplarzach, 
a także, jak u Kuthana, zastosowanie takich samych rzeźbionych główek z czarny-
mi brodami do postaci Lajkonika, ale też i Żydów. 

Zostały one najbardziej zapamiętane i do dziś ludzie odwiedzający Emaus 
często takich figurek poszukują na straganach. Faktem jest, że wśród innych fi-
gurek przedstawiających typy z  krakowskich ulic: krakowiaków, wędrownych 
handlarzy, postaci z legend, w kolekcji MEK najwięcej jest figurek Żydów. Przed-
stawiają one chasydów w  chałatach, sztrajmlach czy kapeluszach na głowach, 
z różnymi rekwizytami, zawsze w sytuacjach codziennych, jakby wyjęte z archi-
walnych fotografii ulic krakowskiej dzielnicy Kazimierz, do II wojny światowej 
zamieszkiwanej przez ludność żydowską. Wiemy o tych figurkach pojawiających 
się na Emausie i Rękawce do 1939 roku, że były tam sprzedawane, natomiast nie 
mamy żadnych informacji o ich funkcji i dalszych losach. Nie prowadzono takich 
badań, nie ma też żadnych śladów, kto kupował te figurki i w jakim celu.

Do najbardziej znanych wytwórców zabawek, drewnianych figurek postaci 
z  Krakowa należał Jan Oprocha (ojciec, 1858-194?). Podobnie jak inni twórcy, 
osadzał swoje figurki na sprężynkach, dodając tym samym element ruchu. Tak 
samo konstruowane były drzewka życia z osadzonymi na szczycie ptaszkami czy 
też same figurki ptaszków na podstawkach18. 

Jedna z zabawek Jana Oprochy (ojca), zakupiona w latach 20. XX wieku na 
Emausie, stanowi przykład doskonałej ilustracji ówczesnego dorocznego zwycza-
ju przemierzania krakowskich ulic przez Lajkonika wraz z orszakiem włóczków 
i kapelą Mlaskotów w otoczeniu całego tłumu różnych postaci. Są tu mieszczanie 
w garniturach z aktówkami w rękach, krakowiacy w sukmanach, damy i dziew-
częta w kolorowych sukniach, z parasolkami i torebkami w rękach, żandarm pil-
nujący porządku, a nawet biegnący za pochodem piesek. Na platformie z kółkami 
figurki osadzone są na sprężynkach, dzięki czemu podczas ruchu wózka sprawiają 

18 Oleszkiewicz Małgorzata, Czar zabawek krakowskich, Kraków 2007, s. 124.
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wrażenie, jakby maszerowały w pochodzie czy nawet biegły za nim. Ten sam Jan 
Oprocha (ojciec) utrwalił też w zabawce jedną z popularnych jeszcze do lat 50. 
XX wieku zabaw odbywających się podczas Rękawki. Po drążku imitującym słup, 
na szczycie którego umieszczono buty, pęto kiełbasy, flaszkę, za pociągnięciem 
sznurka wspina się drewniana figurka chłopca w  celu zdobycia upragnionych 
nagród. 

Wiele również uciechy i krzyku sprawiało publiczności, gdy wspinający się po wy-

sokim słupie chłopak dotarł prawie do wierzchu i już miał chwytać za chorągiewkę, 

aby oddać ją w przeznaczone miejsce i otrzymać nagrodę, lecz wtem jak kula zjechał 

z powrotem po słupie i nie dopiął swego celu.19

19 Emaus i Rękawka w Krakowie..., op. cit.

Opisy z  rękopiśmiennych zbiorów archiwalnych pokazują, że Oprocha do-
konał tu skrótu, umieszczając na szczycie słupa nie tylko chorągiewkę, ale też 
nagrody, co jest dowodem, że zbiory muzealiów połączone z archiwaliami dają 
bardziej komplementarny obraz. 

Muzeum to nie tylko gromadzenie, przechowywanie i konserwowanie, ale też 
udostępnianie. Warto tu zwrócić uwagę na fragment wystawy stałej MEK, którego 
przebudowa pod hasłem OD-NOWA ukończona została niedawno. Umieszczone 
na środku drzewo zieleniejące ku górze to axis mundi tego świata wiosennej odnowy, 
a jego kształt wzorowany był na drzewkach życia z krakowskiego Emausu. Zewnętrz-
na warstwa ekspozycji ma oddziaływać wrażeniowo, odwiedzający powinien nie tyl-
ko mieć wrażenia estetyczne, ale przede wszystkim poczuć powiew wiosny, a w przy-
padku Emausu i Rękawki ‒ wejść w ten „tłumny ogólny spacer”20. Nie ma tu żadnych 
aranżacji, manekinów, jedynie autentyczne eksponaty oraz fotografie i teksty. Cho-
dziło o pokazanie zjawisk tak ulotnych jak obrzędowość, ale też opowiedzenie o niej 
bez autorytarnego komentarza kuratorskiego, oddając głos autentycznym świad-
kom, głosom ludzi uczestniczących w tych zdarzeniach, ich obrazom utrwalonym 
na fotografiach, no i wreszcie – co najważniejsze – eksponatom. W tym przypadku 
eksponaty można potraktować jako pośredników, za Krzysztofem Pomianem, który 

[…] wyprowadzał współczesne muzealnictwo z  prastarych obyczajów pogrzebo-

wych, grobowców wypełnionych drogocennymi przedmiotami, zwracając uwagę, że 

obiekty te mają pewną wspólną cechę – specjalną funkcję. Były one pośrednikami 

między światem widzialnym i niewidzialnym, a więc między nami a poprzednimi ge-

neracjami czy kulturami.21 

Tę mediacyjną funkcję eksponatów można widzieć też w ich pośredniczeniu 
między światem materii, w którym są zanurzone, a światem niewidzialnym, czyli 
sferą niematerialnego dziedzictwa, którego w istocie są świadkami.  

To, co było dotąd powiedziane, dotyczyło przeszłości, kwestii gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania niematerialnego dziedzictwa w MEK w aspek-
cie historycznym. Wprawdzie wszystkie muzea, jak twierdzi Katarzyna Barań-
ska, z  tej racji, że stanowią rezerwuary materialnych artefaktów, są w  istocie 

20 „Kurier Literacko-Naukowy”, op. cit.
21 Rottermund Andrzej, Muzeum w epoce kultury masowej, „Rocznik Historii Sztuki” 1984, t. 14, 
s. 305.

Zabawka „Pochód Lajkonika”, wyk. Jan Oprocha (ojciec), Kraków, zakupiono na 

Emausie, lata 20. XX wieku, ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna 

Udzieli w Krakowie, fot. Marcin Wąsik 2015.
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historyczne, to jednak kolekcje muzealne tworzy się ze świadomością upływają-
cego czasu dla przyszłych pokoleń22. 

Jak więc muzeum powinno podejść do współczesnych elementów niemate-
rialnego dziedzictwa Krakowa, jakim są dzisiejsze Emausy i Rękawki?

W każdy poniedziałek wielkanocny w Krakowie co roku odbywa się Emaus, 
wprawdzie nie w tym samym miejscu, bo wzdłuż ulicy Kościuszki, gdzie rozsta-
wiane są stragany z najrozmaitszymi towarami, głównie z zabawkami. Z  jednej 
strony możemy zobaczyć wyroby „tradycyjne”, jak np. piłeczki z trocin, pukawki 
czy pistolety na kapsle, jednak największym zainteresowaniem chłopców cieszą 
się plastikowe karabiny i pistolety – współczesne miniatury broni. Tak jak reso-
rówki i inne modele samochodów zastąpiły drewniane wózki z konikami, tak te 
plastikowe karabiny to następcy drewnianych siekierek. Różnica leży nie tylko 
w formie i materiale, ale też w fakcie, że drewniane siekierki pojawiały się wyłącz-
nie wiosną na Emausie i Rękawce, a plastikowe pistolety są dostępne przez cały 
rok w sklepach z zabawkami.

We wtorek po Wielkanocy odbywa się w Podgórzu Rękawka, a od kilku lat 
nawet dwie. Jedna pod kościółkiem św. Benedykta, gdzie rozstawiane są jak daw-
niej stragany z zabawkami, stoiska z wiktuałami, karuzele i huśtawki. Ta druga, 
nazywana świętem Rękawki, organizowana jest przez Dom Kultury Podgórze 
i odbywa się na Kopcu Krakusa. Jest to nawiązanie do najstarszych przekazów 
o odbywających się tam wiosną obrzędach zadusznych – stąd odtwarzane są tam 
walki drużyn wojów czy też prezentacje życia codziennego, zwyczajów lub obrzę-
dów Prasłowian23.

Na Emausie, jak to było wspomniane, najbardziej poszukiwane są figurki Ży-
dów. Nieco podobne do tych z kolekcji MEK sprzed II wojny światowej znaleźć 
można na jednym straganie z napisem: „Kto nie ma z Emausu Żyda, tego spotka 
ciężka bida”. Są tu też figurki bocianów, koniki, gliniane gwizdki-ptaszki, fujarki, 
terkotki, widać, że właścicielka starała się zgromadzić przedmioty „ludowe” i jak-
kolwiek by to nie brzmiało – „tradycyjne”. Jednak figurki Żydów są tu już inne, 
to raczej małe rzeźby, wprawdzie niektóre w  miejsce nóg mają sprężynki, lecz 
tak sztywne, że nie dają możliwości ruchu. Ten jednoznacznie określany „Żyd 
na szczęście” to zjawisko nowe, pojawiło się na początku XXI wieku w postaci 

22 Barańska Katarzyna, Muzeum w sieci znaczeń..., op. cit., s. 94.
23 Oleszkiewicz Małgorzata, Krakowskie wiosenne odpusty jako miejsca zabaw ludowych [w:] Kraków 
ludyczny, red. Jan M. Małecki, Kraków 2009, s. 42-43.

obrazków lub figurek przedstawiających Żyda w kontekście pieniędzy, jako pa-
miątka dla turystów odwiedzających dawne miejsca związane z kulturą żydow-
ską, jak krakowski Kazimierz. Stamtąd przywędrowały na Emaus plastikowe 
i modelinowe figurki Żyda z groszem, bardzo dobrze koegzystujące na straganach 
z aniołkami, żabkami czy kominiarzami „na szczęście”. 

Tu nasuwa się szereg pytań, na razie pozostających bez odpowiedzi. Skoro 
w MEK znajduje się już historyczna kolekcja figurek Żydów, to czy dziś należy tę 
kolekcję poszerzać o te figurki, skoro są obecne tylko na jednym straganie i tak 
naprawdę nie są charakterystyczne dla współczesnego Emausu? A co z figurkami 
Żyda z  groszem? Czy wobec tego należy też kupować aniołki, żabki i  tym po-
dobny asortyment „na szczęście”? Co zrobić jednak z tą ogromną ilością plasti-
kowych wyrobów fabrycznych, dostępnych zresztą przez okrągły rok w sklepach 
z zabawkami czy pamiątkami?

Ten kolorowy zawrót głowy obecny na straganach Emausu i Rękawki, od-
wzorowujący postaci z  masowej, kosmopolitycznej wyobraźni (np. smerfy, 
myszki Miki, koniki Pony) jest trudny do ogarnięcia wzrokiem, co dopiero mó-
wić o planowym, świadomym kształtowaniu kolekcji. Czy rzeczywiście są nam 
potrzebne do zachowania przynajmniej przykłady tych materialnych obiektów? 
Może w  celu muzealizacji, zachowania dziedzictwa tych współczesnych odpu-
stów wystarczy gromadzić fotografie, nagrania audio i wideo? Dodatkowych wąt-
pliwości dostarczyć może przykład wyposażenia kramiku emausowego z lat 70. 
XX wieku, który został zaaranżowany na wystawie „Kraków zaczarowany w za-
bawkach”. Były tu plastikowe trąbki, celuloidowe wiatraczki, aluminiowe zegarki 
i gwiazdy szeryfa, co ze wzruszeniem oglądali zwiedzający, przypominając sobie 
swoje lata dziecinne. I tylko lusterek z czarno-białymi fotografiami gwiazd ekranu 
brakowało. Czy tych samych wzruszeń dostarczyłaby fotografia takiego kramu?

Podobne pytanie pojawia się, gdy spojrzymy na masyw balonów, wręcz przy-
tłaczających ludzi na Emausie czy na Rękawce. Czy należy umieścić je w kolekcji? 
Jaka powinna być ta reprezentacja, czy kilka balonów, a może jeden taki okaz? 
Jeżeli tak, to który wybrać? Może jednak wystarczą ilustracje fotograficzne, skoro 
w historycznej kolekcji balonów nie ma, a pojawiają się tylko na starych fotogra-
fiach czy opisach sprzed stu lat:

Drogą od ulicy Rękawki napływa ciągle coraz większy tłum na wzgórze „Rękawka” 

a odpływa powoli to na kopiec Krakusa, […] tak, że całe miejsce od kościółka  św. 

Benedykta aż po wały roi się kilku a może i kilkunastu tysięcznym różnobarwnem 
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tłumem […] a  nad którym od czasu do czasu unoszą się różnokolorowe baloniki, 

puszczane przez publiczność.24
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Jak zachować i prezentować 
sztukę ludwisarską

Tytułem krótkiego wstępu należy zaznaczyć, że artykuł ten porządkuje pewne 
zagadnienia, stawia pytania bez odpowiedzi, daje propozycje i argumentuje; rów-
nież przytacza problemy napotkane w trakcie badań i codziennej pracy.  

 „Ludwisarstwo”, „ludwisarnia”, „ludwisarz” to określenia, które rzadko po-
jawiają się w codziennym języku. Wyewoluowały od niemieckiej nazwy tego za-
wodu ‒ Rotgisser1, a ich znaczenie nie zawsze było jasno określone. W początko-
wym okresie dotyczyło rzemieślników, którzy odlewali w brązie (co zgadza się ze 
współczesną definicją), ale nie wyłącznie ‒ z brązem pracowali również konwisa-
rze (którzy prócz tego mieli wyłączność na wykonywanie wyrobów z cyny). Za-
kres prac ludwisarzy był dość szeroki: wytwarzali moździerze, płyty, świeczniki, 
naczynia i  w zależności od potrzeb ‒ w czasie pokoju częściej dzwony, a przed 
i w czasach wojen ‒ lufy armatnie. Przemiany w przemyśle zbrojeniowym i zawę-
żanie specjalizacji doprowadziły do tego, że dziś ludwisarnie zajmują się niemal 
wyłącznie produkcją dzwonów, których dotyczyć będzie dalsza część rozważań.

Najbardziej zapewne interesującym aspektem tych instrumentów jest ich 
ogromna wartość zarówno materialna, jak i niematerialna. Istotny jest ich wygląd, 
a  przede wszystkim dźwięk ‒ główna właściwość instrumentów muzycznych. 

1 Szydłowski Tadeusz, Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze b. Galicji, Kraków 1922, s. 4.

Bicie dzwonu jest częścią pejzażu dźwiękowego2. Przestrzeń miasta jest obecnie 
mocno zagęszczona ‒ odgłosy i obrazy tworzą działający na zmysły, agresywny 
kolaż. Bywa jednak, że dźwięk dzwonu wyróżnia się wśród współczesnego szu-
mu. Jest inny, nienowoczesny, ale oczekiwany. Jest ściśle związany z funkcjono-
waniem i przestrzenią miasta, wybija się regularnością i czystym tonem. Będąc 
częścią audiosfery, ma swoją rolę w budowaniu poczucia tożsamości mieszkań-
ców, ich przywiązania do miejsca, zakorzenienia. Zawierając się w rozpoznawal-
nym zestawie dźwięków odmiennych i charakterystycznych dla każdej miejsco-
wości, zalicza się do „muzyki miasta” – to znaczy kulturowo czy też historycznie 
z nim związanej3. Odbierany przez ludzi jedynie słuchem, dzwon jest wciąż ma-
terialnym wytworem rzemiosła. Jego niematerialność dotyczy np. rozumienia go 
jako symbolu, dostrzegania w nim roli spajającej społeczności lokalne, odbioru 
subiektywnego, obecności w opowieściach i legendach. 

Dzwon, zgodnie z tradycją, jest ściśle związany z miejscem przeznaczenia: 
nosi na sobie m.in. informacje o dacie odlania, herb miejscowości, dla której zo-
stał przeznaczony, informacje o osobach, które przyczyniły się do jego powsta-
nia (ilość informacji umieszczanych na płaszczach dzwonów rosła z  czasem). 
Jest materialnym efektem zabiegów grupy osób, które taki instrument pozyskują. 
Wartościowym przykładem jest „Serce Łodzi”, dzwon odlany w  1911 roku dla 
katedry łódzkiej, który został wykonany dzięki staraniom i z funduszy rzemieśl-
ników tego miasta. Dla podkreślenia tego faktu wśród ozdób na płaszczu znalazły 
się m.in. godło pracy, herb miasta oraz godła cechowe fundatorów (w tym szcze-
gólnie ważne przedstawienie kopulaka – pieca do wytopu metali, symbolu Zgro-
madzenia Odlewników, odpowiedzialnych za powstanie dzwonu4). O postępach 
prac w czasie przygotowań informowały miejscowe gazety – było to wydarzenie, 
które angażowało mieszkańców. W wyniku wielu miesięcy działań powstał naj-
większy w ówczesnym Królestwie Polskim dzwon, którego imię „Zygmunt” na-
wiązywało do nazwy dzwonu krakowskiego, odwołując się równocześnie do sieci 
znaczeń i legend, którymi tamten obrósł. Instrument katedry wawelskiej od XIX 

2 Lucier Alvin, A New Soundscape, b.m.w. 1965,  za: Tańczuk Renata, Pejzaż dźwiękowy jako kategoria 
badań nad doświadczeniem miasta, „Audiosfera ‒ koncepcja ‒ badania ‒ praktyki” 2015, nr 1, s. 2. 
3 Losiak Robert, Muzyka w przestrzeni publicznej miasta. Z badań nad pejzażem dźwiękowym Wro-
cławia [w:] Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. Sebastian Bernat, 
„Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, t. 11, Lublin 2008,  s. 255.
4 Machlański Piotr, Serce Łodzi – historia łódzkiego dzwonu katedralnego [w:] Serce Łodzi. Historia 
i współczesność, red. Piotr Machlański, Łódź 2013, s. 89. 
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wieku stał się symbolem walki narodowowyzwoleńczej, wyzwolenia, wolności, 
zjednoczonego państwa, potęgi, upamiętniano go w wierszach i rysunkach. Miał 
rzekomo powstać z armat zdobytych w bitwach pod Orszą lub Obertynem5. Le-
gendy, choć nieprawdziwe, przywodziły na myśl zwycięskie momenty z historii 
narodu. Również dziś dzwon ten należy do dóbr ogólnonarodowych o charakte-
rze jednoczącym i symbolicznym.   

„Zygmunt” jest przykładem cennym, ale szczególnym. Większości dzwonów 
nie poświęca się tyle uwagi. Dzieje się tak być może z powodu utrudnionego do-
stępu lub niejasnego lokowania ich między dziełami sztuki a seryjnymi wytwora-
mi rzemiosła. Mimo iż są przedmiotem badań specjalistów wielu dziedzin (mu-
zykologów, materiałoznawców, historyków, historyków sztuki itd.), wiedza o nich 
jest wciąż niepełna. Brakuje opracowań o tradycjach ludwisarskich w wielu regio-
nach Polski i wiedzy historycznej na poziomie lokalnym.

Problemy inwentaryzacji

Zagadnieniem kluczowym podczas zajmowania się dzwonami jest ich odpowied-
nia inwentaryzacja. Jak w wielu dziedzinach, także i tu wciąż brakuje podstawo-
wych opracowań – zwłaszcza kompletnego katalogu wyrobów. Problem zaczyna 
się już w momencie poszukiwania uniwersalnego sposobu opisu instrumentów 
i  dyskusji na temat niejednolitej terminologii (istnieją równoległe określenia 
obejmujące te same części dzwonu: kryza może być wieńcem, korona może skła-
dać się z uch /uszu lub gałązek, napis bywa umieszczony na szyi lub na otoku). 
Zabytkowe egzemplarze nie zawsze objęte są opieką konserwatorską. Rozpo-
cząć jednak należałoby od pytania: co tak naprawdę inwentaryzować? Jakie in-
formacje gromadzić i  jak to robić? Istotą inwentaryzacji jest rejestracja danych 
obiektywnych, porównywalnych i to jest możliwe w odniesieniu do rzeczywiste-
go przedmiotu – czaszy dzwonu: jej wymiarów i wyglądu. Problem pojawia się 
przy rejestracji dźwięku ‒ dzwon brzmi inaczej w każdym wnętrzu i przy różnych 
warunkach pogodowych. Możliwe jest określenie tonu wyjściowego, ale odbiór 
brzmienia niosącego się po uderzeniu jest różny, a to on jest najważniejszą war-
tością tego instrumentu i różni się w zależności od miejsca słuchania. Jest bardzo 
charakterystyczny dla każdego zestawu instrumentów i to nad jego dokumentacją 
należy się zastanowić. Ważne byłoby również włączenie w pamięć o dzwonach 

5 Rokosz Mieczysław, Dzwony i wieże Wawelu, Kraków 2006, s. 309.  

ich jednostkowych historii, sposobu odbioru przez mieszkańców, przekazów 
lokalnych, niekiedy burzliwej historii: dzwony zmieniały miejsce pobytu, ginęły 
w czasie wojen, były zakopywane w obawie przed konfiskatą i odkopywane po 
zażegnaniu niebezpieczeństwa, niekiedy odnajdowały się i wciąż odnajdują w zu-
pełnie innych miejscach, czasem wracają do właścicieli (w  tym przypadku do-
konana wcześniej inwentaryzacja ułatwia prawidłową identyfikację). Ich historia 
splatała się z historią wsi, miast, regionu, państwa, z historiami konkretnych osób. 
Czasem mieszkańcy sami zgłaszają się z prośbą, by uzupełnić głos wieży, którego 
od czasów wojny brakuje im na co dzień i podczas uroczystości. Być może należy 
uwzględnić te aspekty w procesie dokumentacji?   

Kiedy dzwony trafiają do kolekcji muzealnych lub poświęca się im szczególną 
uwagę?

Oczywiście najwięcej uwagi należy się egzemplarzom, które z jakichś powodów 
uznane zostają za wyjątkowe lub zyskują dodatkowe znaczenie, na przykład pełnią 
funkcję pomnika dokumentującego straty wynikłe z działań wojennych. W lubec-
kiej katedrze pozostawiono jako memento nadtopione i wbite w posadzkę dzwo-
ny zniszczone w  czasie pożaru, wywołanego bombardowaniem miasta w  1942 
roku. Również w Polsce przed katedrą gnieźnieńską ustawiono na cokole dzwon 
„błogosławiony Bogumił”, który w 1945 roku zerwał się z wieży. Niektóre z tych 
pomników tworzą grupę tak zwanych dzwonów pokoju, wykonanych po zakoń-
czeniu konfliktów zbrojnych, zawieszonych nisko, dostępnych, czasem umiesz-
czonych w parkach lub ogrodach. Do kolekcji muzealnych trafiają egzemplarze 
odkryte podczas prac archeologicznych, a  także przykłady wyrobów uznanych 
ludwisarzy. Dokumentują historię rzemiosła lub egzemplifikują rzemiosło ludwi-
sarskie w znaczeniu historycznym (obok świeczników, moździerzy itp.). Niektó-
re same są dziełami sztuki lub są istotne z punktu widzenia historii lub kultury 
(np. dzwonki okrętowe, dzwonki-relikwie po zmarłych świętych6). Zachowuje się 
również instrumenty w jakiś sposób nietypowe (np. ażurowe lub gongi zegarowe 
o rozłożystym kształcie) itd.  

6 W tradycji irlandzkiej występował zwyczaj wykonywania relikwiarzy na obiekty używane przez lub 
mające związek z osobami świętych. Należały do nich np. książki, a także osobiste dzwonki. Według 
wierzeń, woda wypita z takiego otoczonego kultem paramentu miała mieć właściwości lecznicze. 
Zachowały się oprawione instrumenty należące m.in do św. Patryka, św. Cuilean’a oraz św. Conall 
Caol’a. 
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Do powyższych kategorii nie zaliczają się spotykane na wieżach dzwo-
ny, które nie mogą już pełnić swej funkcji (są pęknięte, znacznie uszczerbione 
lub mają uszkodzony element zawieszenia, np. koronę), ale ze względu na brak 
cech stylowych, daty lub informacji archiwalnych trudno ocenić ich wiek. Czę-
sto można przypuszczać, że są wyrobami dawnych wieków, lecz nie ma dla nich 
miejsca w muzeach, ponieważ nic ich nie wyróżnia. Jeżeli nie zostaną zachowane 
z inicjatywy wspólnoty, prawdopodobnie będą utracone.  

Na dyskusję zasługują zabytkowe egzemplarze, które cały czas znajdują się 
na wieżach i mogą być używane, ale czasem wymaga to wymiany zabytkowego 
osprzętu, który, zamiast umożliwiać ‒ utrudnia ich bezpieczną pracę. Najważ-
niejszym elementem instrumentu jest czasza. Aby z niej wydobyć głos, montuje 
się serce, które ma w nią uderzać, oraz okucie, służące do jej zawieszenia. Czasza 
jest najtrwalsza, okucia i serca zużywają się, są wymieniane, dlatego kilkusetletnie 
dzwony rzadko mają wykonany dla nich pierwotnie osprzęt. Obecnie dyskutuje 
się, czy należy zachowywać wszystkie elementy spójnie i w pierwotnej formie ‒ 
choć może to wykluczać dzwon z użytku ‒ czy wymieniać je i zachowywać osob-
no oraz umożliwiać jak najdłuższą pracę dzwonu, montując nowy osprzęt. 

 W  muzeach łatwiej przechowuje się dzwony stosunkowo niewielkie. Te 
o  wadze kilkuset i  więcej kilogramów są problematyczne z  punktu widzenia 
transportu, przechowywania, miejsca, którego potrzebują w obrębie ekspozycji. 
Ten problem starają się rozwiązać muzea specjalistyczne, poświęcone dzwonom, 
stosując stały układ prezentacji i wzmocnione konstrukcje, pozwalające również 
na zawieszenie dzwonów po to, aby można je było oglądać w naturalnej dla nich 
pozycji, nie tylko w gablotach lub na postumentach. Jednak liczne dzwony zgro-
madzone ma niewielkiej powierzchni, bez kontekstu, tworzą sytuację wyjątkową. 
Zostają one wyjęte ze swojego naturalnego środowiska (miejsca wytworzenia lub 
miejsca pracy), pozbawione możliwości spełniania podstawowej funkcji wyda-
wania głosu i zostają potraktowane jak obiekty do odbioru wyłącznie wizualne-
go. Nie można ich używać ani dotykać, choć nie spowodowałoby to ich szybszej 
degradacji. 

Ludwisarnie a muzea

W  2015 roku na ministerialną krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego wpisana została, wciąż wykorzystywana, tradycyjna technika ludwisar-
ska. Stanowi to potwierdzenie ulotności tego rzemiosła oraz sensu i potrzeby jego 

zachowania jako części kultury narodowej. W związku z  tym należy zastanowić 
się, czy nie warto połączyć aspektu wytwórczości dzwonów z funkcjami, za któ-
re z definicji odpowiedzialne jest muzeum ‒ gromadzeniem, zachowaniem, udo-
stępnianiem, opracowywaniem oraz upowszechnianiem wynikającej z wcześniej-
szych działań wiedzy. Czy lepiej wystawiać dzwony w muzeach, czy może, wzorem 
innych krajów, zamieniać ludwisarnie w  ich żywe odpowiedniki?  Czy poznanie 
czasochłonnej techniki produkcji, trudnej do przedstawienia na modelach (choć 
to, razem z materiałem, istotna ich wartość), nie stanowi integralnej części wie-
dzy o przedmiocie i nie przyczynia się do zrozumienia jego wyjątkowych walorów? 
Istotna w procesie byłaby pomoc i/lub opieka ze strony placówek muzealnych, do-
świadczonych w przekazywaniu wiedzy i konstruowaniu bezpiecznych i atrakcyj-
nych warunków eksponowania. Jednak zacząć należy od oceny możliwości współ-
pracy i prób pokonania przeciwności, z którymi stykają się ludwisarnie. 

 Jest to przede wszystkim balansowanie między utrzymaniem tradycyjnych 
sposobów wytwórstwa – korzystanie z naturalnych materiałów zamiast współ-
czesnych zamienników, stosowanie otwartego ognia zamiast palników itp. Nie 
zawsze daje się to pogodzić z wymaganiami norm BHP i środowiskowych, które 
obowiązują współczesne zakłady pracy. Tradycyjne przedsiębiorstwa  podlegają 
tym samym przepisom, co zmechanizowane fabryki. Kolejne zakazy spowodu-
ją, że niedługo nie będzie się dało w ogóle prowadzić tak „nienowoczesnej” pro-
dukcji. Jeżeli tradycja ludwisarska ma pozostać częścią naszego niematerialnego 
dziedzictwa, trzeba się zastanowić, jak pogodzić świat celowo stojący w miejscu 
z nakazem ciągłego modernizowania.

Drugą, równoległą drogą prowadzącą do zwiększenia świadomości doty-
czącej obecności dzwonów mogłoby być szersze udostępnianie wież kościelnych 
czy ratuszowych. Mieszkańcy miasta rzadko zdają sobie sprawę, ile dzwonów jest 
w  ich otoczeniu ‒ gdzie pracują, jak wyglądają i  jak są zawieszone. A  niektóre 
z nich są bardzo łatwo dostępne…   Na początek można by udostępniać je choćby 
w ramach specjalnych dni poświęconych poznawaniu dziedzictwa, które kierują 
uwagę na niedocenione, a warte odwiedzenia miejsca. 

Rola dzwonów i ludwisarstwa w promocji i rozwoju miasta

Znacznie lepiej wygląda współpraca na polu promocji i  kultury. Wykonanie 
dzwonu dla miasta – i  dawniej, i  współcześnie – może być wydarzeniem me-
dialnym, służącym promocji właśnie. W przypadku wspomnianego „Serca Łodzi” 
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z  początku XX wieku, dzień poświęcenia rozpoczął się procesją i  uroczystym 
przewiezieniem dzwonu z  zakładów odlewniczych do katedry wśród fanfar, 
w asyście członków cechów, mieszkańców, gości z innych miast ‒ w sumie w ob-
chodach uczestniczyło między 60 a 100 tys. ludzi. Wydano nawet okolicznościo-
wą gazetę. Dziś przy takich okazjach powstają pocztówki i pamiątki, wydarzenia 
są transmitowane, opisywane w gazetach. Niektóre miasta swoją kolekcję dzwo-
nów lub zakład ludwisarski czynią atrakcją turystyczną lub symbolem, z którym 
chcą być kojarzone (w Polsce Przemyśl, w Niemczech Apolda). Angażuje to oko-
liczny przemysł pamiątkarski. W innych miejscowościach odbywają się festiwale 
gry na instrumentach wielogłosowych (ukraiński Łuck, Supraśl, Gdańsk) lub ca-
rillonach mobilnych, co staje się cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu miasta, 
okazją do zapraszania gości i kontaktów międzynarodowych. Niektóre dzwony, 
jak krakowski „Zygmunt” lub toruński „Tuba Dei”, stają się rozpoznawalną marką. 
Powstają wokół nich stowarzyszenia, dzwony są poddawane szczegółowym ba-
daniom, a każde związane z nimi odkrycie jest emocjonujące i szeroko komento-
wane. Dzwony umieszczone na wieżach (np. ażurowych lub całkiem otwartych) 
mogą stać się częścią krajobrazu, ratuszowe – jego wizytówką, wygrywane na 
carillonach melodie mogą nawiązywać do muzycznych lokalnych tradycji. 

Dzwony jako dzieła sztuki odlewniczej, technika, która pozwala je tworzyć 
i  ich głos ‒ stanowią istotny element materialnego oraz niematerialnego dzie-
dzictwa miast. Są częścią pejzażu dźwiękowego, budują lokalną tożsamość, 
niosą znaczenia symboliczne. Mimo to wciąż brakuje kompleksowych działań 
prowadzących do uzupełnienia wiedzy i dokumentacji ulotnych, lokalnych histo-
rii. Należy również zwrócić uwagę, że to ostatni moment, by utrzymać tradycję 
wytwarzania tych instrumentów za pomocą renesansowej, wciąż jeszcze wyko-
rzystywanej techniki. Specyfika rzemiosła i wytwórni powinna dobrze współgrać 
z działaniami muzeów, które ustawowo dbają o zachowanie różnych przejawów 
ludzkiej działalności oraz mieć dla regionów i miast działanie wspierające rozwój 
turystyki, stanowić czynnik kulturotwórczy i promocyjny.  
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Stefan Koslowski | Federalne Biuro ds. Kultury,  
Berno

Bliższe spojrzenie na kulturę 
miejską. 

Wystawy jako fora przedstawiające 
współczesność

Po ratyfikacji Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego1 w 2008 roku Szwajcaria przyjęła szeroko zakrojoną strategię na rzecz 
ochrony, promocji oraz badań nad kulturą żywą. Głównym celem wysiłków wdro-
żeniowych jest tworzenie i regularna aktualizacja wykazów niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego. W  2012 roku Federalne Biuro ds. Kultury opublikowało 
pierwszy taki wykaz dla Szwajcarii, zatytułowany Lista żywych tradycji w Szwaj-
carii, zawierający 165 pozycji2. Odwołanie do „żywych tradycji“ zamiast „niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego“ było celowym zabiegiem, ponieważ termin 
ten lepiej oddaje dynamikę relacji między przeszłością, teraźniejszością i przy-
szłością. W terminie tym zawiera się również idea ciągłej zmiany oraz zmienno-
ści kulturowej jako nieustannego procesu. Wykaz ten powstał jako wynik pracy 
zespołowej, w którą zaangażowały się władze federalne, władze kantonów oraz 

1 Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przyjęta przez Zgromadzenie 
Federalne 20 marca 2008 roku, wprowadzona w życie w Szwajcarii 16 października 2008 roku.
2 Die lebendigen Traditionen der Schweiz, http://www.lebendige-traditionen.ch [dostęp 15.05.2016].

środowiska eksperckie3. Niemniej na listę tę nie należy patrzeć jak na produkt 
końcowy w świetle szczegółowych definicji akademickich. Nie można jej również 
postrzegać jako czegoś, co narzuciły władze państwowe. Gromadzi ona wstępne 
wyniki szeroko zakrojonej dyskusji na temat percepcji i zrozumienia żywych tra-
dycji w społeczeństwie4. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w społeczeństwie zurbanizowanym

W ramach prac przygotowawczych nad pierwszą aktualizacją Listy żywych tra-
dycji, która miała rozpocząć się w 2016 roku, Federalne Biuro ds. Kultury posta-
nowiło dokonać przeglądu i oceny wykazu zjawisk. Mimo że większość opinii wy-
rażonych na temat naszej pracy była pozytywna, zauważyliśmy również pewien 
niepokój związany z faktem, iż lista z 2012 roku zanadto skupiała się na tradycyj-
nych wiejskich formach zjawisk, przez co nie oddawała w pełni wielonarodowe-
go charakteru współczesnej Szwajcarii. W odpowiedzi na to Federalne Biuro ds. 
Kultury postanowiło zachęcić do pogłębionej dyskusji na temat percepcji oraz 
zrozumienia niematerialnego dziedzictwa kulturowego miast szwajcarskich, np. 
organizując sympozjum „Living Traditions in the Urban Space” [Żywe tradycje 
w przestrzeni miejskiej], której towarzyszyła publikacja „Living Traditions in an 
Urbanised Society” [Żywe tradycje w społeczeństwie zurbanizowanym]5.

Projekt „Urban Traditions“ [Tradycje miejskie], zorganizowany przez Fun-
dację Science et Cité – przy wsparciu Federalnego Biura ds. Kultury – otwiera 

3 Por. Camp Marc-Antoine, Die Erstellung der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz 
[w:] Communicating Music. Festschrift für Ernst Lichtenhahn zum 80. Geburtstag, red. Antonio 
Baldassarre, Marc-Antoine Camp, Bern 2015, s. 237-251; Leimgruber Walter, Switzerland and the 
UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage, „Journal of Folklore Research” 2010,  nr 47 
(1), s. 161-196.
4 Por. Koslowski Stefan, Lebendige Traditionen inmitten der urbanisierten Gesellschaft. Zur Aktuali-
sierung der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz [w:] Lebendige Traditionen in der urba-
nen Gesellschaft – Les traditions vivantes dans la société urbaine, red. Manuela Cimeli, t. 2, Baden 
2015, s. 40-53.
5 Lebendige Traditionen in der urbanisierten Gesellschaft, http://www.bak.admin.ch/kulturer-
be/04335/04341/05787/index.html?lang=de [dostęp 15.05.2016]; Sympozjum Szwajcarskiej 
Akademii Nauk Humnistycznych i Społecznych, i Federalnego Biura ds. Kultury zorganizowane 
we współpracy z Niemiecką i Szwajcarską Komisją UNESCO oraz Szwajcarskim Związkiem Miast, 
Lebendige Traditionen im urbanen Raum [w:] Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft..., 
op.cit., s. 40–53; http://www.sagw.ch/de/sagw/veranstaltungen/vst14-sagw/vst14-sk/traditionen.
html [dostęp 15.5.2016].
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dyskusję ekspercką dla ogółu obywateli6 w nadziei na podniesienie świadomości 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego miast szwajcarskich wśród społeczeń-
stwa. Szwajcaria w XXI wieku to kraj aktywny na skalę globalną, kształtowany 
w przeszłości i dziś przez zmiany demograficzne, mobilność, komunikację cyfro-
wą oraz media elektroniczne. Fundacja Science et Cité, specjalizująca się w pro-
pagowaniu zdobyczy nauki wśród społeczeństwa, założyła kawiarnie naukowe 
w jedenastu miastach w Szwajcarii, aby pogłębić dialog między ekspertami i spo-
łeczeństwem. Jednocześnie w każdym z miast założono tradifon, specjalnie za-
projektowany mobilny wideofon, w miejscach często odwiedzanych przez miesz-
kańców, takich jak biblioteki, centra handlowe, urzędy miejskie oraz szpitale. Te 
podróżujące, mówiące i podsłuchujące innych urządzenia pozwoliły przybliżyć 
niematerialne dziedzictwo kulturowe miast ich mieszkańcom. 

Gdy groenlandbasel, studio projektowe z Bazylei, wyszło z pomysłem, aby 
stworzyć tradifon, opisało to w sposób następujący: „słuchawka, rezonator, au-
tomat fotograficzny, melodia przyszłości, urządzenie dźwiękowe, gramofon, we-
hikuł czasu, miniaturowe kino, megafon, klakson, pochłaniacz opinii, kabina wy-
borcza, kontener, beczka, walizka z kruchą zawartością”7. 

Te dwa tradifony przyciągają uwagę przechodniów, łącząc zagadkowy 
wygląd z kolażem dźwięków wielkiego miasta. Na ekranie pojawia się krótki 
tekst wyjaśniający zamysł projektu „Urban Traditions“, zachęcając przechod-
nia do obejrzenia jednego (lub więcej) spośród 14 krótkich filmów wideo. 
11 z nich opowiada historię o osobach kultywujących tradycję w wybranych 
miastach Szwajcarii, zachęcając przechodniów do utożsamienia się z tradycją 
miejską przedstawioną na filmie. Na trzech pozostałych badacze, muzealnicy 
oraz ludzie kultury dzielą się opinią na temat tradycji miejskich. Raz w mie-
siącu nagranie publikowane jest w mediach społecznościowych i jest dostępne 
online8.

Wśród tradycji miejskich przedstawionych na filmach znalazły się Parkour 
w Bernie, dożynki w Neuchâtel, scena tanga w Aarau, obchody pierwszomajo-
we w Zurychu, Fumetto, czyli międzynarodowy festiwal komiksów w Lucernie, 

6 Urban traditions, http://www.science-et-cite.ch/de/urban-traditions [dostęp 15.5.2016] .
7 Dokumentacja konkursowa 02.06.2015, Groenlandbasel Architektur und Ausstellungen GmbH, 
materiał nieopublikowany.  
8 Lebendige Traditionen in der urbanisierten Gesellschaft,  http://www.bak.admin.ch/kulturer-
be/04335/04341/05787/index.html?lang=de [dostęp 15.05.2016].

targ rolniczy OLMA w St.Gallen, ławki do czytania w Chur, kultura kibicowska 
klubu hokejowego HC Fribourg-Gottéron, artysta miejski z  Bazylei, targ sta-
romiejski w Sionie oraz parada Père Fouettard w Genewie. Stosunkowo łatwo 
udało się przekonać organizatorów targu staromiejskiego w Sionie, natomiast 
znacznie więcej czasu oraz starań potrzeba było na zaangażowanie artystów 
miejskich oraz uczestników obchodów pierwszomajowych. Pomimo etykie-
ty „tradycji miejskich“ bardzo trudne okazało się przekonanie przedstawicieli 
miejskiej kultury młodzieżowej do udziału w dyskusji nad tradycjami oraz dzie-
dzictwem kulturowym.

Użytkownicy tradifonu mogą zarówno obejrzeć nagrania wideo, jak i prze-
kazać informację na temat własnych tradycji miejskich. Informacja ta – nagrana 
na ścieżce audio w postaci serii pytań i odpowiedzi – zostanie następnie oceniona 
i jeśli otrzyma pozytywną opinię, będzie uwzględniona na Liście żywych trady-
cji. Przechodnie mogą również przedstawić propozycje na kartkach pocztowych 
dostępnych za przedpłatą, wydanych przez Federalnych Urząd ds. Kultury, na 
tradifon oraz w  formie ulotek wysyłanych pocztą. Składane pocztówki dostęp-
ne są w  trzech wersjach tematycznych dotyczących: ogrodnictwa, pochodów 
i pływania. Kartki zawierają obrazy z przeszłości i teraźniejszości jako ilustrację 

Tradifon w działaniu, 2015, ze zbiorów Groenlandbasel.
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głębszego wymiaru historycznego, zmiennego charakteru oraz ciągłości ukaza-
nych praktyk kulturowych. Wszystkie fotografie zrobiono w miastach przedsta-
wionych w profilach wideo zarejestrowanych na tradifonie. Osoby, które wyślą 
kartki z adresem email, otrzymają spersonalizowaną wiadomość zachęcającą do 
przesłania opisu tradycji miejskiej na stronę Federalnego Urzędu ds. Kultury. Tra-
dycja ta może zostać włączona przy najbliższej aktualizacji wykazu. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – wystawy i przekaz

Projekt „Urban Traditions”, w  ramach którego stworzono kawiarnie naukowe 
oraz podróżujący interaktywny wideofon, jest jedną z  inicjatyw Federalnego 
Biura ds. Kultury na rzecz promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
W pewnym sensie tradifon wpisuje się w inny program opracowany i sfinansowa-
ny przez Federalne Biuro ds. Kultury, projekt „Exhibiting and Mediating Living 
Traditions” [Żywe tradycje – wystawy i przekaz]. W ramach projektu w 2014 roku 
Stowarzyszenie Muzeów Szwajcarskich zorganizowało dwudniowe sympozjum 
zatytułowane „The Exhibition and Mediation of Living Traditions” [Żywe trady-
cje – wystawy i przekaz]9. Podczas prezentacji i warsztatów muzealnicy omawiali 
wyzwania – oraz zaangażowanie podmiotów finansujących – w odniesieniu do 
gromadzenia, ochrony, badań, wystaw oraz przekazu niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. W celach ilustracyjnych przedstawiono dwie równoległe wy-
stawy: „Rituals. A Guidebook to Life” [Rytuały. Przewodnik po życiu] w Muzeum 
Komunikacji10 i „Helvetia Club. Switzerland, the Mountains and the Swiss Alpine 
Club” [Klub Helwecja. Szwajcaria, góry oraz Szwajcarski Klub Alpejski] w Szwaj-
carskim Muzeum Alpejskim11. Obie wystawy zorganizowano w Bernie.

9 Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Muzeów Szwajcarskich oraz Federalne Biuro ds. 
Kultury we współpracy z Muzeum Komunikacji, Muzeum Alp Szwajcarskich oraz Pośrednictwem 
Kulturowym Szwajcarii, http://www.museums.ch/assets/files/dossiers_d/Bildung/VMS_Lebendi-
ge%20Tradition_D.pdf [dostęp 15.05.2016].
10 Por. Strauss Jacqueline, Mind the Gap. Vom Umgang mit immateriellen Ausstellungsthemen [w:] 
Lebendige Traditionen ausstellen – Exposer les traditions vivantes, red. Barbara Keller, Stefan Ko-
slowski, Cornelia Meyer, Ulrich Schenk, t. 1, Baden 2015, s. 132-141; idem, Mind the Gap. Erfolgs-
faktoren für abstrakte Ausstellungsthemen [w:] Szenografie in Ausstellungen und Museen VII. Zur 
Topologie des Immateriellen. Formen der Wahrnehmung, red. Gregor Isenbort, Essen 2016, s. 46-53.
11 Por. Keller Barbara, Die Schweiz, die Berge und der Schweizer Alpen-Club. Eine Dreiecksbeziehung 
im Ausstellungsraum [w:] Lebendige Traditionen ausstellen – Exposer les traditions vivantes, red. 
Barbara Keller, Stefan Koslowski, Cornelia Meyer, Ulrich Schenk, t. 1, Baden 2015, s. 142–151.

Muzeum Komunikacji zaplanowało wystawę jako podróż przez krainę 
rytuałów, składającą się z czterech odrębnych regionów, takich jak Wierchy 
Władzy, Pola Życia Codziennego, Równiny Bezpieczeństwa oraz Dolina Tra-
dycji, z których każdy unaoczniał niematerialne świadectwo kulturowe. Zwie-
dzający otrzymali przewodnik i  mapkę, które pomogły im w  podróży przez 
tę krainę. Przed inauguracją wystawy tymczasowej Muzeum wysłało kabinę 
wideo w  tournée po Szwajcarii12. Tak zwana „kabina rytuałów“ odwiedziła 
osiem instytucji kulturalnych w niemieckojęzycznych oraz zachodnich kan-
tonach kraju. Kabina miała zbadać stosunek społeczeństwa do niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. W postaci pętli wideo do wystawy włączono 

12 Mobilny wideofon wykorzystano ponownie w grudniu 2015 roku, gromadząc materiały audio 
i wideo na temat zachowań komunikacyjnych. Wszystkie wywiady zostały włączone do zbiorów mu-
zeum. Wybrane wywiady znajdą się na nowej wystawie, której otwarcie planowane jest 19 sierpnia 
2017 roku, http://www.mfk.ch/ausstellungen/neue-dauerausstellung/unterwegs [dostęp 15.05.2016]. 
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dwieście pięćdziesiąt określeń, za pomocą których zwiedzający szczegółowo 
opisali wybrany rytuał. Wystawa obejmuje również szereg elementów interak-
tywnych, takich jak podium zwycięzcy, na którym zwiedzający mogą zrobić 
sobie zdjęcie w rytualnej pozie zwycięzcy, wznosząc ustylizowane rekwizyty, 
takie jak puchar lub bukiet kwiatów. W  ten sposób uczestnicy wcielają się 
w role aktora oraz widza, a ich fotografie stanowią dodatkowe źródło mate-
riałów wizualnych włączonych do wystawy.

Wystawa „Helvetia Club” [Klub Helwecja], zorganizowana z okazji 150 rocz-
nicy działalności Klubu Alp Szwajcarskich, przedstawiała historie gór jako miej-
sca odwiedzanego w celach turystycznych, co jest zajęciem tyleż wielkomiejskim, 
co i wielopokoleniowym. Połączenie historii klubu i alpinizmu w przestrzeni mu-
zealnej wymagało nie lada dyplomacji. Klub Alp Szwajcarskich nie zawsze odno-
sił się z entuzjazmem do propozycji Muzeum, wśród których znalazły się takie 
tematy, jak sytuacja kobiet-alpinistek oraz wpływ alpinizmu na środowisko natu-
ralne. Schroniska alpejskie łączą elementy wystawy, podzielonej na sale, z których 
każdą zaaranżowano w określonej atmosferze: świetlicy, sali sypialnej, sali kobie-
cej, budynku klubowego oraz sali telewizyjnej.

Wśród materiałów pokonferencyjnych wydanych pod tytułem Lebendige 
Traditionen ausstellen13 [Żywe tradycje na wystawie] znalazły się również artyku-
ły na temat dziedzictwa niematerialnego, które przejawia się w zależności między 
migracją a muzeami oraz znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla 
turystyki kulturowej. Ponadto Stowarzyszenie Muzeów Szwajcarskich stworzyło 
zestaw wytycznych na temat wystaw poświęconych żywym tradycjom. Posunię-
cie to spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem mniejszych muzeów14. W 2015 
roku Stowarzyszenie Muzeów Szwajcarskich zorganizowało Międzynarodowy 
Dzień Muzeów wokół tematu żywych tradycji15, przyciągając wielu zwiedzają-
cych i  instytucji muzealnych, które biorą udział w  projekcie. Ukoronowaniem 
tego sukcesu była nagroda Red Dot, którą otrzymał projekt plakatu promującego 
to wydarzenie w Szwajcarii. 

13 Lebendige Traditionen..., op. cit., t. 1, Baden 2015. 
14 Normen und Standards des VMS. Lebendige Traditionen im Museum, http://www.museums.ch/
publikationen/standards/traditionen.html [dostęp 15.05.2016].
15 Medien 2015. Internationler Museumstag, http://www.museums.ch/service/medien/museum-
stag-2015.html [dostęp 15.05.2016].

 „Niematerialne dziedzictwo kulturowe“ – paradoks

Inwentaryzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego odbywa się według zapi-
sów Konwencji UNESCO. Istnieją jednak uzasadnione powody, aby zakwestiono-
wać ich konceptualne i teoretyczne podstawy. Traktat zawiera konglomerat niezwy-
kle różnorodnych pojęć dotyczących kultury i w niektórych przypadkach odwołuje 
się do aspektów kulturoznawstwa uważanych za przestarzałe. Chodzi o  dawno 
zdekonstruowane wyobrażenie o kulturze, która istnieje od zawsze, ukształtowana 
przez względnie stabilne i bliskie wspólnoty, przekazywana niemal automatycznie 
z pokolenia na pokolenie16. Wydaje się, że konwencja UNESCO nie była w stanie 
zarejestrować zjawisk współczesności, takich jak globalizacja, cyfryzacja, migracja 
oraz indywidualizm. To właśnie tu – z braku jasnych definicji – drzemią możliwo-
ści na przyszłość. Zważywszy, że Konwencja jest jeszcze w powijakach i nie została 
wydana na żadną próbę, można interpretować ją na wiele dowolnych sposobów. 
Analizując, co niematerialne dziedzictwo kulturowe rzeczywiście znaczy oraz jakie 
praktyki kulturowe należałoby za takie uznać, mamy możliwość pogłębienia na-
szego rozumienia praktyk kulturowych oraz wzniesienia się ponad hierarchiczne 
klasyfikacje, takie jak: „kultura wysoka kontra kultura niska”, „elitarność kontra po-
pularność”, „banał”, „rozrywka”, „kultura masowa”, „kultura popularna”, „dyletanci”, 
„kultura ludowa” itd.17. Konwencja UNESCO zarazem stawia pytanie o to, co ma dla 
nas znaczenie dzisiaj i co mogłoby mieć znaczenie dla nas jutro. W ten sposób dys-
kusja, którą wywołuje, skupia się przede wszystkim na wartościach. Kolejny istotny 
wyróżnik konwencji UNESCO odnaleźć można w Artykule 15, który podkreśla jak 
największe możliwe zaangażowanie wspólnot, grup i – w odpowiednich przypad-
kach – jednostek w tworzenie, podtrzymywanie oraz przekazywanie takiego dzie-
dzictwa. Promowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez inwen-
taryzację przestaje być domeną zarezerwowaną wyłącznie dla elit politycznych, 
administracyjnych i naukowych. Podkreślanie roli społeczeństwa obywatelskiego, 
która wykraczałaby poza zapewnienie wiedzy specjalistycznej oraz zaangażowanie 

16 Por. Die Auswirkungen der UNESCO-Konvention zum immateriellen Kulturerbe auf die Kultur-
wissenschaft. Interview with Walter Leimgruber, „Living Traditions Dossier. Bulletin of the Swiss 
Academy of Humanities and Social Sciences” 2014, nr 3, s. 54-56.
17 Por. Koslowski Stefan, Warum und wozu “Lebendige Traditionen ausstellen und vermitteln“? Zur 
Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes [w:] 
Lebendige Traditionen ausstellen..., op. cit., s. 34-45; Kaschuba Wolfgang, Wandel als Erbe? Urbane 
Tradition als “paradoxe” Kategorie [w:] Lebendige Traditionen..., op. cit., s. 54-61.
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w polityczne i administracyjne procesy decyzyjne, wyróżnia konwencję UNESCO 
na tle innych traktatów międzynarodowych. W praktyce oznacza to, że konwencja 
zachęca wszystkich zaangażowanych depozytariuszy do spojrzenia na siebie jak na 
strażników niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a zatem osoby wystarczają-
co kompetentne, aby wziąć udział w procesie inwentaryzacji.

Prezentacja teraźniejszości przez pryzmat przeszłości

Na długo przed przyjęciem Konwencji UNESCO o  ochronie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego klasyczne instytucje odpowiedzialne za kultywowa-
nie pamięci, takie jak archiwa, biblioteki, mediateki oraz muzea, zaczęły badać 
kwestię socjokulturowej percepcji oraz promowania żywych tradycji. W rzeczy 
samej jeszcze w 2004 roku Międzynarodowa Rada Muzeów za jeden ze swych 
celów uznała ochronę, dokumentację oraz przekazywanie niematerialnych dóbr 
kultury18. Konwencja UNESCO dostrzega, że inwentaryzacja opiera się na me-
chanizmie, który nie tylko wyklucza, ale również tworzy znaczenie i  wartości. 
W tym celu konwencja zapewnia muzeom możliwość włączenia się w kształto-
wanie socjokulturowych procesów negocjacyjnych dotyczących niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Formuła wystawy może posłużyć jako platforma do 
podjęcia kontrowersyjnych kwestii oraz stworzenia większych możliwości udzia-
łu w promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Sam tekst konwencji UNESCO również stanowi żyzny grunt dla promocji 
dziedzictwa niematerialnego. Poruszana przez nią tematyka zachęca do działania 
nie tylko instytucje odpowiedzialne za kultywowanie pamięci historycznej i kul-
turowej, ale również muzea rzemiosła, techniki oraz historii naturalnej, a także 
ich zbiory i przestrzenie wystawiennicze. Wieloraki charakter tego tekstu praw-
nego otwiera możliwości szerszej współpracy z  innymi partnerami spoza śro-
dowiska muzealników. Zaangażowanie w niematerialne dziedzictwo kulturowe 
owocuje zaangażowaniem w społeczeństwo, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Stapferhaus Lenzburg wypracował swoją markę w Szwajcarii dzięki wysta-
wom, które zawsze skupiają się na kwestiach dotyczących współczesnego życia 

18 ICOM Statutes. Mission and Purpose, art. 2, http://archives.icom.museum/statutes.html#2 [dostęp 
15.05.2016]. ICOM Germany-Austria-Switzerland. Ethical guidelines for ICOM museums, ustęp 6.5, 
http://archives.icom.museum/ethics.html#section6 [dostęp 15.05.2016].

codziennego19. Instytucję tę założono w  1960 roku w  Lenzburgu, małym nie-
mieckojęzycznym miasteczku szwajcarskim. Jej misją było i  jest zachęcanie do 
dyskusji – „konfrontacji idei”. Formuła wystawy stanowi doskonałe medium dla 
Stapferhaus do realizacji misji muzeum. W ciągu ostatnich piętnastu lat instytu-
cja ta zorganizowała wystawy, aby podjąć sprawy współczesnego świata, na temat 
czasu, wiary i pieniędzy. Stapferhaus nie posiada własnej kolekcji dzieł sztuki ani 
wytworów kultury materialnej, dlatego też wszystko, co niematerialne, stanowi 
kamień węgielny, na którym tworzone są wystawy muzeum. To zwiedzający, a nie 
przedmioty są w centrum zainteresowania tej instytucji. Każdy z nich przynosi 
własne doświadczenia, a Stapferhaus wykorzystuje te kompetencje na wiele róż-
nych sposobów. Nie istnieje więc tu podział na kuratorów jako osoby przekazują-
ce wiedzę oraz zwiedzających jako jej nieprofesjonalnych odbiorców. Stapferhuas 
nie wyjaśnia teraźniejszości, ale bada ją z wielu różnych perspektyw. 

Zwiedzający wystawę „Matter of Faith. An Exhibition for Nelievers and 
Non-Believers” [Kwestia wiary. Wystawa dla wierzących i niewierzących] (2006) 
musieli opowiedzieć się w  tej kwestii już przy wejściu do muzeum, wybierając 
drzwi dla „wierzących“ lub „niewierzących“.

Wystawa „Nonstop. The Fast Pace of Life” [Bez ustanku. Szybkie tempo 
życia] (2009) z  kolei pozbawiła zwiedzających możliwości sprawdzenia, która 
jest godzina. Przed wejściem w  przestrzeń wystawienniczą zwiedzający zostali 
poproszenia o  złożenie zegarków oraz telefonów komórkowych w  sejfie. Tylna 
ściana sejfu była przezroczysta i widoczna dla zwiedzających, dzięki czemu sejf 
zamienił się w instalację, a rzeczy w nim złożone w eksponaty.

Wystawa „Money. Beyond Good and Evil” [Pieniądze. Poza dobrem i złem] 
(2014) pozwala zwiedzającym stanąć twarzą w twarz z Adamem Smithem i Mil-
tonem Friedmannem, aby sprawdzić, czy chciwość rządzi światem. Trójwymiaro-
we wykresy statystyczne skłaniają do refleksji nad dystrybucja pieniędzy w Szwaj-
carii i na świecie. Zwiedzający spotykają na swej drodze osoby bogate i ubogie, 
co skłania do zastanowienia nad tym, czy bogactwo rzeczywiście daje szczęście. 
Przy bankomatach zwiedzający ujawniają swoje poglądy na temat gospodaro-
wania pieniędzmi, a  tym samym dostarczają danych do statystyk na temat roli 

19 Por. Lichtensteiger Sibylle, Immaterielles materialisieren. Das Stapferhaus und seine Gegenwarts-
Ausstellungen. Ein Einblick in die Praxis [w:] Szenografie in Ausstellungen..., op. cit., s. 54-61; Hächler 
Beat, Museums as Spaces of the Present. The Case for Social Scenography [w:] The International 
Handbooks of Museum Studies, red. Sharon MacDonald, Helen Rees Leahy, Oxford 2015, s. 349-369.
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pieniędzy we współczesnym świecie. W końcu otrzymują również szansę na do-
tknięcie pieniędzy – leżąc na podłodze pokrytej monetami pięciocentymowymi 
o całkowitej wartości dwustu tysięcy franków szwajcarskich, mają okazję do za-
stanowienia się, jaki jest ich stosunek do pieniędzy. W ostatniej części ekspozycji 
znajduje się kasa, do której zwiedzający wpłacają sumę, jaką w ich przekonaniu 
powinni zapłacić za bilet na wystawę.

Aktywnie podejmując się wyzwań związanych z „prezentacją teraźniejszości 
przez pryzmat przeszłości”20, muzea będą mogły stać się miejscem debat publicz-
nych, stworzyć przestrzeń dla wymiany doświadczeń oraz podkreślić własne zna-
czenie dla społeczeństwa i kultury.

Tekst tłumaczony z języka angielskiego 

BiBliografia

•	 Die Auswirkungen der UNESCO-Konvention zum immateriellen Kulturerbe 
auf die Kulturwissenschaft. Interview with Walter Leimgruber, „Living 
Traditions Dossier. Bulletin of the Swiss Academy of Humanities and Social 
Sciences” 2014, nr 3, s. 54-56.

•	 Die Erstellung der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz 
[w:] Communicating Music. Festschrift für Ernst Lichtenhahn zum 80. 
Geburtstag, red. Antonio Baldassarre, Marc-Antoine Camp, Berno 2015, 
s. 237-251. 

•	 Hächler Beat, Museums as Spaces of the Present. The Case for Social 
Scenography [w:] The International Handbooks of Museum Studies, 
red. Sharon MacDonald, Helen Rees Leahy, Oxford 2015, s. 349-369.

•	 Imhof Kurt, Die Musealisierung des Aktuellen. Eine Kritik [w:] Das 
partizipative Museum. Zwischen Teilhabe und User Generated Content. 
Neue Anforderungen an kulturhistorische Ausstellungen, red. Susanne 
Gesser, Martin Handschin, Angela Jannelli, Sibylle Lichtensteiger, Bielefeld 
2012, s. 66.

20 Imhof Kurt, Die Musealisierung des Aktuellen. Eine Kritik [w:] Das partizipative Museum. Zwisch-
en Teilhabe und User Generated Content. Neue Anforderungen an kulturhistorische Ausstellungen, 
red. Susanne Gesser, Martin Handschin, Angela Jannelli, Sibylle Lichtensteiger, Bielefeld 2012, s. 66.

•	 Kaschuba Wolfgang, Wandel als Erbe? Urbane Tradition als “paradoxe” 
Kategorie [w:] Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft – Les 
traditions vivantes dans la société urbaine, red. Manuela Cimeli, t. 2, Baden 
2015, s. 54-61.

•	 Keller Barbara, Die Schweiz, die Berge und der Schweizer Alpen-Club. 
Eine Dreiecksbeziehung im Ausstellungsraum [w:] Lebendige Traditionen 
ausstellen – Exposer les traditions vivantes, red. Barbara Keller, Stefan 
Koslowski, Cornelia Meyer, Ulrich Schenk, t. 1, Baden 2015, s. 142-151.

•	 Koslowski Stefan, Warum und wozu “Lebendige Traditionen ausstellen und 
vermitteln“? Zur Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens zur Bewahrung 
des immateriellen Kulturerbe [w:] Lebendige Traditionen ausstellen – 
Exposer les traditions vivantes, red. Barbara Keller, Stefan Koslowski, 
Cornelia Meyer, Ulrich Schenk, t. 1, Baden 2015, s. 34-45. 

•	 Koslowski Stefan, Lebendige Traditionen inmitten der urbanisierten 
Gesellschaft. Zur Aktualisierung der Liste der lebendigen Traditionen in 
der Schweiz [w:] Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft – Les 
traditions vivantes dans la société urbaine, red. Manuela Cimeli, t. 2, 
Baden 2015, s. 40-53.

•	 Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft – Les traditions vivantes 
dans la société urbaine, red. Manuela Cimeli, t. 2, Baden 2015.

•	 Lichtensteiger Sibylle, Immaterielles materialisieren. Das Stapferhaus und 
seine Gegenwarts-Ausstellungen. Ein Einblick in die Praxis [w:] Szenografie 
in Ausstellungen und Museen VII. Zur Topologie des Immateriellen. Formen 
der Wahrnehmung, red. Gregor Isenbort, Essen 2016, s. 54-61. 

•	 Leimgruber Walter, Switzerland and the UNESCO Convention on Intangible 
Cultural Heritage, „Journal of Folklore Research” 2010,  nr 47 (1), s. 161-196.

•	 Strauss Jacqueline, Mind the Gap. Erfolgsfaktoren für abstrakte 
Ausstellungsthemen [w:] Szenografie in Ausstellungen und Museen VII. 
Zur Topologie des Immateriellen. Formen der Wahrnehmung, red. Gregor 
Isenbort, Essen 2016, s. 46-53.

•	 Strauss Jacqueline, Mind the Gap. Vom Umgang mit immateriellen 
Ausstellungsthemen [w:] Lebendige Traditionen ausstellen – Exposer les 
traditions vivantes, red. Barbara Keller, Stefan Koslowski, Cornelia Meyer, 
Ulrich Schenk, t. 1, Baden 2015, s. 132-141. 



191

muzeummuzeum

Muzealizacja 

inne Źródła

•	 Ausstellen und Vermitteln von Lebendigen Traditionen, http://www.museums.
ch/assets/files/dossiers_d/Bildung/VMS_Lebendige%20Tradition_D.pdf 

•	 Die lebendigen Traditionen der Schweiz, http://www.lebendige-traditionen.ch/ 
•	 Dokumentacja konkursowa 02.06.2015, Groenlandbasel Architektur und 

Ausstellungen GmbH, materiał nieopublikowany. 
•	 ICOM Statutes. Mission and Purpose, art. 2, http://archives.icom.museum/

statutes.html#2
•	 Lebendige Traditionen in der urbanisierten Gesellschaft, http://www.bak.

admin.ch/kulturerbe/04335/04341/05787/index.html?lang=de 
•	 Lebendige Traditionen im urbanen Raum, http://www.sagw.ch/de/sagw/

veranstaltungen/vst14-sagw/vst14-sk/traditionen.html 
•	 Medien 2015. Internationler Museumstag, http://www.museums.ch/service/

medien/museumstag-2015.html 
•	 Normen und Standards des VMS. Lebendige Traditionen im Museum,  

http://www.museums.ch/publikationen/standards/traditionen.html 
•	 Urban traditions, http://www.science-et-cite.ch/de/urban-traditions 
•	 http://www.mfk.ch/ausstellungen/neue-dauerausstellung/unterwegs 

Magdalena Walter | Podyplomowe Studium Muzeologiczne, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Migration Museum project

Wstęp

Muzeum Migracji jest projektem działającym od 2006 roku z inicjatywy Barba-
ry Roche (byłej Minister do spraw Imigracji w Wielkiej Brytanii) i  Institute for 
Public Policy Research. Celem projektu jest utworzenie pierwszego muzeum 
poświęconego szerokiemu i złożonemu zagadnieniu migracji oraz opowiedzenie 
w nowy, zajmujący sposób historii poruszania się do i z Wielkiej Brytanii.

Autorzy projektu zwracają uwagę na szczególne znaczenie migracji obecnej 
od zawsze w życiu Wysp, gdzie niemalże każdy mieszkaniec jest potomkiem mi-
gracji mniej lub bardziej zamierzchłej:

Przez ponad dwa tysiąclecia migracja nieustannie kształtowała i przekształcała po-

pulację na Wyspach Brytyjskich. Celtowie, Rzymianie, Wikingowie, Normanowie, 

hugenoccy rzemieślnicy, robotnicy irlandzcy, Żydzi uciekający przed nazizmem, 

marynarze somalijscy, pielęgniarki z Indii Zachodnich, indyjscy robotnicy tekstylni, 

uchodźcy z Kosowa, miliarderzy rosyjscy i polscy hydraulicy, wszyscy oni tkali swoje 

sploty w naszej bogatej tapiserii narodowej.1

Jednocześnie reprezentacja tego zjawiska pomijana jest w sektorze dziedzic-
twa narodowego. Tak istotny bowiem element historii i współczesnego społeczeństwa 

1 Institute for Public Policy Research,  A Moving Story: Is there a case for a major museum of migra-
tion in the UK? A discussion paper by the Migration Museum Working Group, London 2009, s. 6.
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wciąż czeka na opowiedzenie. Podczas gdy muzea dotyczące większości aspektów 
życia kraju, poświęcone różnym zjawiskom, od nauki i wojny po media i trans-
port, znajdują swoje miejsce na mapie szlaków turystycznych Londynu, w dal-
szym ciągu nie ma głównego muzeum migracji2.

Nie stanowi to jednak istotnej przeszkody. Projekt Muzeum Migracji jest 
przykładem sytuacji, w której brak fizycznej formy instytucji muzeum – budynku, 
nie oznacza wszakże braku reprezentacji; odbywa się to poprzez działania służą-
ce popularyzacji tematu: wystawy objazdowe i liczne wydarzenia towarzyszące, 
zorganizowane w przestrzeniach innych instytucji kulturalnych, pracę badawczą 
i edukacyjną, debaty oraz liczne publikacje w formie wywiadów, artykułów, fil-
mów dostępnych na stronie internetowej projektu. Takie podejście w budowaniu 
krok po kroku reprezentacji migracji w muzeach i sektorze dziedzictwa zdaje się 
działać.

W końcu najważniejsze są nie konkretne budynki, wystawy czy zbiory – a podejmo-

wanie kroków w  celu zwiększenia możliwości tego kraju do reprezentowania jego 

historii migracji za pośrednictwem swoich muzeów i zabytków. To jest historia nas 

wszystkich, a nie tylko grup mniejszościowych lub niedawnych przybyszów. Lepiej 

opowiedziana historia celebrowałaby więc naszą różnorodność, pomogłaby nam 

również zbliżyć się do siebie.3

Ponieważ Londyn jest jedną z  najbardziej barwnych i  różnorodnych sto-
lic świata, gdzie wszyscy mają jakiegoś rodzaju historie migracji: indywidualne, 
rodzinne, środowiskowe, sięgające mniej lub bardziej wstecz, ta właśnie różno-
rodność kulturowa jako rezultat licznych migracji jest wspólna wszystkim miesz-
kańcom i niezależnie od różnic, świadomość tego faktu powinna ich, zdaniem 
twórców inicjatywy, jednoczyć. W dobie masowych migracji, także tych przymu-
sowych, postawy tubylców i opracowanie programu integracji przybyszów – tych 
nowszych tubylców jest niezwykle ważne, a do tego potrzebna jest znajomość hi-
storii własnego społeczeństwa – dostępna wszystkim wiedza i instytucja, otwar-
te dla wszystkich miejsce spotkań, wymiany poglądów i dyskusji. Muzeum jako 
instytucja ciesząca się dużym zaufaniem społecznym, jako wiarygodne źródło 

2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 7.

informacji4, mogłoby taką funkcję spełniać. Zamierzeniem moim jest prezenta-
cja idei leżących u podstaw planu realizacji tego projektu, a także podjętych już 
działań.

Idea Muzeum Migracji w Londynie

Idea Muzeum Migracji nie jest nowa na scenie międzynarodowej – w krajach eu-
ropejskich: Danii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Luksemburgu, Ser-
bii, i na całym świecie: w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej 
Zelandii są muzea poświęcone temu tematowi. Istnieje też sieć instytucji, jak na 
przykład założone z inicjatywy UNESCO Migration Museum Network i inne5. 

W Wielkiej Brytanii, gdzie, choć migracja jest niemalże tak stara jak same 
wyspy, w  powszechnym rozumieniu historii, przekazywanym także za pośred-
nictwem muzeów, ten istotny aspekt jest jednak często pomijany lub ignorowany. 
Istnieją ku temu zrozumiałe powody historyczne: wizja Brytanii jako ściśle zin-
tegrowanego i samowystarczalnego miejsca odgrywała znaczącą rolę w zapew-
nieniu bezpieczeństwa i wspólnej obrony. Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt, że okres powstawania muzeów narodowych w Europie zbiegł się z wiekiem 
romantycznego nacjonalizmu. Inna sprawa, że chociaż status wyspy mógł pro-
mować wizerunek „fortecy zbudowanej przez Naturę”, zaludnionej przez „jed-
ną szczęśliwą rasę ludzi”, w rzeczywistości jednak znacznie częściej oddzielające 
morze działało jak magnes6. Historie migracji, diaspory i wymiany kulturowej nie 
pasowały do tej wizji Wielkiej Brytanii. Dziś także rzadko kiedy pamięta się, że na 
długo przed przybyciem któregokolwiek z ludów, o których tradycyjnie zwykli-
śmy myśleć „angielskie” (takie jak Sasi), w Wielkiej Brytanii byli obecni na przy-
kład Afrykanie z szeregów armii rzymskiej, a wielu z nich osiedliło się na stałe7.

Myślę, że filozofię muzeum migracji doskonale oddają słowa byłej Minister 
Kultury, Margaret Hodge: „musimy zrozumieć, że istota naszej tożsamości kultu-
rowej nie jest ustalona i niezmienna – zawsze byliśmy otwartym społeczeństwem, 

4 Britain Thinks, Public Perceptions of – and Attitudes to – the Purposes of Museums in Society – 
a Report for the Museum Association, London 2013, s. 3.
5 Migration Museum Project, How we got here: the first three years, London 2015, s. 12.
6 Stevens Mary, Stories Old and New: Migration and identity in the UK heritage sector, London 2009, 
s. 5.
7 Ibidem.
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tradycyjnymi importerami i eksporterami talentu i pomysłów”8. A talenty i po-
mysły rzadko podróżują samodzielnie, nośnikami ich są po prostu ludzie. Cudzo-
ziemcy stali za wieloma z najbardziej znaczących innowacji w technologii i spo-
łeczeństwie Wielkiej Brytanii9.

Nieprzychylny stosunek do imigrantów, według analizy badań10, wynika 
z obawy o negatywny wpływ nowo przyjezdnych na ekonomię i, co ważniejsze, 
kulturę; przy czym Brytyjczycy zwyczajowo mniej obawiają się imigrantów – bez-
pośrednich sąsiadów, niż „obcych”, z którymi nie mają do czynienia na co dzień. 
Oczywiście w Londynie, metropolii, obawy są znacznie mniejsze. Badania poka-
zują, że kontakt między grupami, dialog międzykulturowy generuje bardziej po-
zytywne czy też mniej negatywne postawy wobec „innych”. Najbardziej efektywne 
w nauczaniu o migracji wydaje się opowiadanie o osobistych doświadczeniach 
– historie indywidualne w przedstawianiu trudnych tematów. Jako że muzea, jak 
już zostało tu wspomniane, cieszą się wysokim zaufaniem społecznym w przeka-
zywaniu wiedzy, kolekcje muzealne i ustne opowieści mogą grać kluczową rolę 
w pomaganiu młodym ludziom zgłębiającym swoje nastawienie wobec migracji. 
Aktywny i uczestniczący sposób nauczania jako domena muzeum i bezpieczna 
przestrzeń, w  której można przedyskutować swoje obawy, również zmniejsza 
wrogość wobec nowo przybyłych. Poprzez opowiedzenie historii migrantów mu-
zeum mogłoby przekształcać tych „innych” w bardziej zaznajomionych sąsiadów 
i jednocześnie ilustrować, jak wszyscy obywatele są wpleceni w jedną społeczną 
strukturę11.

Plan realizacji projektu i wyzwania

Historia migracji, choć niekwestionowanie dobrze opowiadana w rozmaitych in-
stytucjach w całym kraju, jest jednak niejednolita i niekompletna – brakuje insty-
tucji poświęconej ukazaniu całej historii. Podejmowane inicjatywy są przejściowe, 
odnoszą się do poszczególnych obszarów tematycznych lub pokrywają konkretny 
ruch migracyjny albo obszar geograficzny. Zwolennicy muzeum deklarują chęć 
jednoczenia istniejących inicjatyw, zachęcają do reinterpretacji  i  wypełniania 

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Migration Museum Project, op. cit., s. 10.
11 Ibidem, s. 11.

luk. Muzeum może pomóc we wspieraniu poczucia przynależności. Jest rów-
nież coraz częściej miejscem dla debaty. Wszystkie te rzeczy realizuje „nie przez 
przekształcanie się w agenta polityki społecznej, a przez powracanie do swojej 
podstawowej działalności: gromadzenia i interpretacji materialnych śladów prze-
szłości”12. Ma ono pełnić funkcję nowej archeologii przeszłości do odkrywania 
pochowanych znaczeń13.

W międzyczasie prace koncentrują się na tworzeniu profilu muzeum, rozwi-
janiu jego dostępności dzięki nawiązywaniu współpracy z muzeami zaintereso-
wanymi eksplorowaniem tematu migracji, za pomocą wystaw i wydarzeń towa-
rzyszących, a także w szkołach i w internecie. 

Projekt muzeum na obecnym etapie nie dąży do nabywania kolekcji na 
własną rękę, ale do opracowania systemu organizowania wystaw bazującego 
na wypożyczaniu materiałów od różnorodnych społeczności, a  także poprzez 
tchnięcie nowego życia w to, co jest już dostępne w zbiorach muzeów, a uśpione 
w magazynach14.

Aspiracją długoterminową jest ujrzenie Muzeum Migracji w przestrzeni fi-
zycznej – znalezienie stałego miejsca w Londynie i zorganizowanie urządzenia 
mobilnego w  formie ciężarówki z platformą, aby historia migracji mogła prze-
mieszczać się i prezentować publiczności całego kraju. Audytorium znajdzie ją 
w  przestrzeniach publicznych centrów miast, platforma może w  łatwy sposób 
docierać do szkół czy ośrodków społeczności, włączać się w  lokalne programy 
artystyczne, festiwale, wydarzenia, a także obwozić wystawy15. 

W  koncepcji autorów projektu, Muzeum Migracji miałoby mieć siedzibę 
w dużym, prestiżowym budynku i stanowić jedną z londyńskich atrakcji; miało-
by zawierać stałą ekspozycję, przestrzeń dla wystaw czasowych, które jeździłyby 
później po kraju, przestrzeń dla innych imprez – wydarzeń oraz bibliotekę lub 
archiwum. Mieściłyby się w nim także obiekty gastronomiczne, które mogłyby 
uwzględniać w menu wkład migrantów w kuchnię krajową.  Muzeum powinno 
być ukierunkowane na jak najszersze grono odbiorców, nie na rynek niszowy16. 
Zasadniczą przyczyną wyboru miasta dla stałej siedziby muzeum jest fakt, iż 

12 Institute for Public Policy Research, op. cit., s. 9.
13 Stevens Mary, op. cit., s. 8.
14 Migration Museum Project, op. cit., s. 3.
15 Ibidem, s. 7.
16 Institute for Public Policy Research, op. cit., s. 13.
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liczba zwiedzających muzea, galerie, miejsca historyczne i  centra dziedzictwa 
w Londynie, zarówno tych rodzimych, jak i z zagranicy, jest przytłaczająco wyż-
sza niż w innych głównych ośrodkach Wielkiej Brytanii. Londyn jest także nieza-
przeczalnie pod każdym względem najbardziej zróżnicowany – zamieszkuje go 
największa populacja grup mniejszości etnicznych i religijnych w kraju17.

Jednym z najistotniejszych czynników tego przedsięwzięcia jest zaangażo-
wanie społeczności na wszystkich etapach rozwoju: ma to być muzeum tworzone 
przez i dla ludzi. Strategią jest dzielenie poczucia własności projektu, jednostki 
i społeczności mają być aktywnymi partnerami przedsięwzięcia. Barwna strona 
internetowa jako żywe centrum dyskusji, nauki, z  możliwością zamieszczania 
treści generowanych przez użytkowników ma zapraszać do czynnego udziału. 
Obecność w  internecie wspomaga także poszukiwanie partnerów do przyszłej 
współpracy. Element mobilny muzeum miałby umożliwiać zaangażowanie jed-
nostek i społeczności w skali krajowej, a tym samym dokładanie do narracji wła-
snych historii migracyjnych, tak aby generować nowe warstwy znaczeń18.

Brak tego rodzaju inicjatyw, w opinii pomysłodawców projektu, może stano-
wić zagrożenie, gdyż w przypadku, gdy grupowe lub indywidualne dziedzictwo 
jest ignorowane lub pozostaje w cieniu dominujących narracji, wynikiem długo-
terminowym może być niezadowolenie społeczne i idące za tym konsekwencje. 
„To jest jak być wymazanym z historii. Istnieje szerokie poparcie dla dalszych prac 
w tym obszarze. Jeżeli sektor dziedzictwa, zamiast promowania bardziej spójne-
go społeczeństwa, będzie kontynuował niedostateczne reprezentowanie historii 
migracji, może nieświadomie przyczyniać się do jego fragmentacji”19.

Ponadto projekt trafia we współczesne nastroje – jest aktualny, „na czasie” 
– zwiedzanie  muzeów cieszy się ogromną popularnością, migracja jest nieprze-
rwanie opowieścią z pierwszych stron gazet, a  także żywym i rozwijającym się 
obszarem studiów akademickich. Ponadto przy rosnącej popularności progra-
mów telewizyjnych o  znajdywaniu przodków znanych osobowości medialnych 
i przy dużym zainteresowaniu poszukiwaniami własnych korzeni, gdzie nierzad-
ko wątki rodzime i egzotyczne są ze sobą ściśle powiązane, pochylenie się nad 
inicjatywą utworzenia muzeum wydaje się głęboko uzasadnione.

17 Migration Museum Project, op. cit., s. 16.
18 Ibidem, s. 13.
19 Stevens Mary, op. cit., s. 8.

Realizacja – co udało się już dokonać

Działania muzeum mają za zadanie rozszerzać świadomość dziedzictwa Wielkiej 
Brytanii jako narodu migracyjnego. Jak piszą sami autorzy, produkty ich działań 
wzmacniają pozycję muzeum migracji w sektorze kultury, doskonalą umiejętno-
ści inicjatorów, mierzą wpływ podejmowanych aktywności i docierają do odbior-
ców, a także badają pomysły, które będą później włączane do muzeum20.

Zorganizowano następujące wystawy: 

100 Images of Migration
Pierwsza wystawa odbyła się w czerwcu 2013 roku, kiedy Muzeum Migracji połą-
czyło siły z Hackney Museum i pokazało fotografie z konkursu, przeprowadzone-
go przez dziennik „Guardian”. Uczestnicy przysyłali zdjęcia o migracji z krótkim 
wyjaśnieniem ich znaczenia. Wspólnie opowiadają one ciekawą historię, czym 
jest migracja dziś. Ekspozycja podróżuje po kraju, a przyjmujący dodają do niej 
zdjęcia z  bezpośredniego otoczenia, przybliżając tym samym lokalne historie. 
Wystawa jest ilustracją kierunku działań muzeum – współpracy z innymi organi-
zacjami i otwarcia na aktywny udział społeczności21.

Germans in Britain
We wrześniu 2014 roku w German Historical Institute została zrealizowana dru-
ga wystawa, tym razem dotycząca migracji niemieckiej. Ekspozycja ma formę ba-
nerów i towarzyszy jej nagranie filmowe o doświadczeniach Niemców w Wielkiej 
Brytanii. Jak poprzednia, ta wystawa również podróżuje po kraju.

Hugenots
Boughton House, czyli „angielski Wersal” gościł w sierpniu 2015 roku wystawę 
poświęconą trzem stuleciom życia hugenotów w  Wielkiej Brytanii – opowieść 
o tym, jak napływ wykwalifikowanych imigrantów hugenockich wpływał na życie 
kulturalne kraju. Ekspozycja znalazła się w poniekąd naturalnym dla siebie oto-
czeniu, gdyż w Boughton House znajduje się część zbiorów z The Buccleuch Art 
Collection – stałej ekspozycji rzemiosła hugenockiego. 

20 Migration Museum Project, op. cit., s. 29.
21 Ibidem, s. 20-21.
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Keepsakes
Keepsakes, czyli „Pamiątki”, to wystawa interaktywna o przedmiotach osobistych 
i pamiątkach rodzinnych, które podtrzymują żywe wspomnienia o migracji i toż-
samości. Wystawa odwiedziła Southbank Centre w ramach ekspozycji Adopting 
Britain, jako część festiwalu Changing Britain, który miał na celu przedstawienie 
wkładu grup migrantów w krajobraz artystyczny Wielkiej Brytanii i otwarcie dys-
kusji wokół jednego z najbardziej wrażliwych i istotnych tematów.

Call me by my name: stories from Calais and beyond
Ekspozycja otwarta została w  czerwcu 2016 roku w  Londonewcastle Project 
Space w Shoreditch. Jest to instalacja 150 kamizelek ratunkowych z opowieściami 
migrantów, którzy przybyli statkiem do Europy – historie ludzkie stojące za 
kryzysem migracyjnym, opowiedziane poprzez sztukę wizualną, fotografię, film, 
dźwięk i  performans. Swoją twórczość zaprezentowała grupa artystów, także 
uchodźców przebywających w obozie w Calais.

Edukacja

Edukacja o dziedzictwie migracji pozostaje w centrum działań projektu od samego 
początku. „Komunikowanie się z młodymi ludźmi i uczenie się od nich jest stałym 
priorytetem”22. Jednym z pierwszych działań było zaznajomienie się z tym, co już 
jest, w celu zidentyfikowania programu nauczania i ustalenia, gdzie i czego brakuje 
w materiałach dydaktycznych, oraz wypełnianie luk. Wyniki owych zabiegów są do-
stępne na stronie internetowej muzeum. Ich kontynuację stanowią różnego rodzaju 
aktywności angażujące młodzież. Oto kilka przykładów wydarzeń edukacyjnych:

 –  Działania dydaktyczne, warsztaty i poszukiwania w galerii RE-THINK w Na-
tional Maritime Museum w Greenwich. Sesje obejmowały materiał od po-
czątków historii migracji do współczesnych problemów migracyjnych, oso-
bistych powiązań uczniów z migracją i obrazów kryzysu migracji w regionie 
Morza Śródziemnego.

 –  Odkrywanie doświadczeń młodych uchodźców w Southbank Centre, czyli 
sesja dyskusyjna o  przymusowej migracji i  jej wpływie na młodych ludzi, 
jako część festiwalu WHY? What’s Happening for the Young.

22 Migration Museum Project, op. cit., s. 27.

 –  Moving Stories – konkurs na projekt wystawy współorganizowany z  OCR 
(Oxford Cambridge and RSA). Zespoły uczniów będą opracowywały plany 
projektu ekspozycji w muzeum migracji.

 –  Warsztaty teatralne we współpracy z teatrem Tamasha, na których uczniowie pię-
ciu szkół tworzą przedstawienia wokół osobistych doświadczeń migracyjnych.

 –  Seminaria i serie wykładów współorganizowane z Council for At-Risk Aca-
demics, prowadzone przez gości ze świata nauki, o wpływie migrantów na 
brytyjskie życie intelektualne, między innymi: „Migranci i medycyna”, „Mi-
granci i filozofia”, „Języki migracji”, „Migracja i moda”23.
Muzeum nawiązało współpracę z nauczycielami i szkołami, zorganizowało 

sieć pedagogów, którzy włączają tematy związane z migracją do swojego naucza-
nia. Muzeum oferuje warsztaty interaktywne zapoznające z projektem i wysta-
wami w szkołach, a także współpracuje z grupami młodzieży z Francji, Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec i Korei Południowej.

Zakończenie

Projekt otwarcia Muzeum Migracji w Wielkiej Brytanii jest, moim zdaniem, nie-
zwykle twórczą i  ważną inicjatywą. Okoliczności, w  jakich zagadnienie migracji 
jest obecnie dyskutowane, są bardzo negatywne. Zadaniem, które stawiają sobie 
inicjatorzy projektu, nie jest formułowanie twierdzeń, że ostatni przybysze mogą 
być Brytyjczykami, ale uczenie myślenia, że przodkowie nawet najgłębiej zakorze-
nionych mieszkańców też, raz kiedyś, sami byli nowo przyjezdni. Zapominanie 
o tym sprzyja bowiem ekskluzywnemu i hierarchicznemu rozumieniu tożsamości 
brytyjskiej i otwiera przestrzeń dla stygmatyzacji imigrantów, jako „zagrożenie dla 
prawa i porządku publicznego, bezpieczeństwa pracy, a przede wszystkim jakiegoś 
źle zdefiniowanego, ale powszechnego pojęcia «brytyjskości»”24.  

Nasza historia jest ściśle związana z  migracją ludzi, do i  z. Jesteśmy społeczeń-

stwem, jakim jesteśmy dzisiaj, z powodu migracji. Reggae i imperium, kurczak tik-

ka masala i monarchia, dominacja języka angielskiego i ogólnoświatowe zjawisko 

23 Ibidem, s. 26.
24 Stevens Mary, op. cit., s. 6.



200

muzeummuzeum

Muzealizacja 

Ligii Mistrzów: wszystko to może być określone częścią wspólnej historii migracji 

na i z tychże wysp.25

Ostatecznym celem pozostaje otwarcie brytyjskiej historii na szerszą gamę 
wpływów i interpretacji. To próba zrewidowania dominującej narracji historycz-
nej. Nie dyktowanie nowej ortodoksji, a stymulowanie krytycznej debaty; debaty, 
która nie jest dodatkiem do podstawowej działalności muzeum, lecz  wynika z sa-
mej natury wystawiania i zbiorów, których największym atutem jest ich dostęp-
ność dla wielu interpretacji26. Zdaniem twórców, muzea i sektor dziedzictwa są 
dobrze przygotowane do podjęcia większej roli, niż ma to obecnie miejsce.

Nowa muzeologia podkreślała również próby promowania relacji między muzeami 

i  społecznościami źródłowymi, gdzie społeczności źródłowe były sytuowane jako 

niekwestionowani i często kontrolujący pośrednicy. […] Jednym ze sposobów, w jaki 

muzea rozumieją swoją rolę publiczną, jest rozszerzona praktyka reprezentowania 

i współpracy z kulturowo i etnicznie zróżnicowanymi grupami.27

Myślę, że za projektem muzeum stoją profesjonaliści, którzy znakomicie re-
alizują to nowe podejście w muzealnictwie, angażując we współpracę różne gru-
py i jednostki, ale także zapraszając je do współtworzenia przestrzeni muzealnej. 
Nie zapomnę nigdy wrażenia, jakie wywarła na mnie przy pierwszej wizycie róż-
norodność społeczeństwa brytyjskiego; ludzie z wielu odległych krajów i kultur, 
wszyscy skupieni na jednej małej wyspie, gdzie żyją i tworzą nowe historie. Mu-
zeum jest miejscem, w którym mogą się spotkać, odkrywać znaczenia i nadawać 
nowe. Dziedzictwo kulturowe jest procesem, nie produktem: „[…] nigdy nie jest 
gotowe – i – dane, a raczej «odkrywane stopniowo i po omacku»”28. Muzeum Mi-
gracji jest ciekawym przykładem realizacji przemiany dokonanej w pojmowaniu 
muzeum jako strefy dynamicznej, muzeum, które stało się „przestrzenią twórczą, 

25 Institute for Public Research, op. cit., s. 8.
26 Stevens Mary, op. cit., s. 9.
27 Message Kylie, Witcomb Andrea, Museum Theory: An Expanded Field, „The International Hand-
books of Museum Studies” 2015, s. 53.
28 Turner Victor, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. Małgorzata i Jacek Dziekanowie, 
Warszawa 2005, s. 102.

przestrzenią aktywnej penetracji rzeczywistości”29. Poprzez swoje działania ewo-
kuje ono „aktywną pamięć”, zezwala na, a wręcz prowokuje owe aktywności, nie 
będąc jeszcze nawet „na swoim”.
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Osadzanie chochoła.   
Pomiędzy tradycją ludową 

a literacką

Bronowice Małe zapisały się w  historii sztuki i  literatury polskiej jako miejsce 
słynnego wesela poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, które Stanisław 
Wyspiański przedstawił w  swoim dramacie Wesele. Niegdysiejsza podkrakow-
ska wieś uznawana jest przez literaturoznawców za kolebkę Młodej Polski, gdzie 
z ludowych tradycji i zwyczajów wyrosła polska sztuka narodowa. Warto jednak 
postawić pytanie, czym obecnie są Bronowice, zwłaszcza dla ich mieszkańców? 
Czy tożsamość kulturowa współczesnych Bronowian1 została zabalsamowana 
w młodopolskiej sztuce i zatraciła swój ludowy charakter, będąc jedynie równo-
znacznością narodowej tożsamości Polaków?

Odpowiedzi na powyższe pytanie można szukać w specyfice tytułowego Osa-
dzania Chochoła2. W analizie tego widowiska posłużę się strategią wykorzystaną 

1 Stosuję zapis od wielkiej litery, gdyż nie mam na myśli mieszkańców dzielnicy Bronowice, ale 
określoną grupę społeczną.
2 Nazwa uroczystości nie ma ogólnie przyjętej formy zapisu. Obocznie stosowana jest pisownia 
członów nazwy od wielkich, jak i od małych liter. W swoim tekście przyjęłam zapis od wielkich liter, 
ponieważ traktuję to określenie jako nazwę własną.

przez Josepha Roacha do badań nad kulturą wokółatlantycką. Amerykański hi-
storyk teatru dokonał analizy zwyczajów związanych z obchodzonym w Nowym 
Orleanie świętem Mardi Gras, sięgając nie tylko po narzędzia metodologiczne 
etnologii i antropologii, ale przede wszystkim performatyki3.

Osadzanie Chochoła jest widowiskiem, które w ciągu kilkudziesięciu lat z wy-
darzenia towarzyszącego obchodom otwarcia Regionalnego Muzeum Młodej Pol-
ski Rydlówka przekształciło się w coroczny performans, uzewnętrzniający tożsa-
mość kulturową jego uczestników. Pomysłodawcami i pierwszymi organizatorami 
wydarzenia była rodzina Rydlów i miłośnicy Młodej Polski związani z Krakowskim 
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pod koniec lat 
60. XX wieku podjęli oni działania na rzecz utworzenia w zabytkowym dworze Ry-
dlówka w Bronowicach muzeum poświęconego Młodej Polsce i Weselu Stanisława 
Wyspiańskiego. Otwarcie wystawy nastąpiło 21 listopada 1969 roku w  rocznicę 
słynnego wesela4. Nawiązując zarówno do wydarzenia historycznego, jak i tradycji 
literackiej zorganizowano wówczas uroczyste okrywanie słomianym chochołem 
róży rosnącej w ogrodzie przy dworze, nazwane Osadzaniem Chochoła.

Scenariusz obchodów tego dnia nie został z góry ustanowiony i ulegał różnym 
przekształceniom w ciągu kolejnych lat. Do najistotniejszych zmian należało przenie-
sienie miejsca Osadzania Chochoła z klombu rosnącego pod oknami izby weselnej 
na dziedziniec przed dworem. Jednak sam odbywający się podczas uroczystości per-
formans – okrywanie różanego krzewu chochołem i taniec dzieci w strojach krakow-
skich – pozostał niezmienny. Tak o swoim osobistym doświadczeniu napisała Barba-
ra Miszczyk5, mieszkanka Bronowic i wieloletnia uczestniczka Osadzania Chochoła:

Osadzenie chochoła6 na krzaku róży przed izbą gospodarza to nawiązanie kontaktu 

z tamtą rzeczywistością, w której rozegrało się wesele Rydlów, będące genezą dramatu 

Wesele i kwintesencją jego rekonstrukcji. Widowisko to, powtarzane co roku, groma-

dzi wielu gości zarówno z miasta, jak i z Bronowic. Młodzież szkolna z bronowickich 

3 Roach Joseph, Wprowadzenie. Historia, pamięć i performans, tłum. Michał Borowski, Małgorzata 
Sugiera, „Didaskalia” 2014, nr 121-122, s. 23-36.
4 Ślub Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny odbył się 20 listopada 1900 roku, a wesele w Ry-
dlówce miało miejsce 21 listopada.
5 Serdecznie dziękuję pani Barbarze Miszczyk za okazaną życzliwość i pomoc, udostępnienie swoich 
prac oraz materiałów źródłowych.
6 Forma zapisu użyta przez autorkę cytatu.
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szkół podstawowych, ubrana w  ludowe stroje krakowskie, przy dźwiękach melodii 

krakowskich i przy wtórze przyśpiewek nakłada na krzak róży słomiane okrycie, tań-

cząc w wokół niego jak w ostatniej scenie dramatu. W takiej chwili znika wszelka 

przenośnia […]. Potem mają miejsce występy artystów krakowskich teatrów bądź 

młodzieży szkolnej. Po uroczystości wszyscy zgromadzeni goście posilają się koła-

czem bronowickim. Nad rozświetloną lampami i  świecami Rydlówkę spływa czar 

nocy listopadowej, nocy drugiego dnia wesela Rydla.7

W Osadzaniu Chochoła, najszerzej ujmując, biorą udział trzy grupy. Pierw-
szą i najbardziej aktywną stanowią mieszkający w tym miejscu od pokoleń Brono-
wianie – potomkowie bronowickich chłopów i gości weselnych sportretowanych 
w  dramacie Wyspiańskiego. Do drugiej grupy zaliczam przybywających w  ten 
dzień do Rydlówki miłośników Młodej Polski i zainteresowanych widowiskiem 
gości-widzów. Na granicy między pierwszymi i drugimi sytuuje się trzecia grupa 

7 Miszczyk Barbara, Geneza i powstanie Regionalnego Muzeum Młodej Polski Rydlówka w Bronowi-
cach Małych, s. 12, materiał niepublikowany.

– nowi mieszkańcy Bronowic, integrujący się z  lokalną wspólnotą, dla których 
Rydlówka i jej dziedzictwo dopiero zaczynają przenikać w ich tożsamość. W mo-
ich rozważaniach będą mnie interesować w głównej mierze uczestnicy widowiska 
należący do pierwszej grupy i to do ich tożsamości kulturowej będę się odnosiła. 

„Zmienia się obraz świata, mojego świata – jak zatrzymać bodaj pamięć  
o  nim?”8. Od  takiej nostalgicznej refleksji rozpoczęła opisywanie swoich wspo-
mnień Maria Rydlowa, seniorka rodu Rydlów, najstarsza mieszkanka dworku 
Rydlówka i kustosz znajdującego się w nim muzeum. Nie dziwi tęsknota za od-
chodzącymi w  przeszłość obrazami starszych mieszkańców, na oczach których 
wiejskie zagony przeobraziły się w  wybrukowane osiedla, a  drewniane chałupy 
w  betonowe bloki. Nieunikniony proces urbanizacji tego obszaru rozpoczął się 
wraz z włączeniem wsi w obręb administracyjnych struktur miasta9. Wieś Brono-
wice Małe oficjalnie przestała istnieć – dziś należy ona do Dzielnicy VI Bronowi-
ce10. Przemiany administracyjne, gospodarcze, a zwłaszcza załamanie się gospo-
darki rolnej przyczyniły się do zmian potrzeb i stylu życia mieszkańców Bronowic. 
Wynikające stąd dążenie ku nowoczesności, wzrastające tempo życia oraz napływ 
nowych, niezakorzenionych w Bronowicach mieszkańców stopniowo wyparły na 
margines kolektywnej pamięci wiejskie tradycje. Jedne z ostatnich żniw miały tu 
miejsce, co prawda, jeszcze w 1997 roku, jednak ich znaczenie dla lokalnej spo-
łeczności było zupełnie marginalne11. Tak ważna niegdyś dla poczucia tożsamości 
kultura agrarna, związane z  nią zwyczaje, porzekadła i  wierzenia zaczęły tracić 
swój kontekst i groziło im całkowite zniknięcie z życia miejscowej ludności.

Zwyczaje i obrzędy, jakie panowały w Bronowicach, były podobne do tych 
praktykowanych na innych podkrakowskich obszarach wiejskich. Jeszcze długo 
po włączeniu tego terenu do miasta były one tu powszechnie znane. Nie prze-
szkodziło temu zniknięcie „gęsiego rynku”12, starej karczmy, kuźni ani drewnia-

8 Rydlowa Maria, Moje Bronowice, mój Kraków, Kraków 2013, s. 7.
9 Stało się to w 1941 roku za czasów okupacji niemieckiej. Później, 25 października 1948 roku, Rada 
Ministrów wydała rozporządzenie przyłączające Bronowice Małe do Krakowa.
10 W obręb dzielnicy VI Bronowice wchodzi dawna wieś Bronowice Małe. Sąsiednie Bronowice 
Wielkie, będące odrębną miejscowością, stanowią część dzielnicy IV Prądnik Biały. W niniejszym 
tekście, używając nazwy Bronowice, będę miała na myśli tylko Bronowice Małe.
11 Młodzianowski Stanisław A., Żniwa w Bronowicach, „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literac-
kie” 1998, nr 8, s. 4.
12 Gęsi rynek – lokalna nazwa nieistniejącego już stawu, znajdującego się u zbiegu ulic Pod Strzechą 
i Włodzimierza Tetmajera.

Pierwsza uroczystość Osadzania Chochoła, fot. Edward Węglowski 1969, ze 

zbiorów Bronowickiego Archiwum Społecznego.
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nych chałup. Dziś stoi jeszcze kilka, ale nadal aktualne jest pytanie: „Jaki będzie 
los […] bronowickich zabytków? Czy czeka je nieuchronna zagłada, czy też da się 
pogodzić interesy rozwoju miasta z szacunkiem dla tradycji?”13. Mimo braku pro-
gramu ochrony zabytków ludowych i troski o przestrzeń kulturową Bronowic, ich 
dziedzictwo przetrwało do dziś i nadal zapewnia lokalnej społeczności poczucie 
tożsamości i ciągłości trwania.

Przyczyną tego z pewnością było związanie Bronowic ze sztuką Młodej Pol-
ski. Zjawisko chłopomanii – fascynacji wsią, życiem jej mieszkańców prostym 
a szczęśliwym – szczególnie przysłużyło się utrwaleniu tutejszego folkloru. Lu-
dwik de Laveaux, Włodzimierz Tetmajer, Tadeusz Noskowski, Aleksander Gie-
rymski i inni artyści rozsławili podkrakowską wieś, portretując jej mieszkańców 
i malując bronowickie pejzaże. Utrwalone na malarskich płótnach sceny rodza-
jowe z codziennego życia Bronowian, jak Żniwa, Święcone w Bronowicach Wło-
dzimierza Tetmajera, do dziś stymulują pamięć zbiorową mieszkańców. Obraz 
Święcone w Bronowicach, namalowany w 1897 roku, stał się impulsem do odtwo-
rzenia pod koniec lat 90. XX wieku dawnego zwyczaju zakładania stroju krakow-
skiego na uroczyste święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Związki z młodopol-
ską sztuką i tradycją literacką nadają oryginalny rys lokalnym tradycjom i są dla 
współczesnych Bronowian namacalnym potwierdzeniem wartości ich niemate-
rialnego dziedzictwa, którego prestiż podnosi i utwierdza utrwalenie w dziełach 
wybitnych artystów.

Jednak to nie działania artystyczne stanowią wyraz tożsamości kulturowej 
Bronowian, a niematerialne dziedzictwo, którego jedynie barwne elementy zo-
stały przeniesione w dziedzinę sztuki. Najbardziej dobitnym przykładem są bro-
nowickie zwyczaje weselne, z  obserwacji których zrodził się pomysł dramatu 
Wesele. Wyspiański, tworząc swój dramat, odniósł się do autentycznego miejsca, 
wydarzenia i  jego uczestników. Podniósł tym samym znaczenie tradycji brono-
wickich do rangi symbolu polskości i ustawił bronowickiego chłopa na piedestale 
sztuki. Jego dramat ukazujący istotę niematerialnego dziedzictwa Bronowian stał 
się ostoją tożsamości narodowej Polaków, ale przede wszystkim literackim zapi-
sem tradycji lokalnej społeczności.

Literackie i  malarskie przedstawienia są trwałym, ale też zdeformowa-
nym przez wymogi sztuki zapisem bronowickich obyczajów. W  powyższym 

13 Duda Eugeniusz, Tradycyjne budownictwo ludowe w Bronowicach Małych, „Krzysztofory. Zeszyty 
Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 1975, nr 2, s. 74.

kontekście nie wydaje się dziwne, iż Bronowianie, mimo zmiany warunków życia 
z wiejskich na miejskie, nie zapomnieli o swoich tradycjach. Zachowali pamięć 
o nich w przekazie międzypokoleniowym i przez odniesienie do dzieł wybitnych 
artystów. W latach 60. XX wieku wraz z otwarciem muzeum w Rydlówce roz-
poczęto starania na rzecz zachowania lokalnego folkloru, szukając jego śladów 
głównie w sztuce Młodej Polski. Znamienne jest, że podejmowane inicjatywy są 
przeważnie oddolne i wynikają z potrzeb miejscowej wspólnoty. Uwagę wzbu-
dza duża liczba działających obecnie w Bronowicach organizacji pozarządowych 
i zupełnie nieformalnych grup, których celem jest ochrona niematerialnego dzie-
dzictwa Bronowic.

Jedną z  najstarszych jest działające od 1995 roku Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic, do którego głównych celów należą: „upowszechnianie wiedzy o Bro-
nowicach, kultywowanie tradycji, troska o stan i ochronę zabytków i pamiątek 
w Bronowicach, inspirowanie i popieranie wszelkich inicjatyw o charakterze spo-
łeczno-użytecznym i kulturalnym”14. Towarzystwo wydaje „Bronowickie Zeszyty 
Historyczno-Literackie”, wspiera organizowanie lokalnych uroczystości, integru-
je mieszkańców i dba o zachowanie pamięci zbiorowej. Od 2014 roku Towarzy-
stwo wdraża projekt Bronowickie Archiwum Społeczne, w ramach którego zbiera 
stare fotografie, wspomnienia najstarszych mieszkańców, a także lokalne śpiewki 
i opowiadania15. Podstawową, a  zarazem najskuteczniejszą formą ochrony nie-
materialnego dziedzictwa jest przekazywanie go z pokolenia na pokolenie. Od-
bywa się ono w rodzinnych domach Bronowian, a  instytucjonalnie wysiłek ten 
podejmują przede wszystkim nauczyciele Szkół Podstawowych nr 50 im. Lucjana 
Rydla i  nr 97 im. Włodzimierza Tetmajera. Ich  uczniowie biorą czynny udział 
w kultywowaniu bronowickich zwyczajów, zwłaszcza podczas miejscowych uro-
czystości, jak Osadzanie Chochoła, na które przychodzą nie tylko ze swoimi na-
uczycielami, ale także rodzicami i dziadkami.

Dzień 21 listopada jest dla Bronowian ich lokalnym świętem. Osadzanie Cho-
choła nazywają uroczystością, pokazem, widowiskiem czy wreszcie zwyczajem, 
tradycją. Z perspektywy performatyki Osadzanie Chochoła jest rodzajem sztuki 
widowiskowej. To działanie performatywne, które stwarza nową rzeczywistość. 
Centralną postacią jest Chochoł, który determinuje dramaturgiczny przebieg ak-
cji widowiska. Chochoł ma wielorakie konotacje związane ściśle z  rolnictwem, 

14 Miszczyk Barbara, O Towarzystwie, http://www.tpb-krakow.cba.pl/o-tpb.html [dostęp 10.05.2016].
15 Bronowickie Archiwum Społeczne, http://archiwumbronowickie.pl/ [dostęp 28.06.2016].
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ze zmianą pór roku i z troską o dającą wyżywienie matkę ziemię. Na początku 
XX wieku jesienią na bronowickich polach stało wiele chochołów i  „upleść” je 
umiał każdy chłop. W tradycji literackiej chochoł nie jest tylko wiechciem słomy 
chroniącym rośliny przed deszczem i mrozem, ale przede wszystkim Chochołem 
– kluczową postacią dramatu narodowego i nie do końca odgadnionym symbo-
lem. Z jednej strony może być uznany za ucieleśnienie śmierci, niemocy, z dru-
giej odradzającego się życia, gdyż okrywał krzew róży wprawdzie obumarły, który 
jednak odradza się na wiosnę.

Osadzanie Chochoła składa się z połączonych ze sobą elementów tradycji 
ludowej i literackiej. Z tego sprzężenia wytwarza się ogromna energia, którą prze-
siąknięte jest to widowisko. W czasie Osadzania Chochoła ożywają zwyczaje nie-
gdysiejszej podkrakowskiej wsi, pieczone są bronowickie kołacze, pleciona jest 
słoma, lokalna społeczność zakłada stroje krakowskie, dzieci przygotowują pro-
gram artystyczny złożony z ludowych przyśpiewek i scen z Wesela Wyspiańskiego.

Obchodzenie w Bronowicach od prawie 50 lat dnia, podczas którego osa-
dzany jest Chochoł, stało się po części nową tradycją Bronowian. W pewnej mie-
rze jest tym, co Eric Hobsbawm, nazwał „tradycją wynalezioną”. Na tę bronowicką 
tradycję składają się działania o symbolicznym charakterze, które nawiązują do 
przeszłości, sugerując jej kontynuowanie, oraz służą utrwalaniu wspólnej tożsa-
mości ich uczestników16. Jednak są to działania podejmowane przez Bronowian 
w sposób dobrowolny i wynikający z ich wewnętrznej potrzeby wyrażenia swojej 
faktycznej tożsamości kulturowej. Dlatego specyfikę Osadzania Chochoła jako 
tradycji wynalezionej pełniej oddaje definicja Wojciecha Burszty, określającego za 
pomocą tego pojęcia „zbiór praktyk kulturowych, które wyrażają pamięć o war-
tościach, normach, wydarzeniach czy postaciach z  przeszłości na zasadzie ich 
powtarzania i przypominania dzisiaj żyjącym jednostkom, aby wywołać w nich 
uczucie, że są w jakiś sposób powiązani z historią i tradycją (kraju, regionu, grupy 
etnicznej itd.)”17.

Uroczystość rozpoczyna się z chwilą przybycia gości ze wsi – ubranych w kra-
kowskie stroje Bronowian ‒ i gości z miasta. Utrwalonym już punktem programu 
jest przemówienie nestorki rodu Rydlów. Samo widowisko Osadzania Chochoła 

16 Hobsbawm Eric, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, tłum. Mieczysław Godyń, Filip Godyń [w:] 
Tradycja wynaleziona, red. Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Kraków 2008.
17 Burszta Wojciech Józef, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, 
Poznań 2004, s. 112-113.

przed Rydlówką rozpoczyna lokalna kapela, grając „Miałeś chamie złoty róg…”. 
Przy wtórze muzyki bronowickie gospodynie w krakowskich strojach okrywają 
rosnącą przed Rydlówką różę słomą. Wokół powstałego Chochoła dzieci tańczą 
krakowiaka. Po zakończeniu widowiska goście częstowani są kołaczem weselnym 
i lokalną „mądrą herbatką”18. A gdy się już ściemni, w izbie tanecznej odbywają się 
tańce i rozmowy wśród krzątaniny bronowickich gospodyń.

Miejsce, gdzie odbywa się Osadzanie Chochoła, to zabytkowy, wybudowany 
w 1897 roku dwór Rydlówka – przestrzeń ciągle żywej historii, swoisty fragment 
obszaru kulturowego Bronowic. Jest to jednocześnie muzeum i dom zamieszkały 
przez potomków Lucjana Rydla19. Stanowi, zgodnie z teorią Diany Taylor, miejsce 
zderzenia ze sobą „archiwum” i „repertuaru”. „Repertuar” – „skarbiec, inwentarz” 
‒ jest rodzajem pamięci ucieleśnionej, zapisanej w ruchu, w mowie, we wszyst-
kim tym, co niematerialne. Nazwą „archiwum” Taylor określa miejsca związane 

18 Mądra herbatka – lokalna nazwa herbaty z rumem lub innym alkoholem.
19 Niezwykle istotne było dla Lucjana Rydla, aby dwór pozostał w rękach rodziny, o czym pisał 
w swoim liście-testamencie. Zob. Dłużyk Józef, Droga do Bronowic, Warszawa 1968, s. 336.

Uroczystość Osadzania Chochoła, fot. Andrzej Janikowski 2015, ze zbiorów 

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
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z pamięcią istniejącą w formie artefaktów, dokumentów, które pozwalają na prze-
chowanie wiedzy, ale oddzielają jej źródło od podmiotu20. Z połączenia obu tych 
form pamięci wytwarza się miejsce pozwalające na przechowywanie i odtwarza-
nie określonych potrzeb, zwyczajów i tradycji. Rydlówka i krzew róży, na którym 
osadza się Chochoła, to właśnie takie miejsce, w którym można legitymizować 
bronowickie tradycje, wzmacniać je i celebrować. Rydlówka jako miejsce zdepo-
nowania zbiorowej pamięci zapewnia trwanie dziedzictwu Bronowic.

Z kolei Osadzanie Chochoła to wynik opisanego zderzenia pamięci uciele-
śnionej (repertuar) z  pamięcią źródłową (archiwum). Przed Rydlówką jesienią 
powstaje niepowtarzalny performans, definiowany przez Richarda Schechnera 
„zachowanym zachowaniem”21. W  tym rozumieniu performans jest rodzajem 
konstruktu społecznego i czymś jednocześnie realnym i wymyślonym. Nie wy-
klucza to rozumienia go jako wspomnianej już tradycji wynalezionej. Osadzanie 
Chochoła jest realne, bo odbywa się w miejscu pamięci, odwołuje do ważnego 
niegdyś cyklu pór roku, wykorzystuje lokalne tradycje, a jednocześnie jest wymy-
ślone, bo stwarza zupełnie nową wartość – widowisko, które pozwala na odna-
wianie ludowych zwyczajów związanych z noszeniem stroju krakowskiego, śpie-
waniem gwarowych przyśpiewek, pleceniem chochoła czy pieczeniem kołaczy.

W bronowickim performansie uwypuklają się napięcia pomiędzy przeszło-
ścią dawnej wsi i  teraźniejszością nowoczesnej dzielnicy Krakowa. Widoczne 
stają się wzajemne związki i rozbieżności między tradycją literacką, jako przeka-
zywanym dyskursem, a  tradycją ludową, którą publicznie odtwarzają uczestni-
cy widowiska. Osadzanie Chochoła w swojej udramatyzowanej formie pozwala 
na zachowanie pamięci i przekazywanie wiedzy o niematerialnym dziedzictwie 
związanym z Rydlówką. Jest to ciągła, improwizowana gra, w której pamięć i wy-
obraźnia przenikają się i stanowią jedno. W performansie ucieleśnia się pamięć 
o zwyczajach agrarnych dawnej wsi, obrzędach weselnych, wspólnym śpiewaniu 
ludowych przyśpiewek czy noszeniu stroju krakowskiego. Stanowi ono tradycję 
wynalezioną, która funkcjonuje jako forma społecznej ochrony niematerialnego 
dziedzictwa, pozwala na podtrzymywanie bronowickich tradycji i  utrwalanie 
kulturowej tożsamości lokalnej społeczności zakorzenionej zarówno w tradycji 

20 Taylor Diana, Archiwum i repertuar: performanse i performatywność. PerFORwhat studies, 
tłum. Michał Borowski, Małgorzata Sugiera, „Didaskalia” 2014, nr 120, s. 22-38.
21 Roach Joseph, op. cit., s. 23-36.

ludowej, jak i literackiej, co stanowi istotny wyróżnik niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego Bronowian.

Od 2014 roku muzeum w  Rydlówce jest nieczynne. Mimo to Osadzanie 
Chochoła odbywa się przed Rydlówką nadal22. Podczas ostatniej uroczystości 21 
listopada 2015 roku pojawiła się nadzieja na ponowne ożywienie tego miejsca. 
Podpisana została między rodziną Rydlów a dyrektorem Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa Michałem Niezabitowskim umowa intencyjna w sprawie objęcia 
opieki nad dworem. W przyszłości do podstawowych celów i zadań Muzeum Hi-
storycznego Miasta Krakowa będzie należało, poza prowadzeniem działalności 
muzealniczej, przede wszystkim czuwanie nad ochroną niematerialnego dzie-
dzictwa Bronowic poprzez utrzymanie roli Rydlówki jako miejsca kulminacji spo-
łecznej energii23. Rozumieć przez to należy nie tylko wprowadzenie w życie reguł 
zawartych w Konwencji UNESCO, ale misję prowadzenia nowoczesnej instytucji 
muzealnej, która będzie pełniła funkcję zarówno „archiwum” jak i „repertuaru”.
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Lublana

przegląd słoweńskiego rejestru 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów 
w przestrzeniach miejskich

Od ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego z 2003 roku do ustanowienia rejestru żywego 
dziedzictwa kulturowego

W 2008 roku Republika Słowenii ratyfikowała Konwencję UNESCO w spra-
wie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku (zwaną dalej 
Konwencją). Zgodnie z Konwencją państwa, które ją podpisały, mają obowiązek 
wdrożyć odpowiednie środki zapewniające ochronę niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego (zwanego dalej NDK) na szczeblu krajowym. Republika Słowe-
nii wdrożyła takie środki w swoim ustawodawstwie poprzez Ustawę o ochronie 
dziedzictwa kulturowego (zwaną dalej UODK) w 2008 roku. UODK definiuje nie-
materialne dziedzictwo kulturowe jako 

[...] właściwości niematerialne, oznaczające praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę, 

umiejętności oraz związane z nimi dziedzictwo ruchome i przestrzenie kulturowe 

(miejsca, w  których takie dziedzictwo jest prezentowane lub wyrażane), które są 

przekazywane przez społeczności, grupy oraz niekiedy pojedyncze osoby z pokole-

nia na pokolenie poprzez ich stałe odtwarzanie w relacji z ich otoczeniem i historią.1 

W  2008 roku Słowenia przyjęła termin „żywe dziedzictwo kulturowe” 
w odniesieniu do NDK, jednak okazał się on nieadekwatny, a niekiedy bywał 
mylący lub źle interpretowany. Termin ten faktycznie sugerował nosicielom 
NDK, że zawiera ono takie elementy, jak dziedzictwo naturalne2. Po wprowa-
dzeniu wspomnianego terminu pojawiły się postulaty, aby dostosować go do 
wspólnej międzynarodowej terminologii, która jest lepiej kojarzona w  społe-
czeństwie. W kwietniu 2016 roku uchwalono poprawkę do UODK, która wpro-
wadziła terminologię i kilka innych zmian („niematerialne dziedzictwo kultu-
rowe” zamiast „żywego dziedzictwa kulturowego”), podczas gdy podstawowe 
zasady Ustawy pozostały niezmienione3.

UODK ustanawiała publiczne stanowisko krajowego koordynatora ds. 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (zwanego dalej Koordyna-
torem). Główne zadania i obowiązki Koordynatora określone w UODK polega-
ją na identyfikowaniu, dokumentowaniu, badaniu, ocenianiu i interpretowaniu 
NDK, koordynowaniu i samodzielnym opracowywaniu propozycji elementów NDK, 
które można by wpisać do krajowego rejestru, udzielaniu depozytariuszom 
NDK porad na temat jego integralnej ochrony, koordynowaniu pracy instytucji 
działających w dziedzinie NDK oraz wykonywaniu innych zadań związanych 
z  ochroną NDK, które są wyznaczane przez Ministerstwo Kultury Republiki 
Słowenii (UODK, art. 98)4. Od 2011 roku zadania krajowego Koordynatora są 
realizowane przez Słoweńskie Muzeum Etnograficzne.

Podobnie jak w przypadku ruchomego i nieruchomego dziedzictwa, UODK 
rozróżnia dwie kategorie NDK – dziedzictwo i zabytki. Na potrzeby prowadzenia 

1 UODK, art. 3, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144# [dostęp 25.04.2016]. 
2 Simonič wspomina, że termin „żywe dziedzictwo” został wprowadzony po to, aby podkreślić jego 
związek z ludźmi, a nie rzeczami czy przedmiotami; Simonič Peter, Nesnovna dediščina varovanih 
območij narave, „Etnolog” 2010, t. 20, s. 105.
3 Raport na temat projektu ustawy zmieniającej UODK, 2016, http://www.dsrs.si/sites/default/files/
dokumenti/5._tocka_porocilo_odbora_za_kulturo_z_dop.pz_epa_1062-vii.pdf [dostęp 25.04.2016].
4 UODK, art. 98, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144# [dostęp 25.04.2016]. 
Zob. Židov Nena, Od Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine do Registra žive 
kulturne dediščine na Slovenskem, „Etnolog” 2011, t. 21, s. 281-292.
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ewidencji utworzono w 2008 roku krajowy rejestr, który zawiera elementy NDK 
w Słowenii. Wnioski o dokonanie nowego wpisu do rejestru może zgłaszać każ-
dy: zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy interesów, społeczności lub instytucje. 
Zgłaszane wnioski są gromadzone przez Koordynatora, który na potrzeby ich 
oceny ustanowił Grupę Roboczą złożoną z członków różnych instytucji5, spoty-
kających się trzy razy w roku.

Jeśli dany element zostanie uznany za nadający się do wpisania do rejestru, 
Koordynator sporządza propozycję wpisu we współpracy z  ekspertami z  po-
szczególnych dziedzin i przekazuje ją do Ministerstwa Kultury, które formalnie 
zamyka cały proces, wpisując element do rejestru. Skoro Koordynator musi poru-
szać się między depozytariuszami, profesjonalistami  i właściwymi urzędami6, ma 
on stale do czynienia ze sprawami związanymi głównie z profesjonalnym oszaco-
waniem dziedzictwa i jego depozytariuszy na potrzeby rejestru (tzn. czy dany ele-
ment nadaje się do wpisania, których depozytariuszy należy zarejestrować itp.)7. 

Pierwszy element umieszczono w  rejestrze w  2008 roku – było to Miste-
rium męki Pańskiej w Škofji Loce. Od tego czasu lista jest regularnie uzupełniana 
o nowe wpisy. Na początku czerwca 2016 roku zawierała 52 elementy oraz 151 
zidentyfikowanych depozytariuszy NDK8.

Dany element nazywamy zabytkiem NDK wtedy, gdy został profesjonalnie 
uznany za taki i ogłoszony jako „niematerialne dziedzictwo kulturowe o specjal-
nym znaczeniu lokalnym lub krajowym”9. UODK określa NDK jako zabytek, gdy 

5 Grupa Robocza składa się z przedstawicieli Słoweńskiego Muzeum Etnograficznego, muzeów 
regionalnych, Centrum Badań Naukowych Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk, Departamentu 
Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydziału Artystycznego, Uniwersytetu w Lublanie, Instytutu 
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Słowenii oraz Ministerstwa Kultury Republiki Słowenii.
6 Zdaniem Miroslavy Lukić-Krstanović profesjonalna dyscyplina znalazła się w ambiwalentnym po-
łożeniu, skoro jest zarówno promotorem, jak i krytykiem dziedzictwa, Management and Production 
of Intangible Cultural Heritage: Examples in Serbia, „Traditiones” 2012, t. 41, nr 2, s. 230-231.
7 Zob. Židov Nena, Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Dileme pri varovanju v luči Unescove 
Konvencije [w:] Interpretacije dediščine, red. Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik, Nadja 
Valentinčič Furlan, Ljubljana 2014, s. 153-156.
8 Rejestr niematerialnego dziedzictwa kulturowego, http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evi-
dence_in_registri/register_nesnovne_kulturne_dediscine/seznam_registriranih_enot_nesnovne_
kulturne_dediscine/ [dostęp 6.06.2016].
9 Zgodnie z UODK zabytki NDK zostały uznane za żywe arcydzieła o istotnym znaczeniu krajowym. 
UODK, art. 3, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144# [dostęp 25.04.2016]. 
Po zmianach w Ustawie zabytki NDK są ogłaszane jako NDK o specjalnym znaczeniu lokalnym lub 
krajowym. UODK-1D, art. 2, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7072 [dostęp 

chodzi o element, który „stanowi znaczące osiągnięcie twórcze lub cenny wkład 
w  różnorodność kulturową, jest istotną częścią życia na terytorium Republiki 
Słowenii lub jej regionów, stanowi istotne źródło zrozumienia historycznych pro-
cesów i zdarzeń oraz ich związku z obecną kulturą”10.

Dla depozytariuszy NDK ogłoszenie oznacza „oficjalne potwierdzenie eks-
pertyz i  uznanie społecznego znaczenia dziedzictwa dla państwa lub społecz-
ności lokalnej”11. Procedura ogłaszania okazała się skomplikowanym i zbędnym 
krokiem; główną sporną kwestią pod względem percepcji publicznej są wpisane 
na listę środki ochrony, które stanowią integralną część rozporządzenia o ogło-

6.06.2016].
10 UODK, art. 17, 20,  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144# [dostęp 
25.04.2016].
11 Kovačec Naglič Ksenija, Sistem varstva žive kulturne dediščine v Sloveniji [w:] Priročnik o nesnovni 
kulturni dediščini, red. Anja Jerin, Adela Pukl, Nena Židov, Ljubljana 2012, s. 17. 

Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce – pierwszy element NDK wpisany do 

rejestru, ogłoszony jako NDK o specjalnym znaczeniu krajowym i nominowany 

do wpisu na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

UNESCO, fot. Anja Jerin 2015.
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szeniu. Choć są one podyktowane najlepszymi intencjami i mają na celu zinte-
growaną ochronę NDK12, w  istocie wyrządzają więcej szkody niż pożytku, co 
szczególnie widoczne jest w przypadku ustalania restrykcyjnych środków ochro-
ny, które mogą prowadzić do „zamrożenia dziedzictwa”13. Musimy zdawać sobie 
sprawę, że „niematerialne dziedzictwo kulturowe nie jest czymś statycznym ani 
niezmiennym, ale żywym materiałem”14, który jest kształtowany i rozwijany przez 
jego depozytariuszy.

Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce było pierwszym elementem ogłoszo-
nym jako NDK o specjalnym znaczeniu krajowym (2012). Według stanu na począ-
tek maja 2016 roku taki status został nadany łącznie 8 elementom15. Zgodnie ze 
słoweńskim ustawodawstwem ogłoszenie NDK o specjalnym znaczeniu krajowym 
jest niezbędnym krokiem przed przygotowaniem zgłoszeń do wpisu na listę repre-
zentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO16. 

Elementy słoweńskiego NDK z obszarów miejskich w krajowym rejestrze

Etnologia jest postrzegana w Słowenii jak dyscyplina, która najbardziej gruntow-
nie i systematycznie klasyfikuje i bada zjawiska kulturowe i powszechne kwestie 
etnologiczne poprzez swoją systematykę17. W przeszłości uchodziła ona za dys-
cyplinę zajmującą się głównie kulturą materialną, społeczną i duchową słoweń-
skiej ludności wiejskiej18. Ważny zwrot w zainteresowaniu badaczy dokonał się 

12 UODK, art. 20, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144# [dostęp 25.04.2016].
13 Zob. Židov Nena, Nesnovna kulturna dediščina Slovenije..., op. cit., s. 156-157.
14 Križnaar Naško, Creators, Researchers and Users of Intangible Cultural Heritage in the Light of the 
National List of Living Cultural Heritage, „Traditiones” 2012, t. 41, nr 2, s. 184.
15 Tradycyjna produkcja kiełbasy kraińskiej, 2012; Tworzenie palm wielkanocnych w Ljubnie, 2013; 
zwyczaje zapustne  w Cerknie 2013; zapusty w Drežnicy i Drežniškim Ravnym, 2013; Pochód Kuren-
tów, 2015; Tworzenie koronek klockowych w Idriji, 2016; Tworzenie koronek klockowych w Słowe-
nii, 2016. Rejestr niematerialnego dziedzictwa kulturowego, op. cit. [dostęp 6.06.2016].
16 Zob. Pukl Adela, Unesco Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003) [w:] Unesco 
Forum, red. Aleš Gačnik Koper 2015, s. 40-41, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-16-4/
index.html#p=1 [dostęp 25.04.2016].
17 Hazler Vito, Nesnovna kulturna dediščina Slovenije [w:] Nesnovna kulturna dediščina, red. Dam-
jana Prešeren, Nataša Gorenc, Ljubljana 2005, s. 5. Systematyka kultury tradycyjnej dzieli zjawiska 
na: kulturę materialną, duchową i społeczną, zob. Slavec Gradišnik Ingrid, Etnološka sistematika 
[w:] Slovenski etnološki leksikon, red. Angelos Baš, Ljubljana 2004, s. 121. 
18  Jaka Repič odważnie stwierdza: „wielu etnologów przez długi czas uważało, że ogólne kwestie 
etnologiczne nie dotyczą miast”; Repič Jaka, Paradigmatske usmeritve urbane etnologije oziroma 

w latach 60. XX wieku19, gdy pojawiły się pierwsze badania na tematy związane 
z życiem w miastach20. W etnologii „badania miejskie […] szybko okazały się waż-
nym elementem zrozumienia historycznych i współczesnych kulturalnych form 
i sposobów życia”21.

Zgodnie z ustawodawstwem słoweńskim niematerialne dziedzictwo kultu-
rowe jest wpisywane do rejestru „wraz z otoczeniem kulturowym, które wspiera 
takie dziedzictwo i stwarza warunki do jego realizacji”22. Jest ono częścią sposobu 
życia zarówno w przestrzeniach miejskich23, jak i wiejskich24, a niektóre elementy 
występują w obu środowiskach. Jak dotąd rejestr zawiera kilka elementów wy-
stępujących w przestrzeniach miejskich, m.in. Misterium męki Pańskiej w Škofji 
Loce, tworzenie palm wielkanocnych w Ljubnie, zwyczaje zapustne w Kostanjevi-
cy na Krki, turniej štehvanje25 doliny rzeki Sawy i pochód Kurentów26.

Przykładem elementu NDK, który występuje tylko w jednym miejscu i ma 
tylko jednego depozytariusza, jest wydarzenie Spacer Szlakiem Pamięci i Brater-
stwa, które zostało wpisane do rejestru w maju 2016 roku. Jest to NDK zdefinio-
wane poprzez istnienie określonej przestrzeni, która ma przechowywać pamięć 

antropologije po letu 1991 [w:] Etnologija in regije. Ljubljana. Urbana etnologija in identitete Lju-
bljane: zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, red. Breda Čebulj Sajko, Ljubljana 2008, s. 32.
19 Zob. Slavec Gradišnik Ingrid, Ljubljana ‒ preddverje slovenske urbane etnologije [w:] ibidem, s. 19-24.
20 Zob. np. Kremenšek Slavko, Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem, Ljubljana 1970.
21 Repič Jaka, op. cit., s. 32.
22 Zasady dotyczące rejestru dziedzictwa kulturowego, art. 9, http://www.uradni-list.si/1/objava.
jsp?urlid=200966&stevilka=3056 [dostęp 25.04.2016]. 
23 Slovar slovenskega knjižnega jezika. Słowo: urban= urbán -a -o prid. (â) knjiž. mesten, mestno 
urejen, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=urban&hs=1 [dostęp: 
26.04.2016].
24 Ibidem. Słowo: ruralno= rurálen -lna -o prid. (â) knjiž. kmečki, podeželski, http://bos.zrc-sazu.si/
cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ruralno&hs=1 [dostęp 26.04.2016].
25 Turniej štehvanje doliny rzeki Sawy to zawody w dzielnicy Lublany Savlje, podczas których jeźdźcy 
na koniach w pełnym galopie próbują za pomocą metalowej tyczki rozbić niewielką drewnianą 
beczkę przymocowaną do słupa; Židov Nena, Posavsko štehvanje. Opis enote žive kulturne dediščine 
2012, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/Kulturna_dediscina/REGISTER/
RZD/Rzd-02_00016.pdf [dostęp 18.07.2016]. 
26 Pochody postaci w olbrzymich maskach zwanych Kurentami są tradycją, która występuje naj-
liczniej. W Słowenii ten zapustny zwyczaj jest kultywowany w mieście Ptuj i na nizinnych terenach 
Drawy, na wzniesieniach Haloze i w regionie słoweńskiej Gorycji. Na wsiach wierzy się, że Kurent 
odpędza zimę i przywołuje wiosnę; Pukl Adela, Brence Andrej, Obhodi kurentov: Opis enote žive kul-
turne dediščine 2014, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Razvidi/
RKD_Ziva/Rzd-02_00006.pdf  [dostęp 18.07.2016]. 
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o przeszłości miasta i umacniać jego tożsamość. Poniżej przedstawiam swoje sta-
nowisko na temat wspomnianego dziedzictwa w świetle znajomości historyczne-
go rozwoju tego zjawiska oraz problemów, z jakimi zetknęliśmy się przy sporzą-
dzaniu propozycji wpisu do krajowego rejestru.

Spacer Szlakiem Pamięci i Braterstwa – NDK miasta Lublana

Podczas II wojny światowej, a  konkretnie pomiędzy końcem stycznia a  23 lu-
tego 1942 roku, włoskie siły okupacyjne otoczyły miasto Lublana ogrodzeniem 
z  drutu kolczastego, postawiły strażnice i  bunkry w  kilkunastu miejscach, wy-
znaczyły 11 punktów kontrolnych i  podzieliły miasto na poszczególne strefy. 
Ogrodzenie miało „oddzielić miasto od [...] wsi, utrudnić działanie kierownictwu 
armii partyzanckiej i  uniemożliwić dostawy zaopatrzenia oraz napływ nowych 
bojowników”27. Ogrodzenie, które otaczało miasto w sumie przez 1170 dni aż do 
9 maja 1945 roku, ingerowało w życie pojedynczych osób i rodzin, a także całe-
go miasta28. Dla upamiętnienia życia w okupowanej Lublanie, jej mieszkańców 
i wyzwolenia miasta od 1946 roku organizowane są spacery trasą, wzdłuż której 
przebiegało dawne ogrodzenie. Pierwszy całkowicie zorganizowany spacer pod 
nazwą „Spacer partyzancki wzdłuż ogrodzenia okupowanej Lublany”29 odbył się 
w związku z pierwszym słoweńskim świętem kultury fizycznej w dniu 23 czerwca 
1957 roku. To wydarzenie miało charakter zawodów między drużynami uczest-
ników biegnących z plecakami i pistoletami30.

Dziś „Spacer wzdłuż ogrodzenia”, bo tak oficjalnie nazywa się wydarzenie, to 
licznie uczęszczana coroczna impreza sportowo-rekreacyjna, której głębszy sens 

27 Hudolin Gašper, 60. obletnica Pohodov ob žici, Ljubljana 2016, s. 8-9.
28 Ibidem, s. 8-10.
29 W ciągu swojego istnienia spacer doczekał się wielu imion: Spacer partyzancki wzdłuż ogrodze-
nia okupowanej Lublany, Wzdłuż ogrodzenia okupowanej Lublany, Spacer szlakami partyzanckiej 
Lublany, Obejmij swoje miasto, Spacer szlakami wyzwolonej Lublany, Spacer wokół Lublany, 
Spacer wzdłuż ogrodzenia (od 2005 roku); Ibidem, s. 3; Židov Nena, Nesnovna kulturna dediščina v 
Sloveniji v luči Unescove Konvencije (2003) / The Intangible Cultural Heritage in Slovenia in the Light 
of UNESCO’s 2003 Convention [w:] The Contribution of UNESCO Member States of South-Eastern 
Europe to the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Her-
itage: A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO, red. Miglena Ivanova, Sofia 
2016, s. 149-162.
30 Bogataj Janez, Slovenija praznuje: Sodobne šege in navade na Slovenskem, Ljubljana 2011, s. 27; 
Židov Nena, Nesnovna kulturna dediščina v Sloveniji..., op. cit.

polega na przekazywaniu wiedzy o  dawnych wydarzeniach młodszym pokole-
niom, a jej organizatorem jest Gmina Miejska Lublana. Impreza ma „wymiar ma-
sowego święta” oraz „istotne znaczenie symboliczne i pamięciowe”31. W czwar-
tek, piątek i sobotę poprzedzającą 9 maja, gdy w całej Europie obchodzona jest 
kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej, odbywa się rekreacyjny spacer 
wzdłuż szlaku pamięci, zwanego też Szlakiem Pamięci i Braterstwa, oraz zawo-
dy drużyn liczących po trzech biegaczy. Szlak liczy 32,5 km długości i przebiega 
przez obszary otaczające centrum miasta, łącząc ze sobą 8 punktów kontrolnych. 
Uczestnicy mogą włączyć się do spaceru w dowolnym momencie i przejść całą 
trasę wzdłuż dawnego ogrodzenia lub tylko jej część. Czwartek jest przeznaczo-
ny na spacer dzieci z  lublańskich przedszkoli, piątek na spacer uczniów szkół 
podstawowych i średnich, a w sobotę mogą wziąć w nim udział zarówno zwykli 
spacerowicze, jak i biegacze32. W miarę jak liczba uczestników spaceru wzrastała 
z każdym rokiem33, pojawiła się również potrzeba zaaranżowania szlaku na nowo. 
W latach 80. XX wieku młodzież i liczni ochotnicy uporządkowali go, posadzili 
drzewa i postawili pomniki. Obecny wygląd szlaku, z licznymi drogowskazami, 
tablicami informacyjnymi i znakami poziomymi, został mu nadany w 1985 roku, 
czyli w 40 rocznicę wyzwolenia miasta; wtedy też szlak został ogłoszony zabyt-
kiem historycznym o znaczeniu lokalnym34. 

31 Bogataj Janez, op. cit., s. 27.
32 W czasach byłej Jugosławii uczestnictwo w spacerze rekreacyjnym było „obowiązkowe dla 
uczniów, pracowników naukowych i studentów z Lublany, a także dla wielu pracowników; po od-
zyskaniu niepodległości wydarzenie przestało pełnić społeczno-polityczną rolę, która w Jugosławii 
umacniała ówczesny kierunek ideologiczny państwa”; Židov Nena, Nesnovna kulturna dediščina 
v Sloveniji..., op. cit. Dziś w spacerze rekreacyjnym biorą udział zarówno mieszkańcy Lublany, jak 
i innych części Słowenii. Przyłączają się oni albo jako osoby prywatne, albo jako przedstawiciele 
większych grup, ugrupowań politycznych i społeczności.
33 W 1957 roku w spacerze wzięło udział 370 osób (Jamnik Polona, Pot ob žici, nieopublikowana 
praca dyplomowa, Wydział Edukacji, Uniwersytet w Lublanie 2014, s. 29), od tamtego czasu liczba 
uczestników stale wzrasta. W 2015 roku spacer przyciągnął już ponad 30 000 uczestników (http://
www.pohod.si/Udelezba.aspx [dostęp 6.05.2016]), a w 2016 roku w spacerze lub zawodach wzięło 
udział ponad 42 000 osób (według relacji kilku środków przekazu). Dalsze informacje na temat licz-
by uczestników oraz samego zdarzenia w latach 1957-1992 zob. Jamnik Polona, op. cit., s. 29-36.
34 Dziś utrzymaniem szlaku zajmuje się Stowarzyszenie Zielonego Pierścienia (Društvo Zeleni 
prstan) założone w 1992 roku; Rejestr Nieruchomego Dziedzictwa Kulturowego, http://rkd.situla.
org/ [dostęp 6.05.2016]; Židov Nena, Polajnar Janez, Pohod po Poti ob žici: Opis enote žive kulturne 
dediščine 2016, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Razvidi/RKD_
Ziva/Rzd-02_00050.pdf [dostęp 6.05.2016].
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Możemy z całą pewnością stwierdzić, że znaczenie spaceru dla jego uczest-
ników zmieniało się w kolejnych pokoleniach. W pierwszych latach wydarzenie to 
było silnie związane z ideą kształtowania tożsamości miasta i jego mieszkańców 
oraz oddania szacunku uczestnikom wydarzeń wojennych. Obecnie nacisk poło-
żony jest bardziej na ochronę i przekazywanie pamięci o dawnych wydarzeniach 
młodszemu pokoleniu w  kontekście promowania zdrowego stylu życia i  troski 
o  środowisko35. Znaczenie tej imprezy przejawia się również w  informowaniu 
opinii publicznej o aktualnych zdarzeniach36 – jest to jedno z działań objętych 
programem towarzyszącym, realizowanym w ostatnich latach.

35 W 2016 roku Lublana jest Zieloną Stolicą Europy, co wiąże się z przyjęciem przez miasto pewnych 
zobowiązań, np. organizacji wydarzeń promujących koncepcję „Zero odpadów”. Temu tematowi po-
święcony był 60 spacer: wzdłuż szlaku ustawiono wiele pojemników na segregowane odpady, a także 
8 mobilnych stanowisk, gdzie uczestnicy mogli napełnić butelki wodą z kranu.
36 W tym roku program towarzyszący został zorganizowany po raz czwarty przez Amnesty Interna-
tional pod hasłem „Przyjrzyj się uchodźcy – zobacz człowieka!” i obejmował rozmaite wydarzenia 
oraz dystrybucję materiałów drukowanych przeznaczonych dla odbiorców z różnych grup wieko-
wych, z informacjami o kryzysie uchodźczym w Europie.

We wrześniu 2015 roku Koordynator otrzymał wniosek dotyczący wpisania 
spaceru do rejestru jako NDK. Wniosek został przekazany przez Janeza Polajnara, 
kuratora niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Muzeum Miejskim w Lu-
blanie oraz członka grupy roboczej Koordynatora. Zgłoszenie było przedmiotem 
dyskusji członków grupy roboczej w listopadzie 2015 roku; uznano, że spacer na-
daje się do wpisania do rejestru. Następnie sporządzono propozycję wpisu i zgro-
madzono niezbędną dokumentację.

Przy wpisywaniu pozycji do rejestru należy sklasyfikować zjawisko NDK 
w  jednej z  dziedzin określonych w  ustawodawstwie. Aby podkreślić znaczenie 
tego dziedzictwa i jego podstawową funkcję, czyli ochronę pamięci o wydarze-
niach wojennych w Lublanie, sklasyfikowano je w kategorii „Tradycje i obyczaje”, 
którą można określić jako „obszary ludzkich kultur i sposobów życia, które są ści-
śle powiązane ze stosunkiem ludzi do świata, różnymi formami wierzeń, emocji 
i przynależności do środowiska społecznego lub społeczności”37.

W  trakcie dalszego opracowywania propozycji zastanawialiśmy się, kogo 
zdefiniować jako depozytariusza(y) dziedzictwa, którego(ych) należy wpisać do 
rejestru jako osobę, grupę lub społeczność. Ważne jest, aby sami depozytariusze 
zdawali sobie sprawę z ważności dziedzictwa, żyli nim i przekazywali je z poko-
lenia z  pokolenie. Przy swoim aktywnym zaangażowaniu każde pokolenie jest 
odpowiedzialne za przekazywanie poszczególnych elementów. Tak uważa Simo-
nič, który pisze, że „żyjemy niematerialnym dziedzictwem i dlatego nawiązujemy 
stały dialog z przeszłością, samymi sobą i  tak naprawdę z  istotą naszej własnej 
kultury”38.

Gdy konieczne było zgłoszenie depozytariuszy elementu, który występu-
je tylko w  Lublanie, postanowiono wpisać dziedzictwo jako występujące tylko 
w jednym miejscu i mające jednego zidentyfikowanego depozytariusza – Gminę 
Miejską Lublana jako interesariusza, który łączy wszystkich obywateli, organizu-
je i finansuje wydarzenie od samego początku oraz jest głównym propagatorem 
jego przekazywania młodszym pokoleniom. Będąc zidentyfikowanym depozyta-
riuszem dziedzictwa, miasto może pełnić funkcję jego zarządcy; w przyszłości 
zatem to od miasta będzie zależeć, czy spacer będzie odbywać się w zorganizo-
wanej formie lub czy mieszkańcy Lublany będą spacerować Szlakiem Pamięci 
i Braterstwa we własnym interesie w okresie poprzedzającym 9 maja.

37 Bogataj Janez, Šege in navade [w:] Nesnovna kulturna dediščina, op. cit., s. 17. 
38 Simonič Peter, op. cit., s. 105.

Zdjęcie z 60 spaceru, fot. Anja Jerin 2016.
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W tym roku, gdy odbył się jubileuszowy 60 spacer, w całej Lublanie dało się 
odczuć atmosferę przygotowania do tego wydarzenia. Wcześniej zorganizowano 
kilka innych wydarzeń39 promujących je. W tworzenie programu towarzyszącego 
zaangażowane były liczne instytucje40, które postrzegają dziedzictwo z różnych 
perspektyw. Ponieważ wpisanie elementu do rejestru zbiegło się w czasie z inau-
guracyjnymi wydarzeniami towarzyszącymi (element został wpisany 3 maja 2016 
roku), wywołało ono o wiele większe zainteresowanie mediów niż w przypadku 
wcześniejszych wpisów – poinformowała o  nim Słoweńska Agencja Prasowa, 
krajowa telewizja i radio, dzienniki i liczne portale internetowe.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy dany element NDK występuje w przestrzeniach miej-
skich czy wiejskich, jego depozytariusze muszą utożsamiać się z nim, gdyż to od 
nich zależy przekazanie dziedzictwa młodszemu pokoleniu, jego dalszy rozwój 
i przetrwanie. Jeśli chodzi o przedstawione tutaj NDK miasta Lublana, nie grozi 
mu niebezpieczeństwo popadnięcia w zapomnienie, gdyż liczba uczestników wy-
darzenia wzrasta z każdym rokiem; w nowatorski i atrakcyjny sposób wzbogacane 
jest ono o nowe treści, a także tematykę miejską, bliższą młodszym pokoleniom, 
co gwarantuje przechowanie pamięci o  historycznych wydarzeniach z  okresu 
II wojny światowej. Jest to przykład NDK, które poprzez swoje istnienie i prze-
kazywanie zakorzeniło się w świadomości mieszkańców i przyczyniło do kształ-
towania tożsamości Lublany. Z  perspektywy różnych dyscyplin przedstawiony 
element dziedzictwa miasta Lublana jest często przedmiotem różnorodnych 

39 Spacer wzdłuż ogrodzenia był tematem kilku wystaw otwartych na początku 2016 roku: „Pasja 
zwana Spacerem” w Galerii Kresija, wystawa fotograficzna poświęcona Szlakowi Pamięci i Brater-
stwa w Krakovski nasip, „Lublana ogrodzona drutem kolczastym (1942-1945)” w atrium Muzeum 
Miejskiego w Lublanie; zorganizowano wiele wydarzeń, np. dyskusję w gospodarstwie Vodnik, gdzie 
urządzono wystawę fotograficzną, http://www.zeleniprstan.si/pohod.html [dostęp 6.05.2016]. Wyda-
wano broszury, ulotki i inne druki, na stronie internetowej Kamra zamieszczono zbiór fotografii pod 
tytułem Szlak wzdłuż ogrodzenia, http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/pot-ob-zici.html 
[dostęp 8.05.2016].
40 Wśród organizatorów znalazło się m.in. Stowarzyszenie Zielonego Pierścienia, Departament Kul-
tury Gminy Miejskiej Lublana, muzea i galerie miasta Lublana, Timing Ljubljana, Publiczny Instytut 
Turystyki w Lublanie, Biblioteka Miejska w Lublanie, Gospodarstwo Vodnik.

badań i zainteresowań ekspertów, miłośników dziedzictwa i studentów różnych 
kierunków41.

Możemy zatem uznać, że od kilku lat zainteresowanie NCD w Słowenii sys-
tematycznie rośnie. Znajduje to odzwierciedlenie w coraz większej liczbie otrzy-
mywanych wniosków o  wpisanie elementów i  ich depozytariuszy do rejestru, 
rosnącym zainteresowaniu ogłoszeniem poszczególnych elementów jako NDK 
o  specjalnym znaczeniu oraz sporządzaniu nominacji dotyczących wpisania 
na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Głównym zadaniem dla nas, badaczy, w ramach ochrony NDK jest odnotowywa-
nie jego statusu w wybranym czasie, dokumentowanie go, śledzenie jego rozwoju 
i  traktowanie go zgodnie z oczekiwaniami i  życzeniami depozytariuszy; jest to 
również główny cel działań Słoweńskiego Muzeum Etnograficznego w roli krajo-
wego koordynatora do spraw ochrony niematerialnego dziedzictwa w Słowenii.
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turniej štehvanje doliny rzeki sawy. 
Niematerialne dziedzictwo 

kulturowe Lublany

Wprowadzenie

Turniej štehvanje doliny rzeki Sawy to zawody, podczas których jeźdźcy na 
koniach w  pełnym galopie próbują za pomocą metalowej tyczki rozbić nie-
wielką drewnianą beczkę przymocowaną do słupa. Jest organizowany co 
roku w  dzielnicy Lublany Savlje. Przygotowania do turnieju, który odbywa 
się zgodnie ze spisanymi regułami gry, rozpoczynają się około dwóch tygo-
dni przed wydarzeniem. Wtedy to młodzi mężczyźni z dzielnic Savlje, Kleče 
i  Ježica przygotowują trasę i  trenują do zawodów, a  na kilka dni przez tur-
niejem ustawiają słupy. Od 2004 roku publikowany jest biuletyn z  rocznym 
programem wydarzeń, regułami gry, systemem oceniania, planem trasy i  li-
stą uczestników. Co roku są też drukowane plakaty zachęcające do udziału 
w imprezie.

Ponieważ turniej organizują dzielnice Savlje, Kleče i  Ježica, które obecnie 
należą do Lublany, choć przed II wojną światową były oddzielnymi wioskami le-
żącymi nad rzeką Sawą, organizatorzy nadali wydarzeniu nazwę: štehvanje doli-
ny rzeki Sawy. Turniej pod tą nazwą został w 2012 roku wpisany do krajowego 
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rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego1. Przedłożenie wniosku ko-
misji decydującej o  dokonywaniu wpisów w  rejestrze wzbudziło szereg pytań. 
Dotyczyły one przede wszystkim kwestii transferu elementu stanowiącego dzie-
dzictwo do nowego środowiska2 oraz jego folkloryzacji. Ponieważ zgodnie z kry-
teriami do rejestru można wpisywać te elementy, które są kultywowane od co 
najmniej pięćdziesięciu lat3, wniosek o dokonanie wpisu został przyjęty.

Štehvanje to tradycja, którą mniejszość słoweńska przeniosła do Lublany 
z doliny rzeki Gail w Austrii. Pierwotnie została zademonstrowana podczas Kon-
gresu Lublany w 1821 roku4. Młodzi mężczyźni z Ježicy odegrali turniej po raz 
pierwszy w dzielnicy Trnovo w Lublanie podczas Festiwalu Folkloru w 1937 roku. 
Po II wojnie światowej do turnieju przyłączyli się mieszkańcy okolicznych wiosek: 
Savlje i Kleče. Obecnie oni również, podobnie jak mieszkańcy Ježicy, uważają tur-
niej štehvanje za część swojej tradycji lokalnej i tożsamości. W niniejszym artyku-
le wyjaśniam, w jaki sposób turniej stał się częścią niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Lublany, jakie ma znaczenie dla jego depozytariuszy oraz kto jest 
odpowiedzialny za jego strzeżenie, badanie, dokumentowanie i podtrzymywanie.

transfer turnieju štehvanje z doliny rzeki Gail do Ježicy, dzielnicy Lublany 

Na etnicznym terytorium Słowenii turniej štehvanje ma długą tradycję w słoweń-
skich wioskach położonych w  dolinie rzeki Gail w  austriackiej Karyntii, gdzie 
wiąże się on również z tańcami pod lipą (visoki rej – wysoki taniec)5. Pierwszy 
szczegółowy opis turnieju štehvanje został opublikowany w klagenfurckim dzien-
niku „Carinthia” w  1813 roku przez rodowitego mieszkańca doliny rzeki Gail, 
słoweńskiego lingwistę i poetę Urbana Jarnika6. W niektórych wsiach w dolinie 

1 http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_zive_kulturne_dediscine/
seznam_registriranih_enot_zive_kulturne_dediscine/ [dostęp 10.05.2016].
2 Židov Nena, Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: dileme v zvezi z njenim varovanjem v luči Une-
scove Konvencije [w:] Interpretacije dediščine, red. Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik, 
Nadja Valentinčič Furlan, Ljubljana 2014, s. 155.
3 Merila za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine,  http://www.nesnovnadediscina.si/sl/doku-
menti [dostęp 10.05.2016].
4 Kuret Niko, Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir, Ljubljana 1963, s. 116.
5 Idem, Praznično leto Slovencev: starosvetne šege in navade od pomladi do zime, Ljubljana 1989, 
s. 347.
6 Idem, Ziljsko štehvanje..., op. cit., s. 7.

rzeki Gail tradycja wiąże się z obchodami odpustu ku czci świętego patrona lub 
ze świętem Pięćdziesiątnicy. W  innych miejscowościach turniej stał się wyda-
rzeniem turystycznym7. Na przykład w miejscowości Bistrica na Zilji / Freistritz 
an der Gail organizuje się go w święto Pięćdziesiątnicy. Jest to najbardziej znane 
wydarzenie folklorystyczne w tej części Karyntii. Początki turnieju štehvanje nie 
są dobrze znane; według karynckiej tradycji folklorystycznej wiąże się on z turec-
kimi najazdami, a beczka na słupie symbolizuje głowy Turków8. Według innych 
źródeł štehvanje to chłopska wersja turnieju rycerskiego quintain9.

W  1934 roku w  Lublanie powstał Instytut Folkloru Muzycznego (obecnie 
Instytut Etnomuzykologii), którego kierownikiem został France Marolt (1891- 
-1951). W 1935 roku Marolt zaczął organizować w Lublanie festiwale folklory-
styczne, podczas których pragnął prezentować rekonstrukcje różnych zwycza-
jów. W  pierwszym roku zdecydował się na przedstawienie „trzech zwyczajów 

7 Idem, Praznično leto..., op. cit., s. 347.
8 Ilich Iztok, Varuhi izročila: naša kulturna dediščina v dobrih rokah, Celovec 2014, s. 227-228.
9 Kuret Niko, Ziljsko štehvanje..., op. cit., s. 18-36; Lazar Tomaž, Štehvanje: ljudski turnir, „Gea” 2014, 
nr 6, s. 22-25.

Štehvanje, Dole, Gail Valley, Austria 1951 rok, ze zbiorów Słoweńskiego Muzeum 

Etnograficznego.
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z  doliny rzeki Gail: ślubu, turnieju štehvanje i  tańca visoki rej (wysoki taniec)”, 
którym poświęcił również swoją publikację10. Do odegrania turnieju štehvanje 
w Lublanie potrzebował koni i wytrwanych jeźdźców, dlatego do udziału zaprosił 
młodych mężczyzn z Ježicy. W 1935 roku, pod kierownictwem Marolta i Janka 
Zwittera z miejscowości Zahomec w dolinie rzeki Gail młodzi mężczyźni przez 
tydzień przygotowywali się do turnieju, ale nie wzięli udziału w festiwalu, ponie-
waż jego termin przypadał na okres żniw. W związku z tym Marolt do pokazu 
turnieju štehvanje użył koni należących do wojska w Lublanie11 oraz zaprosił sze-
ściu jeźdźców z Karyntii12. Mężczyznom z Ježicy chyba spodobał się pomysł tur-
nieju, ponieważ zorganizowali go w 1936 roku u siebie, występując w strojach na-
rodowych Górnej Krainy. Wykonali turniej imitujący štehvanje doliny rzeki Gail, 
jednak oddzielili wydarzenie od obchodów kościelnych oraz napisali własne zasa-
dy gry13. Położyli większy nacisk na rywalizację, zmienili role niektórych uczest-
ników i  wprowadzili kilka nowych elementów. Rok później młodzi mężczyźni 
z Ježicy zaprezentowali turniej przed lokalnym kościołem w ramach obchodów 
20 rocznicy istnienia Towarzystwa Edukacyjnego dzielnicy Trnovo w Lublanie, 
gdzie zostali entuzjastycznie przyjęci przez licznie przybyłych gości z Lublany14.

Štehvanje w Lublanie po ii wojnie światowej 

Janko Snoj z Ježicy, przedwojenny uczestnik turnieju, oraz Towarzystwo Kultu-
ralne Savlje-Kleče najbardziej przyczynili się do wznowienia turniejów štehvanje 
po II wojnie światowej. W ramach Towarzystwa funkcjonowała grupa folklory-
styczna, która zaczęła przygotowania do udziału w pierwszym po wojnie turnieju 
štehvanje zorganizowanym w 1953 roku w Savlje15. Do młodzieńców z Ježicy do-
łączyli koledzy z sąsiednich dzielnic: Savlje i Kleč. Mimo tendencji do wprowa-
dzania zapożyczonych kostiumów oraz rytualnych pieśni i tańców z doliny rzeki 
Gail, aby uczynić z  turnieju wierną kopią štehvanje doliny rzeki Gail16, młodzi 

10 Marolt France, Slovenske narodoslovne študije. Zv. 1, Tri obredja iz Zilje, Ljubljana 1935.
11 Kuret Niko, Ziljsko štehvanje..., op. cit., s. 146.
12 „Slovenec” 1936, nr 40, s. 2.
13 Kuret Niko, Ziljsko štehvanje..., op. cit., s. 148.
14 „Slovenski dom” 1937, nr 155, s. 2.
15 Kuret Niko, Ziljsko štehvanje..., op. cit., s. 150.
16 Ibidem, s. 152.

mężczyźni przestrzegali własnych reguł gry, które w miarę konieczności przysto-
sowywano do zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych, poli-
tycznych i kulturowych17.

W latach 1953-2015 turniej štehvanje organizowano niemal co roku18. Grupa 
występowała też z pokazem podczas różnych wydarzeń w Lublanie. Na przykład 
w 1959 roku pokaz odbył się w parku Tivoli w ramach Festiwalu Lublany; występy 
komentował konferansjer, który również opowiadał o pochodzeniu i przebiegu 
turnieju19, w 1969 roku zaprezentowano štehvanje w Lublanie podczas doroczne-
go „Chłopskiego wesela”20; w 2001 roku grupa wzięła udział w Turnieju rycerskim 
Erasmus na zamku Predjama. W roku 1960 turniej odgrywano przed stadionem 
przy okazji pierwszych obchodów święta dzielnicy Lublana-Bežigrad21. Święto 
odbywało się też w kolejnych latach, ale turniej organizowany był w dzielnicach 
Kleče lub Savlje. W 1984 roku turniej štehvanje otrzymał nagrodę Towarzystwa 
Turystycznego Słowenii22.

Współczesny przebieg štehvanje 

Od 1991 roku turniej štehvanje organizuje Towarzystwo Rolnicze Savlje-Kle-
če przy udziale ochotniczej straży pożarnej z  Ježicy i wielopokoleniowej grupy 
mieszkańców dzielnic Savlje, Kleče i Ježica. Komitet organizacyjny jest odpowie-
dzialny za szerszy kontekst wydarzenia, tzn. za pozyskanie sponsorów, uzyskanie 
koniecznych pozwoleń, ubezpieczenie koni, uczestników turnieju i widzów, za-
pewnienie bezpieczeństwa turnieju oraz obecności lekarza i weterynarza, organi-
zację imprezy itp. Młodzi mężczyźni biorący udział w turnieju są odpowiedzialni 
za jego przygotowanie i przeprowadzenie.

17 Por. Šega Polona, Ob raziskovanju šeg in praznikov na Slovenskem v drugi polovici 20. in na začet-
ku 21. stoletja, „Glasnik Slovenskega etnološkega društva” 2001, nr 3-4, s. 108.
18 Kilka razy wydarzenie odwołano w wyniku problemów organizacyjnych, a w 1980 roku turniej nie 
odbył się z powodu śmierci Tito.
19 N. I., Štehvanje v Ljubljani, „Ljubljanski dnevnik” 1959, nr 113, s. 3.
20 „Chłopskie wesele”, międzynarodową imprezę folklorystyczno-turystyczną, organizowano w Lu-
blanie w latach 1965-1990. Zob. Poljak Istenič Saša, Prazniki, identiteta, ideologija: Kmečka ohcet v 
Ljubljani [w:] Praznična večglasja,  red. Ingrid Slavec Gradišnik, Lublana 2014, s. 71-90; Jak., Prete-
klost v sedanjosti: tradicionalno posavsko štehvanje, „Dnevnik” 1969, nr 146, s. 13.
21 Kuret Niko, Ziljsko štehvanje..., op. cit., s. 15.
22 „Zbor občanov” 1984, nr 10, s. 5.
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Przed rozpoczęciem wydarzenia odbywa się przejazd udekorowanych wo-
zów oraz uczestników turnieju w narodowych strojach Górnej Krainy na koniach. 
Trasa przejazdu wiedzie przez dzielnice Savlje, Kleče i Ježica, a kończy się przy 
torze w Savlje. Stoi tu słup z przymocowaną do niego za pomocą dereniowych 
pierścieni beczką z drewnianych klepek. Wydarzenie prowadzi konferansjer, któ-
ry opowiada widzom o historii štehvanje i jego regułach oraz komentuje przebieg 
turnieju. Uczestnikami są mieszkańcy wymienionych dzielnic, obowiązkowo ka-
walerowie. Dosiadają oni koni pociągowych lub wyścigowych. Nie używają sio-
deł, gdyż dopuszczalny jest jedynie koc przymocowany za pomocą skórzanych 
pasów. Jeźdźcy nie noszą ostróg. Krążą wokół beczki, uderzając w nią metalo-
wymi prętami, aż ją rozbiją. W trakcie turnieju zawodnikom kibicują dziewczy-
ny (dečve), a sędziowie oceniają każde trafienie beczki. Turniej prowadzi mistrz 
štehvanje, a  jego towarzyszka wskazuje widzom zwycięzcę, zarzucając kwietny 
wieniec na jego tyczkę. Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymu-
ją nagrody i  pamiątki, a  od 2004 roku zwycięzca dostaje również przechodnią 
złotą tyczkę. Po turnieju odbywa się impreza z loterią fantową; pierwszy taniec 
wykonuje zwycięzca ze swoją dziewczyną. Popularny folkowy zespół Vili Petrič, 
który często występuje podczas imprezy towarzyszącej štehvanje, skomponował 
muzykę do utworu Na štehvanje23. 

W turnieju i imprezie licznie biorą udział mieszkańcy dzielnic Ježica, Savlje 
i Kleče, okolicznych osiedli i innych części Lublany.

turniej štehvanje – niematerialne dziedzictwo kulturowe Lublany

Štehvanje jako część lokalnej tożsamości

Turniej štehvanje doliny rzeki Sawy stał się najważniejszym lokanym wydarze-
niem w  dzielnicach Ježica, Savlje i  Kleče. „To jest najważniejsze. Całkiem spo-
ro ludzi naprawdę żyje tym turniejem” (wypowiedź mieszkańca Savlje, 2006). 
Ludzie wiedzą, że turniej štehvanje został zapożyczony z  doliny rzeki Gail, ale 
dziś traktują go jako własną tradycję, co jest zrozumiałe, zważywszy że w 2016 
roku był on organizowany po raz 62. Związek z doliną rzeki Gail i  tamtejszym 
turniejem podkreśla również nazwa ulicy w  Savlje: Ziljska ulica (ulica doliny 
rzeki Gail). W 2014 roku lokalni mieszkańcy świętowali 60 rocznicę organizacji 

23 Ibidem.

turnieju štehvanje i z tej okazji wznieśli w centrum Savlje naturalnych rozmiarów 
pomnik zawodnika na koniu i beczki24. Rodzi się pytanie, jak to się stało, że 
turniej štehvanje tak mocno zakorzenił się w dzielnicach Ježica, Savlje i Kleče 
i przetrwał do dnia dzisiejszego w środowisku, które utraciło swój rolniczy cha-
rakter po II wojnie światowej i obecnie znajduje się o rzut kamieniem od najgę-
ściej zaludnionej części Lublany (Bratovševa i Glinškova ploščad) i zaledwie kilka 
kilometrów od centrum miasta. Wydaje się, że zaangażowanie ludzi w tworzenie 
reguł lokalnego turnieju jest jednym z głównych czynników mających wpływ na 
jego przetrwanie i na uznanie go przez mieszkańców za własną, lokalną trady-
cję. „Przez lata nieco zmieniliśmy turniej štehvanje, czyniąc go naszym własnym 
wydarzeniem, i  teraz możemy go pełnoprawnie nazywać štehvanje doliny rzeki 
Sawy” (wypowiedź mieszkańca Savlje, 2006).

Mieszkańcy dzielnic Ježica, Savlje i  Kleče pragną podtrzymywać tradycję 
štehvanje. Gdyby jednak stosowali się ściśle do reguł określonych w 1936 roku, 
przeprowadzenie turnieju w dzisiejszych czasach nie byłoby możliwe. Pierwotnie 

24 Markovič Kocen Blanka, 60 let štehvanja v Posavju, „Rodna gruda” 2014, s. 63.

Štehvanje, Lublana-savlje, fot. Nena Židov 2013. 
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dopuszczalne były jedynie konie pociągowe. Do II wojny światowej takie konie 
znajdowały się w każdym większym gospodarstwie (w miejscowości Ježica w 1933 
roku było ich zarejestrowanych 223)25. Teraz w  Ježicy nie ma już gospodarstw, 
ponieważ dawne tereny wiejskie zostały zurbanizowane po II wojnie światowej 
i  zabudowane domkami jednorodzinnymi z ogródkami. Obecnie zawodnikami 
są jedynie młodzi mężczyźni z dzielnic Savlje i Kleče, ponieważ tam przetrwało 
kilka gospodarstw26. Na terenie dzielnic Savlje i Kleče liczba koni pociągowych 
spadła po II wojnie światowej w wyniku wprowadzenia traktorów i urbanizacji 
osiedli. W 1983 roku było już tylko 18 koni27. Kiedy zabrakło koni pociągowych 
do turnieju, wprowadzono konie wyścigowe (lipicańskie). Zawodnicy, którzy nie 
mają własnych koni, mogą je wynająć na czas turnieju. W ostatnich latach kilku 
młodych mężczyzn z dzielnic Savlje i Kleče kupiło konie na własność, żeby móc 
trenować i wygrywać w turnieju. 

Co do zasady zawodnicy powinni być kawalerami, ale kilka razy zdarzyło 
się, że z ich braku w turnieju brali udział żonaci mężczyźni. Liczba zawodników 
uległa też zmniejszeniu. W 1960 roku było do 12 uczestników, natomiast w ostat-
nich latach w turnieju brało udział jedynie od 6 do 8 zawodników. Doświadczeni 
gracze przekazują swoje umiejętności młodszym.

Starsi mieszkańcy dzielnic Savlje, Kleče i Ježica, zwłaszcza ci, którzy w prze-
szłości sami brali udział w zawodach, dbają o to, by turniej przetrwał. Młodsi też 
dokładają starań: stworzyli profil na portalu Facebook, gdzie zamieszczają informa-
cje o turnieju i gromadzą stare zdjęcia z rozgrywek. W 2015 roku otwarto w Savlje 
stałą wystawę zdjęć ze štehvanje, zebranych wśród lokalnych mieszkańców. 

Badania, prezentacja i ocena štehvanje przez ekspertów

Turniej štehvanje, przeniesiony do Lublany przez folklorystę Franca Marolta, jest 
tematem wielu badań, zwłaszcza wśród etnologów28 i studentów Katedry Etno-

25 Pajsar Breda, Židov Nena, Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: 20. stoletje. Občina 
Ljubljana Bežigrad, Ljubljana 1991, s. 74-75.
26 Turk Niskač Barbara, Klaus Simona, Starec Saša, Urbano življenje ob kmetijah ali ruralno življenje 
ob stolpnicah?: dilema jasne ločnice med urbanim in ruralnim / Urban living next to farms and rural 
living next to high–rises?: finding a clear boundary between urban and rural, „Urbani izziv” 2010, 
nr. 1, s. 35.
27 Regally Alenka, S štehvanji po barigli, „Kmečki glas” 1983, nr 25, s. 14.
28 Np. Kuret Niko, Ziljsko štehvanje..., op. cit.; Židov Nena, Kdor ne štehva, ni Posavc!: štehvanje 

logii i Antropologii Kulturowej Wydziału Sztuki, jako temat prac seminaryjnych 
i dyplomowych29. W badaniach prowadzonych od 2002 roku  przez Słoweńskie 
Muzeum Etnograficzne turniej štehvanje został udokumentowany zdjęciami i na-
graniami wideo. Przeprowadzono też rozmowy z organizatorami i uczestnikami 
i  zgromadzono różne przedmioty związane z  turniejem (tabliczki pamiątkowe, 
tyczkę używaną w  turnieju, biuletyny, plakaty). Promowanie turnieju štehvanje 
jako jednego z  elementów wpisanych do rejestru niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Słowenii jest obowiązkiem między innymi Słoweńskiego Muzeum 
Etnograficznego jako Koordynatora ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Słowenii30.

W  2012 roku Narodowe Muzeum Słowenii otworzyło wystawę zatytuło-
waną „Rycerz, dama i smok”. Sekcja przedstawiająca turnieje rycerskie zawierała 
przedmioty z kolekcji Słoweńskiego Muzeum Etnograficznego, a film31 zwracał 
również uwagę na turniej štehvanje doliny rzeki Sawy jako zachowaną wersję 
turnieju rycerskiego quintain. Metalowa tyczka, plakat i  pamiątkowa tabliczka 
zostały ujęte w katalogu wystawy32. Władze Lublany również starają się o zacho-
wanie turnieju i całego wydarzenia, dofinansowując je jako jedną z atrakcji tury-
stycznych miasta.

Wnioski

Turniej štehvanje doliny rzeki Sawy ma współcześnie wiele twarzy, ponieważ jest 
różnie postrzegany przez uczestników, widzów i  ekspertów. Ponieważ w  2016 
roku odbył się on już po raz 62, nie dziwi wcale, że jego krzewiciele uważają go 

v Savljah, Klečah in na Ježici v Ljubljani [w:] Čar izročila, red. Ingrid Slavec Gradišnik, Ljubljana 
2008, s. 335-352.
29 Np. Špiček Miha, Posavsko štehvanje – „tradicija” v Savljah: diplomsko delo, Ljubljana 2006; Čema-
žar Marta, Posavsko štehvanje: seminarska nalog, Ljubljana 2012; Čemažar Marta, Možnosti razvoja 
dediščinskega turizma v vaseh ljubljanskega Posavja: diplomsko delo, Ljubljana 2015.
30 W 2015 roku na przykład zorganizowaliśmy wystawę zatytułowaną Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe Słowenii w fotografii, pokazywaną w Słoweńskim Muzeum Etnografii w Lublanie  
i w Domu Sokol w Škofji Loce. Wszystkie elementy ujęte w rejestrze zostały również zaprezentowane 
w publikacji: Jerin Anja, Židov Nena (red.), Register žive kulturne dediščine Slovenije: (2008–2015). 
Register of the intangible cultural heritage of Slovenia: (2008–2015), Ljubljana 2015.
31 Autor: Igor Dolinar.
32 Lazar Tomaž, Nabergoj Tomaž, Bitenc Polona (red.), Vitez, dama in zmaj: dediščina srednjeveških 
bojevnikov na Slovenskem. 2, Katalog, Ljubljana 2013, s. 334-335.
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za „własną tradycję”. Dla mieszkańców dzielnic Ježica, Savlje i Kleče štehvanje jest 
częścią lokalnej tożsamości, a dzień, w którym odbywa się turniej, jest tam waż-
nym świętem. Coroczne przygotowania do wydarzenia sprzyjają budowaniu wię-
zi międzyludzkich i poczucia przynależności. Dla odwiedzających štehvanje jest 
wydarzeniem folklorystycznym.

Etnolodzy i antropolodzy kultury uważają turniej štehvanje doliny rzeki 
Sawy za typowy przykład folkloryzmu. Z  różnych przyczyn jego „nowi” de-
pozytariusze zmienili i  zaadaptowali turniej na przestrzeni czasu stosownie 
do współczesnych warunków społecznych, ekonomicznych i  politycznych 
(lokalnych). W  nowym środowisku stał się on częścią lokalnej identyfika-
cji33. Definiując i  tworząc nowe reguły, mieszkańcy przyjęli turniej jako swój 
własny, a  wydarzenie zaczęło odgrywać ważną rolę w  kształtowaniu lokal-
nej świadomości. Turniej przetrwał pomimo znacznych zmian społecznych 
i ekonomicznych. 

Z turniejem štehvanje doliny rzeki Sawy wiąże się również pytanie o związek 
między tradycją a folkloryzmem oraz o to, czy i w jaki sposób folkloryzm może 
stać się tradycją34. W tym przypadku, który może być postrzegany zarówno jako 
folkloryzm, jak i tradycja, obserwujemy przejście od tego pierwszego do drugie-
go35. Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się tutaj na pytaniu o „autentyczność” 
w  „reżyserowaniu” folkloru czy szukać „pierwotnych” form treści kulturowej. 
O wiele ważniejsze jest zrozumienie społecznych, politycznych, geograficznych, 
ekonomicznych i  innych kontekstów, które miały wpływ na zmiany i zachowa-
nie elementu kulturowego, oraz powodów, dla których w ogóle organizowane są 
pewne wydarzenia36.

W  zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego najważniejszą 
rolę odgrywają jego depozytariusze. Lokalne społeczności zachowują swoje dzie-
dzictwo dla kolejnych pokoleń, ponieważ daje ono poczucie tożsamości i przy-
należności, tworzy więź z przodkami danej społeczności oraz stanowi o tym, że 

33 Stanonik Marija, Vprašanje folklorizma na slovenskem podeželju [w:] Dediščina v rokah stroke, red. 
Jože Hudales, Nataša Visočnik, Ljubljana 2005, s. 232.
34 Zob. Špiček Miha, Posavsko štehvanje, op. cit.
35 Por. Stanonik Marija, O folklorizmu na splošno, „Glasnik Slovenskega etnološkega društva” 1990, 
nr 1-4, s. 35.
36 Por. Kozorog Miha, Etnološki in antropološki pogledi na javne prireditve v Sloveniji, „Etnolog” 
2014, nr 24, s. 27, 29, 31.

społeczność ta różni się od „innych” swoimi „wyjątkowymi cechami”37. Niewąt-
pliwie na zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego mają również 
wpływ eksperci. Utrwalając, dokumentując, badając, prezentując oraz wpisując 
elementy dziedzictwa do rejestrów krajowych i na listy UNESCO, my, jako eks-
perci, zwiększamy wśród depozytariuszy świadomość posiadanego dziedzic-
twa oraz dodatkowo motywujemy ich do jego zachowania. W  moim przeko-
naniu ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w  świetle konwencji  
UNESCO (2003) to bardzo złożone i odpowiedzialne zadanie.

Tekst tłumaczony z języka angielskiego 
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Jože Štukl | Muzeum Miasta Škofji Loki

Misterium męki pańskiej w Škofji 
Loce ‒ Processio Locopolitana

Škofja Loka i majątek ziemski Loka

Škofja Loka to nieduże miasto (12 tysięcy mieszkańców) znajdujące się w regionie Gór-
na Kraina, 20 km na północny zachód od Lublany, stolicy Słowenii. W średniowieczu 
i epoce nowożytnej Škofja Loka stanowiła centrum posiadłości ziemskiej Loka, która 
należała do biskupów Fryzyngi w latach 973-1803. Początki tego średniowiecznego 
miasta, które powstało u zbiegu rzek Selška Sora i Poljanska Sora, sięgają XII wieku. 
Najstarsza część miasta rozciąga się wokół Rynku, czyli „Placu“, który powstał na gór-
nym tarasie miasta w XIII wieku1. Rynek stanowił centrum życia społecznego i gospo-
darczego miasta. Wraz z rozwojem osady na dolnym tarasie, równolegle do Górnego 
Rynku, powstał Dolny Rynek, czyli „Lontrg“, który od XIV wieku zaczął funkcjonować 
jako Nowy Rynek2. Wokół Górnego i Dolnego Rynku powstała gęsta zabudowa sze-
regowa, tak aby jak najwięcej domów mogło zmieścić się przy samym placu targo-
wym. Budynki były długie i wąskie, ich fasady wychodziły na plac, ogrody zaś i oficyny 
znajdowały się na tyłach. Według źródeł historycznych pierwsza wzmianka o Rynku 
pochodzi z 1248 roku, sama zaś osada otrzymała prawa miejskie w 1274 roku3.

1 Avguštin Cene, Škofja Loka. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, Maribor 1988, s. 5.
2 Blaznik Pavle, Škofja Loka in Loško gospostvo (973-1803), Škofja Loka 1973, s. 40.
3 Kosi Matjaž, Začetki Škofje Loke in freisinški škofje kot ustanovitelji mest, „Blaznikov zbornik. Zbir-
ka Loški razgledi” 2005, nr 11, s. 87-88.
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Klaryski i urszulanki w Škofji Loce

W średniowieczu i czasach nowożytnych Škofja Loka była bogatym i dobrze pro-
sperującym miastem handlowym, którego rozkwit gospodarczy przyciągnął róż-
norodne katolickie wspólnoty zakonne. Jako pierwsze w mieście osiedliły się kla-
ryski, które już w 1358 roku zamieszkały w klasztorze w samym centrum miasta. 
Oprócz szlachcianek do zakonu wstępowało również wiele dziewcząt z  rodzin 
mieszczańskich. Misja duchowa klarysek polegała na kontemplacji i modlitwie, 
a  także częściowo na wychowaniu szlachcianek, aż do czasu reform Józefa II. 
Edykt cesarza Austrii Józefa II z 12 stycznia 1782 roku doprowadził do rozwią-
zania części zakonów, zwłaszcza kontemplacyjnych, co niekorzystnie odbiło się 
na edukacji oraz systemie pomocy społecznej4. Sam klasztor nie pozostał jednak 
długo niezamieszkany. Urszulanki zajęły go w  październiku tego samego roku, 
rozpoczynając misję edukowania młodych dziewcząt.

pojawienie się i działalność kapucynów w Škofji Loce

Kapucyni byli jedynym bractwem zakonnym, które pojawiło się Škofji Loce. 
Zakon ten, który wydzielił się ze wspólnoty zakonnej franciszkanów, założo-
no w 1528 roku we Włoszech5. Zasady zakonne początkowo nakazywały życie 
w ubóstwie oraz wielogodzinną modlitwę i kontemplację. W kolejnych latach 
położono jednak również nacisk na studiowanie Pisma Świętego oraz działal-
ność kaznodziejską i spowiedniczą. Po zniesieniu przez papieża Grzegorza XII 
w  1575 roku zakazu zakładania klasztorów poza Włochami kapucyni zaczęli 
szybko pojawiać się w wielu miejscach w Europie. Wydarzyło się to u schyłku 
XVI i na początku XVII wieku, w czasach reformacji i kontrreformacji. Władze 
kościelne wymagały, aby kapucyni, zarówno poprzez kazania, jak i przykładne 
życie, skłonili heretyków do powrotu na łono Kościoła katolickiego oraz przy-
czynili się do ponownego rozkwitu życia religijnego wśród samych katolików6. 
W Słowenii kapucyni osiedlili się na początku w Goricy/Gorizii w 1591 roku, 
a następnie w Lublanie w 1606 roku, w Celje w 1609, w Mariborze w 1613, w Ptu-
ju w 1615, w Radgonie, Trieście i Krminie w 1617, w Beljaku / Villach w 1629, 

4 Hančič Damjan, Klarise na Kranjskem, Ljubljana 2005, s. 15.
5 Benedik Metod, Kristusovo trpljenje v kapucinski duhovnosti, „Pasijonski doneski” 2015, nr 10, s. 36.
6 Idem, Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Ane, Celje‒Škofja Loka 2008, s. 16.

w Vipavskim Križu w 1637, w Kranju i Kršku w 1640, w Celovecu / Klagenfurcie 
w 1646, w Gradišču ob Soči w 1650 oraz w Novym Meście w 16587. W XVIII 
wieku kapucyni byli najliczniejszym bractwem zakonnym w Słowenii. Do Škofji 
Loki przybyli stosunkowo późno, bo w  1706 roku. Niemniej byli tam dobrze 
znani jeszcze przed ich osiedleniem się w mieście. Przyczyną tego był fakt, że 
działalność kapucynów nie ograniczała się wyłącznie do miejsc, w którym znaj-
dowały się ich klasztory, ale wspierali także ich okolicę. To właśnie z powodu 
działalności w pobliskich parafiach stali się w końcu prawdziwym zakonem dla 
ludu za sprawą zbliżenia się i  koegzystencji z  każdą warstwą społeczeństwa. 
Dlatego też od czasu do czasu pojawiali się w Škofji Loce, aby wygłosić kazania, 
najpierw z Lublany, a po roku 1640 z Kranja. Entuzjazm, jaki wzbudzali wśród 
mieszkańców Loki, osiągnął takie rozmiary, że miejscowa społeczność postano-
wiła zbudować im klasztor, aby już na zawsze pozostali w mieście. W tym celu 
jeszcze w 1647 roku lokalny kupiec Sebastijan Lukančič pozostawił kapucynom 
w spadku ogród przy wjeździe do Bramy Selškiej oraz pokaźną sumę pieniędzy 
na budowę klasztoru, jeśli tylko będzie to możliwe8. W dniu przybycia kapu-
cynów do Škofji Loki 7 września 1706 roku budynek klasztoru nie był jeszcze 
gotowy, dlatego tymczasowo osiedlili się w domu znajdującym się obok kaplicy 
Trójcy Świętej w Rynku. Budowa klasztoru rozpoczęła się od położenia kamie-
nia węgielnego w 1707 roku i wraz z budową kościoła dobiegła końca w 1709. 
W  kościele, który w  roku 1713 został konsekrowany pod wezwaniem świętej 
Anny, tylko w 1710 roku mszę świętą celebrowano aż 1300 razy9.

Oprócz działalności kaznodziejskiej i spowiedniczej istniało jeszcze wiele 
innych form aktywności, za pomocą których kapucyni mogli kształtować ob-
raz duchowy człowieka baroku. W Škofji Loce aktywność ta przyjęła zwłaszcza 
formę różnorodnych ludowych praktyk religijnych, m.in. procesji pasyjnych, 
znanych właściwie w całej Europie już w czasie późnego średniowiecza. Dużą 
rolę w ich rozwoju odegrało pojawienie się święta Bożego Ciała (Festum Cor-
poris Christi), które pod koniec XIV wieku zaczęto celebrować w formie pro-
cesji. Podczas procesji oprócz kwiatów, flag, chorągwi i sztandarów niesiono 

7 Dolinar France, Kapucini [w:] „Enciklopedija Slovenije” 1990, t. 4, s. 405-406; Benedik Metod, Ka-
pucini kot pomemben dejavnik v oblikovanju duhovne podobe slovenskega naroda v 17. in 18. stoletju, 
„Loški razgledi” 1999, nr 46, s. 12.
8 Kovač Primož, Ustanovitev kapucinskega samostana v Škofji Loki, „Loški razgledi” 1993, nr 40, s. 41.
9 Benedik Metod, Kapucinski samostan..., op. cit., s. 31-42.
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również obrazy oraz rzeźby religijne, nieco później grupy rzeźb, a  wreszcie 
odgrywano żywe sceny, które w epoce baroku zaczęły nabierać coraz bardziej 
teatralnego charakteru. Niektórzy badacze jednak upatrują początków pro-
cesji pasyjnych w  misteriach wielkanocnych upamiętniających zmartwych-
wstanie Chrystusa, które stopniowo poszerzano o kolejne tematy, gdy zaczęto 
dodawać sceny męki Pańskiej10.

Misterium męki pańskiej w Škofji Loce

Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce to wielkopiątkowa procesja pokut-
na. Tekst misterium, napisany wierszem (całość zawiera 863 wersów rymo-
wanych), składający się z  13 scen, został spisany w  klasztorze kapucynów 
w Škofji Loce przez brata Romualda (Lovrenc Marušič, 1676-1748) podczas 
jego pobytu w mieście, w którym działał jako kaznodzieja oraz kapłan stoją-
cy na czele procesji (1715-1727). O bracie Romualdzie wiemy bardzo mało. 
Kapucyni nie mieli zwyczaju opisywania siebie w  kronikach oraz innych 
źródłach pisanych, dlatego tak słabo znamy biografie nawet najsłynniej-
szych członków kongregacji. Wiemy, że brat Romuald urodził się Štandrežu/
Sant’ Andreia pod Goricą/Gorizią i  zmarł w  rodzinnej wiosce w wieku 72 
lat. Do zakonu kapucynów wstąpił w 1699 roku. Nowicjat odbywał w Celje. 
Święcenia zakonne przyjął 13 marca 1700 roku. Studia filozoficzne ukończył 
w Celje i Mariborze, teologię zaś w Lublanie. Służbie zakonnej poświęcił 49 
lat swojego życia11.

Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce uważa się za najstarszy zachowany 
tekst dramatyczny w języku słoweńskim, zawierający wtręty łacińskie i niemiec-
kie oraz didaskalia. Stanowi ono unikalne świadectwo średniowieczno-baroko-
wej adaptacji teatralnej oraz typowego języka swojej epoki. Misterium począt-
kowo funkcjonowało bez tytułu. Tytułem opatrzono wyłącznie przedstawienie 
dewocyjne znane jako procesja wielkopiątkowa. To właśnie wspomniane ludo-
we przedstawienie dewocyjne stanowiło inspirację dla tekstu i  tytułu dramatu. 

10 Marin Marko, Škofjeloški pasijon (signum temporis) [w:] Škofjeloški pasijon. Diplomatični prepis, 
red. Aleš Berger, Ljubljana 1999, s. 197.
11 Benedik Metod, Ob odkritju spominske plošče patru Romualdu Lovrencu Marušiču (1676-1748), 
21. marca 1997, „Loški razgledi” 1999, nr 46, s. 20.

Pełny tytuł Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce po raz pierwszy zanotowano 
w 1972 r., na faksymile misterium znanym jako edycja Koblara12.

Badania

Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce doczekało się dotychczas czterech edycji. 
Po raz pierwszy transkrypcję misterium wraz ze wstępem zawierającym przegląd 
historyczny na temat procesji pasyjnych wydał Josip Mantuani. Jego pracę opu-
blikowano w czasopiśmie akademickim „Carniola” 1916/17, VII‒VIII.

Kolejnym badaczem, który wydał tekst misterium, był France Koblar. Fak-
symile misterium wraz ze studium towarzyszącym w jego opracowaniu ukazało 

12 Ogrin Matija, Oče Romuald, Škofjeloški pasijon, Znanstvenokritična izdaja, Celje 2009, wstęp.

Historyczne przedstawienie Misterium męki pańskiej w Škofji Loce, Boris Kobe, 

1967, olej na płótnie, słoweński instytut teatralny w Lublanie.
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się w roku 1972. Edycja ta miała uświetnić 250 rocznicę pierwszej inscenizacji 
misterium. Koblar przyjął, że odbyła się ona w 1721 roku.

Trzecią edycję misterium przygotowali Jože Faganel i Primož Simoniti. Opu-
blikowana w serii Kondora w 1987 roku, edycja ta ponownie ukazała się w druku 
w roku 199913. 

Czwarta i  jak dotąd najpełniejsza naukowa edycja krytyczna misterium 
składa się z 431 stron i została przygotowana przez dr. Matiję Ogrina i współ-
pracowników z Instytutu Literatury Słoweńskiej i Studiów Literackich (Centrum 
Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk) w 2009 roku. Wyróżnikiem tej edycji jest 
to, że oprócz wydania papierowego doczekała się również wersji elektronicznej, 
dostępnej pod następującym adresem: http://nl.ijs.si/e-zrc.

Rękopis

Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce to księga rękopiśmienna lub kodeks o wy-
miarach 19,7 cm na 28,4 cm, składająca się z 51 kart. Księgę oprawiono w perga-
min, który wcześniej wykorzystywano jako listę czynszową majątku ziemskiego 
Loka. Karty wykonano z kilku rodzajów delikatnego, lekkiego i cienkiego papieru, 
pochodzącego z papierni w północnych Włoszech14. Analiza tekstualna dowodzi, 
że misterium zostało zapisane przez sześciu różnych skrybów.

Zasadnicza część misterium, od karty 3r do karty 40v, ma charakter jednoli-
ty. Jej zapis przypisuje się bratu Romualdowi. Ze względu na to, że uwagi wstępne 
i wskazówki dotyczące inscenizacji misterium zostały zapisane przez pięciu po-
zostałych skrybów, tekst dramatu można uznać za jednolity w sensie paleogra-
ficznym. Zapisano go jedną ręką, prawdopodobnie w odstępach, ale bez zmian. 
Zważywszy, że tekst nie zawiera niemal żadnych błędów, które można byłoby 
uznać za powstałe w zapisie, uprawniony będzie wniosek, że stanowi on trans-
krypcję z różnych istniejących wcześniej wersji misterium. Rękopis, początkowo 
jednolity, uległ nieco później pewnemu rozczłonkowaniu, gdy pojawiły się w nim 
dodane ręcznie dopiski lub gdy doklejono lub wycięto/wyrwano niektóre karty 
kodeksu15.

13 Ibidem, s. 325-326.
14 Idem, Vprašanje tradicije Škofjeloškega pasijona. Ekdotična perspekiva, „Slavistična revija” 2000, 
nr 56, s. 291.
15 Ogrin Matija, Oče Romuald..., op. cit., s. 333-334.

Datowanie misterium oraz początki procesji w Škofji Loce

Zapis misterium oraz jego pierwszą inscenizację uprzednio datowano na 1721 
rok, czyli datę, którą umieszczono na karcie 2r. Nowo przeprowadzona analiza 
dowodzi jednak, że kartę 2r zapisano ręką inną niż tekst główny misterium i że 
dodano ją do kodeksu nieco później. Z tego też powodu znajdująca się tam data 
nie może odnosić się do całego rękopisu. Analiza wstępnych zapisów prawnych 
oraz tekstu jako całości dowodzi, że misterium nie zostało ani skomponowane, 
ani wystawione po raz pierwszy w 1721 roku, ale że było wystawiane co roku w la-
tach poprzedzających tę datę. Zachowane dokumenty, zwłaszcza wezwania, które 
kapłan prowadzący procesję rozsyłał do wiernych, stanowią wyraźny dowód, że 
brat Romuald organizował inscenizację procesji pasyjnej już w 1715 roku. 

Najstarsze istniejące wezwanie na procesję pasyjną w Škofji Loce, zapisane 
ręką poprzednika brata Romualda, datowane jest na 1713 rok. To wyraźny do-
wód na to, że przedstawienie to miało już wtedy charakter stały, a wystawiano 
je w języku słoweńskim jeszcze przed pojawieniem się brata Romualda. Początki 
tradycji związanej z misterium męki Pańskiej są nieznane i giną w mrokach po-
przednich dziesięcioleci. List wymienia aż 16 scen, które były bardzo malownicze 
i wystawiane w stylu barokowym, a wcześniej także na modłę średniowieczną. 
Duża liczba scen, zwłaszcza malowniczych lub o  charakterze symbolicznym, 
opartych na motywach średniowiecznych albo biblijnych, jest typowa dla wcze-
snych misteriów męki Pańskiej z XVII i XVIII wieku. Po 1720 roku władze zakonu 
kapucynów zaczęły wymagać, aby misteria pasyjne ograniczyły się do scen męki 
Pańskiej opisanych w Ewangeliach. Misteria zostały odpowiednio skrócone.

Brat Romuald spisał tekst główny Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce 
w 1715 roku, a w kolejnych latach go uzupełniał. Rekonstrukcja oryginalnej 
wersji z roku 1715 jest niemożliwa. Wersja ta miejscami musiała być podobna 
do tekstu, którym dysponujemy dziś, ale z pewnością była bardziej malowni-
cza i zawierała jeszcze więcej scen. Czas, w którym Romuald zapisał, przepi-
sał, uzupełnił i zakończył redakcję misterium, rozciąga się od 1715 do 1727 
roku. Wersja istniejąca zawiera 13 scen i została najprawdopodobniej stwo-
rzona dopiero w 1727 roku, gdy Romuald dokonał ostatniej redakcji tekstu. 
W tym samym roku brat Romuald albo opuścił Škofję Lokę, albo przekazał 
kompetencje kapłana stojącego na czele procesji innej osobie. Przy tej oka-
zji bardzo skrupulatnie przepisał rękopis oraz dodał wskazówki, które miały 
pomóc jego sukcesorom w przyszłych inscenizacjach. Ogłoszenie wzywające 
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Wielkiego Piątku, stanowiąc tym samym ważną część przygotowań duchowych 
przed Wielkanocą. Przedstawiając cierpienie Chrystusa w niezwykle dramatycz-
ny sposób, obrzędy te miały za zadanie uzmysłowić wiernym śmiertelne skutki 
grzechu, istotę skruchy oraz płynące z niej korzyści duchowe. Mimo to po roku 
1767 procesja pasyjna przestała odbywać się w Škofji Loce na mocy zakazu Karela 
Mihaela Attemsa, arcybiskupa Gorizii (1752-1774), który piętnował jej niesto-
sowność oraz „niemal obsceniczne treści”17.

Od roku 1767 do pierwszego ćwierćwiecza XX wieku misterium nie wy-
stawiono ani razu. Doczekało się inscenizacji ponad sto pięćdziesiąt lat później 
przy okazji Wystawy Rzemiosła i Przemysłu w Škofji Loce w 1936 roku, w reży-
serii Tine Debeljaka, któremu asystował Pavel Okorn. Nie wystawiono go jed-
nak w formie procesji na ulicach i placach średniowiecznego miasta, ale jako wi-
dowisko teatralne na dziedzińcu szkoły miejskiej w Škofji Loce. Ustawiono tam 

17 Benedik Metod, Izhodišča Škofjeloškega pasijona, „Pasijonski doneski” 2006,  nr 1, s. 28, 35.

List z 9 kwietnia 

1715 roku, 

w którym brat 

Romuald wzywa 

wiernych na 

procesję, ze zbiorów 

archiwum klasztoru  

kapucynów,  Škofja 

Loka, Słowenia. 

do udziału procesji w kolejnym roku (1728) zostało zapisane inną ręką, naj-
prawdopodobniej przez nowego kapłana stojącego na czele procesji, którego 
imienia nie znamy. Ta sama osoba musiała również oprawić wszystkie teksty 
w  jeden kodeks w  latach 1728-1730. Następnie, aż do połowy XVIII wieku, 
w księdze znalazły się zapisy pochodzące od kilku różnych skrybów, a każdy 
z tych późniejszych dopisków nie wybiegał poza marginesy kart dociętych do 
rozmiarów kodeksu16.

Inscenizacja misterium dawniej i dziś

W  XVIII wieku Misterium męki Pańskiej w  Škofji Loce wystawiano każdego 
roku. Podobnie jak inne procesje tego typu, należało ono do obrzędów pokutnych 

16 Ibidem, s. 350-351, 354, 406-408; Idem, Tri stoletja pasijonskega izročila, „Pasijonski doneski” 
2016, nr 11, s. 79-85.
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ogromną scenę o rozmiarach 200 metrów kwadratowych, na tle scenografii uka-
zującej średniowieczne miasto stworzonej przez Barę Remeca. Widowisko, które 
doczekało się kolejnych odsłon od 12 do 16 lipca i w które zaangażowanych było 
165 aktorów amatorów ze Škofji Loki oraz okolicznych wsi, przyciągnęło ponad 
5 tysięcy widzów18.

II wojna światowa przyniosła kres kolejnym inscenizacjom misterium ze 
względu na panujący w naszym kraju ustrój komunistyczny. Sytuacja zmieniła się 
po 1991 roku, gdy Słowenia wybiła się na niepodległość i zaczęła stopniowo po-
dążać drogą ku demokratyzacji. Niemniej potrzeba było kilku kolejnych lat, aby 
sytuacja dojrzała do zmiany. Co za tym idzie, Misterium męki Pańskiej w Škofji 
Loce w  swojej oryginalnej formie doczekało się ponownej inscenizacji w  1999 
roku, a następnie w latach 2000, 2009 oraz 2015.

Ze względu na złożone zabiegi, których wymaga takie widowisko, uznano, że 
będzie ono odbywać się raz na sześć lat. Współczesne przedstawienia wiernie od-
dają scenariusz spisany przez brata Romualda, mimo że liczba scen wzrosła z 13 
do 20. Tekst Romualda zawierał 13 scen: 1 Raj, 2 Śmierć, 3 Ostatnia wieczerza, 
4 Samson, 5 Krwawy pot, 6 Biczowanie, 7 Cierniem koronowanie, 8 Hieronim, 
9 Ecce Homo, 10 Chrystus na krzyżu, 11 Matka Boża Boleściwa / Siedem bole-
ści Matki Bożej, 12 Arka Przymierza, 13 Grób Pański. Przy kolejnej inscenizacji, 
w  roku 1999, Marjan Kokalj, ówczesny reżyser, dodał preludium oraz dokonał 
pewnych cięć w poszczególnych scenach, tak aby udało się pomieścić je na fere-
tronach oraz pomóc współczesnym widzom w zrozumieniu misterium. W wyni-
ku tego całe widowisko podzielono na 20 scen (zamiast 13): 1 Raj, 2 Śmierć, 3 Pie-
kło, 4 Gildie, 5 Wjazd do Jerozolimy, 6 Ostatnia wieczerza, 7 Samson i krwawy 
pot, 8 Judasz i sąd nad Chrystusem, 9 Herod, 10 Biczowanie, 11 Cierniem koro-
nowanie, 12 Hieronim, 13 Ecce Homo, 14 Dwaj złoczyńcy, 15 Droga krzyżowa, 16 
Ukrzyżowanie, 17 Matka Boża Boleściwa, 18 Arka Przymierza, 19 Grób Pański, 
20 Kapela muzyczna. Każda kolejna inscenizacja trzymała się tej klasyfikacji19.

Inicjatorem oraz strażnikiem Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce było 
Bractwo Bożego Ciała, które założono z kościele św. Jakuba w tym mieście w 1634 

18 Florjančič Alojzij Pavel, Kronologija uprizarjanj [w:] Škofjeloški pasijon 2009, red. Alojzij Pavel 
Florjančič, Škofja Loka 2014, s. 189; Planina France, Škofjeloški pasijon 1936, reprint, „Pasijonski 
doneski” 2016, nr 11, s. 105.
19 Kokalj Marjan, Režija Škofjeloškega pasijona v širšem smislu, „Loški razgledi” 1999, nr 46, s. 117; 
Golob Milan, Pasijonski paberki, „Pasijonski doneski” 2016, nr 11, s. 17-18.

roku20. To właśnie z ich inicjatywy kapucyni w Škofji Loce podjęli się regularnego 
organizowania procesji pasyjnej w Wielki Piątek. Jako zakon żebrzący, nie mie-
li środków, które pozwoliłyby im na samodzielne wystawienie procesji. Dlatego 
niezbędne środki zapewniało Bractwo Bożego Ciała, gdy tymczasem kapucyni 
odpowiadali za organizację procesji oraz doglądali, aby wydarzenie odbywało się 
w stosownej i przyzwoitej atmosferze21.

W myśl umowy o przekazaniu praw spadkowych pomiędzy klasztorem ka-
pucynów a władzami miejskimi w Škofji Loce funkcję strony finansującej insce-
nizację, która niegdyś należała do Bractwa Bożego Ciała (rozwiązanego na skutek 
reform Józefa II u schyłku XVIII wieku), przekazano władzom miejskim. Oprócz 
stworzenia ram formalnych, prawnych i finansowych władze miejskie jako strona 
finansująca inscenizację misterium odpowiadają również za komitet techniczny, 
który powołuje reżysera i kierownika produkcji oraz monitoruje przygotowania 
poprzedzające widowisko. Depozytariusze i  uczestnicy misterium, którymi są 
mieszkańcy Škofji Loki oraz okolicznych wsi, stoją na straży dziedzictwa miste-
rium pasyjnego jako jednostki, rodziny, wspólnoty lokalne, stowarzyszenia, grupy 
teatralne oraz instytucje kultury. Najważniejszą rolę odgrywają tu szefowie ama-
torskich grup teatralnych, którzy z reguły cieszą się dużym poważaniem w swo-
ich wspólnotach lokalnych. Podczas przygotowań do widowiska osoby te blisko 
współpracują z reżyserem, a w latach, w których nie ma inscenizacji, odpowiadają 
za podtrzymywanie stałych relacji między aktorami a pozostałymi uczestnikami 
widowiska w danej wsi.

Dziś, podobnie jak za życia brata Romualda, Misterium męki Pańskiej 
w Škofji Loce jest nadal wystawiane podczas Wielkiego Postu oraz w Wielkanoc 
na ulicach i placach starego miasta, którego architektura stanowi najlepsze tło dla 
tego widowiska. Źródło światła stanowią wyłącznie lampy oraz pochodnie, jedy-
ne sztuczne dekoracje to platformy z siedziskami dla widzów, przenośne platfor-
my poruszane przez depozytariuszy, na których odgrywane są poszczególne sce-
ny, oraz podobne konstrukcje ciągnięte przez konie. Kolejność scen nie zmieniła 
się od czasów Romualda. Następują one po sobie z kilkuminutowym opóźnie-
niem. Wszystkie odgrywane są w każdej z czterech lokalizacji w mieście, w któ-
rych wzniesiono platformy z siedziskami dla widzów. W każdym z tych czterech 
miejsc można zatem zobaczyć całe misterium pasyjne – scena odgrywana jest 

20 Štukl France, Drobižki k Škofjeloškemu pasijonu, „Loški razgledi” 1999, nr 46, s. 107.
21 Benedik Metod, Izhodišča..., op. cit., s. 33.
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przed widownią, a po niej przychodzi kolej na następną. Tekst dramatyczny wy-
powiadany jest przy akompaniamencie muzyki i śpiewu, a także efektów dźwię-
kowych wytwarzanych przez biczowników oraz osoby niosące krzyże. Towarzy-
szące temu medytacje wyjaśniają sens nadchodzących scen22.

W ubiegłoroczną inscenizację (2015) zaangażowano 958 osób, w  tym 369 
kobiet i 589 mężczyzn. Aktorzy odgrywali 106 ról mówionych i 8 istotnych ról 
niemych. W obsadzie znalazło się miejsce dla: 64 jeźdźców, 41 osób prowadzą-
cych konie, 100 dzieci Adama, 53 pustelników, 55 pokutników, 12 grenadierów, 
10 dragonów, 58 przedstawicieli gildii i  bractw, 234 chórzystów, 9 solistów, 17 
muzyków, 10 doboszy, 171 osób prowadzących platformy itd. Dodać jednak na-
leży, że mieszkańcy całego centrum miasta, którzy wystawiają w oknach płonące 
świece, regularnie biorą udział w wydarzeniu.

Jak zachować „żywotność” misterium poza latami organizowania widowiska 
pasyjnego? 

Istnieje kilka stowarzyszeń oraz osób w Škofji Loce, którym zależy na kul-
tywowaniu dziedzictwa misterium męki Pańskiej także w latach bez widowiska. 
Osoby te przygotowują działania, które pozwalają zachować to dziedzictwo. Na-
leżą do nich Dni Misterium męki Pańskiej, organizowane co roku w czasie Wiel-
kiego Postu i Wielkanocy. W ich trakcie można wziąć udział m.in. w spotkaniach 
ze specjalistami oraz wykładach na temat misterium męki Pańskiej. Towarzystwo 
Muzeum Miasta Škofji Loki co roku wydaje wyczerpujący periodyk zatytułowany 
„Passion Journal”, zorganizowano także kilka wystaw fotografii w  Słowenii i  za 
granicą, przez cały rok organizuje się wieczory oraz koncerty muzyki pasyjnej. 
W klasztorze kapucynów znajduje się również wystawa stała poświęcona Miste-
rium męki Pańskiej w Škofji Loce, która daje możliwość zobaczenia na własne 
oczy rękopisu misterium, przechowywanego w kapucyńskiej bibliotece.

Działania prawne i formalne na rzecz ochrony żywego dziedzictwa 
Misterium męki pańskiej w Škofji Loce

W ostatnim dziesięcioleciu wiele wysiłków włożono w przygotowanie przepisów 
prawnych niezbędnych do zachowania tradycji Misterium męki Pańskiej w Škofji 
Loce jako żywego dziedzictwa. W  2007 roku władze miasta przyjęły uchwałę 

22 Kokalj Marjan, Uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 1999 [w:] Škofjeloški pasijon. Diplomatični 
prepis, op. cit., s. 242.

o  inscenizacji misterium23, która przewiduje, że misterium będzie wystawiane 
w formie procesji, w centrum Škofji Loki, w czasie Wielkiego Postu oraz Wiel-
kanocy. W 2008 roku wpisano je do „Rejestru żywego dziedzictwa kulturowe-
go Republiki Słowenii przy Ministerstwie Kultury Republiki Słowenii”24. W 2012 
roku rząd uznał Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce za część niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ogólnokrajowym, chcąc zapewnić dostęp 
ogółu społeczeństwa oraz przekaz z pokolenia na pokolenie, a także zachowanie 
wybranych elementów w  zgodzie z  zapisami uchwały promującej misterium25. 
Rok 2016 jest świadkiem prac nad skomplikowanym zadaniem, jakim jest wpi-
sanie misterium na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Procedura nominacji jest teraz na końcowym etapie oceny. Wyniki poznamy do 
listopada 2016 roku.

Ostatnie i przyszłe inscenizacje

Ostatnia inscenizacja Misterium męki Pańskiej w Škofji Loce odbyła się w 2015 
roku. Od 21 marca do 12 kwietnia doczekało się ono aż ośmiu inscenizacji, które 
zobaczyły 23 tysiące widzów. Kolejna inscenizacja planowana jest na rok 2021, co 
zbiegnie się z  Kongresem Europejskich Stowarzyszeń Pasyjnych, który równo-
cześnie odbędzie się w Škofji Loce.
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Andrzej Iwo Szoka | Muzeum Historyczne Miasta  
Krakowa

pochód Lajkonika.  
Między tradycją a kreacją

W 2014 roku pochód Lajkonika został wpisany na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. We wniosku zgłoszeniowym przedstawiono pochód 
Lajkonika w stanie, w jakim znajdowała się ta krakowska tradycja w chwili jego 
spisania w 2013 roku. Lista jest jedną z form implementacji na gruncie polskim 
Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego z 17 października 2003 roku1. Rozwiązanie to wydaje się optymalne w po-
równaniu chociażby z  rozważaną propozycją uwzględnienia zadań związanych 
z rejestracją i ochroną zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego w kompetencjach wojewódzkich konserwatorów zabytków i General-
nego Konserwatora Zabytków2. Ten niezrealizowany projekt zaczerpnąłby wiele 
z praktyk, które służą ochronie zabytków materialnych. Tymczasem Konwencja 

1 Konwencja weszła w życie w Polsce 16 sierpnia 2011 roku, Dz.U. 2011, nr 172, poz. 1018. Na temat 
innych proponowanych działań i narzędzi zgodnych z Konwencją, z których część już została wdro-
żona. Zob. Skaldawski Bartosz, Krajowy Program Ochrony Dziedzictwa Niematerialnego – propozy-
cja wdrożenia [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, red. Jan Adamow-
ski, Katarzyna Smyk, Lublin–Warszawa 2013, s. 111-120.
2 Miałoby się to odbyć przez wprowadzenie dodatkowej księgi „D” w rejestrze zabytków, która 
uwzględniałby zabytki niematerialne. Zob. Schreiber Hanna, Konwencja UNESCO z 2003 roku: 
między prawniczą pewnością a antropologicznymi wątpliwościami (w 10-lecie istnienia konwencji: 
2003–2013) [w:] Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, red. Barbara Fatyga, Ryszard Michalski, 
Warszawa 2014, s. 377.

z 2003 roku mówi o elementach niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które 
są zakorzenione w przeszłości, lecz jednocześnie podlegają aktualizacji i dostoso-
waniu do zmieniających się warunków i potrzeb przez kolejne pokolenia będące 
w ich posiadaniu3. 

Zgodnie z tym, zastosowanie do niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
tych samych rozwiązań prawnych, które sprawdzają się w ochronie na przykład 
gotyckich kościołów, może pozbawić zjawisko żywotności i doprowadzić do jego 
petryfikacji. W przypadku zabytku materialnego to konserwator podejmuje de-
cyzję, która z faz jego powstania ma być chroniona, a jaka może zostać usunięta. 
Zjawiska niematerialnego dziedzictwa kulturowego również mają swoje dzieje 
i fazy rozwoju. Żadnej jednak z tych faz nie należy uważać za jedynie akceptowal-
ną i idealną. Jednakże sama Konwencja z 2003 roku zawiera w tym zakresie pewną 
sprzeczność, na którą zwraca uwagę Wojciech Burszta. Dotyczy ona mianowicie 
zjawisk kulturowych, które ze swojej natury nie potrzebują wsparcia, ponieważ 
są nieustannie odtwarzane przez kolejne pokolenia. Jednocześnie akt z 2003 roku 
mówi o potrzebie ochrony, odtwarzania, dokumentowania i ożywiania dziedzic-
twa niematerialnego, czyli ukierunkowany jest na przeszłość i tradycję. Według 
Burszty, chroniąc dziedzictwo niematerialne zgodnie z duchem Konwencji, ulega 
się co najwyżej iluzji zachowania autentyczności, ponieważ nie ma możliwości 
przywrócenia zatraconych realiów4. Tymczasem właśnie utrata autentyczności, 
która następuje przez mieszanie jeszcze żywych zwyczajów z  inscenizacjami, 
zmianami formy i  rekonstrukcjami w celu podniesienia ich atrakcyjności tury-
stycznej lub marketingowej, postrzegana jest przez specjalistów jako zagrożenie 
dla żywotności niematerialnego dziedzictwa kulturowego5. 

W samej Konwencji jednak termin „autentyczność” nie pojawia się. Wynika 
to z faktu, że UNESCO, jak zauważa Chiara Bortolloto, zrewidowało swoje po-
dejście do dziedzictwa w stosunku do słynnego dokumentu z 1972 roku, który 
opierał się na wartości wynikającej z autentyczności obiektu i jego odróżnieniu od 

3 http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_
dziedzictwa_niematerialnego.pdf [dostęp 24.06.2016].
4 Burszta Wojciech, Wypowiedź w ramach debaty Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dzie-
dzictwa niematerialnego, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2012, nr 11, s. 34-35; por. Bartmiński 
Jan, Specyfika niematerialnego dziedzictwa kulturowego – problemy ochrony, dokumentacji i „rewita-
lizacji” [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe... op. cit., s. 37.
5 Adamowski Jan, Smyk Katarzyna, Niematerialne dziedzictwo kulturowe ‒ teoria i praktyka [w:] 
Niematerialne dziedzictwo kulturowe... op. cit., s. 15; Skaldawski Bartosz, op.cit., s. 112.
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kopii zgodnie z kryteriami historycznymi. W tej perspektywie to, co niematerial-
ne, było statyczne i nakierowane na przeszłość. Nowe podejście pozwala postrze-
gać żywe dziedzictwo jako proces twórczy, który może ulegać przetworzeniom 
przez następne pokolenia6. Obecnie zatem w podejściu do niematerialnego dzie-
dzictwa podkreśla się jego dynamiczny i ewolucyjny charakter. Ochrona w Kon-
wencji z  2003 roku polega na uświadamianiu i  edukacji społeczności lokalnej 
odnośnie do  wartości elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego7. 
Zgodnie z tym Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) monitoruje stan tradycji 
już zinwentaryzowanych za pośrednictwem samych depozytariuszy, których za-
daniem jest okresowe informowanie o potencjalnych zagrożeniach dla przetrwa-
nia dziedzictwa8. 

W teorii zadanie ochrony elementów niematerialnego dziedzictwa spoczy-
wa zatem na samym depozytariuszach, którzy są wspierani na poziomie central-
nym przez NID. W praktyce kluczowa okazuje się rola ekspertów działających 
na poziomie lokalnym, w  którą to rolę wcielają się najczęściej przedstawiciele 
miejscowych stowarzyszeń i  indywidualni badacze i  pasjonaci oraz pracowni-
cy instytucji kultury, w tym także muzeów. To właśnie eksperci biorą na siebie 
zadanie uświadamiania społeczności lokalnej o wartości tradycji na ich terenie, 
mobilizowania depozytariuszy do działania na rzecz ochrony tradycji będących 
w ich posiadaniu i wreszcie pomocy w rozpoznawaniu pojawiającego się zagroże-
nia. Mogą oni też podejmować projekty, które służą promocji lokalnych zwycza-
jów. Rola ekspertów ma zatem charakter aktywizujący. Pojawia się jednak pytanie 
o granice tej aktywizacji. Richard Kurin mówi o szczególnym wyzwaniu stojącym 
przed jednostkami muzealnymi. W porozumieniu z depozytariuszami muzeum 
ma występować w roli przedstawiciela lokalnej społeczności i inicjować kluczowe 
przedsięwzięcia, które czasami mogą doprowadzić do odwrócenia zmian w oto-
czeniu i przez to powstrzymać przemiany kulturowe lub odtworzyć dawny spo-
sób życia9. W przypadku tego rodzaju projektu nasuwają się oczywiście pytania, 

6 Bortolloto Chiara, From Objects to Processes: UNESCO’s ‘Intangible Cultural Heritage, „Journal of 
Museum Ethnography” 2007, nr 19, s. 27-28.
7 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, art. 14.
8 http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/zagro-enia-dla-dziedzictwa/ [dostęp 
24.06.2016].
9 Kurin Richard, Museums and Intangible Heritage: Culture Dead or Alive?, „ICOM News” 2004, 
nr 4, s. 7-9.

czy muzeum ma prawo do tak daleko posuniętej interwencji i kreacji, ale również, 
czy ma ono pozostać neutralne, gdy dziedzictwo zostało uprzednio świadomie 
zniszczone?

Wyżej opisane zagadnienia możemy prześledzić na przykładzie zwyczaju 
pochodu Lajkonika. Ponieważ tradycja ta była związana z  Krakowem, silnym 
ośrodkiem literackim, artystycznym, naukowym oraz muzealnym, od początku 
XIX wieku jej  przeobrażenia są stosunkowo dobrze naświetlone w źródłach. Na 
przykładzie obchodu dziejów Konika zwierzynieckiego możemy przyjrzeć się 
wybranym oddziaływaniom wpływającym na przemiany dziedzictwa niemate-
rialnego. Spróbujmy wyselekcjonować właśnie te czynniki, z których wiele poja-
wiło się na tak wczesnym etapie z pewnością dlatego, że tradycja ta była związana 
z miastem stosunkowo dużym. Dokonałem podziału tych oddziaływań na: praw-
ne, polityczne i artystyczne.

Oddziaływanie prawne

Mowa w tym przypadku o prawie świeckim i kościelnym. Najstarsze zachowane 
zapiski z połowy XVIII wieku wiążą obchód Konika z uroczystościami oktawy 
Bożego Ciała10. Być może już w 1738 roku przedstawiciele krakowskiej kongre-
gacji włóczków zaprezentowali się ze swoim Konikiem na procesji w Krakowie11. 
Znaczenie Konika w uroczystościach z  tego okresu pozostaje do dziś niejasne. 
Być może był on elementem parateatralnej inscenizacji religijnej, w której prze-
kazywano treści biblijne lub patriotyczne12. Konik jako część oprawy procesji Bo-
żego Ciała podlegał przez to rozporządzeniom, które wydawały władze miejskie 
i kościelne w celu zapewnienia porządku i właściwej powagi święta. Tak na przy-
kład termin procesji na Zwierzyńcu był narzucany przez ordynacje biskupów kra-
kowskich. W latach 1749 i 1758 była to środa w trakcie oktawy13, ale w 1762 roku 

10 Utrzymanie klasztoru – rozliczenie (rachunki) przychodu i rozchodu pieniędzy, AZN, rkp. 260.
11 Zob. Grodecki Roman, Krwawy Lajkonik w 1738 r., „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1919, nr 172, 
s. 2; Idem, W sprawie genezy „lajkonika”,  „Nowa Reforma” 1919, nr 275, s. 1; Szoka Andrzej Iwo, 
Lajkonik – Konik Zwierzyniecki. Dzieje niematerialnego eksponatu muzealnego [w:] Świat Lajkonika. 
Konik na świecie, red. Łukasz Klimek, Kraków 2014, s. 32-34.
12 Ibidem, s. 38-45.
13 Załuski Andrzej Stanisław bp., Ordynacja Processyi w Oktawy Bożego Ciała, Kraków 1749,  AKMK, 
Xiążąt Biskupów krakowskich Pisma nad Dyecezią, s. 187-190; Idem, Ordynacja Processyi w Oktawy 
Bożego Ciała. Kraków 1758, AKMK, Xiążąt Biskupów krakowskich Pisma nad Dyecezią, s. 335-338.
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uroczystość miała miejsce w  niedzielę14. Żaden z  dokumentów nie wspomina 
o urządzaniu procesji w czwartek oktawy, który to termin dziś tak nierozerwal-
nie związany jest Lajkonikiem. Krakowskie władze kościelne usiłowały również 
wyeliminować zjawiska nie odpowiadające, ich zdaniem, powadze celebracji Naj-
świętszego Sakramentu. W zarządzeniu biskupa sufragana Józefa Olechowskiego 
(1735-1806) z 30 maja 1787 roku surowo zakazywano występowania uczestni-
ków procesji w dziwacznych strojach, które bardziej pobudzały do śmiechu niż 
wprowadzały w nabożny nastrój15. W tym właśnie czasie i prawdopodobnie pod 
wpływem opisanej wyżej świadomej polityki Kościoła doszło do oddzielenia się 
pochodu Konika zwierzynieckiego od uroczystości o charakterze sakralnym. Ten 
sam proces odchodzenia od praktyk religijnych wprowadzonych w czasach kontr-
reformacji obserwujemy w tym okresie w innych katolickich krajach, czego przy-
kładem jest omówiona w tym samym tomie tradycja wystawiania sztuki pasyjnej 
w mieście Škofja Loka w Słowenii16. W przeciwieństwie do uroczystości w Škofja 
Loka, obchód Konika przetrwał, lecz przekształcił się w samodzielne widowisko, 
choć nadal związane terminem i miejscem odbywania ze świętem Bożego Ciała17. 
Na kształt obchodów Lajkonika miały też od dawna wpływ przepisy porządko-
we, które wydawały władze miejskie i policyjne. Ten problem już na stosunkowo 
wczesnym etapie dotknął miejskie dziedzictwo niematerialne. Przełom XVIII 
i XIX wieku to początek kształtowania się w Krakowie stałej służby policyjnej, do 
której kompetencji włączono też kontrolę publicznych uroczystości i widowisk. 
Dotyczyło to również aranżerów pochodu Konika. W  1814 roku włóczkowie 
nie otrzymali od Dyrekcji Policji zgody, aby zabawa przeciągnęła się do godzin 
nocnych18. Z kolei w 1843 roku policja zakazała Konikowi harców w uliczkach 

14 Sołtyk Kajetan Ignacy bp., Ordynacja Processyi w Oktawy Bożego Ciała, AKMK, Xiążąt Biskupów 
krakowskich Pisma nad Dyecezią, s. 391-394.
15 Zob. Grabowski Ambroży, Starożytnicze wiadomości o Krakowie, Kraków 1852, s. 297.
16 Wystawiania tej inscenizacji zaprzestano w 1768 roku również ze względu na decyzje miejsco-
wego biskupa. Zob. Florjančič Alojzij Pavel, Kronologija Uprizarjanj. Nastajanje in uprizarjanje 
Škofjeloškega  pasijona [w:] Škofjeloški pasijon 2009, red. Alojzij Pavel Florjančič, Škofja Loka 2014, 
s. 188-190.
17 Zob. Kwiecińska Magdalena, Konik zwierzyniecki jako obrzęd lokalny i uniwersalny. Społeczna 
pamięć, ludowe wierzenia i miejskie obrzędy [w:] Świat Lajkonika..., op. cit., s. 183-184. 
18 Akta cechu włóczków, ANK, sygn. 3163, s. 167-168; zob. Gawełek Franciszek, Konik zwierzyniecki. 
Ze studium nad zabawami ludowymi [w:] Konik zwierzyniecki, wianki i sobótki. Wybór pism, red. 
Franciszek Ziejka, Kraków 2010, s. 124; Bujak Jan, Pilichowska Bogdana, Lajkonik – dzieje i przemia-
ny krakowskiego zwyczaju ludowego, „Zeszyty Naukowe  UJ. Prace Etnograficzne” 1986, z. 21,  s. 14.

Nowego Świata ze względu na zagrożenie tumultem19. Co najmniej od 1820 roku 
nad bezpieczeństwem widowiska czuwali obecni na miejscu funkcjonariusze po-
licyjni20. Ich aktywność wpływała na jego przebieg, o czym świadczy wzmianka 
prasowa o upomnieniu Lajkonika przez policjantów w 1900 roku za wzbudzanie 
popłochu wśród przechodniów21. Współcześnie również władze administracyjne 
i policja mają duży wpływ na przebieg pochodu Lajkonika, a ich decyzje nie za-
wsze spotykają się z akceptacją uczestników widowiska. 

Możemy stwierdzić, że obowiązujący porządek prawny już od początku zna-
nych dziejów Konika zwierzynieckiego wpływał na kształt tego widowiska. Or-
ganizatorzy pochodu musieli dostosować się do przepisów, które funkcjonowały 

19 Grabowski Ambroży, Wspomnienia, red. Karol Estreicher, t. 1. Kraków 1909, s. 269.
20 Majeranowski Konstanty [„Pielgrzym z Tenczyna”], Konik, „Pszczółka Krakowska”, 1820, t. 2, nr 47, 
s. 193-194.
21 „Czas” 1900, nr 159, s. 1.

Lajkonik z chorążym na dziedzińcu klasztoru sióstr norbertanek na Zwierzyńcu, 

fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 2 czerwca 1932, ze zbiorów Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa.
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na terenie dużego miasta. W podobnej sytuacji znalazły się też inne krakowskie 
zwyczaje, jak na przykład Rękawka i Babski Comber, których obchodzenie została 
zakazane lub znacznie ograniczone22. W tym samym okresie tradycje kultywowa-
ne na wsi nie na ogół były jeszcze poddawane tak ścisłej kontroli ze strony władz. 

Oddziaływanie polityczne

Dziedzictwo niematerialne zależy od wydarzeń politycznych. Często przynoszą 
one skutki destruktywne dla dziedzictwa. W wyniku wojen niszczone są zabytki 
materialne, ale giną też depozytariusze tradycyjnych zwyczajów i one wraz z nimi. 
W polityce także wykorzystuje się niematerialne dziedzictwo do celów propagan-
dowych. Obchód Konika zwierzynieckiego nie był wolny od tych oddziaływań. 
Utrata niepodległości przez Rzeczpospolitą w  1795 roku przyniosła też upadek 
kongregacji włóczków skarbowych. W  ten sposób znikła organizacja zawodowa 
aranżująca to widowisko. Szczęśliwie jej byli członkowie zdecydowali się utrzymać 
zwyczaj przodków. Brak jednak wsparcia jakiejkolwiek instytucji (oprócz datków ze 
strony sióstr norbertanek, które ustały w 1864 roku) sprawił, że widowisko miało 
skromniejszy od oczekiwanego przebieg23. W 1872 roku po raz pierwszy pojawia 
się wsparcie finansowe przyznane przez władze Krakowa na odnowienie stroju 
Lajkonika i chorągwi. O subwencje wystąpiła między innymi zwierzchność gmi-
ny Półwsie Zwierzynieckie, która mogła rozpocząć funkcjonowanie na fali refom 
w państwie austro-węgierskim24. Na istotne zmiany w przebiegu obchodu Lajkoni-
ka wpłynęły również akcje propagandowe. Do połowy XIX wieku pochód Konika 
zwierzynieckiego kończył się pod oknami Pałacu Biskupów Krakowskich. 

W 1849 roku władze austriackie wpadły na pomysł, że zaprezentują to weso-
łe widowisko carowi Mikołajowi I (1796-1855), który przebywał akurat w Krako-
wie. Pozwolono wówczas, żeby Konik wraz z asystą harcował na Rynku Głównym 
na oczach cara i jego wojska25. W okresie międzywojennym Lajkonik podążał na 

22 Seweryn Tadeusz, Tradycje i zwyczaje krakowskie, Kraków 1961, s. 11-13, 51-57.
23 Wykaz wydanych pieniędzy z kassy konwenckiey i wyexppensowanych od dnia 18 listopada 1859 roku. 
AZN, rkp. 433. Zob. Bujak Jan, Pilichowska Bogdana, op. cit., s. 20;  Szoka Andrzej Iwo, op. cit., s. 49-52.
24 Akta dotyczące obchodu Konika zwierzynieckiego, AKN, sygn. 3164, s. 7-8.
25 Estreicherówna Maria, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848-1863,  Kraków 
1963, s. 198; „Czas” 1849, nr 94, s. 1; Modrzejewska Helena, Wspomnienia i wrażenia, red. Marian 
Promiński, Kraków 1957, s. 51. O harcach Konika w obecności cesarza wspomina też Maria Estreiche-
równa, op. cit., s. 140, 199.

Rynek Główny ulicą Bracką, ponieważ mieściło się tam mieszkanie Prezydenta 
Miasta Krakowa26. Od 1947 do 1974 roku przekazywanie „haraczu” i toast za po-
myślność miasta odbywały się przed gmachem Miejskiej Rady Narodowej przy pl. 
Wiosny Ludów (obecnie pl. Wszystkich Świętych). Trasa przemarszu zmieniała 
się więc w  czasie zgodnie z  decyzją władz. W  1950 roku Lajkonik wypuszczał 
na Rynku białego gołąbka, który był propagandowym symbolem „idei pokoju”27. 
Do jeszcze poważniejszej ingerencji władz doszło w 1964 roku, gdy pochód Laj-
konika został przeniesiony na 12 maja w celu uświetnienia obchodów 600-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego28. Natomiast w 1981 roku, ze względu na napiętą 
sytuację polityczną w kraju, orszak nie został wpuszczony przez milicję na Rynek 

26 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1939, nr 165, s. 16.
27 „Dziennik Polski” 1950, nr 165, s. 1.
28 Obchód Lajkonika (1964), Archiwum MHK, sygn. 1/116.

Lajkonik przed Ratuszem na Rynku 

Głównym, akwarela, Klemens 

Bąkowski (1860-1938), ok. 1900, ze 

zbiorów Muzeum Historycznego 

Miasta Krakowa.
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Główny29. Istotną ingerencją władz w okresie PRL-u było odsunięcie od organi-
zacji pochodu rodziny Micińskich, która była związana z tradycją od przełomu 
XVIII i XIX wieku30. Nie udało się natomiast władzy komunistycznej doprowa-
dzić do zerwania związków tradycji Lajkonika z religią katolicką. Próby przenie-
sienie terminu pochodu z czwartku oktawy Bożego Ciała na niedzielę spotkały się 
ze sprzeciwem mieszkańców31. Harce Lajkonika miały też zawsze miejsce u zwie-
rzynieckich norbertanek, chociaż od 1967 roku nie było tego punktu w oficjal-
nym programie widowiska32. 

Otoczenie polityczne wpływało z pewnością na kształt tradycji Lajkonika. 
Szczęśliwie jednak wojny i niepokoje, które dotknęły Kraków, spowodowały je-
dynie krótkie przerwy w kultywowaniu tej tradycji. Nie doszło w ten sposób do 
przerwania przekazu międzypokoleniowego. 

Oddziaływanie artystyczne

Korzeni tradycji pochodu Lajkonika doszukiwano się w czasach przedchrześcijań-
skich lub w średniowieczu33. W rzeczywistości nie dysponujemy żadnym opisem 
zwyczaju Konika zwierzynieckiego sprzed 1820 roku, gdy Konstanty Majeranow-
ski (1787-1851) zdał relację z uroczystości w artykule pod tytułem Konik w kra-
kowskim periodyku „Pszczółka Krakowska”34. W tym samym roku powstał obraz 
krakowskiego malarza cechowego Michała Stachowicza (1768-1825), na którym 
ukazano harcującego Konika i orszak złożony z włóczków35. Możliwe, że obchód 
Konika w okresie wcześniejszym był spontaniczną i tradycyjną zabawą włóczków 

29 Informacja pozyskana od chorążego Stefana Marcinkowskiego.
30 Uchwała Nr 1/4/73 Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie 
obchodu Lajkonika [w:] Obchód Lajkonika (1973), Archiwum MHK, sygn. PI-65-4/74.
31 Obchód Lajkonika (1968), Archiwum MHK, sygn. 1/120.
32 Obchód Lajkonika (1967), Archiwum MHK, sygn. 1/119.
33 Przegląd hipotez dotyczących genezy Konika zwierzynieckiego zob. Bujak Józef, Pilichowska Bog-
dana, Lajkonik w oczach badaczy,  „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1980, R. 24, nr 1-2, s. 4-7; 
Szoka Andrzej Iwo, Tajemnica pochodzenia Lajkonika. Konik Zwierzyniecki w oczach badaczy [w:] 
Świat Lajkonika..., op. cit., s. 20-30.
34 Majeranowski Konstanty, op. cit., s. 193-199.
35 Michał Stachowicz, Konik zwierzyniecki, 1820, olej/ płótno, 63 x 92 cm, wł. MHK, nr inw. MHK-
253/III; ibidem, Konik zwierzyniecki, 1820, olej/ płótno, 67 x 100,5 cm, wł. Muzeum Narodowego 
w Warszawie, nr inw. MP4499.

i ludności Zwierzyńca. Jednakże równie dobrze mógł to być elementem świado-
mie zaaranżowanej inscenizacji o charakterze religijnym, jakie w okresie kontrre-
formacji często towarzyszyły miejskim procesjom Bożego Ciała, a ich aranżerami 
często byli przedstawiciele zakonu jezuitów36. Dalsze przetwarzanie tego widowi-
ska mogło mieć już miejsce w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku. Aranżacją 
pochodu zajęła się wówczas rodzina Micińskich, potomków dawnych włóczków. 
Nie zwracano dotąd uwagi, że Micińscy z Półwsia byli rodziną wykształconych 
aktorów i muzyków37. Czy ich wykształcenie i praktyka zawodowa nie wpłynęła 
na formę widowiska Lajkonika i czy zachował on rzeczywiście pierwotny ludowy 
charakter? Wiemy przecież, że aranżer widowiska, Teofil Miciński (1828-1895), 
świadomie rozbudowywał je o  liczne nowe elementy, jak wprowadzenie kolej-
nych postaci do orszaku i wymyślanie nowych strojów38.

Już wcześniej, bo w 1840 roku, odnotowujemy nieudaną próbę narzucenia 
określonego wcześniej scenariusza widowisku Konika zwierzynieckiego. Zosta-
ły one nakreślone w planie jego odnowy zawartego w rękopisie zwanym Xięgą 
włóczków, autorstwa senatora Wolnego Miasta Krakowa Teodora Soccini-So-
czyńskiego (1781-1862). Soczyński określił ścisłą liczbę członków orszaku i ka-
peli, przedstawił funkcje i zadania, jakie mają wykonywać w czasie uroczystości. 
Jednakże wiele elementów opisu uroczystości, które zawarł Soczyński, brzmi 
dość zagadkowo i jest nieznane z innych źródeł39. Być może elementy te były wła-
śnie kreacją senatora, który pragnął zwiększyć „atrakcyjność” pochodu.

Z pewnością najbardziej trwałe piętno artystyczne wycisnął na pochodzie 
Lajkonika Stanisław Wyspiański (1869-1907), kiedy w latach 1901-1904 projek-
tował i  nadzorował wykonanie nowego stroju dla głównego bohatera widowi-
ska. Strój ten nawiązywał do ubioru Lajkonika z  lat wcześniejszych, ale projekt 
Wyspiańskiego wyróżniał się przede wszystkim połączeniem w  jedną całość 

36 Szoka Andrzej Iwo, Lajkonik – Konik Zwierzyniecki, op.cit., s. 41-43.
37 Aranżer pochodu Teofil Józef Miciński  uczył się w latach 1840-1849 w Instytucie Technicznym 
w Krakowie, gdzie ukończył szkołę muzyczną, ANK, sygn. SPK 88, s. 8-9, 42-43; SPK 104, s. 24-25. 
Z kolei znanymi aktorkami i śpiewaczkami zostały siostry Teofila ‒ Maria  i Magdalena,  Słownik 
biograficzny teatru polskiego 1765-1965, oprac.  Jadwiga Czachowska, red. Zbigniew Raszewski, 
Warszawa 1973, s. 438.
38 Akta dotyczące obchodu Konika zwierzynieckiego. AKN, sygn. 3164, s. 55-56, 101-102; Lang 
Elżbieta, Strój Konika Zwierzynieckiego i jego orszaku na podstawie tekstów źródłowych i historycznej 
ikonografii [w:] Świat Lajkonika..., op. cit., s. 93.
39 Xięga włóczków krakowskich, ANK, sygn. 3163, zob. Lang Elżbieta, op. cit., s. 79-85.
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elementów orientalnych, przede wszystkim tureckich, z modnymi w sztuce se-
cesyjnej motywami ludowymi, głównie krakowskimi40. Leszek Ludwikowski 
przypuszczał, że Wyspiański zamierzał dokonać dalej idących zmian w oprawie 
pochodu i zaprojektować także kostiumy dla innych postaci z orszaku41. Nasuwa 
się pytanie, czy Wyspiański miał prawo do swojej artystycznej ingerencji w wy-
gląd centralnej postaci wydarzenia? Z relacji Adama Chmiela (1865-1934) wiemy, 
że Wyspiański, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 
(TMHiZK), daleki krewny rodziny Micińskich, odczuwał wielkie wzruszenie, 
gdy obserwował Lajkonika i jego orszak42. Czy krakowianina Wyspiańskiego nie 
możemy zaliczyć właśnie do grona depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa? 
Czy to z kolei nie dawało mu prawa do dokonywania przeobrażeń tego dziedzic-
twa? Czy też może właśnie w momencie wprowadzenia stroju Lajkonika projek-
tu Wyspiańskiego pochód przestał być elementem autentycznego folkloru kra-
kowskiego, a  stał się widowiskiem sztucznie aranżowanym, niespontanicznym, 
i czy nie przeniósł się na grunt tak zwanego folkloru sztucznego (ang. fakelore43)? 
Wiemy, że w czasie wymiany strojów orszaku zgodnie z projektami Witolda Cho-
micza (1910–1984) w 1950 roku i Krystyny Zachwatowicz w 1997 roku zdanie 
członków orszaku nie było brane pod uwagę44. W przypadku tych ostatnich było 
one wręcz krytyczne. Wyrażana głośno krytyka paradoksalnie może świadczyć 
o żywotności zwyczaju Lajkonika, którego depozytariusze pragną godnie zapre-
zentować się przed widzami.

Omówiłem powyżej trzy rodzaje oddziaływań, które niewątpliwy spowo-
dowały znaczące przeobrażenia pochodu Lajkonika w  ciągu ostatnich trzech 
stuleci. Zdaję sobie sprawę, że istniały jeszcze inne czynniki, które kształtowały 
to zjawisko. Uważam jednak, że omówione przeze mnie wybrane oddziaływania 
prawne, polityczne i artystyczne były, zwłaszcza w przeszłości, w większym stop-
niu charakterystyczne dla dużego ośrodka miejskiego. Dzieje zwyczaju Konika 
zwierzynieckiego są dobrym przykładem ukazującym te siły, który sprawiają, że 

40 Ibidem, s. 95-98.
41 Ludwikowski Leszek, Lajkonikowy teatr Stanisława Wyspiańskiego, „Krzysztofory. Zeszyty Nauko-
we Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 1976, z. 3, s. 25-27. 
42 Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego 26 marca 1898 – grudzień 1907 [w:] Wy-
spiański Stanisław, Dzieła zebrane, t. 16, cz. 3, oprac. Alina Doboszewska, Kraków 1995, s. 13.
43 Zob. Hajduk-Nijakowska Janina, Ochrona dziedzictwa czy postfolkloryzm narodowy? [w:] Niema-
terialne dziedzictwo kulturowe…, op.cit., s. 65-74.
44 Informacja pozyskana od dyrektora Wacława Passowicza, który pracował w MHK w latach 1963-2009.

niematerialne dziedzictwo kulturowe ulega dynamicznym i ewolucyjnym zmia-
nom. Jednocześnie mogą one umocnić w przekonaniu tych badaczy, którzy po-
rzucili dawne pojmowanie „autentyczności” tradycyjnych zwyczajów. 
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Opowieść niewidzialnego 
miasta. Dziedzictwo kulturowe 

Moskopola w Albanii.  
Rewitalizacja oraz zarządzanie 

pamięcią i przestrzenią kulturową

Wstęp

Punktem wyjścia do tych rozważań jest przestrzeń, jaka pozostała po jednym z naj-
większych i najznakomitszych miast bałkańskich XVIII wieku – Moskopolu w Al-
banii.  Współcześnie, biorąc pod uwagę istniejące tu niegdyś miasto, moglibyśmy 
określić je jako swoistą pustą przestrzeń, w której zniszczeniu uległ jeden z niewie-
lu obszarów świadczących o dawnej świetności kultury aromańskiej (wołoskiej)1. 

1 W artykule używam konsekwentnie nazwy Aromanie,  w miejsce dominującej w polskim piśmien-
nictwie naukowym nazwy Arumuni, ponieważ u podstaw terminu Arumuni leżą działania o charak-
terze ideologicznym, dążące do zmiany tradycyjnych nazw używanych przez ten etnos, prowadzone 
od XIX wieku ze strony intelektualistów dążących do udowodnienia rumuńskiego pochodzenia tej 
ludności.  Nazwę Aromanie stosuję tu wymienne z nazwą Wołosi, ponieważ ta druga nazwa jest 
najstarszą historyczną nazwą tego etnosu, występującą w dokumentach średniowiecznych wielu 
regionów Europy (egzoetnonim), używaną także od wieków  wymiennie przez samych Aromanów. 

Domy i warsztaty Aromanów zostały spalone i  zagrabione, cerkwie i monastyry 
wraz z  postbizantyńską polichromią i  bogatym wyposażeniem popadły w  więk-
szości w  ruinę, w  zapomnienie odeszły uprawiane tu niegdyś rozliczne profesje. 
Z dawnych czasów pozostało jedynie kilka świątyń w różnym stanie, resztki sta-
rego traktu łączącego Moskopole z innymi wielkimi centrami Bałkanów i Europy,  
a  także kamienie wmurowane w domy i gospodarstwa współcześnie żyjących tu 
Albańczyków. Analizując tę sytuację, niektórzy z nas mogliby pewnie powiedzieć, 
że w Moskopolu – nieistniejącym mieście Bałkanów ‒ nie ma już współcześnie cze-
go badać. 

Jednak punktem wyjścia do tych rozważań jest też informacja, jaką odna-
lazłam, prowadząc badania dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
Aromanów. Poszukując źródeł na kilku portalach internetowych, znalazłam nie-
wielkie wzmianki i krótkie filmy o Aromanach przybywających do ruin świątyń 
istniejących w przestrzeni Moskopola2. Rokrocznie z okazji różnych świąt prawo-
sławnego kalendarza niewielkie grupy Wołochów przybywają do miasta, groma-
dzą się wokół ruin świątyń i odbywają ten sam rytuał, łączący symbolicznie te-
raźniejszość z pamięcią o przeszłości, ich współczesne życie z tradycją przodków. 
Rytualne gesty Aromanów wyglądają w każdym roku tak samo –  jeśli to możliwe, 
biorą udział w liturgii lub modlitwach w cerkwi, a następnie w pobliżu istnieją-
cych świątyń lub ich ruin zapalają ogień, zabijają zwierzę (najczęściej barana), 
pieką go, modlą się, prowadzą rozmowy i wspólnie ucztują. Tradycja rytualnych 
uczt, wywodząca się ze starożytnego kultu ogniska domowego, ulegającego prze-
obrażeniom we wszystkich religiach Księgi, gdzie symbolizowała przymierze 
Boga z człowiekiem — pozwala nam współcześnie dostrzec ciągłość znaczenia 
wspólnoty, środka świata oraz święta i związanego z nim ucztowania u wspólnoty 
aromańskiej3. Rangę doniosłego symbolu ma też u  Aromanów zwyczaj grupo-
wego zbierania się od 2010 roku w Moskopolu w dzień prawosławnego święta 
Zaśnięcia Matki Bożej (15 sierpnia), świętowania i ucztowania, podczas które-
go odbywa się rytualny taniec zbiorowy corlu mare (gr. tranós chorós). Taniec 

Szerzej na ten temat nazw i podziałów: Kahl Thede, Ethnizität und räumliche Verbreitung der Aro-
munen in Südosteuropa,  Münster 1999.
2 Veriga Dumitrache, În cetatea Moskopolei (Albania) credinţa nu a murit, http://www.doxologia.ro/
ortodoxia-lume/cetatea-moscopolei-albania-credinta-n-murit [dostęp 25.06.2016]; Moskopole 2010, 
https://www.youtube.com/watch?v=n08Y5San1TA [dostęp 25.06.2016].
3 Kocój Ewa, Pamięć starych wieków, Kraków 2013, s. 321-322.
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ten, łączący w kręgu mężczyzn i kobiety, starych i młodych, wykonywany jest już 
dziś tylko w kilku miejscowościach aromańskich, a jego korzenie sięgają prawdo-
podobnie archaicznych rytuałów przejścia praktykowanych przez mężczyzn lub 
też kultu zmarłych przodków. Wykonywany współcześnie, ma już inny wymiar 
i symbolizuje pamięć przodków oraz przeszłości i jedność etnosu Aromanów4. 

Poszukiwanie śladów dawnej i współczesnej kultury Aromanów stało się dla 
mnie punktem zaczepienia, swoistą nicią Ariadny pozwalającą dostrzec związki 
między niewidzialnym  miastem a światem materialnego i niematerialnego dzie-
dzictwa Aromanów związanego z tą przestrzenią, a w konsekwencji też światem ich 
wciąż nieznanej szerzej historii i zbiorowej pamięci. Pod jej wpływem pojechałam 
do Moskopola w Albanii, aby zobaczyć, jakie artefakty i rytuały zostały z jego daw-
nej świetności. Podróż ta stała się dla mnie symbolem rzeczywistych i mitycznych 
losów miast historycznych, doświadczonych przez nienawiść, przemoc i totalita-
ryzm, pozwoliła mi przyjrzeć się, czym było i czym jest obecnie Moskopole, a tak-
że, otwierając pole wyobraźni – czym (gdybyśmy posiadali jakikolwiek plan strate-
gicznego zarządzania dziedzictwem aromańskim i wołoskim w Europie, a szerzej 
dziedzictwem niewygodnym i trudnym, dysponowali odpowiednimi funduszami) 
mogłoby stać się Miasto Pasterzy ze swoją historią dla współczesnych Europejczy-
ków. Postawiła pytania o to, jak dbać o dziedzictwo kulturowe mniejszości i spo-
łeczności bezpaństwowych, z którymi łączy się trudna pamięć historyczna i które 
doświadczyły represji ze strony totalitaryzmów. Skłoniła też do zastanowienia, dla-
czego – choć w europejskich przestrzeniach nie brakuje artefaktów totalitaryzmów 
‒ wciąż tego typu miejsc mamy za mało na prestiżowych listach dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO. Dlaczego wciąż tak mało je upamiętniamy?

Moskopole – krótka historia miasta 

Moskopole to dzisiejsza wioska położona w  południowo-wschodniej Albanii, 
w okręgu Korcza. Z powodu braku źródeł historycznych i etnograficznych trudno 

4 Nowicka Ewa, Corlu Mari, czyli o tradycji rumuńskiej i jej użytkowaniu w budowaniu więzi  
etnicznej [w:] Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontek-
stach, red. Dorota Rancew-Sikora,  Grażyna Woroniecka, Cezary Obracht-Prondzyński, Warsza-
wa 2009; Σιώκης Δημ. Νικόλαος, Ο Τρανός Χορός και το δρώμενο του Βαλμά στην Κλεισούρα 
Καστοριάς. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΛΜΑ ΣΤΑ 1878, http://
www.vlahoi.net/ithi-ethima/o-tranos-xoros-kai-to-dromeno-tou-valma-stin-kleisoura.html [dostęp 
2.06.2016].

jest ułożyć spójną historię tego miasta. W samym jego powstaniu fakty historycz-
ne przeplatają się z legendą, tworząc specyficzny mit miasta, którego losy podda-
wane są historyczno-politycznym ideologiom. Wiadomo, że co najmniej od XVII 
wieku zamieszkiwane było w większości przez Aromanów, którzy dzielili się tu na 
trzy klasy społeczne: bogatą kupiecką społeczność, która dzięki licznym konek-
sjom handlowym uzyskała status bezpośredniej podległości tureckim władcom; 
rzemieślników, zajmujących się wyrobem produktów do sprzedaży, przewożo-
nych przez karawany; oraz pasterzy, wypasających owce i bydło nie tylko na oko-
licznych stokach, ale i sezonowo na rozległych pastwiskach Bałkanów. Ta niezwy-
kła, dobrze zorganizowana społeczność przyczyniła się do ogromnego rozkwitu 
miejscowości w wiekach XVII i XVIII, kiedy stała się ona jednym z ważniejszych 
bałkańskich miast i wielkim centrum kultury.  Umocniło to tę grupę Aromanów, 
którzy zyskując nazwę Moskopolitanie, w mitologicznych eksplikacjach stali się 
symbolem największej prosperity w dziejach tego etnosu5. 

W XVIII wieku Moskopole stanowiło ważne centrum kultury aromańskiej. 
W tym okresie działały tu liczne instytucje kulturalne i edukacyjne (od 1710 – bi-
blioteka; od 1720 – pierwsza założona na Bałkanach drukarnia; od 1744 ‒ szkoła). 
Miasto prowadziło też szpital i przytułek dla biedaków. Warto dodać, że w XVIII 
wieku działały tu wielkie osobistości życia religijnego, m.in. Grzegorz z Durres 
(zm. 1770), prawosławny mnich i tłumacz Biblii6, czy Dawid z Selenicy – malarz 
fresków i ikon, twórca polichromii w licznych cerkwiach Bałkanów, dzięki które-
mu dojść miało do renesansu malarstwa bizantyńskiego w typie sztuki z czasów 
Paleologów na terenach dzisiejszej Albanii7. 

Miasto posiadało też liczne obiekty kultu religijnego, ale nie jest znana do-
kładna ich liczba i  nazwa. W  mitycznych eksplikacjach pojawia się informacja 
o 20, 30, a nawet 70 świątyniach, które – obok domów, pomieszczeń gospodar-
czych, sklepów i warsztatów ‒ miały tworzyć przestrzeń miasta. Zachowane do 

5 Wykorzystano fragmenty tekstów: Kocój Ewa, Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo 
kulturowe Aromanów na Bałkanach, ,,Prace Etnograficzne” 2015, z. 4; Eadem, Artifacts of the past as 
traces of memory.  The Aromanian cultural heritage in the Balkans, ,,Res Historica” 2016, t. 41.
6 Ljarja Nertila Haxhia,  Voskopoja, One of the Most Important Hearths of Balkan Illuminist Ideas, 
,,Journal of Educational and Social Research” 2014, t. 4, nr 3,  http://www.mcser.org/journal/index.
php/jesr/article/viewFile/2717/2684 [dostęp 3.10.2015].
7 Palushi Ahilino, David Selenica of Vlora and his painting in the Holy Church of Kukuzeli in the 
Holy Mountain (1715), http://konferenca.unishk.edu.al/icrae2013/icraecd2013/doc/31.pdf [dostęp 
15.10.2015].
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czasów współczesnych artefakty historii i  kultury wołoskiej, tworzące symbole 
,,niewidzialnego już dziś miasta”, nie potwierdzają jednak do końca tych opowie-
ści. Większa liczba zabytków pochodzi z przełomu wieków XVII i XVIII, do dziś 
zachowało się 6 cerkwi i ich ruin w różnym stanie. 

Ślady dziedzictwo kulturowego Aromanów pozwalają nam wysunąć jeszcze 
inne wnioski, mianowicie dotyczące wielokulturowości tych terenów. Były one 
zamieszkiwane przez Aromanów, ale i  przez Greków, Albańczyków, Bułgarów, 
Turków, Żydów i Słowian ‒ etnosy tworzące stały pejzaż Bałkanów. Wielokultu-
rowość zmuszała do pokojowego współżycia na co dzień, ale rodziła też spory 
i konflikty. Symbolem tych konfliktów, a zarazem wiecznej tułaczki stało się dla 
Aromanów właśnie Moskopole, wielokrotnie niszczone od drugiej połowy XVIII 
wieku, kiedy to padło ofiarą najazdów wojsk osmańskich i grup muzułmańskich 
Albańczyków. W roku 1788 ostateczny cios zadały mu siły Alego Paszy, które spa-
liły zabudowania i wygnały jego  mieszkańców. Moskopole nigdy – mimo kolej-
nych prób – nie odzyskało swojej świetności8. Z kolei w 1916 roku miała miejsce 
grabież zabytków kultury Moskopola przez bandy albańskie ‒ to właśnie wtedy 
zniszczono znaczną część starych prawosławnych świątyń i ich niezwykłych po-
lichromii, świadczących o dawnej świetności miasta. Reszty dopełnił rok 1943, 
kiedy to pozostałe z dawnych czasów zabudowania — poza 4 cerkwiami — zo-
stały zrównane z ziemią w czasie wojny partyzanckiej  prowadzonej przez nacjo-
nalistów z organizacji Balli Kombëtar9. Miasto Pasterzy, wielokrotnie niszczone 
i opuszczane, nigdy, powtórzmy, nie odzyskało już swojej świetności — dziś jest 
niewielką, liczącą około 1000 mieszkańców wioską, z zachowanymi śladami wiel-
kiej przeszłości.

Wypędzenie Aromanów z Moskopola stało się początkiem narodzin mitu 
miasta, kształtowanego w dzisiejszych eksplikacjach na swoistą Arkadię Bałka-
nów, Nową Jerozolimę czy Nowe Ateny. Wypędzenie społeczności wołoskiej za-
istniało też w tekstach kultury – w legendach, pieśniach, rodzinnych story telling 
przekazywanych przez pokolenia, filmach dokumentalnych czy prezentacjach 

8 Trifunoski Jovan F., Moskopolje ‒ uništena hrišćanska varoš u Albaniji, 21, 22 i 23 Juna 1990,  
http://dokumenta.cincari.org/free/Moskopolje_-_unistena_hriscanska_varos_u_Albaniji.pdf [dostęp 
25.11.2015].
9 Elsie Robert, Balli Kombëtar: The Ten-Point Programme, 1942, http://www.albanianhistory.net/
texts20_2/AH1942.html [dostęp 15.04.2016].

multimedialnych umieszczanych przez samych Aromanów w Internecie10. Stwo-
rzyło kolejne warstwy niematerialnego dziedzictwa, krążącego w przestrzeni pu-
blicznej Europejczyków, coraz śmielej przywoływanego też w naukowych bada-
niach i interpretacjach. 

Rzeczywiste i niewidzialne miasta – materialna i mentalna degradacja 
a rewitalizacja 

Nie ma co się oszukiwać – w perspektywie czasu to, co dzieje się współcześnie 
z  rytuałami aromańskimi w  Moskopolu, skazane jest na zapomnienie. W  tego 
typu historiach decyduje czas i pamięć zbiorowości – gdy ta jest w rozproszeniu, 
a  jej przedstawiciele żyją pośród społeczności większościowych, czas działa na 
niekorzyść pamięci etnosów – powoduje, że gdy nie ma nosicieli tradycji, rytuały 
zamierają, przestając uzasadniać istniejący porządek społeczny11. Mogą też ule-
gać komercjalizacji ze strony tych, którzy widzą w nich środek do osiągnięcia ko-
rzyści finansowych lub nieświadomie je wartościują, umieszczając w jakiś sposób 
ich przykład w przestrzeni publicznej (np. na listach dziedzictwa kulturowego). 
Z tego powodu historia Moskopola stawia dzisiejszym badaczom liczne pytania. 
Są to pytania o  to,  w jaki sposób  dbać o artefakty, wierzenia, obrzędy i rytuały 
małych społeczności europejskich, zwłaszcza tych, w których historii tkwi kon-
flikt i sprzeczne interesy polityczno-historyczne dotyczące ich tożsamości, i tych, 
których przedstawicieli jest coraz mniej lub żyją w rozproszeniu. Czy aromańskie 
Miasto Pasterzy, do którego historii i tożsamości w pewien sposób roszczą sobie 
prawo liczne etnosy, ze swoimi ruinami i kilkoma rytuałami wciąż odprawianymi 
w jego przestrzeni, da się w jakiś sposób ocalić od zapomnienia? 

Na problem Moskopola i niewygodnego dziedzictwa kulturowego musimy 
popatrzeć co najmniej z dwóch perspektyw – etnograficznej i zarządzania prze-
strzenią kulturową. Etnograficznie rzecz ujmując, trzeba przyznać, że nie jesteśmy 
w stanie wiele uczynić. Możemy opisać fenomen Moskopola i rejestrować prze-
jawy niematerialnych wierzeń i rytuałów dziejących się wokół artefaktów i samej 
przestrzeni miasta. Możemy skupić się na lokalnej społeczności, pokazując, jakie 
znaczenia, narracje i przemiany zachodzą w jego przestrzeni. Moim zdaniem mia-
stu potrzeba jednak specyficznej strategii i zarządzania fenomenem skupionym 

10 Badania terenowe – Albania, Grecja, Macedonia, Rumunia, 2012-2016.
11 Connerton Paul, Jak społeczeństwa pamiętają, tłum. Marcin Napiórkowski, Warszawa 2012.
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wokół jego niewidzialnej wciąż przestrzeni, co sytuuje rozważania w perspekty-
wie rewitalizacji oraz strategicznego zarządzania (a raczej jego planów). 

 Obserwując współczesne działania prowadzone w sferze tego, co mogliby-
śmy ogólnie nazwać dziedzictwem kultury wołoskiej w Moskopolu, wydaje  się, 
że bliski jest ich związek z terminem ,,rewitalizacja” w jego pierwotnym znacze-
niu ‒ jest to kiełkująca rzeczywistość rewitalizacji kultury aromańskiej odbywają-
ca się ze strony samych Wołochów (m.in. przyjazdy, rytuały, opowieści, legendy) 
oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych, społecznych, naukowych i  rządo-
wych. Wywodzący się z zakresu architektury, termin ten obejmuje jednak przede 
wszystkim zaplanowane działania w przestrzeni, mające na celu ożywienie tere-
nów zdegradowanych, uwzględniające trzy aspekty: architektoniczny, społeczny 
oraz ekonomiczny12. Biorąc pod uwagę tego typu definicje, w Moskopolu takich 
koncepcji wciąż nie ma. Jednak to, co się tam dzieje, pokazuje, że współczesnej 
kulturze i  ruchom związanym z  trudnym i niewygodnym dziedzictwem kultu-
rowym potrzebna jest inna, szersza definicja rewitalizacji. Wydaje się, że termin 
,,ożywienie obszarów (przestrzeni) zdegradowanych” trzeba odnosić nie tylko do 
rzeczywistych obszarów zniszczonych przez przemysł (zniszczony fizycznie kra-
jobraz miejski, rzadziej wiejski), ale powinien być też powiązany z przestrzeniami 
mentalnymi ‒ niewidzialnymi, trudnymi, niewygodnymi, często o  charakterze 
symbolicznym i wyobrażeniowym dla określonej wspólnoty. Za słowami „prze-
strzeń zdegradowana mentalnie” może kryć się głęboka historia niesprawiedli-
wości, która dotknęła mieszkańców danych ziem. Przyczyny takiej degradacji by-
wają różne – wojny, zamieszki, prześladowania, stereotypy, konflikty sąsiedzkie, 
które doprowadziły w danej przestrzeni do materialnych i niematerialnych strat. 
Ich skutkiem są zniszczone i opuszczone domostwa i świątynie, z których zostały 
już tylko zarośnięte ruiny lub pusta przestrzeń, za którą kryje się niewidzialna 
już dziś historia opowiadana przez sam rytuał, a nawet przez materialną i niema-
terialną pustkę. Termin „zdegradowany mentalnie” wiążę z symbolicznym pęk-
nięciem rzeczywistości, dzielącym ją na dwie części: widoczną lub niewidoczną. 
Za tymi słowami kryje się często niewidzialna historyczna i kulturowa rzeczywi-
stość, z której zostały już tylko fragmenty – symbole i znaki świata/kultury da-
nego etnosu w pamięci jej nosicieli lub, gdy ich brak lub dotknęła ich niepamięć, 
w pamięci innych. W tym kontekście inne znaczenie zyskuje  termin rewitalizacja 

12 Pawlikowska-Musiewicz Sylwia, Lokalny program rewitalizacji jako narzędzie zarządzania prze-
strzenią w mieście, ,,Problemy Rozwoju Miast” 2014, z. 4, s. 35-40.

‒ dotyczy zatem, dla mnie, przywracania pamięci miejsc, nawet wtedy, gdy nie 
ma już żadnych śladów fizycznych danej kultury lub gdy nie ma jej nosicieli, czyli 
tych („swoich” lub „obcych”), którzy tworzyli kulturę danego obszaru. Człowiek 
jest zdolny przechować lub przywrócić pamięć rzeczywistości materialnej i du-
chowej, czyli dokonać rewitalizacji nawet w miejscu, w którym zostały już tylko 
drobne fragmenty utraconego świata lub z którego nie zostały już żadne artefak-
ty, wierzenia, obrzędy i rytuały. Rewitalizacja będzie zatem dotyczyła obszarów 
fizycznie, jak i mentalnie (duchowo) zdegradowanych, z których zostały znisz-
czenia w sferze obu obszarów (materialnego i duchowego). Nie rozpoczyna się 
z opracowaniem koncepcji nowego układu przestrzenno-społecznego, ale wraz 
z przywracaniem pamięci, która stoi u podstaw (jest pierwszym etapem) dalszych 
widocznych już konkretnych działań rewitalizacyjnych. 

Zarządzanie pamięcią i przestrzenią kulturową

Problem dziedzictwa Moskopola stawia też jeszcze jedno pytanie – jest to pytanie 
o zarządzanie pamięcią kulturowej przestrzeni13. Chociaż zarządzanie pamięcią 
budzi we mnie pewien niepokój związany z manipulacją – może sugerować zmia-
nę pamięci w tym kierunku,  w którym chcieliby to robić zarządzający i nosiciele 
władzy, wypierając jednocześnie to, co chcieliby pamiętać spadkobiercy dziedzic-
twa. W przypadku Moskopola chodzi mi jednak o coś innego – o zarządzanie pa-
mięcią na poziomie instytucjonalnym. Przykład Moskopola pokazuje, że miasto 
to jest w trudnej sytuacji – jego dziedzictwo kulturowe (przede wszystkim nie-
materialne) będzie istniało tak długo, jak długo będą tu przyjeżdżali Aromanie. 
Pokazuje też, że mimo tylu projektów związanych z dziedzictwem kulturowym 
współczesnego świata nie istnieje przemyślane, całościowe i odgórne zarządzanie 
sferą dziedzictwa niechcianego i niewygodnego oraz przywracania europejskiej 
pamięci w tym wymiarze. Europejczycy jakby wciąż nie mieli wspólnych pomy-
słów, jak troszczyć się o  miejsca konfliktów, niechcianej pamięci i  przestrzeni 
mentalnie zdegradowanych. 

13 Szerzej: Kędziora Alicja, Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego, 
„Problemy Zarządzania” 2012, t. 11, nr 4 (44), s. 101-112; Eadem, Zarządzanie pamięcią: refleksja 
o problemie, ,,Culture Management” 2012, s. 27-38, 97-110, 171-182; Kędziora Magdalena, Narracje 
dotyczące kategorii „pamięci niechcianej” o traumatycznych wydarzeniach historycznych, obecne 
w polskich muzeach, ,,Zarządzanie w Kulturze” 2016, z. 1, s. 49-65.
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Co zatem zrobić z Moskopolem? Rozważania te warto poprzedzić kilkoma 
uwagami. We współczesnej sytuacji dziedzictwa kulturowego Moskopola mamy 
do czynienia z różnymi paradoksami. Uosabiają one konflikty i paradoksy charak-
terystyczne dla współczesnej Europy, nie tylko Bałkanów. Pierwszym z nich jest 
oddolne zarządzanie miastem, w którym dochodzi do zderzenia cywilizacji i kul-
tur. Choć instytucjonalnego zarządzania ze strony państwa lub najważniejszych 
organizacji światowych wciąż tu nie ma – miastem w pewien sposób zarządzają 
współcześni Albańczycy. Paradoks jest jeszcze bardziej widoczny, kiedy uzmy-
słowimy sobie, że istotą dziedzictwa kulturowego Moskopola są światowej sławy 
prawosławne zabytki – cerkwie i monastyry z bogatą polichromią wewnętrzną 
oraz rytuały, których korzenie tkwią w starożytności. Przez współczesnych wy-
znawców islamu w tej przestrzeni są one traktowane przede wszystkim jednak 
jako obiekty ekonomiczne, które mogą przyciągnąć turystów, a wraz z nimi pod-
nieść status materialny mieszkańców miasta14. 

Drugim paradoksem Moskopola jest instytucjonalne zarządzanie przestrze-
nią i  dziedzictwem upadłego miasta. Miasta, które nie istnieje, i  mniejszości, 
która się rozpierzchła po całym świecie i której staroromańska (a może i staro-
grecka?) tożsamość w  wielu miejscach w  pewien sposób jest wciąż niechciana 
(konflikty o tożsamość Aromanów w Grecji, Macedonii, Serbii, Rumunii, Bułga-
rii). Finansowo zarządzanie dziedzictwem Moskopola wspiera przede wszystkim 
społeczność międzynarodowa złożona z  kilku pasjonatów, za którymi czasem 
stoją instytucje non-profit. Po upadku komunizmu i otwarciu granic w Albanii 
społeczność ta rozpoczęła stopniowe upominanie się o  dziedzictwo kulturowe 
Moskopola. W 2004 roku Beatrice de Dufort, prezydent Stowarzyszenia ,,Dzie-
dzictwo bez granic”, uzyskała poparcie Komisji Europejskiej i Word Monuments 
Fund w kwestii odnowy jego zabytków. Od tego momentu do roku 2010 sukce-
sywnie restaurowane były istniejące tu wciąż stare prawosławne cerkwie i mo-
nastyry oraz zabezpieczane freski. W Mieście Pasterzy założono centrum infor-
macyjne, w którym można zapoznać się z historią Moskopola. Ustawiono przed 
cerkwiami kilka tablic informacyjnych o  historii zabytku. Na fali tych działań 
najbardziej przedsiębiorczy okazali się jednak ponownie Albańczycy, którzy za-
łożyli tu kilka pensjonatów i restauracji dla turystów. Nie ma w tym nic złego, bo 
taka jest naturalna kolej rzeczy, jednak stawia kolejne pytania – m.in. w  jakim 
kierunku pójdzie to, co dzieje się współcześnie w Moskopolu (komercjalizacja, 

14 Badania terenowe, obserwacja, Moskopole, sierpień 2015.

zawłaszczenie dziedzictwa ze strony społeczności większościowej, niekontrolo-
wana turystyka czy zrównoważony rozwój?). Warto też zwrócić uwagę, że działa-
nia te wpłynęły ponownie na niematerialne dziedzictwo kulturowe: w 2010 roku 
do Moskopola postanowili powrócić wspólnie po 200 latach Aromanie – zorga-
nizowali tu pierwsze spotkanie tej społeczności od momentu wygnania w końcu 
XVIII wieku.

Uwzględniając powyższe, bardzo powierzchownie przytoczone paradoksy,  
warto rozważyć, co można zrobić zatem dla Moskopola, aby zachować jego pa-
mięć i ,,odzyskać” aromańską, ale i wielokulturową przestrzeń miasta. Wydaje się, 
że konieczne jest współcześnie opracowanie strategicznego planu zarządzania 
przestrzenią materialną i niematerialną Moskopola, a w jej ramach rozważenie 
kilku propozycji. Pierwszą  z nich jest uznanie Miasta Pasterzy za historyczną 
przestrzeń, będącą symbolem dawnej świetności kultury aromańskiej, jego wie-
lokulturowości, konfliktu, Holocaustu, wygnania i  tułaczki etnosu. Powinny to 
uczynić i wziąć pod opiekę zarówno władze poszczególnych państw bałkańskich, 
organizacje międzynarodowe działające na rzecz zachowania dziedzictwa kul-
turowego, jak i zwykli ludzie – uczestnicy ,,dramatu”, będący po jednej i drugiej 
stronie. 

Drugą propozycją jest dokonanie rewitalizacji miasta w  kontekście mate-
rialnym. Wiąże się z  tym odbudowa jego przestrzeń historycznej i  uczynienia 
z niego swoistego miasta ‒ żywego skansenu. Nie chodzi jednak o odtworzenie 
historycznego Moskopola, ale o tworzenie Moskopola z perspektywy świata wy-
obrażeń człowieka współczesnego. Działania te wymagają włączenia społecz-
ności lokalnej, społeczności aromańskiej z całego świata oraz międzynarodowej 
interdyscyplinarnej grupy naukowców specjalistów we wspólne działania. 

Trzecią propozycją jest rewitalizacja niematerialnej sfery dziedzictwa przez 
specjalistów i Aromanów, opartego na koncepcjach żywego miasta-muzeum  – 
odtworzenie na poziomie instytucjonalnym i  edukacyjnym (nie folklorystycz-
nym) starych profesji aromańskich: warsztaty tkania wełny, wyrób skór, szycie 
ubrań, pasterstwo (wciąż tu istniejące), szałaśnictwo, wyrób produktów paster-
skich, przemarsz karawan dawnymi trasami. Kolejną propozycją jest wytyczenie 
szlaku aromańskiego w Albanii, jako jednej z części szerszego europejskiego szla-
ku wołoskiego, biegnącego od Albanii do północnych Karpat. W kontekście tych 
rozważań warto też zastanowić się nad założeniem osobnego muzeum wołoskie-
go w  Moskopolu, dokumentującego i  prezentującego rozmaite aspekty kultury 
aromańskiej (artefakty, stroje, fotografie, filmy dokumentalne), a w jego ramach 
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prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej. Jednym z  jego części po-
winno być też utworzenie muzeum w sieci (wirtualnego, cyfrowego); organizo-
wanie w przestrzeni miasta sympozjów i konferencji naukowych, integrujących 
naukowców z wielu krajów, zainteresowanych badaniami na rzecz społeczności 
aromańskiej i  społeczności marginalizowanych i  bezpaństwowych; prowadze-
nie badań naukowych dotyczących dziedzictwa materialnego i   niematerialne-
go wszędzie tam, gdzie jeszcze żyją Aromanie. Propozycje te powinny być roz-
ważane także w kontekście  dbałości o zrównoważony rozwój miasta – żywego 
skansenu, który uchroniłby przestrzeń przed nadmierną komercjalizacją,  a jed-
nocześnie zachował pamięć o Mieście Pasterzy – mieście, które tworzyło niegdyś 
wspólną wielokulturową publiczną przestrzeń Bałkanów i budowało wizerunek 
samych Aromanów.
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Uczenie o niematerialnym 
dziedzictwie kulturowym

Gregory Ashworth zauważa w  tekście Prawdziwy potencjał, ukryte problemy. 
Opowieści o pięciu miastach Europy Środkowej i  ich dziedzictwie, że na miasto 
powinno się patrzeć „poprzez spektrum czasowe – od przeszłości przez teraź-
niejszość po prognozy na przyszłość”. I dalej zaznacza, że „teraźniejszość można 
zrozumieć tylko wtedy, gdy przeszłość postrzegana jest jako jej nierozerwalna 
część, i  analogicznie przyszłość jest kształtowana przez projekcje przeszłości 
w  teraźniejszości”1. Owo dostrzeganie przeszłości i  włączanie jej do rozumie-
nia i  interpretowania teraźniejszości to dziedzictwo, które autor definiuje jako 
świadome tworzenie na podstawie zapamiętanej i zarejestrowanej przeszłości2. 
Dziedzictwo rozumiane jest zatem przez niego jako proces użytkowania prze-
szłości, wykorzystywania „nośników historycznych” w celu zaspokajania różno-
rodnych współczesnych potrzeb społecznych, kulturowych, politycznych etc. Jest 
to, jak pisze Ashworth w rozdziale Ochrona, konserwacje i dziedzictwo. Przeszłość 

1 Ashworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, tłum. Marta Duda-Gryc, Kraków 2015,  s. 59.
2 Ibidem, s. 61. 
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w teraźniejszości na przykładzie środowiska zbudowanego, przejawianie się prze-
szłości w teraźniejszości w różnych formach pamiętania, opowiadania, wspomi-
nania, poprzez tradycje, źródła, zapisy, artefakty i  zabytki oraz przekształcanie 
przeszłości w  doświadczenia przeżywane tu i  teraz czy tworzenie wyobrażeń 
o przeszłości w teraźniejszości3. Dziedzictwo tak opisywane to dzieło teraźniej-
szości4, które zaświadcza o ciągłości, pochodzeniu i istnieniu. I miasto uobecnia 
właśnie tak postrzeganą przeszłość. Przesiąknięte jest historią, miejscami pa-
mięci i pamiętania, które winny być upodmiatawiane. Jest, aby zacytować Henri 
Lefebvre’a5, przestrzenią spotkań ludzi, ale i przeszłości z  teraźniejszością. I  to 
właśnie przeszłość, zdaniem autora The Urban Revolution, staje się elementem 
jednoczącym współczesny dyskurs miejski. Jak pisał Florian Znaniecki, miasto to 
całość humanistyczna6 realizująca się w doświadczeniu i działaniu ludzi lub, jak 
zakładał Lefebvre, przestrzeń percepcji, pojmowania i  życia7. Co istotne, prze-
strzeń ta jest stwarzana w celu budowania przynależności i communitas, a mate-
riałem są nie tylko konkretne miejsca i zabytki, ale również zachowania, tradycje 
oraz praktyki codziennego życia.  Istotne jest zapamiętywanie i  kultywowanie 
tych elementów kultury miasta, które wydają się najbardziej ulotne – zanikające 
rękodzielnictwo i  rzemiosło, archiwalne instrumenty, utwory, opowiadane hi-
storie, tradycje lokalne, nocne czuwania, procesje, wszelkie praktyki obrzędowe: 
religijne i świeckie, gwara, zwyczaje związane ze spędzaniem czasu wolnego, bie-
siadowanie, obchodzenie świąt kościelnych i państwowych etc.  A zatem te ele-
menty kultury społecznej i duchowej, które uczestniczą w procesie budowania, 
definiowania i tłumaczenia tożsamości lokalnej. Wszystkie zaliczane są do niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, które w świetle prawa oznacza praktyki, wy-
obrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instru-
menty, przedmioty, artefakty i  przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy 
i, w  niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa 
kulturowego8. Jest stale odtwarzane, przekazywane z pokolenia na pokolenie, za-
pewnia poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 

3 Ibidem, s. 21-22.
4 Ibidem, s. 32.
5 Lefebvre Henri, The Urban Revolution, Minneapolis–London 2003.
6 Znaniecki Florian, Miasto w świadomości jego obywateli, Poznań 1931, s. 9-10.
7 Lefebvre Henri, The Production of Space, Oxford–Cambridge 1991.
8 Art. 2 Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.

poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Istnieje 
w obrębie danej społeczności. Autorzy opracowania wydanego przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa podkreślają, że „przekazywanie takiego dziedzictwa często 
obejmuje komunikowanie znaczenia, historii i  powiązanych wartości, a  nawet 
uznanie i docenianie danego wyrazu kultury”9. Wspominają o potrzebie ochrony 
tegoż dziedzictwa na drodze praktykowania go, przyswajania przez kolejne po-
kolenia, identyfikowania i definiowania, wzmacniania i propagowania. „Ochrona 
rozumiana jest tutaj jako utrwalenie, zachowanie i przekazanie dziedzictwa na-
stępnym pokoleniom, co sprawia, że jest ono wciąż żywe, a jednocześnie może się 
zmieniać i dostosowywać. Dotyczy to przede wszystkim przekazywania umiejęt-
ności oraz wiedzy o jego znaczeniu”10. A najlepszą formą tak postrzeganej ochro-
ny jest edukacja. 

Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, we wstępie do wzmiankowanego już opracowania podkreśla, iż 

[...] nie ulega wątpliwości, że skuteczna ochrona tego, co człowiekowi najbliższe, 

wymaga edukacji. Związek człowieka z dziedzictwem regionu jest wartością, którą 

powinniśmy młodym ludziom uświadamiać, co z pewnością zaowocuje kształtowa-

niem się w  nich poczucia własnej tożsamości, a  co za tym idzie – postawy zaan-

gażowania w sprawy związane z codziennym życiem wspólnoty, w której dorastają, 

a także otwarcie się na inne społeczności i kultury.11 

I dalej: 

Uświadomienie sobie, czym jest dziedzictwo kulturowe własnego regionu, miasta, 

wsi stanowi punkt wyjścia do kultywowania, ożywiania czy reaktywowania lokalnych 

tradycji. Jednym ze sposobów na umiejętność dostrzegania wartości i  potencjału 

w lokalnym dziedzictwie kulturowym jest właśnie realizowanie szeroko rozumianej 

edukacji w tym zakresie.12

9 Niematerialne dziedzictwo kulturowe, oprac. Anna Marconi-Betka, Katarzyna Sadowska-Mazur, 
Julia Włodarczyk, s. 22, http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/Dziedzic-
two_niematerialne%20w%20Polsce.pdf [dostęp 10.05.2016].
10 Ibidem, s. 21.
11 Ibidem, s. 6.
12 Ibidem.
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Ochrona i  uczenie o  niematerialnym dziedzictwie kulturowym to jedno 
z zadań stawianych przed muzeami, wszak ustawa o muzeach z 1996 roku jasno 
określa, że celem działalności muzeów jest „gromadzenie i trwała ochrona dóbr 
naturalnego i  kulturalnego dziedzictwa ludzkości o  charakterze materialnym 
i  niematerialnym, informowanie o  wartościach i  treściach […], upowszechnia-
nie […], kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej”13. Powinny czynić 
to również poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej. Celem edukacji mu-
zealnej jest bowiem między innymi kształtowanie tożsamości i pamięci lokalnej 
dzięki umożliwieniu odbiorcom obcowania z  niematerialnym dziedzictwem. 
Uczenie o nim ma na celu upamiętnianie i ochronę, ale również przeciwdziałanie 
nietolerancji, degradacji, zaginięciu i  zniszczeniu niematerialnego dziedzictwa. 
Krzewienie wśród uczniów poszanowania dziedzictwa wspólnot, grup i  jedno-
stek miasta, jak i podjęcie działań w celu zapewnienia, aby było doceniane, wpły-
wa na wzrost świadomości znaczenia tego dziedzictwa. Dużo łatwiej jednak po-
kazywać i uczyć o materialnym dziedzictwie zgromadzonym na terenie muzeum, 
niż odnosić się do ulotnych elementów kultury. W tym celu edukatorzy wycho-
dzą wraz z uczniami poza gmach muzeum i traktują miasto jako przestrzeń mu-
zealną, zwracając uwagę na architekturę, zachowania ludzi, tradycje, wymierają-
ce zawody, które miały i wciąż mają istotny wpływ na współczesne postrzeganie 
rzeczywistości przez mieszkańców. Dowodzą, że przestrzeń miasta to aktywna 
przestrzeń doświadczania, a  niematerialne dziedzictwo kulturowe uważane 
jest za źródło różnorodności kulturowej i gwarancję zrównoważonego rozwoju 
i ochrony kultury tradycyjnej i ludowej.  Na przykład Muzeum Częstochowskie14, 

13 Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku, rodz.1. art. 1.
14 Muzealne modele nauczania zostały wyselekcjonowane z kilku metod edukacji muzealnej, które 
opisano w ramach projektu finansowanego przez MKiDN zatytułowanego Regionalna czy trans- 
regionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów. Celem projektu jest ukazanie, w jaki sposób 
zmienia się kultura edukacji poprzez włączanie do edukacji formalnej elementów edukacji niefor-
malnej korzystającej z kultury wizualizacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Komisja Europejska 
dostrzega w połączeniu edukacji formalnej z nieformalną szansę na podniesienie jakości kształcenia. 
Do edukacji nieformalnej można zaliczyć lekcje muzealne, które korzystają z kultury wizualnej. 
Zostanie zbadane, jak zmienia się w szkolnictwie podejście do kultury wizualnej oraz jaki wachlarz 
edukacyjny oferują instytucje szkołom. W ramach projektu zostanie przygotowany raport ukazu-
jący relacje między muzeami jako instytucjami kultury a szkołami na wszystkich trzech poziomach 
edukacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego oraz rekomendacje dla marszałków 
Makroregionu Polska Południowa na temat współpracy międzywojewódzkiej, jak i strona poświęco-
na obserwatorium kultury w edukacji. Badania będą uzupełniane o nowe elementy kultury wizualnej 
i województwa. Stąd przykłady odnoszą się do muzeów z wymienionych województw (szczegóły na 

aby poszerzyć teren edukacji muzealnej, organizuje tematyczne wycieczki piesze 
i rowerowe, podczas których poruszane są kwestie historycznych drzew i parków, 
dawnych przedmieść Częstochowy, pomników, zabytków kolejowych. Żydowskie 
Muzeum Galicja rozpoczęło cykliczne spacery tematyczne po krakowskim Ka-
zimierzu. Terminy spacerów są podporządkowane zapomnianym wydarzeniom 
z życia społeczności żydowskiej i dotyczą wielu sfer kultury żydowskiej, między 
innymi historii i biografii rabinów, budownictwa sakralnego i świeckiego, cmen-
tarzy i symboliki nagrobnej,  sportu (w 94. rocznicę pierwszego gola dla reprezen-
tacji Polski w piłce nożnej strzelonego przez Józefa Klotza, zawodnika Jutrzenki). 
Krakowskie Międzynarodowe Centrum Kultury organizuje tematyczne space-
ry wokół tematyki relacji polsko-litewskich, w  tym wymiany kulturowej i  arty-
stycznej, a  także szlakiem ginących zawodów, odwiedzając tradycyjne zakłady 
rzemieślnicze i usługowe. Muzeum Narodowe w Krakowie przy okazji wystawy 
„Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu” w czasie spaceru opowiada 
o Krakowie w czasach tureckiej potęgi. Podczas innych wydarzeń przedstawia-
no w formie ścieżki tematycznej dziedzictwo Wyspiańskiego, a wystawie „Maria 
Mater Misericordiae” towarzyszył spacer  szlakiem wizerunków Matki Boskiej 
Miłosierdzia w  Krakowie. Muzeum Historyczna Miasta Krakowa zaprasza na-
tomiast do uczestnictwa w  spacerach edukacyjnych po terenie dawnego getta 
dla Żydów w Krakowie. Historia tego miejsca ukazana jest przez pryzmat kilku 
opowieści: siedemnastoletniej dziewczyny, dziecka, aptekarza i lekarza. Muzeum 
Historyczne w  Bielsku-Białej organizuje spacery po mieście, tematyzując dzie-
dzictwo religijne i (wielo)kulturowe miasta, ruchy narodowe, dzieje osadnictwa, 
a także skupiając się na przemyśle i technice. W ten sposób tworzy, jak zaznaczają 
autorzy szlaków, opowieść o mieście i jego dziedzictwie, też niematerialnym. Pi-
szą: „Miasto opowiada swoje dzieje nieskładnie, przeskakując z tematu na temat. 
System szlaków historycznych […] porządkuje ową opowieść, rozpisując ją na 
rozdziały”15. Jak zaznaczają autorzy spacerów z Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa: „celem każdego ze spacerów jest zachęcenie uczestników do samo-
dzielnego odkrywania historii”16.

stronie projektu: http://www.obserwatoriumkultury.edu.pl/).
15 Zwiedzaj Bielsko-Białą. Trasy turystyczne. Przewodnik, red. Bogusław Chorąży, Piotr Kenig, 
Bialsko-Biała 2014.
16 http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka-schindlera/spacery [dostęp 12.05.2016].
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Spacery i  szlaki tematyczne to oczywiście tylko wybrane spośród licznych 
modeli nauczania muzealnego, oprócz nich warto wymienić choćby organizację 
gier miejskich, jarmarków, festynów, kiermaszy czy inscenizacje istotnych wy-
darzeń historycznych i  tradycyjnych. Wszystkie one stawiają na naukę poprzez 
aktywizację, a uczestników zajęć muzealnych traktują jako równorzędnych par-
tycypantów, współtworzących wydarzenie. Miasto jako teren odwiedzany, zwie-
dzany, miejsce spaceru staje się faktycznie, jak pisał Lefebvre, miejscem spotkania 
zarówno uczestników, edukatorów i  uczniów, jak i  przeszłości z  teraźniejszo-
ścią. Spacerując po mieście, uczestnicy spotkania mogą doświadczyć, naocznie 
sprawdzić, na ile przeszłość ingeruje w teraźniejszość, a na ile została zapomnia-
na i należy ją zrekonstruować czy odpamiętać. Gdzie jest miejsce styku dwóch 
czasowych perspektyw i dyskursów, na czym polega niematerialne dziedzictwo 
i  jak poprzez performatywne odtwarzanie należy zachować je i ochronić przed 
zapomnieniem i  niebytem. Spacer, aktywne uczestnictwo w  odwiedzaniu no-
wych miejsc, przemieszczaniu się wedle konkretnego szlaku tematycznego to 
czynność fizyczna, ale i kulturowa – odwiedzanie miejsc, a czasem nie-miejsc, 
spotykanie się z reliktami przeszłości, nielicznymi osobami, które potrafią jesz-
cze odtworzyć i opowiedzieć o danym fachu czy tradycji, nadaje nowe znaczenie 
przeszłości i  czynią ją elementem teraźniejszości. I właśnie owo wspólne dzia-
łanie jest tu celem, ale i  modelem nauczania. To pedagogika zorientowana na 
działanie i przeżycie. Istotą tej edukacji jest bowiem przygoda. Model ten bliski 
jest postmodernistycznemu traktowaniu edukacji. Odwołuje się zatem do sto-
sowania metody „oka przyjacielskiego” w praktyce edukacyjnej, która polega na 
znalezieniu możliwości wymiany doświadczeń partycypacji dziedzictwa między 
uczestnikami, ale i między odbiorcą a eksponatem. Metoda ta opiera się na świa-
domym performowaniu dialogowej pozycji uczącego się i upodmiotowieniu oraz 
uprzywilejowaniu jego samego oraz jego subiektywnego spojrzenia i  odbioru. 
Owa dialogowa relacja między odbiorcą a eksponatem (w tym przypadku relik-
tem przeszłości) jest stymulowana przez edukatora. Lekcja muzealna nie jest li 
tylko suchym wykładem, ale przeszłością wcieloną i  ucieleśnioną, przeszłością 
żyjącą w ulicach, pamięciach, ludziach i na nowo opowiedzianą. Spacer staje się 
zatem wielonarracyjną opowieścią uczestników, aktorów wydarzenia i  czasem 
niemych świadków zanikających rytuałów i tradycji. Jest to wydobywanie historii 
i odkrywanie lokalności miejsc. Wspólne opowiadanie o dziedzictwie staje się, 
jak zauważa Charlotte Linde w artykule The acquisition of a speaker by a story: 

How history becomes memory and identity17, aktem budowania przynależności do 
przeszłości i tożsamości lokalnej. Aby bowiem być członkiem danej społeczności, 
należy opowiedzieć jej historię. Formalne i nieformalne nauczanie, zdaniem Lin-
de, powinno być zatem uczeniem, jak opowiadać koherentną historię grupy. Po-
kazać, jak współcześnie grupa osądza, interpretuje i  nawiązuje do przeszłości, 
które wartości stawia za wzór, o których opowiada, które stają się tematem szlaku 
i opowieści na szlaku. Edukatorzy podczas spacerów zatem nie tylko przekazują 
konkretną wiedzę, ale również stwarzają wspólnotę lokalną, chronią dziedzictwo 
i zwiększają kompetencje uczniów – współsnując z nimi opowieść o przeszłości. 
Celem spaceru jest bowiem towarzyszenie w samodzielnym odkrywaniu historii. 

Szlak edukacyjny stosowany przez muzea jako model ochrony i edukowa-
nia o niematerialnym dziedzictwie kulturowym danego miasta to, aby sparafra-
zować tytuł artykułu Krystyny Kamińskiej18, nowa strategia uobecniania prze-
szłości. Autorka poświęca swój tekst szlakom kulturowym, które w wersji mikro 
stają się spacerami czy miejskimi szlakami edukacyjnymi. Pokazuje, że spacer 
stanowi rodzaj zbliżenia i odwołania się do tradycji, ale jest też poszukiwaniem 
autentyczności, wspieranym rekonstrukcją przeszłości, łączeniem lokalności 
z  tradycją. Jest zatem nierozerwalnie związany z  dziedzictwem w  rozumie-
niu Ashwortha. Kamińska definiuje szlak za Europejskim Instytutem Szlaków 
Kulturowych jako formę narracji przeznaczoną do prezentacji dorobku kultu-
rowego, służącą poznawaniu, upowszechnianiu i  promocji, a  także ochronie 
jego zasobów, która ukazuje „rozwój ludzkości jako wielowymiarową i  ciągłą 
wymianę dóbr, idei, wiedzy i wartości”19. I dalej zaznacza, że „szlak kulturowy 
stanowi swego rodzaju przełamanie prymatu standardowego muzeum w sposo-
bie prezentacji dziedzictwa kulturowego”20.

Właśnie ta ostatnia uwaga wydaje się być najistotniejsza w  niniejszych 
rozważaniach. Dowodzi bowiem nowego postrzegania edukacji muzealnej. 
Nowe rozumienie odbiorcy jako współtwórcy i  nowe postrzeganie dyskursu 

17 Linde Charlotte, The acquisition of a speaker by a story: How history becomes memory and identity, 
„Ethos: Special Issue on History and Subjectivity” 2000, nr  28, s. 608-632.
18 Kamińska Krystyna, Szlak kulturowy – nowa strategia uobecniania przeszłości (Cultural route 
– the new strategy of representing the past), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego” 2013, t. 1,  nr 27, s. 319-329, http://mazowsze.hist.pl/678/1999/981/1/36054/ [dostęp 
10.04.2016]. 
19 Ibidem, s. 320.
20 Ibidem, s. 321.
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wypowiedzi muzealnej jako performatywnego oddziaływania na obiorcę, a nie 
tylko wiara w samowystarczalną moc treści uobecnianej przez eksponat, po-
ciągnęły za sobą potrzebę wykształcenia nowych modeli edukacji muzealnej 
opartych na uczeniu poprzez partycypację czy doświadczenie bądź akcję. Za-
częto formułować takie koncepcje, jak choćby koncepcję ecomuseum ściśle 
związanego z  samonauczaniem się, modele intensywnej współpracy z  lokal-
nymi szkołami. Tak pojmowana edukacja muzealna w  coraz większym stop-
niu używa i  odwołuje się do interdyscyplinarności i  współczesnych metod 
komunikacji.

Jak pisał Guichard21, celem edukacji muzealnej jest przechodzenie od nie-
formalnych odkryć do poszukiwania elementów konstruujących wiedzę w  od-
niesieniu do przedmiotu naukowego kształcenia.  Irena Wojnar zauważa22, iż 
muzea oprócz funkcji kolekcjonerskiej, konserwatorskiej, naukowo-badawczej, 
popularyzatorskiej i edukacyjnej pełnią także funkcję komunikacyjną. I pisze, że 
„muzeum jako ognisko kultury urosło do wymiaru modelowej sztuki o działaniu 
pobudzającym i wychowawczym”23. Pedagogika muzealna stworzona przez Al-
freda Lichtwarka24 zakłada bowiem kształcenie i kształtowanie dzieci i młodzie-
ży w muzeum i poprzez muzeum. Jest spokrewniona z edukacją poprzez sztu-
kę oraz koncepcjami nowego wychowania, które rozwijają edukację opartą na 
codziennym doświadczeniu (John Dewey), rozwijaniu myślenia abstrakcyjnego 
(Jean Piaget) i kreatywnym oraz samodzielnym odkrywaniu otaczającego świata 
(Maria Montessori). Działalność edukacyjna muzeum jest intencyjna i przebiega 
oddzielnie od działalności informacyjnej, nie tylko przekazuje wiedzę, ale rów-
nież kształci umiejętność odczytywania kultury wizualnej.  Działa w przestrzeni 
edukacji otwartej i koresponduje z koncepcjami edukacji całożyciowej. Istotnym 
głosem w tej dyskusji wydaje się również głos Leszka Sosnowskiego25, który za-
uważa, że każdemu winno przysługiwać tak zwane prawo do kultury. Definiuje 

21 Guichard Jack, Démarche pédagogique et autonomie de l‘enfant dans unde exposition scientifique, 
„Aster” 1989, nr 9, s. 17-42.
22 Wojnar Irena, Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991, s. 16.
23 Eadem, Teoria wychowywania estetycznego, Warszawa 1995, s. 197.
24 Za: Pater Renata, Edukacja muzealna dla dzieci. Alternatywne przestrzenie, http://eetp.ignatia-
num.edu.pl/sites/eetp/files/artykuly/art.3.30.pater_.pdf [dostęp 21.08.2014].
25 Wykład wiodący: Znaczenie współczesnego uniwersytetu a prawo do kultury na panelu „Kultura 
akademicka” podczas konferencji „Ideał Uniwersytetu a potrzeby społeczne” (21 stycznia 2015) 
zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński.  

je jako uniwersalną znajomość kultury. Podkreśla, iż zaangażowanie w  kulturę 
należy zaszczepiać od najmłodszych lat. Umiejętność partycypacji w  kulturze 
postrzega jako kompetencje miękkie. Jean Caune w  La démocratisation cultu-
relle, une médiation à bout de souffle26 kształcenie tak ujęte nazywa spotkaniem 
z dziełem. 

Spacer to aktywne spotkanie nie tylko z przeszłością i dziedzictwem, ale tak-
że z innymi ludźmi. Dzięki niemu wizyta w muzeum staje się podróżą mającą na 
celu „przetworzenie znaczeń obecnego miejsca”27.
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Kamil Stasiak | Muzeum Historyczne Miasta  
Krakowa

Niematerialne dziedzictwo 
w edukacji formalnej.   

Uwarunkowania i perspektywy

Niematerialne dziedzictwo kulturowe czekało na możliwie kompleksowe ure-
gulowanie zagadnienia jego ochrony do 2003 roku, gdy uchwalono konwencję  
UNESCO. Podobnie jak w przypadku dziedzictwa materialnego za jeden z głów-
nych sposobów uznano identyfikację i  inwentaryzację. Jednak zabezpieczenie 
„praktyk, wyobrażeń, przekazów, wiedzy i umiejętności” ważnych dla poszcze-
gólnych grup wymagało również nowych metod, które zbiorczo można określić 
jako upowszechnianie. Ze względu na swój charakter niematerialne dziedzictwo 
jest szczególnie narażone na zanik. Tracąc znaczenie dla społeczności, które go 
kultywują, często odchodzi po cichu, mniej spektakularnie niż materialne prze-
jawy kultury. Polskie prawodawstwo w  dalszym ciągu faworyzuje to ostatnie. 
Podkreślając konieczność ochrony dziedzictwa niematerialnego, należy odwoły-
wać się do aktów prawnych o dużym stopniu ogólności, z konstytucją na czele1. 
Polska ratyfikowała konwencję UNESCO w 2011 roku, jako 135 państwo. Wśród 
zapisów znalazły się również pośrednie i  bezpośrednie odwołania do eduka-
cji jako jednego z  najważniejszych środków prowadzących do zabezpieczenia 

1 Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce, s. 22-23, http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_
niematerialne/Czytelnia/Dziedzictwo_niematerialne%20w%20Polsce.pdf [dostęp 11.05.2016]. 
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niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wśród bezpośrednich wyróżnić mo-
żemy następujące fragmenty:

Ochrona oznacza środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, w tym […] wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności 

poprzez edukację formalną i nieformalną, jak również rewitalizację różnych aspek-

tów tego dziedzictwa.2

Każde Strona- Państwo […] 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 […].3

Jak zauważa Jerzy Bartmiński: „podana w konwencji definicja (art.2) ma charak-
ter kumulatywny, wyliczeniowy, robi wrażenie kompromisu między stronami inicju-
jącymi jej powstanie”4. Spostrzeżenie to można rozciągnąć nie tylko na definicję, ale 
również na całość dokumentu. Jest on wskazówką i zwykle nie narzuca konkretnych 
rozwiązań. Dla przykładu nie definiuje proporcji między edukacją pozaformalną 
i  formalną. Praktyka wskazuje, że niematerialne dziedzictwo mocniej zadomowiło 
się w działaniach wykraczających poza mury szkoły, inicjowanych przez muzea, in-
stytucje pozarządowe, domy kultury. Nie pojawia się ono bezpośrednio w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, głównym dokumencie regulującym treści, któ-
re muszą zostać ujęte w edukacji szkolnej. Możemy tam jednak odnaleźć odwołania 
umożliwiające nauczycielom poruszenie tematyki związanej z niematerialnym dzie-
dzictwem. Często możliwe, a nawet pożądane jest przenoszenie do zajęć szkolnych 
dobrych praktyk sprawdzonych w edukacji pozaformalnej.

 Charakter niematerialnego dziedzictwa faworyzuje nieco peryferie, za-
równo te globalne, jak i w obrębie poszczególnych państw, co sprawia, że lokuje 
się ono  w  kontraście do dziedzictwa materialnego. Mimo to zarówno na liście 

2 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, 
Art. 2 ‒ Definicje.
3 Ibidem, Art. 14 ‒ Kształcenie, rozwijanie i uświadamianie potencjału.
4 Bartmiński Jerzy, Specyfika niematerialnego dziedzictwa kulturowego ‒ problemy ochrony, doku-
mentacji i „rewitalizacji” [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła ‒ wartości ‒ ochrona, 
red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin–Warszawa 2013, s. 36.

reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, jak i na li-
ście krajowej znalazło się miejsce dla praktyk związanych z miastami. W dużych 
ośrodkach występuje kilka zagrożeń sięgających tam szczególnej skali. Są to przede 
wszystkim czynniki zewnętrzne, jak duży napływ turystów, zagrażający dekontek-
stualizacją lokalnego niematerialnego dziedzictwa5, oraz pojawienie się znacznej 
liczby nowych mieszkańców. Oba zjawiska tracą na znaczeniu w miastach o głębo-
kich tradycjach, gdzie włączenie się w ich obręb jest atrakcyjną perspektywą, gdyż 
może stanowić przyczynek do szybszej integracji ze środowiskiem, a gdzie często 
przejawy niematerialnego dziedzictwa są wspierane instytucjonalnie. Zagrożenie 
dla niematerialnego dziedzictwa wynika również z  procesów globalnych: atrak-
cyjności kultury popularnej czy, mającego rozmaite podłoże, osłabienia wymiany 
myśli ze starszymi pokoleniami, powodującego zamknięcie w „społecznych więzie-
niach”. Niesie to ze sobą jednowymiarowe traktowanie kultury i krytyczne podej-
ście do przejawów niematerialnego dziedzictwa6. Jego negatywny wizerunek jest 
kształtowany w znacznym stopniu również przez massmedia. Równolegle kultura 
ludowa bywa konfrontowana z kulturą wysoką. Jak spostrzega Barbara Fatyga: 

[…] w kulturach tych [ludowych ‒ przyp. K.S.] nierzadko tkwią cenne dla życia spo-

łecznego wartości, może je rozwinąć i  ocalić raczej praktyka animacji kultury niż 

tradycyjne praktyki edukacji kulturalnej, których podstawowym celem jest „podno-

szenie” ludzi do uczestnictwa w kulturze wysokiej i pośrednio lub bezpośrednio de-

precjonowanie w ten sposób ich własnej kultury.7

O ile należy zgodzić się z wnioskiem o wysokiej wartości animacji w ochro-
nie niematerialnego dziedzictwa, to uwypuklenie kontrastu wobec „»podnosze-
nia« do uczestnictwa w kulturze wysokiej” jest przesadzone. Obie te dziedziny 
mogą istnieć równolegle, nawet w obrębie edukacji formalnej. Co więcej, zaję-
cia powinny być konstruowane tak, by omawianie kultury elitarnej nie obniża-
ło rangi tradycji ludowych. Można to osiągnąć m.in. wykazując związki między 

5 Ratalski Sławomir, Wypowiedź w ramach debaty Bogactwo kulturowe Polski ‒ identyfikacja dzie-
dzictwa niematerialnego, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2012, nr 11,  s. 40.
6 „Złoty piasek”, czyli o praktykowaniu archeologii wspomnień [w:] Niematerialne dziedzictwo..., op. 
cit., s. 36.  
7 Fatyga Barbara, Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia? Raport 
o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Warszawa 2009, s. 48.
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tymi komponentami. Fatyga dostrzega również kolejne zagrożenie, typowe dla 
społeczeństwa miejskiego, polegające na skupieniu potrzeb głównie na wysokim 
standardzie infrastruktury: „Ogólnie można wnioskować, że ten typ potrzeb ma 
tendencję do swoistego »zapętlania się«: polega to na tym, że chcemy mieć jesz-
cze więcej tego samego, a nie innego czy nowego”8.

Wśród czynników, które często stanowią o  pejoratywnym stosunku społe-
czeństwa do przejawów kultury ludowej, jest zjawisko zauważone przez Jerzego 
Bartmińskiego: „Żyjemy w społeczeństwie wywodzącym się w swojej masie z tra-
dycji agrarnych, wiejskich, chłopskich, które równocześnie gorliwie (i chorobliwie) 
wypiera się swoich korzeni, hołduje gestom arystokratycznym”9. Nawet jeśli mówi-
my o niematerialnym dziedzictwie miasta, znaczna część jego przejawów swoimi 
korzeniami sięga przedmieść i wsi, padając ofiarą tych samych stereotypów. 

Na rzecz niwelowania tych zjawisk działają instytucje współpracujące z depo-
zytariuszami niematerialnego dziedzictwa. Potężnym wsparciem mogłyby okazać 
się szkoły, w których jednak temat ten pojawia się incydentalnie, bez szerszego kon-
tekstu. Jakie walory istotne w edukacji niesie ze sobą niematerialne dziedzictwo 
kulturowe? Poznanie i uświadomienie wartości przenoszonych przez społeczności 
poszczególnych regionów w kraju oraz na świecie jest podstawą dla wypracowania 
akceptacji dla odmienności. Tego celu nie da się osiągnąć bez zakotwiczenia, jakim 
jest wiedza i docenianie własnej tradycji. Trudno oczekiwać szacunku dla innych 
kultur w społeczeństwie deprecjonującym własne korzenie. Cechą niematerialnego 
dziedzictwa jest znaczna rola kontaktu międzypokoleniowego, który 

[...] wpływa na kształtowanie postawy odpowiedzialności i zakorzenienia społeczne-

go, tak jak szacunek dla pamiątek rodzinnych pobudza refleksję nad odpowiedzial-

nością własną w stosunku do pokolenia ojców, ale jednocześnie – nad odpowiedzial-

nością za kształtowanie warunków życia przyszłych pokoleń.10

 
Wymienione cele mają charakter uniwersalny. Często pokrywają się one 

z  zadaniami, jakie stawia sobie edukacja regionalna. Również tutaj wskazuje się, 
że poznanie swojego najbliższego otoczenia i właściwe rozpoznanie jego wartości, 

8 Ibidem, s. 12.
9 Bartmiński Jerzy, op. cit., s. 22.
10 Ratalski Sławomir, Koncepcja ochrony dziedzictwa niematerialnego [w:] Niematerialne dziedzic-
two..., op. cit., s. 22.

w przejawach takich jak krajobraz, architektura, historia, sztuka, ale również ję-
zyk i tradycje, jest fundamentem tworzenia postawy otwartości na inne kultury11. 
Biorąc to pod uwagę ‒ stratą dla perspektywy rozwoju nauczania o niematerial-
nym dziedzictwie było wchłonięcie ścieżki edukacyjnej „wychowanie regionalne ‒ 
dziedzictwo kulturowe w regionie” i rozdzielenie niektórych jej elementów między 
różne przedmioty występujące w podstawie programowej. Pojawiają się głosy mó-
wiące, że celowy byłby powrót do zaniechanej koncepcji ścieżek12. Istnieje jednak 
regulacja, która w  pewnym stopniu rekompensować może wspomniany ubytek. 
Szkoły mają możliwość organizowania w ramach wychowania fizycznego zajęć do 
wyboru przez uczniów, popularnie nazywanych „czwartą godziną WF”. Mogą one 
być łączone w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie. Wśród proponowanych dzia-
łań znajduje się „aktywna turystyka”. Pozwala to szkołom na planowanie dłuższych 
wycieczek, których elementem bywają zagadnienia powiązane z niematerialnym 
dziedzictwem kulturowym.    

 Podstawa programowa daje możliwość omówienia treści nawiązujących 
do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Najszersze perspektywy pojawiają 
się na I i II etapie edukacyjnym13. Są tam liczne ogólne odniesienia, które można 
powiązać z niematerialnym dziedzictwem.

11 Józefowicz Anna, Region oraz edukacja regionalna w podstawach programowych wychowania 
przedszkolnego i szkoły podstawowej, „Ars inter Culturas” 2013, nr 3, s. 105-117. Piotr Petrykowski, 
Edukacja regionalna problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003, s. 52.
12  Wronicz Jadwiga, Gwara jako element regionalnego dziedzictwa kulturowego [w:] Niematerialne 
dziedzictwo..., op. cit., s. 234-235.
13 Odpowiednio klasy I-III i klasy IV-VI szkoły podstawowej.

element podstawy 
programowej

treść

etap i. cele kształcenia ‒ wymagania ogólne

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywa-
telskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a tak-
że postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Najważniejsze elementy „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych” 

pozwalające na wprowadzenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
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element podstawy 
programowej

treść

etap i. treść kształcenia ‒ wymagania szczegółowe

4.1 a

określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z  […] trady-
cją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu 
kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działają-
cych na ich rzecz 

4.3 a
rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: […] rze-
miosło artystyczne i sztukę ludową

7

zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; potrafi wymienić 
status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, w jakim 
regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez 
lokalną społeczność

etap ii. Muzyka. treści nauczania ‒ wymagania szczegółowe

1.5
określa charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (polone-
za, krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka)

2.5

odtwarza ruchem i gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne, 
wykonuje kroki, figury i układy taneczne poloneza i krakowiaka, tań-
ców ludowych (szczególnie własnego regionu) oraz podstawowe kroki 
wybranych tańców towarzyskich

3.1

świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierun-
kowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dzieł 
literatury muzycznej (…) polskich pieśni patriotycznych oraz utworów 
ludowych…

3.4
rozpoznaje charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (po-
loneza, krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka)

etap ii. plastyka. treści nauczania ‒ wymagania szczegółowe

1.1

określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki, zabytkami i  tradycją w  swoim środowisku lokalnym 
i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska 
(zna placówki kultury działające na jego rzecz)

etap ii. Historia i społeczeństwo. treści nauczania ‒ wymagania szczegółowe

1.4
wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek 
rodzinnych

element podstawy 
programowej

treść

3.3
wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce i na wybra-
nych przykładach opisuje ich kulturę i tradycje

etap ii. Wychowanie do życia w rodzinie. treści nauczania ‒ wymagania szczegółowe

2
przekaz wartości i  tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie 
wolnego czasu

Wymienione zostały tylko istotniejsze elementy, w przypadku, których nie 
ma konieczności dodatkowego wyjaśniania powiązania z niematerialnym dzie-
dzictwem. Jak widzimy, jest ich dużo, a wiele jest jednoznacznych. Mimo to ich 
obecność w  edukacji formalnej jest słabo odczuwalna. Jak spostrzega Hanna 
Schreiber, zauważyć można „regres w zakresie edukacji, m.in. nauczania folkloru 
muzycznego, co może przełożyć się na zanik świadomości wartości tego dzie-
dzictwa wśród kolejnych pokoleń”14. Zjawisko to jest tym bardziej niezrozumiałe, 
że tańce regionalne występują w podstawie programowej w sposób bezpośred-
ni. I  tu ponownie ich nauka mogłaby wchodzić w  skład tzw. czwartej godziny 
WF. Niejednokrotnie dobrym rozwiązaniem byłoby prowadzenie zajęć o takim 
charakterze przez instruktorów z domów kultury, którzy zwykle są w tej materii 
lepiej przygotowani niż nauczyciele. Pojawia się tu jednak problem instytucjo-
nalny sformułowany przez Jerzego Chmiela: „Mając do dyspozycji instruktorów 
pracujących w domach kultury, które podlegają resortowi kultury, nie mogliśmy 
skierować ich do szkół, które podlegają resortowi edukacji”15. Uregulowanie tej 
sprawy leżałoby w gestii ustaleń między ministerstwami.

W  gimnazjum pojawia się jednak jeszcze jedna szansa na odwołanie się 
do niematerialnego dziedzictwa kulturowego ‒ jest nią projekt edukacyjny16. 

14 Schreiber Hanna, Wypowiedź w ramach debaty Bogactwo kulturowe..., op. cit., s. 43.
15 Chmiel Jerzy, Wypowiedź  w ramach debaty ibidem, s. 43.
16 Wprowadziło go Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

Źródło: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 

z 2012 r. poz. 977, Załącznik nr 2, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.



302 303

muzeummuzeum

Edukacja Edukacja 

W ciągu trzech lat każdy uczeń musi brać udział w wykonaniu chociaż jedne-
go takiego projektu. Ich przygotowanie odbywa się w grupach i w założeniu ma 
on na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Informacja o realizacji projektu 
jest wpisywana na świadectwie ukończenia gimnazjum. Pozostawiono znaczną 
dowolność przy doborze tematów i form jego wykonania. Daje to szansę na przy-
gotowanie pracy, która nawiązywać będzie do niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. Wachlarz możliwości może być rozmaity: od prezentacji elementów 
lokalnej tradycji przez członków grupy, po małe projekty inwentaryzacji, opiera-
jące się np. na wywiadach z depozytariuszami.  

 W programie III i IV etapu edukacyjnego (gimnazjum i szkoła średnia) 
bezpośrednie odwołania do elementów niematerialnego dziedzictwa pojawiają 
się przede wszystkim w zakresie wiedzy o społeczeństwie (oba etapy) i wiedzy 
o kulturze (tylko IV etap).

DzU, nr 156, poz. 1046.

2.5
organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (spotka-
nie z twórcą kultury, przedsięwzięcie artystyczne, prezentacja 
własnych zainteresowań, tradycji lokalnej lub regionalnej)

3.4
interpretuje praktyki kultury z najbliższego otoczenia (klasa, szko-
ła, dom, osiedle, podwórko, miasto, kościół, stadion piłkarski)

3.6

posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, 
wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właści-
wym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł 
sztuki oraz praktyk kulturowych

3.7
wskazuje relacje między kulturami: lokalną, regionalną, narodo-
wą i europejską, ujawniające się w konkretnych dziełach sztuki 
i praktykach kultury

Źródło: rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

dz. u. z 2012 r. poz. 977, załącznik nr 4, podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, których zakończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego. element podstawy 
programowej

treść

etap iii. Wiedza o społeczeństwie. treści nauczania ‒ wymagania szczegółowe

9.1
wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te 
więzi na własnym przykładzie

etap iV. Wiedza o społeczeństwie. treści nauczania ‒ wymagania szczegółowe

6.2
omawia czynniki sprzyjające asymilacji oraz służące zachowaniu 
tożsamości

8.2
wskazuje specyficzne cechy kultury wysokiej, masowej, narodo-
wej i ludowej

etap iV. Wiedza o kulturze. treści nauczania ‒ wymagania szczegółowe

1.8

lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, 
wytwory materialne, dzieła sztuki) w  kontekście grup społecz-
nych, w  których są tworzone i  odbierane (rodzina, rówieśnicy, 
społeczność lokalna, naród)

Obecnie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczący się historii na pozio-
mie podstawowym w  drugiej klasie rozpoczynają naukę przedmiotu „historia 
i  społeczeństwo”. Już w wymaganiach ogólnych czytamy: „Celem zajęć jest po-
kazanie uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi i przyrodoznaw-
stwem, że wiedza humanistyczna może stanowić klucz do rozumienia świata 
współczesnego i pomaga w autoidentyfikacji [podkr. K.S.] w świecie”17. Przed-
miot skonstruowany jest w  sposób umożliwiający nauczycielowi realizowanie 
programu opierając się na wątkach epokowych lub tematycznych (zajęcia powin-
ny objąć cztery wątki). Prowadzący wybrać może spośród dziewięciu zapropono-
wanych zakresów tematycznych, ale również sformułować własny. Wśród wymie-
nionych w podstawie są m.in. wątki: „Kobieta, mężczyzna, rodzina” i „Swojskość 

17 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach pod-
stawowych, gimnazjach i liceach, t.4, Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum, s. 60, https://womgorz.edu.pl/files/File/Doradztwo_metodyczne/Podstawa%20
programowa%20z%20komentarzami.%20Edukacja%20historyczna%20i%20obywatelska.pdf [dostęp 
10.06.2016]. 

Najważniejsze elementy „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych…” pozwalające na wprowadzenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
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i obcość”. W przypadku pierwszego prosiłoby się o podkreślenie znaczenia mię-
dzypokoleniowego przekazywania tradycji, czego jednak zabrakło. Jeszcze bar-
dziej zdumiewający jest brak silniejszych nawiązań do niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego w drugim z nich. Wszak trudno uznać za wystarczający punkt 
E.5.2: „analizuje na wybranych przykładach współczesne społeczeństwa wielo-
kulturowe”18. Perspektywą byłoby utworzenie przez nauczyciela własnego wątku, 
silniej podkreślającego znaczenie historii regionalnej i składników niematerialne-
go dziedzictwa. Wymaga to jednak nakładu pracy, w którym nauczyciele mogliby, 
choć częściowo, zostać wyręczeni gdyby instytucjom, które na co dzień opiekują 
się przejawami niematerialnego dziedzictwa, udało się „skroić” materiały dopa-
sowane do proponowanego wątku. 

 Informacje związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym miasta 
mogą również pojawić się jako elementy poszczególnych zajęć. W poniższej tabeli 
przedstawione są przykłady odnoszące się do jedynie kilku praktyk z Krakowa i ich 
powiązania z treściami szczegółowymi zajęć z historii, lub historii i społeczeństwa:

18 Ibidem, s. 63. 

 
Większość z wymienionych sposobów umiejscowienia tradycji, przekazów 

itp. w edukacji formalnej daje nam możliwości uczenia o dziedzictwie. Wyda-
je się, że mniejszy nacisk położony jest na uczenie do dziedzictwa – wypraco-
wywanie postawy nakłaniającej uczniów do szanowania i  kultywowania trady-
cji. Oczywiście oba elementy są ze sobą powiązane i możliwość zaistnienia tego 
drugiego jest warunkowana realizacją pierwszego. W chwili obecnej uczenie do 
dziedzictwa pozostaje przede wszystkim domeną instytucji realizujących eduka-
cję pozaformalną, m.in. muzeów etnograficznych, regionalnych i miejskich. Pro-
wadzone tam zajęcia często opierają się na praktycznej działalności ich uczestni-
ków. Zwykle trwają zbyt krótko, by głęboko zakorzenić wartości i umiejętności, 
ale dzięki swojej formie budują pozytywną motywację, która w przyszłości może 
zaowocować podjęciem samodzielnych działań mających na celu kontynuowanie 
tradycji. Korzystając z  dobrych praktyk stworzonych przez wspomniane insty-
tucje, należałoby wypracować działania dążące do nadania odpowiedniej rangi 
niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu w edukacji formalnej. 

Ogólnokrajowe zapisy dotyczące umieszczenia elementów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego musiałyby być dość ogólne i umożliwiać dostosowanie 
ich do lokalnego charakteru. Sprawa jest szczególnie delikatna w przypadku du-
żych ośrodków miejskich, w których uczy się wiele dzieci z okolic, czasem dość 
odległych, których tradycje mogą się różnić. Należałoby tu uwzględnić, że przeka-
zywanie informacji o niematerialnym dziedzictwie miasta nie powinno zachwiać 
ich tożsamością. Poza przekazywaniem informacji o konkretnych zwyczajach, na 
wyższych etapach edukacyjnych należałoby uwrażliwiać uczniów na zagrożenia 
dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niektóre z nich mogą wiązać się 
z samym poruszaniem tej tematyki w szkole. Szczęśliwie w coraz większym stop-
niu do historii odchodzi przekazywanie wiedzy na zasadzie niezaprzeczalnego 

Zwyczaj
etap eduka-

cyjny

element pod-
stawy progra-

mowej
treść

Szopkarstwo krakowskie II 11.2 charakteryzuje postać św. Francisz-
ka z Asyżu 

Pochód Lajkonika IV II.3.4 opisuje kierunki i charakter oraz 
konsekwencje najazdów mon-
golskich dla Europy Środkowo-  
-Wschodniej

Procesja św. Stanisława IV V.14.4 charakteryzuje relacje państwo‒Ko-
ściół i ocenia rolę Kościoła w życiu 
społecznym

B.9.2 charakteryzuje, na wybranych przy-
kładach, rolę ludzi Kościoła w bu-
dowie państwa polskiego

Intronizacja króla kurko-
wego

II 13.1 opisuje miasto średniowieczne, uży-
wając pojęć: kupiec, rzemieślnik, 
cech, burmistrz, samorząd miejski, 
rynek, mury miejskie

Zestawienie wybranych krakowskich tradycji z treściami podstawy programowej przedmiotów 

historia oraz historia i społeczeństwo

Źródło: rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół, dz. u. z 2012 r. poz. 977, załącznik nr 2, podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych, załącznik nr 4, podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych… 
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dogmatu. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko, że przekazywanie wiedzy o niemate-
rialnym dziedzictwie stworzy efekt zbyt silnego ujednoznacznienia, którego kon-
sekwencją mogłoby być zamrożenie tradycji. Uczniowie powinni zostać uświado-
mieni, że niematerialne dziedzictwo kulturowe musi być ważne dla kultywującej 
je wspólnoty, nie może być jedynie sposobem zarobkowania lub odmianą sno-
bistycznej zabawy. Działania takie mogą za sobą pociągnąć zjawisko dekontek-
stualizacji19, niszcząc możliwość naturalnego rozwoju. Żeby edukacja na temat 
niematerialnego dziedzictwa była efektywna, powinna zwiększyć się świadomość 
jego znaczenia m.in. wśród nauczycieli. Powinni oni zwiększać swoje kompe-
tencje w  tym zakresie. Niepoprawnie dobrane środki dydaktyczne czy obojęt-
ne nastawienie prowadzącego do poruszanego tematu może stać się kolejnym 
czynnikiem powodującym niechęć wobec przejawów niematerialnego dziedzic-
twa kulturalnego. Tu ponownie wydaje się, że duży potencjał leży w instytucjach 
zajmujących się edukację pozaformalną, których pracownicy mogliby przekazać 
swoje doświadczenia w trakcie kursów. Jednak budowanie świadomości wartości 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego powinno rozpocząć się już na etapie 
akademickiego przygotowania nauczycieli. 

Na świecie istnieją przykłady odgórnego, ogólnopaństwowego wprowadze-
nia elementów niematerialnego dziedzictwa do programów nauczania. Postąpio-
no tak na Kubie (nauka muzyki i tańca Tumba Francesca), w Vanuatu (umiejęt-
ność wykonywania rysunków na piasku) czy w Gruzji (nauka tradycyjnego śpiewu 
polifonicznego)20. Są to jednak przykłady państw relatywnie niewielkich, w któ-
rych dana tradycja typowa jest dla całego zajmowanego obszaru. Nie da się bez-
pośrednio przełożyć zastosowanych tam metod na kraj wielkości Polski. Bardziej 
reprezentatywny mógłby być przykład z  Indonezji, gdzie Batik Museum w Pe-
kalogan wyszło do szkół wszystkich poziomów edukacyjnych, by przekazywać 
wiedzę na emat techniki malarskiej służącej do farbowania tkanin. Ten element 
rzemieślniczego dziedzictwa w znacznej mierze implementowany był przez jego 
depozytariuszy. Twórcy batiku nie tylko byli instruktorami, ale często również 
sponsorami21. Projekt został wpisany przez UNESCO na listę najlepszych praktyk 

19 Ratalski Sławomir, Wypowiedź w ramach debaty Bogactwo kulturowe..., op. cit., s. 40.
20 Niematerialne dziedzictwo kulturowe, s. 80-91, http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niemate-
rialne/Czytelnia/Niematerialne_Dziedzictwo_Kulturowe.pdf, [dostęp 12.05.2016].
21 Education and training in Indonesian batik intangible cultural heritage in Pekalongan, Indonesia, Par-
is 2013, s. 30, http://issuu.com/unesconow/docs/indonesie_batik/1?e=0/6058755 [dostęp 13.05.2016].

ochrony niematerialnego dziedzictwa. Stanowi to przykład, że współpraca mię-
dzy instytucjami realizującymi edukacje formalną i pozaformalną oraz wspólno-
tami kultywującymi tradycje pozwala najefektywniej wykorzystać pracę włożoną 
w rozpowszechnianie niematerialnego dziedzictwa, jednocześnie minimalizując 
wspomniane wcześniej zagrożenia.  
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Joanna Torowska | Zakład Pedagogiki Kultury i Historii Idei 
Pedagogicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

rozważania o istocie dziedzictwa 
niematerialnego – współczesne 

konteksty edukacyjne. 
Pedagogika miejsca i wprowadzanie 

w kulturę jako szansa na 
odkrywanie tożsamości

 Problematyka dziedzictwa kulturowego jest współcześnie bardzo istotna dla pe-
dagoga czy edukatora muzealnego. Poznanie chociażby zwięzłej charakterystyki 
pojęcia „dziedzictwo” ujawnia, że słowo to wyłoniło się z trzech  pojęć: tradycja, 
historia i pamięć, i obecnie z nimi konkuruje1. Dziedzictwo czerpie z tych słów, ale 
nie jest ich prostym synonimem. Dziedzictwo łączone jest także z pojęciami „do-
bro kultury” i  „zabytek”. Jak twierdzi wybitny badacz dziedzictwa David Lowen-
thal na początku XXI wieku dziedzictwo jest wszechobecne, nawet natarczywe2.

Początek XXI wieku przynosi rozszerzenie rozumienia dziedzictwa o dzie-
dzictwo niematerialne, które jest traktowane jako drugi, obok materialnego, 

1 Kowalski Krzysztof, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Kraków 2013, s. 5.
2 Lowenthal David, The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge‒New York 1998, s. 13.



310 311

muzeummuzeum

Edukacja Edukacja 

składnik dziedzictwa kulturalnego. Pojęcie to obejmuje zwyczaje, obrzędy, mity, 
legendy, języki, taniec, tradycyjną wiedzę i praktyki3.

W tym miejscu warto przypomnieć pojęcie tradycji w pedagogice XIX wie-
ku, kiedy to ukształtowała się tradycyjna szkoła. Jeden z wybitnych przedstawi-
cieli Ruchu Nowego Wychowania John Dewey (1859-1952) uważał, że 

[…] dziecko powinno być właściwymi metodami wprowadzane w  społeczne dzie-

dzictwo gatunku ludzkiego. Stąd w jego warsztatach  przyszkolnych  było wiele pro-

stych narzędzi pracy (krosna, wrzeciona), aby dzieci poznały pracę swych przodków. 

Najlepsze tradycje pedagogiczne Europy XIX i  XX-wiecznej […] w  Polsce zostały 

wykorzystane niestety słabo, głównie ze względu na zabory. Jednak po odzyskaniu 

niepodległości w  okresie II Rzeczypospolitej nastąpiło duże zainteresowanie osią-

gnięciami zachodniej pedagogiki.4 

W czasach PRL-u wykorzystywano europejską i światową myśl pedagogicz-
ną okresu międzywojennego. Wielka pedagogika Johna Deweya nie została jed-
nak wystarczająco spożytkowana w Polsce, choć jego dzieła były ważną inspiracją 
w twórczości wielu pedagogów.

Andrzej Tomaszewski (1934-2010), wybitny specjalista ochrony i  konser-
wacji zabytków, próbował określić istotę wartości niematerialnych, ujmując je 
jako „wewnętrzne treści i przesłania zrozumiałe dla oświeconych współczesnych, 
z trudem dzisiaj przez nas odczytywane”5.

Trzeba zaznaczyć, że w polskiej koncepcji edukacji estetycznej w okresie po 
II wojnie światowej i wcześniej wychowanie literackie zawsze zajmowało priory-
tetowe miejsce, łącząc się z nauką języka ojczystego6.

Szczególne miejsce w definicji dziedzictwa niematerialnego zajmują mity i le-
gendy. Warto przywołać myśl Mircei Eliadego (1907-1986), wybitnego rumuńskiego 

3 W konwencyjnej definicji dziedzictwa niematerialnego wskazano ponadto, że dziedzictwo to wyra-
ża się poprzez: ustne tradycje i formy wyrazu, włączając język jako nośnik dziedzictwa kulturalnego; 
sztuki sceniczne (performatywne); zwyczaje społeczne, obrządki i uroczystości; wiedzę o przyrodzie 
i wszechświecie oraz związane z nią praktyki; umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem.
4 Dymara Bronisława, Korzeniowska Wiesława, Ziemski Franciszek, Dziecko w świecie tradycji, 
Kraków 2010, s. 24, 26.
5 Tomaszewski Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2012, s. 65.
6 Co ważne, definicja edukacji artystycznej i kulturalnej z Raportów sieci Eurydice nie włącza 
w swym przeglądzie nauki języka ojczystego.

religioznawcy, filozofa kultury i badacza mitów, który pisze, że podstawowa funk-
cja mitu polega na przedstawieniu pouczających modeli dla wszystkich rytuałów 
i ważnych czynności7. „Dzięki mitom dowiadujemy się nie tylko, w jaki sposób rze-
czy zaczęły istnieć, ale także poznajemy, gdzie można je odnaleźć i jak sprawić, by 
pojawiły się ponownie, gdy zaginą”8. Mit jest narracją, w której zmartwychwstaje 
pradawna rzeczywistość, narracją opowiadaną dla zaspokojenia głębokich potrzeb 
religijnych, uzasadnienia dążeń moralnych, legitymizacji nierówności społecznych, 
wyjaśnienia twierdzeń czy nawet wymogów praktycznych. „Mit […] nie jest czczym 
opowiadaniem, ale aktywną, stale działającą siłą”9.

 Warto też przyjrzeć się praktykom społecznym związanym z  dziedzic-
twem materialnym i niematerialnym. Działania edukacyjne w muzeach, publika-
cje dla dzieci i młodzieży, raporty o stanie edukacji muzealnej, a także liczne kon-
ferencje i seminaria wpisujące się w tę szeroką problematykę są już prowadzone 
od wielu lat. Wciąż jednak stosunkowo rzadko uwzględnia się szczególny wymiar 
dziedzictwa, jakim jest jego niematerialność, kierując działania głównie w stronę 
dziedzictwa materialnego.

Warsztaty i lekcje muzealne są na porządku dziennym. Coraz częściej także 
podejmowana jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami w tym zakresie. Opra-
cowuje się zajęcia terenowe dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, 
wykorzystujące koncepcję uczenia się poza klasą szkolną. 

Wracając do ogólnych rozważań, warto przypomnieć, że już Arystoteles pi-
sał, iż najmocniejszą stroną praktyki, czyli każdego działania, jest teoria. Warto 
więc choć na chwilę przywołać teoretyczne rozważania z interesującego nas ob-
szaru edukacji w kontakcie z dziedzictwem niematerialnym.

Podstawę teoretyczną tych działań stanowi pedagogika miejsca10, gdyż wła-
śnie w odniesieniu do miejsca człowiek buduje swoją tożsamość, niezależnie od 
koloru skóry i kontekstu geograficzno-kulturowego. Zawsze pierwszą przestrze-
nią, w której znajduje się człowiek, jest miejsce. 

Przywiązanie do miejsca, o  czym przekonuje tradycyjna antropologia, jest jed-

ną z  prymarnych ludzkich cech. Człowiek od zarania dziejów wyróżnia bowiem 

7 Eliade Mircea, Aspekty mitu, tłum. Piotr Mrówczyński, Warszawa 1998, s. 13.
8 Ibidem, s. 19.
9 Ibidem, s. 25.
10 Szerzej zob. Pedagogika miejsca, red. Maria Mendel, Wrocław 2006.
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w bezgranicznej i nieskończonej przestrzeni obraz własny, bezpieczny i  niepodwa-

żalny ‒ swoje miejsce, swój dom. Tuż za nim rozciąga się zawsze mniejszy lub większy 

obszar swojskości, której fizyczne granice konsolidują znaki kulturowe wyznaczające 

symboliczną przynależność do określonej wspólnoty. Jednak zaciszne bezpieczeń-

stwo domowych pieleszy, czego dowodzi filozofia egzystencjalna, nie wystarcza czło-

wiekowi w osiągnięciu tego, co nazwać by można „pełnią życia”. Uwodzi go wolnością 

niespokojna przestrzeń rozpościerająca się poza własnymi granicami. Potrzeba za-

domowienia, zakorzenienia i – z drugiej strony ‒ pragnienie niezależności i wolności 

wyboru stanowią dwa wymiary ludzkiego myślenia o świecie. Znawca problematyki 

miejsca Yi-Fu Tuan odróżnia na tej podstawie „miejsce” od „przestrzeni”.11 

Miejscu przypisuje cechy przywiązania do mitycznie pewnej i trwałej przy-
stani domu i tego, co go otacza, a co składa się na pojęcia takie jak: „gniazdo ro-
dzinne”, „ojczyste strony”, stanowiące punkt odniesienia tożsamości indywidual-
nej i kulturowej. Przestrzeń natomiast traktuje jako teren chaotyczny i niepewny, 
ale też będący symbolem wolności, przygodności, za którymi człowiek skrycie 
tęskni12. 

[…]w korelacji człowiek/miejsce idzie nie tyle o fizyczny kontakt z określonym tery-

torium, co o wydobycie na jaw w toku budowania/zamieszkiwania konstruktywnej 

refleksji. Refleksyjność zaś prowadzić ma do ujmowania miejsca jako fenomenu, któ-

ry konstytuuje bycie (w języku Martina Heideggera „bycie-w-świecie”), jednak czyni 

to w sposób złożony.13 

Człowiek może przykładowo definiować siebie poprzez miejsce, niekoniecz-
nie stale w nim bytując. Możliwa jest także sytuacja odwrotna – zamieszkiwa-
nie nie musi oznaczać samorzutnej identyfikacji. Dzięki miejscu, w którym żyje 
człowiek, nie tyle nabywana jest przez niego jakaś stabilna i pewna forma egzy-
stencji, a  raczej poprzez miejsce podmiot nieustannie staje się sobą, włączając 

11 Zob. Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, tłum. Agnieszka Morawińska, Warszawa 1987.
12 Copik Ilona, Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego 
człowieka, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2013, t. 22,  
s. 180-181.
13 Heidegger Martin, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. Krzysztof Michalski, Warsza-
wa 1977, s. 326. Cyt. za Copik Ilona, op. cit., s. 181.

się w uczestnictwo w złożonej grze znaczeń. „Znaczące” obejmuje tu przy tym 
zarówno działania człowieka, jak i istotne właściwości samego miejsca wyposa-
żonego w moc wpływania na swoich mieszkańców.14 

Według Marii Mendel 

najistotniejszą bodaj cechą miejsca, godną szczególnego eksponowania badawczego 

dzisiaj, jest jego dualny charakter bycia zamkniętym i  otwartym zarazem. Znaczy 

to, że miejsce winno być postrzegane jako posiadające pozornie wykluczające się 

cechy – zarówno siedziby, jak i  wolnej  przestrzeni. Bycie pomiędzy tymi dwoma 

wymiarami ludzkiego bytowania: miejscem i przestrzenią, zdaje się być bowiem nie 

tylko kluczowym rysem egzystencji zapisanym językiem filozofii, ale pilną potrzebą 

i wymogiem współczesnego coraz bardziej wielokulturowego, hybrydycznego świata. 

Z  jednej strony zagrożony jest on przez ekspansywnie unifikujące siły globalizacji, 

z drugiej zaś ogarnięty permanentnym lękiem przed wszelkimi formami ksenofobii, 

szowinizmu i partykularyzmu.15

 Fenomenologia miejsca zakłada relacyjny i dialogiczny charakter miejsca. 
Stąd wynika, że 

[...] możemy czynić miejsca takimi, jakimi pragniemy, by były, ale i one mogą robić 

z nami to samo. Kreujemy ich znaczenia i one kreują nas. [Chcąc] przełożyć to na 

grunt teorii wychowania, musielibyśmy ponownie uciec się do metafor i stwierdzić, 

że w takim razie miejsce jest istotne nie tylko dlatego, że wychowujemy w/dla/po-

przez nie, ale wykorzystując zbiór wartości w nim uobecnionych, ale jest ważne, po-

nieważ ono wychowuje nas.16 

Wzajemność oznacza, po pierwsze, że niezbędne jest wyzbycie się w kon-
takcie człowieka z  miejscem tendencji do przyznawania sobie prawa własno-
ści, supremacji. Po wtóre, trzeba uznać, że miejsce jest fenomenem oferującym 

14 Copik Ilona, op. cit., s. 181.
15 Mendel Maria, Kategoria miejsca w pedagogice [w:] Pedagogika miejsca, red. Maria Mendel, Wro-
cław 2006, s. 25.
16 Ibidem, s. 32.
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człowiekowi szeroki wachlarz możliwości interpretacyjnych, w zamian wymaga 
jednak koniecznego szacunku. 

Nieodzowne wydaje się uznanie faktu, że w  każdym momencie istnienia 
miejsce niejako „przekracza” mnie i nie jestem w mocy „opanować” go, ujarzmić, 
przeniknąć do końca. Jako zamieszkujący w danym miejscu, nigdy też nie jestem 
w nim sam, na równych prawach egzystują tam zarówno ludzie, jak i materialne 
przedmioty, nade wszystko zaś jest ono obszarem wyposażonym w historyczne 
znaki zamieszkiwania w  nim „kiedyś” – „innych”, którzy pozostawili duchowe 
i materialne ślady domagające się poważania.

W nawiązaniu do tego kontekstu warto zastanowić się, jakie bogactwo tra-
dycji, obyczajów, zwyczajów, pieśni, nazw daje dziedzictwo niematerialne. Wy-
odrębnione pojęcie dziedzictwa niematerialnego otwiera przed edukatorem/
nauczycielem duże możliwości realizacyjne, szczególnie zaś mając na względzie 
swoiste „wyprzęgnięcie się” tradycyjnego środowiska wychowawczego, jakim jest 
rodzina, z przekazu tradycji kulturowej (co szczególnie jest widoczne w środowi-
skach miejskich).

Problematyka dziedzictwa niematerialnego łączy się z uczestnictwem w kul-
turze niematerialnej. Pedagogika kultury, jeden z  wiodących nurtów polskiej 
pedagogiki rozwijający się w okresie międzywojnia, skupiała się na zagadnieniu 
dziedzictwa w czasach odzyskania przez Polaków narodowego bytu. Twierdzono, 
że częsty i pogłębiony kontakt z dobrami kultury oddziaływa w sposób istotny na 
osobowość człowieka. Szczególnie dużą rolę przypisywano pieśniom patriotycz-
nym, piosenkom  dla dzieci i młodzieży, legendom, różnego rodzaju wspólnym 
grom i zabawom. Dużą rolę odgrywało także żywe słowo, czyli umiejętność pięk-
nego wysławiania się, snucia opowieści i w ten sposób wpływania na wyobraźnię 
podopiecznych. 

Jak pisał już w  pierwszej połowie XX wieku wybitny filozof kultury i  pe-
dagog kultury rosyjskiego pochodzenia, Sergiusz Hessen  (1887-1950), funkcją 
społeczną kształcenia jest „zapewnienie ciągłości tradycji kulturalnej, a  zada-
niem kształcenia jest wdrożenie jednostki do owej tradycji. […] Tradycja może 
się utrzymywać tylko wtedy, kiedy jest twórczo przekształcana”.17 Pisał on o tzw. 
nauczaniu łącznym jako o „nauce o kraju rodzimym”: „to całość środowiska re-
gionalnego”, co Niemcy nazywają Heimatkunde, Rosjanie rodinowiedienijem lub 

17 Hessen Sergiusz, O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personali-
stycznej, Warszawa 1997, s. 61. Jest to książka poświęcona pedagogice jako filozofii wychowania.

krajewiedienijem, w niektórych dzielnicach Polski nazwano to „nauką o rzeczach 
ojczystych”.18 Pedagog ten stawiał postulaty rozpoczynania nauki w szkole ludowej 
od przyrody miejscowej oraz etnografii, archeologii, hagiografii, lokalnej gwary, 
sztuki, pieśni i gier ludowych19. Zdaniem wielu wybitnych teoretyków ówczesnej 
szkoły powszechnej „ciągłe zestawianie mowy ludowej, która jest mową dziecka, 
z językiem literackim pozwala dziecku rozszerzyć jego doświadczenia językowe, 
nagromadzić materiał własnych spostrzeżeń oraz przeżyć problematykę języ-
kową, którą przyszły systematyczny kurs języka ojczystego ma mu objaśnić […] 
«Gramatyka będzie poznawana z języka, a nie język z gramatyki»”20, jak twierdził 
Jan Gotfryd Herder (1744-1803), niemiecki pisarz oraz filozof historii i  twórca 
teorii, że zbieranie poezji i  pieśni ludowych ma wielkie znaczenie dla rozwoju 
kultury narodowej21. 

Hessen chciał, by nauczyciel szkoły początkowej kończył kurs krajoznaw-
czy, a studia regionalne stanowiły centrum kursów dokształcających nauczycieli 
pracujących na pierwszym stopniu szkoły22. Wypowiadał się na temat procesu  
przyswajania przez dzieci sprawności ekspresyjnych (słowa, rysunku i  pracy 
ręcznej)23. 

Współcześni badacze kultury stwierdzają, że dzisiejszy świat ma wymiar 
meta kulturowy. Wszystko, co się tworzy, ma już charakter symultaniczny. Poja-
wia się tendencja do traktowania pewnych zjawisk, które odbiegają od dyktanda 
mediów, jako zjawiska niszowe, ujawnia się orientacja na przyszłość i teraźniej-
szość kosztem pamięci kulturowej24. Są jeszcze ludzie, którzy promują model de-
konsumpcyjny i  dążą do zaspokojenia swojej tęsknoty za tym, co autentyczne, 
bliższe korzeni i własnej tożsamości. 

Prowadząc pracę z  osobami w  każdym wieku w  bezpośrednim kontakcie 
z  obiektami dziedzictwa niematerialnego (tak jak i  materialnego), trzeba dbać 

18 Idem, Struktura i treść szkoły współczesnej. Dzieła wybrane, t. 4, Warszawa 1997, s. 116.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 117. 
21 Ibidem. Zob. również Herder Johann Gottfried, Rozprawa o pochodzeniu języka, tłum. Barbara 
Płaczowska [w:] Eadem, Wybór pism, Wrocław 1987, s. 127, 130, 132, 150, 152, 172.  
22 Ibidem, s. 119. 
23 Ibidem, s. 120.
24 Zob. m. in. Burszta Wojciech, Kuligowski Waldemar, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym 
świecie, Warszawa 2005; Assman Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsa-
mość w cywilizacjach starożytnych, tłum. Anna Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.
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o rozwijanie cyfrowego dziedzictwa w muzeach i regionie25. Oczywiście zawsze 
z zachowaniem zasady, że wszelkie multimedialne i interaktywne sposoby prze-
kazywania dziedzictwa niematerialnego oraz inne narzędzia cyfrowe nie powin-
ny dominować eksponatów, a jedynie zachęcać do dalszej i pogłębionej aktywno-
ści czy studiów26.

Stąd ranga, do jakiej urasta dziś przekaz dziedzictwa niematerialnego, jest 
ogromna. Zadaniem edukatora muzealnego staje się zdolność kształtowania 
możliwości percepcyjnych specyficznych grup odbiorców, uczenie rozumienia 
świata i  ukazywanie jego złożoności w  zależności od wieku i  indywidualnych 
predyspozycji. 

Specyfika dziedzictwa niematerialnego szczególnie trafia w  gusta małego 
odbiorcy. Dużą rolę odgrywa wprowadzanie w kulturę najmłodszych grup wie-
kowych, czyli alfabetyzacja kulturalna. Ważne są tu piosenki z dziedziny folklo-
ru dziecięcego zawierające nazwy własne, np. w przypadku Polski czy Krakowa: 
„Wyleciał ptaszek z Łobzowa”, „Płynie Wisła płynie, po polskiej krainie, zobaczyła 
Kraków, pewnie go nie minie”, i inne rymowanki, wyliczanki czy wierszyki. Jest 
potrzeba większego umuzykalnienia, utanecznienia czy kształcenia z dziedziny 
rzemiosła ‒ słowem, uczenia ekspresji dziecięcej od najmłodszych lat w ramach 
pedagogiki rozwijania talentów i odkrywania pasji poprzez spotkania i warszta-
ty z twórcami ludowymi, obserwację i uczestniczenie w zajęciach artystycznych 
i inne aktywności.

 Z kolei z badań Wiesława Theissa wynika inspirująca oraz ważna poznawczo 
myśl o potencjale edukacyjnym i animacyjnym miejsc nasiąkniętych wielowieko-
wą ludzką aktywnością. Wydaje się, że wystarczy uważnie analizować, przyglą-
dać się i słuchać miejsc, a zadania w zakresie kształtowania społecznej spójności 
i kondycji międzykulturowej realizować się będą „same”. Funkcje taką świetnie 
spełniają np. legendy, opowieści czy poezja związana z  danymi miejscami, np. 

25 Aplikacje mobilne w muzeach rozszerzają możliwości korzystania ze zbiorów, zarówno na terenie 
muzeów, jak i w środowisku. Różnorodne nagrania filmowe i dźwiękowe, prezentacje multimedial-
ne, audio przewodniki, portale, technologie zbliżeniowe, QR-kody, trójwymiarowe rekonstrukcje, 
nagrania audiowizualne, narzędzia cyfrowe jako pojedyncze urządzenia lub część większych wystaw, 
infokioski (i dotykowe narzędzia), czy digitalizacja materiałów archiwalnych są atrakcyjnymi for-
mami prezentacji nie tylko informacji cyfrowej, ale i multimedialnymi  formami zabawy, rozszerzają 
możliwości korzystania ze zwiedzania o różne zmysły np. zmysł słuchu, dotyku, czasem węchu.
26 Szerzej zob. Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów, Materiały sympozjum naukowego, 
Kraków 19 maja 2016.

wiersz: „Na Wawelu, proszę Pana, mieszkał smok, co zawsze z rana zjadał prosię 
lub barana” Juliana Tuwima i inne. Trzeba dodać, że kulturowa pamięć miejsca 
stanowi niewyczerpany, choć bardzo słabo eksponowany zasób ‒ locus educandi27.

Przeszłość w  teraźniejszości jest obecna w  historii, pamięci, tradycji i  dzie-
dzictwie. Są to strategie retrospektywne. Różni je sposób, w jaki w ramach każdej 
z nich jest gwarantowana ciągłość między teraźniejszością a przeszłością. Podstawą 
rozróżnienia jest nie to, co pamiętamy, ale jak to czynimy – jak pamiętamy. A zatem 
o rozróżnieniu na historię, pamięć, tradycję i dziedzictwo decyduje sposób budo-
wania narracji wokół śladów przeszłości, wiązanych w znaczące całości28.

Przedstawione powyżej rozważania nasuwają kilka podstawowych wniosków.
Istnieje pilna potrzeba, a nawet konieczność podjęcia dynamicznych działań 

systemowych mających na celu reorientację przygotowania nauczycieli wszyst-
kich szczebli, by prowadząc zajęcia byli swego rodzaju ekspertami, jeśli idzie 
o najbliższe środowisko, region. Chodzi też o przeprofilowanie kształcenia na-
uczycieli z psychologiczno-pedagogicznego na filozoficzno-historyczno-kulturo-
we, krajoznawczo-przyrodnicze. 

Ważne byłoby też przygotowanie odpowiednich materiałów z zakresu dzie-
dzictwa niematerialnego, z  udziałem świetnie przygotowanych pracowników 
muzeów (etnografów, antropologów i  innych specjalności), ośrodków studiów 
regionalnych, a także pedagogów.

 Dużą rolę w  projektowaniu edukacji odgrywa żywe słowo, stąd potrzeba 
retoryki, czyli sztuki wymowy, budowania narracji. Umiejętności te powinny być 
rozwijane zarówno u nauczycieli, jak i u uczniów.

Czerpanie ze sprawdzonych koncepcji edukacyjnych (jak np. koncepcja 
jordanowska, wychowanie regionalne, koła krajoznawcze itd.) w  połączeniu 
z  zastosowaniem tematów dziedzictwa niematerialnego i  nowoczesnych form 
edukacji artystycznej i kulturalnej w szerokim rozumieniu29, czyli edukacji pro-

27 Pedagogika miejsca, red. Maria Mendel, Wrocław 2006, s. 11. Szerzej zob. Maria Mendel, Peda-
gogika miejsca i animacja na miejsca wrażliwa [w:] Ibidem, s. 21-37; Męczkowska Astrid, Locus 
euducandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej [w:] Ibidem, s. 38-51.
28 Kowalski Krzysztof, op. cit., rozdz. IV.
29  Tzn. obejmującej: sztuki plastyczne (sztuka dwuwymiarowa, taka jak malarstwo i rysunki, oraz 
sztuka trójwymiarowa, jak rzeźba), muzykę (występ muzyczny, komponowanie i interpretacja mu-
zyki „w sensie krytycznym”), teatr (występ teatralny, dramatopisarstwo i interpretacja teatru), taniec 
(występ taneczny, choreografia i interpretacja tańca), sztuki medialne (artystyczne i ekspresyjne 
elementy takich mediów, jak fotografia, film, wideo i animacja komputerowa), rękodzieło (artystycz-
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wadzonej na wysokim poziomie, z  wykorzystaniem najnowszych technologii, 
stworzyć może ugruntowane podstawy nowocześnie rozumianej edukacji, na 
miarę XXI wieku. 
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Michał Dzióbek | Muzeum Historii Katowic

potoczne nazwy geograficzne 
terenu Katowic. 

Funkcjonowanie i propozycje 
ochrony

Definicje

Nazwą geograficzną1 jest nazwa jedno- lub wielowyrazowa, pozwalająca w ob-
rębie ustalonej społeczności na identyfikację konkretnego miejsca – obiektu, 
obszaru2. Nazwą potoczną w rozumieniu niniejszego artykułu będzie każda na-
zwa stosowana przez ustalone społeczności, która nie jest nazwą urzędową bądź 
zestandaryzowaną. 

Kwestie nazewnictwa urzędowego porusza szereg przepisów prawa, 
w szczególności: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie terytorialnym, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody. Określają one, co może posiadać nazwę urzędową, jakie organy 

1 KARTO – portal kartograficzny, http://www.karto.pl/slownik/kartografia/obiekt_geograficzny 
[dostęp 15.07.2016].
2 Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej, http://ksng.
gugik.gov.pl/index.php [dostęp 15.07.2016].
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mogą nadawać nazwy urzędowe oraz w jakim trybie. Nazwy urzędowe nada-
wane są miejscowościom i  ich częściom, obiektom fizjograficznym (górom, 
rzekom, jeziorom, wyspom, lasom), formom ochrony przyrody, wojewódz-
twom, powiatom, gminom, jednostkom pomocniczym gmin, ulicom i  pla-
com3. Nazwy zestandaryzowane to nazwy nadawane obiektom użyteczności 
publicznej (dworce, lotniska, porty) czy dodatkowe (drugie) nazwy w  języ-
kach mniejszości4.

Charakterystyka obszaru

Przykłady nazw potocznych w artykule pochodzą z obszaru zawartego w admini-
stracyjnych granicach współczesnych Katowic. Miejscowość w XIX wieku przeszła 
zasadniczą transformację społeczną i urbanistyczną. Okres industrializacji spowo-
dował liczne przemieszczenia ludności miejscowej oraz znaczący napływ osadni-
ków z zewnątrz. Zmianom uległ krajobraz osadniczy – w szybkim tempie powsta-
wały nowe osady, osiedla i kolonie robotnicze, często w miejscu starszej zabudowy 
wiejskiej. Zmianie uległa struktura zawodowa mieszkańców oraz technologie sto-
sowane w przemyśle. Czynniki te spowodowały bezpowrotną utratę bądź wypa-
czenie funkcjonujących na obszarze Katowic nazw potocznych, stosowanych przez 
społeczeństwa wiejskie w określonym krajobrazie. Z powodów historycznych przez 
całe wieki na terenie Katowic językiem oficjalnym, urzędowym i technicznym był 
niemiecki. Ma to znaczący wpływ na brzmienie wielu potocznych nazw geogra-
ficznych z tego terenu, wywodzących się wprost z języka niemieckiego np. Neubau 
(niem. nowe budynki/zabudowa). Na obszarze Katowic duży odsetek nazw potocz-
nych został stworzony na bazie etnolektu śląskiego (gwary). Liczbę mieszkańców 
miasta rozumiejących etnolekt śląski trudno obliczyć. Na podstawie ankiet wśród 
młodzieży szkolnej odsetek ten wynosi 40-50%5. Stan badań wśród osób dorosłych 
jest niewystarczający, ale odsetek znajomości biernej jest prawdopodobnie wyższy 
niż u młodzieży.

3 Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej, http://ksng.
gugik.gov.pl/standar_nazw_geo_pl.php [dostęp 15.07.2016].
4 Ibidem.
5  Cząstka-Szymon Bożena, Synowiec Helena, Popularyzowanie śląskiej odmiany dialektalnej 
przez szkołę i środki społecznej komunikacji [w:] Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język 
i społeczeństwo, t. 2,  red. Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz, Katowice 2012, s. 368.

Systematyzacja

Na potrzeby działań edukacyjnych w zakresie kultury niematerialnej dokonałem 
podziału funkcjonujących nazw z obszaru Katowic na trzy kategorie. Jako kryte-
rium został przyjęty źródłosłów nazwy. Najliczniejszą grupą nazw są te składające 
się z wyrazu (nazwy) pospolitego: Na górce, Pod lipą, Pod krzyżem, Bagno itp. 
Pochodną pierwszego typu jest kolejny, który wyodrębniłem ze względu na liczne 
przykłady na terenie Katowic – nazwy, które powstały z powodu charakterystyki 
kształtu lub wyglądu miejsca: Gwiazdy, Czarna studnia, Trzy garby, Głymboki. 
Odrębną kategorię stanowią nazwy potoczne stworzone z wykorzystaniem nazw 
własnych: Manhattan, Na Singerze, willa Brachta, U Załera.

Funkcjonowanie

Miejski charakter Katowic oraz dynamiczne, nieustanne przeobrażenia nie sprzy-
jają powszechnemu wykorzystywaniu potocznych nazw geograficznych. Ich sto-
sowanie, według aktualnego stanu badań, jest mniejsze niż w sąsiednich terenach 
miejsko-wiejskich i w małych miasteczkach.

Na obszarze Katowic istnieje spora grupa nazw potocznych już niefunkcjo-
nujących, w większości związanych z dawnym stylem życia i gospodarką rolni-
czo-leśną, m.in. rewiry leśne: Straszno, Czorno, Niedzwiedzikąt, Wilczy wnyk; czy 
miejsca związane z rolnictwem: Skotnica, Karczowisko. Świadomość ich istnienia 
ogranicza się do wąskiego grona naukowców bądź regionalistów – pasjonatów.

Innym powodem wyjścia z użycia nazwy jest likwidacja miejsca (cech miej-
sca). Wycinka charakterystycznego drzewa bądź kompleksu leśnego czy zmiana 
układu komunikacyjnego powodują zanik nazwy. Nazwy takie pamiętane są jesz-
cze pewien czas przez lokalne społeczności, a  ich dalsze stosowanie powoduje 
tym większą hermetyczność używanych określeń, gdyż „obcy” odbiorca nie jest 
w stanie nawet wydedukować położenia określanego nazwą. Dla Katowic przy-
kładem mogą być tzw. dęby Sobieskiego, rzekomo sadzone przez polskiego króla 
w drodze pod Wiedeń, które mimo że zakończyły swój byt, wciąż tkwią w świa-
domości lokalnych społeczności i funkcjonują jako określenie położenia – nazwy 
geograficzne.

Obecnie funkcjonowanie (używanie i przede wszystkim rozumienie) dużej 
części nazw potocznych w Katowicach zależne jest od znajomości wśród katowi-
czan etnolektu śląskiego czy w mniejszym stopniu języka niemieckiego.
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Najpowszechniej występujące nazwy potoczne to sformułowania opisujące 
charakterystyczną cechę lokacji. Tego typu nazwy potoczne: Przy krzyżu, Krojcok 
(niem. Kreuzung ‒ skrzyżowanie), Pod dębem, Za szlogami (czyli szlabanami), 
Sośnina, Na górce spełniają swoje zadanie i są zrozumiałe tylko w wąskiej spo-
łeczności lokalnej, mają zarazem największy potencjał tożsamościowy. Społecz-
ność zdaję sobie sprawę, że tego typu nazwy tworzą swoisty kod odczytywany 
tylko przez właściwego odbiorcę. Na terenie Katowic nazwy tego typu są dość 
powszechne, ale ze względu na procesy zachodzące w  mieście intensywnie się 
dezaktualizują. Pospolite nazwy potoczne ulegają przekształceniom, zbitkom, 
uproszczeniom fleksyjnym i innym procesom językowym: Zaopusta (pierwotnie: 
Za upustem), Sztauwajery (pierwotnie: niem. Stauweiher – zbiornik wodny), Roź-
dzień (od słowa rozdział, rozdzielenie). Muzeum Historii Katowic udokumento-
wało w Katowicach ponad 70 nazw opartych na nazwach pospolitych, liczba ta 
jest jednak wciąż niekompletna, a samych nazw wciąż przybywa, w dużej mierze 
zapożyczanych współcześnie ze slangu miejskiego.

Odmianą nazw powstałych ze słów pospolitych są te, które bazują na wyglą-
dzie i kształcie lokacji geograficznej: Czarny las, Kukurydze, Drajok (od niem. drei 
Ecken – trzy rogi, trójstyk), Stroma. Są często dużo bardziej intuicyjne także dla 
osób postronnych, gdyż bazują na charakterystycznej, niepowtarzalnej w okolicy 
cesze miejsca. W Katowicach skatalogowano kilkanaście tego typu nazw potocz-
nych. Te, które określają obiekty architektoniczne charakteryzują się powszechną 
znajomością i są używane. 

Inną licznie występującą w Katowicach grupą nazw potocznych są te utwo-
rzone na bazie nazwy własnej. Pochodzą od dawnego (bądź wciąż aktualnego) 
posiadacza terenu, np. Buglowizna (od nazwiska Bugla), U Załera (teren wokół 
nie istniejącej już karczmy, której właścicielem był Sauer, Czekaj (od nazwiska). 
Inne określają dawnych mieszkańców miejsca: willa Brachta, Kolonia amerykań-
ska. Wiele nazw powstało od zakładów funkcjonujących w przeszłości: Grünfeld 
(staw w  miejscu wyrobiska gliny przy cegielni przemysłowca Grünfelda), Bata 
(ekskluzywny sklep obuwniczy działający w okresie okupacji), Oszacht (niem. Ost 
Schacht – Szyb Wschodni). Ciekawe przykłady katowickich nazw geograficznych 
stanowią nazwy ironiczne czy wręcz sarkastyczne: Helgoland (od nazwy popular-
nego niemieckiego uzdrowiska, miejsce o tej nazwie w Katowicach uchodziło za 
zanieczyszczone i zdegradowane), Maroko (okolica uchodząca za slumsy), Sing 
Sing (od nazwy amerykańskiego więzienia o zaostrzonym rygorze, w Katowicach 
miejsce kojarzone z  patologiczną społecznością), Na Balkanie (koło dawnego 

przystanku kolejki wąskotorowej, zwanej Balkanem od nazwy Balkan Ekspress – 
ekskluzywnej kolei dalekobieżnej), Nojberlin (nowy Berlin, okolica o nieciekawej, 
ubogiej zabudowie). Istnieją także nieliczne przykłady nazw upamiętniających 
wydarzenia i procesy historyczne: Korea (osiedle budowane w czasie wojny ko-
reańskiej 1950-1953), Tauzen (od nazwy urzędowej osiedla Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, powstałego z okazji tej rocznicy). Ciekawym przykładem są też nazwy 
potoczne powstałe od skrótowców np. Hapeerowiec (od HPR – Hutnicze Przed-
siębiorstwo Remontowe).

Nazwy potoczne pochodzące od nazwy własnej cechują się powszechniejszą 
znajomością i większą trwałością. Związane jest to z faktem, że znajomość nazwy 
powiązać można z wiedzą i pamięcią o osobie, zakładzie od których nazwa po-
wstała. Zwykle ranga, znaczenie albo wieloletnia niezmienność były kryteriami 
wyboru nazwy własnej do utworzenia nazwy geograficznej.

Ochrona

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
w art. 6 pkt. 2 przyznaje, że „ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, hi-
storyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednost-
ki osadniczej”6. Jednak nazwy te nie występują w definicji zabytku, toteż należy 
sądzić, że ich ochrona może występować wyłącznie w połączeniu z zabytkiem, 
który nazywa. Potwierdza to zresztą zapis art. 9 pkt. 2. „do rejestru [zabytków – 
M.D.] może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a tak-
że nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku”7. W świetle tej 
ustawy nazwa jako przejaw kultury niematerialnej nie może podlegać ochronie 
samodzielnie, a  jedynie wspólnie z  wytworem kultury materialnej. Sytuacja ta 
mocno ogranicza możliwości wykorzystania zapisów ustawy do ochrony wszyst-
kich potocznych nazw geograficznych, ale w  przypadku, gdy określa miejsce 
uznane za zabytek objęty którąś z  form ochrony, to może ona także podlegać 
takiej ochronie. Niestety nie wiadomo, na czym ta formalna ochrona mogłaby 
polegać, ponieważ w  ustawie nie ma wytycznych odnośnie sposobów ochrony 
dziedzictwa niematerialnego. W rejestrze zabytków województwa śląskiego z te-
renu Katowic mamy kilkanaście przykładów użycia nazw potocznych w  opisie 

6 Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 art. 6.
7 Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568., art. 9.
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przedmiotu ochrony, np. „Willa, tzw. Korfantówka”, „Dawna willa Gerdesa” itp. 
Nie przekłada się to w praktyce na ochronę takiego nazewnictwa.

Ogromną rolę w  zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego powie-
rzył ustawodawca muzeom. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach 
w art. 1 wyjaśnia, że „Muzeum jest jednostką […], której celem jest gromadze-
nie i  trwała ochrona dóbr naturalnego i  kulturalnego dziedzictwa ludzkości 
o charakterze materialnym i niematerialnym”8. Zadanie to jest coraz rzetelniej 
wypełniane przez muzea w Polsce9. Muzeum Historii Katowic w swojej działal-
ności identyfikuje i dokumentuje potoczne nazwy geograficzne z terenu mia-
sta, a także promuje i wplata je w ofertę edukacyjną. W przypadku dziedzic-
twa niematerialnego promocja i edukacja są bodaj jedyną realną i  skuteczną 
formą ochrony. Edukację w tym zakresie należy rozróżnić na samą znajomość 
nazwy oraz na znajomość o jej znaczeniu/pochodzeniu10. Problematyka nazw 
potocznych poruszana jest w toku realizacji lekcji muzealnych z zakresu dzie-
jów poszczególnych dzielnic miasta, a także w wystawach stałych i czasowych 
poprzez wprowadzanie nazwy potocznej jako drugiej (w  nawiasie). Organi-
zowane wykłady, odczyty i prelekcje oraz promocje poezji i sztuki lokalnej są 
również okazją do popularyzacji nazewnictwa potocznego. Szczególną uwagę 
muzeum poświęca nauczycielom szkół, którzy w czasie szkoleń i konferencji 
edukacyjnych uzyskują kompleksową wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć 
z edukacji regionalnej.

Najważniejszym ogniwem w edukacji formalnej są szkoły, lecz bardzo rzad-
ko podejmowana jest tam tematyka nazw potocznych, jeśli już to głównie w szko-
łach podstawowych11.

Niezwykle dobrym sposobem na ochronę (w  znaczeniu popularyzacji) 
nazw potocznych jest przyjmowanie ich przez organa administracji jako na-
zwy urzędowe. Przykładem dobrych praktyk z  terenu Katowic może być np. 
ul. Uniczowska – nazwa nawiązuje do istniejącej w  tym miejscu w  średnio-
wieczu wsi Uniczowy lub nadawanie nazw jednostkom pomocniczym urzędu 

8 Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24 z późn. zm., art. 1.
9 Szeląg Marcin, Forum Edukatorów Muzealnych, Rekomendacje. Główne kierunki rozwoju edukacji 
muzealnej w Polsce [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. 
Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. Marcin Szeląg, Warszawa 2012. 
10 Czerny Andrzej, Teoria nazw geograficznych, Warszawa 2011, s. 245.
11 Synowiec Helena, Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej, Katowice 2013, s. 169.

miasta w poszanowaniu historycznego nazewnictwa, np. Piotrowice – Ocho-
jec. Podobnie właściciele konkretnych obiektów poprzez nadawanie oficjal-
nych nazw popularyzują nazewnictwo potoczne, np. hala widowiskowo-spor-
towa „Spodek”.

Podsumowanie

Na terenie Katowic występuje bogaty zasób potocznych nazw geograficznych. 
Ich używanie jest ważnym czynnikiem budującym tożsamość społeczności lo-
kalnych. W warunkach miejskich nazwy dużo częściej odnoszą się do wytworów 
ludzkich niż do miejsc kształtowanych przez przyrodę. Częściej stosowane  są te 
stworzone na bazie nazwy własnej ze względu na swoją niepowtarzalność.

Ten specyficzny i  bardzo wrażliwy przejaw kultury niematerialnej ulega 
współcześnie silnym przekształceniom, a najlepszym sposobem na jego zachowa-
nie jest popularyzacja i edukacja. Obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają 
należytej ochrony dziedzictwa niematerialnego, w tym także nazw potocznych. 
Dużą rolę jednak odgrywa proces przyjmowania tych nazw jako już oficjalnych 
nazw urzędowych, co pozwala na zachowanie i promocję tradycyjnego nazew-
nictwa. Najważniejsze znaczenie w procesie identyfikacji, dokumentacji, ale tak-
że edukacji mają instytucje kultury: domy kultury, muzea oraz stowarzyszenia 
i grupy nieformalne działające na rzecz dbałości o kulturę lokalną. Z ich dorobku 
czerpią wiedzę nauczyciele, edukatorzy, animatorzy kultury, a także sami miesz-
kańcy. Świadomość potrzeby kultywowania nazw potocznych jako dziedzictwa 
jest wciąż niska, mimo że ich stosowanie nie ulega zasadniczym wahaniom, a de-
pozytariusze podświadomie korzystają z ich dobrodziejstw.

Na terenie Katowic intensyfikacji wymagają badanie nad zatraconym nazew-
nictwem potocznym, wskazany jest także większy udział tej problematyki w edu-
kacji formalnej i nieformalnej.
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