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MANIFESTACJA TOŻSAMOŚCI W KULTURZE NIEMATERIALNEJ

Konwencja UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
z 2003 r. zdefiniowała nowy element światowego dziedzictwa oraz ustanowiła jego
ochronę na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Kultura niematerialna to tra-
dycje i przekazy ustne, w tym również język, sztuki widowiskowe, zwyczaje, ry-
tuały i obrzędy świąteczne, a także wiedza i umiejętności, związane z rzemiosłem
tradycyjnym. Uznanie praw do własnej twórczości mniejszości narodowych i et-
nicznych, lokalnych społeczności, grup kulturowych, ludów tubylczych ma ścisły
związek z uniwersalnymi prawami człowieka, poszanowaniem różnorodności kul-
turowej i zasadami dialogu kulturowego. Zgodnie z postanowieniami Konwencji
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy wpisie konieczne jest
zaangażowanie samorządnych społeczności lokalnych, które odgrywają istotną
rolę w kształtowaniu warunków rozwojowych, opartych na poczuciu tożsamości
kulturowej i poznaniu własnego dziedzictwa oraz tradycji. Centralnym punktem
w toczącej się obecnie debacie staje się kwestia legitymizacji i prezentacji dzie-
dzictwa niematerialnego.

Procesy twórcze są zależne od konkretnych uwarunkowań natury społecznej:
charakteru struktury społecznej, systemu wartości i systemu społeczno-kulturowego,
typu władzy, stosunków ekonomicznych. Oczywiście, jest to proces, który prze-
biega autonomicznie dla każdej jednostki, jednak pozostaje zawsze w skompli-
kowanych relacjach z środowiskiem zewnętrznym. Działalność kreacyjna jest
zaspokojeniem zarówno własnych potrzeb duchowych twórcy, jak i pewnych ocze-
kiwań zbiorowych. Wydarzenia społeczne, historyczne i polityczne również in-
spirują artystów. Sytuacja, w której twórczość jest uznawana, sama w sobie, za
wartość, sprzyja rozwojowi procesów twórczych. Stąd jest niezwykle ważne, jakie
wartości i idee tworzą daną kulturę, ponieważ wpływają na jej aktualny kształt.

Kategoria „niematerialnego dziedzictwa kulturowego” (intangible cultural
heritage) została wprowadzona przez postanowienia Konwencji UNESCO o ochro-
nie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 17 października 2003 r.  W myśl1

regulacji Konwencji (Art. 2.2.) dziedzictwo niematerialne to:
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a) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego;

b) sztuki widowiskowe;
c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;
d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;
e) umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.
Podstawowym obowiązkiem państw-stron Konwencji jest identyfikacja i wpro-

wadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na swoim terytorium .2

W procesach rozpoznania i tworzenia list zasobów kultury niematerialnej Kon-
wencja zakłada również konieczność zapewnienia możliwie szerokiego dostępu
lokalnych społeczności do tworzenia opisu danych obiektów, przy wsparciu władz
państwowych.

Przyjęcie i zdefiniowanie kategorii pojęciowej „dziedzictwo niematerialne”
w tekście Konwencji UNESCO z 2003 r. doprowadziło do fundamentalnej zmiany
w rozumieniu prawnie chronionych dóbr dziedzictwa kulturowego. Nowe regu-
lacje międzynarodowe stworzyły konieczność wprowadzenia odmiennych instru-
mentów prawnych i administracyjnych zapewniających ochronę kultury niemate-
rialnej oraz metod zarządzania nową formą dziedzictwa w instytucjach. Pociągnęło
to za sobą pytania o sposoby identyfikacji kultury niematerialnej, zasadność jej
ochrony i zachowanie jej autentyczności oraz powiązań z konkretnymi społecz-
nościami. Proces włączenia do katalogu chronionych na szczeblu międzynarodo-
wym przejawów dziedzictwa kulturowego trwa od ponad siedemdziesięciu lat.
Początkowo Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki
i Kultury opracowała dokumenty ochrony dziedzictwa materialnego i naturalnego,
ustanawiając Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kultural-
nego i naturalnego z 1972 r.  Zawarte w niej holistyczne ujęcie „dziedzictwa na-3

turalnego” – jako systemu i zasobów ekologicznych – zmieniło kategoryzację
dziedzictwa ogólnie. Wprowadzenie kategorii „dziedzictwo naturalne” posłużyło za
rozwiązanie modelowe do konceptualizacji „kulturowego dziedzictwa niematerial-
nego”, zdefiniowanego jako zespół zjawisk i przejawów kultury niematerialnej,
odgrywających ważną rolę w kształtowaniu tożsamości konkretnej społeczności,
w aspekcie nie tylko kulturowym, ale również społecznym czy historycznym.
Powtórzenie tych zasad zostało zawarte w treści Konwencji w sprawie ochrony
i promocji różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 r.  Dodatkowo posta-4

nowienia Konwencji z 2005 r. podkreśliły obowiązek promowania różnorodności
form wyrazu kulturowego. Próby całościowego rozumienia przestrzeni, miejsc
i relacji międzyludzkich, zawarte w konwencjach UNESCO, to poszukiwanie for-
muły doświadczeń, pamięci, emocji i powiązań ludzi z konkretnymi miejscami . 5

Najbardziej rozpoznawalnym modelem działalności UNESCO są Listy Świa-
towego Dziedzictwa. Obecnie istnieją odrębne listy dedykowane ochronie i promocji
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dziedzictwa dla zabytków materialnych i dziedzictwa naturalnego oraz dla przy-
kładów kultury niematerialnej. Od czasu powstania list rozpoczął się proces two-
rzenia powszechnych zasobów wiedzy o najważniejszych zabytkach dziedzictwa
na płaszczyźnie międzynarodowej. Poza mechanizmami ochrony i wsparcia finan-
sowego, uznanie i wpis na listy UNESCO to najlepszy, globalny środek promocji
dziedzictwa krajowego.

Świadomość arbitralności wprowadzonego podziału oraz pewnej konwencji,
narzuconej mechanizmom wpisu, jak również wzajemnych zależności zachodzących
pomiędzy listami bardzo wzrosła po wprowadzeniu kategorii dziedzictwa niema-
terialnego. Istotą kultury niematerialnej jest łączenie w sobie elementów zarówno
dziedzictwa materialnego (jako forma kulturowa), jak i dziedzictwa naturalnego
(jako forma dynamiczna). Z tego względu jej ochrona nie może skupiać się tylko na
zbieraniu, klasyfikowaniu i zabezpieczaniu „niematerialnych artefaktów”. Definiując
dziedzictwo niematerialne, należy podkreślić wzajemne oddziaływanie obu form:
w przypadku zabytków materialnych ich kontekstualność to przywołanie kultury
niematerialnej, z kolei dziedzictwo niematerialne nawiązuje często do istniejących
obiektów materialnych, niezbędnych atrybutów obrzędowości, tańca, wyrobów
sztuki tradycyjnej, instrumentów muzycznych i in.  W kontekście podziału dzie-6

dzictwa warto przytoczyć koncepcję Nelsona Goodmana, który wprowadził roz-
różnienie na sztuki „autograficzne” (malarstwo, rzeźba), w których materiał i forma
realizacji są tożsame, oraz sztuki „allograficzne” (taniec, muzyka, teatr), w których
praca i wykonanie są od siebie niezależne, mogą być dowolnie interpretowane
i przetwarzane wielokrotnie w czasie . Przyjmując powyższą kategoryzację, może-7

my stwierdzić, że Lista Światowego Dziedzictwa odpowiada ochronie dzieł auto-
graficznych, z kolei Lista ustanowiona Konwencją z 2003 r. będzie służyła za na-
rzędzie do identyfikacji kultury allograficznej, czyli niematerialnej. Jakkolwiek nie
należy zapominać, że podobny rygorystyczny podział jest kolejną próbą podziału
dziedzictwa i odnosi się do arbitralnych decyzji podmiotów instytucjonalnych. 

Niestety, od samego początku funkcjonowania List Światowego Dziedzictwa
zauważalne były tendencje do ciągłej rywalizacji państw w ramach tworzonego spi-
su zabytków pod ochroną UNESCO. Chęć uznania krajowego dziedzictwa na
płaszczyźnie międzynarodowej wykazała również, że kryteria wpisu są mocno
osadzone w tradycji aksjologicznej zachodniej kultury. Skutkiem wprowadzonego
mechanizmu reprezentatywności i wartościowania Lista podtrzymała tylko istnie-
jący podział na centrum – peryferie, odpowiadający dychotomii Zachód – Wschód,
co doprowadziło do jej zdominowania przez obiekty europejskie. Kategoryzacja
UNESCO często była krytykowana jako „europocentryczna i wykluczająca” , ponie-8

waż skupiała się na zabytkach materialnych, o określonej wartości historycznej, a nie
– na formach kulturowych, które wpływały na kształtowanie tożsamości konkret-
nych społeczności. Utworzona trzydzieści lat później Lista Reprezentatywna Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości w swoim założeniu miała na
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celu ochronę wartości uniwersalnych dla wszystkich form kulturowych, z zacho-
waniem ich równości i równoważności, wprowadziła jednak kolejne schematy
wartościowania i mechanizmy podziału.

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa nie-
materialnego jest problem instytucjonalizacji, a dokładnie – nałożony przez po-
stanowienia Konwencji z 2003 r. obowiązek identyfikacji i ochrony kultury nie-
materialnej przez władze państwowe. Dokumenty sporządzone przez UNESCO
podlegają ratyfikacji przez państwa członkowskie, wynika to ze struktury Organi-
zacji. Zakłada to podporządkowanie ochrony kultury niematerialnej na terytorium
państwa-strony Konwencji w ramach ogólnej polityki kulturalnej, prowadzonej
przez instytucje administracji publicznej. Nawiązując do pojęcia „polityki kultu-
ralnej”, można odnieść się do tezy Michela Foucaulta, który twierdził, że władza
jest  wszędzie nie dlatego, że wszystko obejmuje, lecz dlatego, że wszystko gene-
ruje . Jest to zatem termin, który wyjaśnia nie tylko stosunki społeczne, ale rów-9

nież zawiera w sobie interpretację reprezentacji ludzi i miejsc oraz rozumienie
przestrzeni i czasu, procesów wykluczenia i wartościowania przejawów kultury
i elementów dziedzictwa. Polityka kulturalna nowoczesnych państw zakłada pod-
porządkowanie ochrony zabytków i ogólnie – dziedzictwa zasadniczym celom
państwa oraz wyłączenie z katalogu chronionych przejawów kulturowych tych
elementów, które są uznane za „nienarodowe”, czyli „obce”. Powiązanie kultury
niematerialnej z obszarem konkretnych państw stwarza zagrożenia dla jej właści-
wej identyfikacji i ochrony . Przypisanie dziedzictwa niematerialnego do terenów10

nowoczesnych państw narodowych może doprowadzić do wykluczenia form kultu-
rowych mniejszości lub do zaburzenia dialogu pomiędzy różnorodnymi formami
kulturowymi występującymi na obszarze danego państwa. Sytuacja ta jest szcze-
gólnie niebezpieczna w państwach, które uwikłane są w wewnętrzne lub zewnętrz-
ne spory terytorialne, i stanowi zagrożenie dla ciągłości elementów dziedzictwa
społeczności, które niekoniecznie są akceptowane przez władze.

Dążenie do uznania narodowego dziedzictwa kulturowego na arenie między-
narodowej wpisuje się w krąg rozważań o polityce uznania w jej wymiarze spo-
łecznym i tożsamościowym. Kategoria „uznania” często pojawia się w dyskursie
multikulturalizmu współczesnych społeczeństw i państw.

Koncepcja multikulturalizmu Charlesa Taylora łączy nierozerwalnie pojęcia
tożsamości i uznania, podkreślając silnie intersubiektywny charakter pierwszej
z kategorii . Według Taylora potrzeba „uznania” to potrzeba rozumienia samego11

siebie jako pełnoprawnej istoty ludzkiej przez ogół społeczeństwa. Taylorowska
koncepcja przenosi kwestie tożsamości na płaszczyznę polityczną, nakładając na
państwa obowiązek wprowadzania zasad sprawiedliwości do procesów kształto-
wania tożsamości. Polityka uznania staje się projektem mediacji państwa, poprzez
instrumentarium zasad i norm prawnych i administracyjnych, na rzecz uznania
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tożsamości grup funkcjonujących w społeczeństwie. Uznanie roli „różnicy” w pro-
cesach kształtowania tożsamości konkretnych grup, w sferze publicznej, to na-
danie politycznej artykulacji wartościom jednostkowym, nie zaś, jak z reguły,
uniwersalnym. Dialog i rozumienie odmiennych kultur stają się mechanizmem
niezbędnym do wzajemnego konstytuowania się wartości uznania i tożsamości.

Taylor wprowadza podział na dwa typy „polityki uznania”: politykę uniwer-
salizmu oraz politykę różnicy. Polityka uniwersalizmu zakłada równość wszystkich
obywateli, stanowiąc podstawę dla systemów demokratycznych. Polityka różnicy jest
formą późniejszą, która odchodzi od zasad uniwersalizmu, nie jest jednak powro-
tem do przednowoczesnych form organizacji społecznej, lecz jedynie kładzie na-
cisk na wartości indywidualne. W tych relacjach rządzący – rządzeni różnica sama
w sobie staje się wartością. Te dwie formy polityk wchodzą ze sobą w konflikty,
których podłożem jest istota pojęcia uniwersalizmu. Taylor wykazuje, że kategoria
ta w strategiach komunikacji politycznej jest często zamaskowaną formą dominacji,
utrzymującą istniejące stosunki władzy i hierarchii oraz mechanizmy dominacyjne.
Zasada równości w praktyce często oznacza stosowanie partykularyzmów, od-
zwierciedlających przyjęte modele kulturowe i polityczne. Skomplikowana natura
interakcji kulturowych sprzyja tworzeniu się grup, które są wykluczane z po-
wszechnego procesu uznania – są „uznane niewłaściwie” (misrecognition), według
kategoryzacji Taylora – co prowadzi do zaburzenia procesu kształtowania tożsa-
mości i identyfikacji ze wspólnotą-państwem. Za grupy, które zostały niewłaści-
wie uznane, Taylor uważa kobiety w systemie patriarchalnym, Afroamerykanów,
kolonizowane ludy nieeuropejskie . Według Taylora dzięki modelowi polityki12

różnicy można zwalczyć procesy wykluczenia i marginalizacji konkretnych jed-
nostek i grup. Taylor zakłada zatem, że egzystencja w wielokulturowym społe-
czeństwie wymaga postawy otwartej na odmienność kulturową i gotowości jej
poznania oraz akceptacji .13

Multikulturalizm, w rozumieniu Taylora, może być postrzegany jako postać
polityki różnicy, w której uznanie jest narzędziem sprawiedliwości społecznej,
jednak deklarowany szacunek dla odmienności w tej koncepcji jest funkcjonalny
również dla struktur władzy. Teoria Taylora zakłada selekcję zestawu różnic, przy-
porządkowując im określone wartości i w konsekwencji – zapewniając ochronę
prawną i polityczną. Jedną ze strategii budowania wspólnoty narodowej jest unifi-
kacja kulturowa. Procesy wyboru i selekcji to ciągłe mechanizmy asymilacji lub
wykluczenia grup i jednostek oraz ich dziedzictwa. Procesy wartościowania mogą
prowadzić do wprowadzenia mechanizmów jedności społeczeństwa i w konsek-
wencji do ponownej jego homogenizacji. Michel Foucault uważał, że konceptuali-
zacja multikulturalizmu jest również procesem produkcji i re-produkcji różnic oraz
ich utrwalania. Teoria polityki różnicy Taylora wywołuje wiele wątpliwości prze-
de wszystkim przez pozorność deklarowanego szacunku dla różnorodności, który
podtrzymuje istniejące modele dominacji, a multikulturalizm zmienia się w kolejną
apologię zachodniej supremacji kulturowej.

Kwestie uznania w przestrzeni publicznej i polityce państw zostały przed-
stawione również w pracach Axela Honnetha. W teorii walki o uznanie Honneth
odnosi się do procesów zachodzących na terytoriach państw niejednolitych kultu-
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rowo , na których mechanizmy uznania często wspomagają umacnianie więzi14

i wspólnoty społecznej i politycznej.
Kategoria „uznania”, użyta przez Honnetha, odwołuje się do heglowskiego in-

strumentarium pojęciowego, z którego zaczerpnął trójdzielną strukturę poznania
(podział na rodzinę, obywatelstwo, państwo) i uznania (odpowiednio: miłość, prawo
i solidarność), ale w ujęciu nowych intersubiektywnych i refleksyjnych modeli
tożsamości . Honneth, podobnie jak Taylor, dąży do znalezienia formuły zagwa-15

rantowania na poziomie prawno-administracyjnym indywidualnej autonomii i jej
uznania w życiu społecznym. „Posttradycyjna” etyczność realizuje się poprzez walkę
o uznanie, która generuje rozwój społeczny. Proces zmiany przebiega jako stop-
niowe zwiększanie liczby podmiotów objętych uniwersalnymi prawami oraz poprzez
coraz bardziej uwrażliwione stosowanie norm prawnych w indywidualnych przy-
padkach. Konflikty o uznanie, rozumiane jako tworzenie nowych sfer uznania lub
też różnicowanie sfer już istniejących, przez Honnetha są postrzegane w katego-
riach progresywności rozwoju społecznego . W koncepcji walki o uznanie Honneth16

nie odwołuje się do teorii postkolonialnych, pomimo że poruszają one te same,
nadrzędne zagadnienia kształtowania tożsamości oraz zagadnienia konfliktów spo-
łecznych w obliczu istniejących relacji dominacji i mechanizmów opresji.

Kolejnym zasadniczym zagadnieniem związanym z identyfikacją niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego jest pojęcie tożsamości. Tożsamość i tradycja
nie są zjawiskami neutralnymi, ani obiektywnymi – jak wszystkie twory kulturo-
we są każdorazowo konstruowane przez legitymizację lub odrzucenie wybra-
nych elementów. Procesy te mogą stanowić świadectwo wzorców układu władzy
w społecznościach. Pomimo postulowanego indywidualnego podejścia do kwestii
przynależności do konkretnych społeczności, w znacznym stopniu nie wybieramy
swojej tożsamości kulturowej, lecz otrzymujemy ją od poprzednich pokoleń, przyj-
mując i podtrzymując konkretne wizerunki identyfikacyjne . A każda tożsamość,17

w tym i tożsamość narodowa, jest ukonstytuowana performatywnie, poprzez eks-
presję i manifestację, jako zestaw strategii, gestów i ról . Takie ujęcie prowadzi18

do konkluzji, że tożsamość realizuje się poprzez ciągłą manifestację – prezentację
i projekcję określonych zachowań, które są odtwarzane i wciąż imitowane w ra-
mach obowiązujących konwencji kulturowych. 

U podstaw budowania tożsamości wspólnotowej, a później – narodowej, często
leży „projekt” zapewnienia jednorodności kulturowej. Uznając organizację społe-
czeństw za „projekt”, identyfikacja z nimi staje się indywidualnym aktem oraz
tworem kulturowym. Przyjęcie bądź odrzucenie konkretnych „narodowych” kodów
kulturowych powinno być zależne od decyzji jednostek i ich poczucia przyna-
leżności do danych społeczności. Jakkolwiek zagadnieniami tożsamości rządzą
również dyskursy jurydyczne i legitymizacyjne. W tym kontekście termin „jury-
dyczny” odnosi się nie tylko do wąsko definiowanych norm prawnych, ale do ca-
łej zinstytucjonalizowanej strategii „ograniczania, zakazywania, kontroli, a nawet
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nalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997. 

ochrony jednostek żyjących w danym społeczeństwie” . Z kolei władza ma siłę19

wytwórczą, kreuje kategorie i praktyki niezbędne do funkcjonowania dyskursów
identyfikacyjnych . Stajemy zatem przed pytaniem: czy odkrycie i prezentacja20

kultury niematerialnej będzie metakulturową produkcją, ukazującą dziedzictwo jako
całość i byt wspólnot i narodów, czy jedynie performatywnym odtworzeniem stra-
tegii identyfikacyjnych konkretnych jednostek, a może – konsekwentną realizacją
polityki kulturalnej państw? 

Nasze pojmowanie świata ściśle wiąże się z tym, w jaki sposób konstruuje-
my i kontestujemy znaczenie konkretnych miejsc. U podstaw tej interpretacji
miejsca leży przekonanie, że nadawanie znaczenia danemu terytorium powstaje
w sposób intersubiektywny, jako oddziaływanie podmiotów z nim związanych .21

W rozumieniu tego procesu należy podkreślić, że przekształcenia układów wła-
dzy i struktury społecznej, codziennych praktyk i języka wzajemnie się dopełniają,
konstytuując obszar nacechowany znaczeniowo . Wydaje się, że „przednowo-22

czesne” lokalne tożsamości polegające na identyfikacji z rodziną, plemieniem,
klanem zostały naruszone i wyparte przez odmienne, nowo powstałe relacje spo-
łeczno-kulturowe. Tak więc nowoczesny nacjonalizm pojawił się jako rozwiązanie
bardziej dostosowane do zmienionych wymogów politycznych i ekonomicznych.
Derek Sayer i Phillip Corrigan  twierdzą, że współczesne państwa narodowe na-23

leży traktować jako twory zarazem polityczne i kulturowe. Można zatem mówić
o kreowaniu wspólnotowej, kulturowej istności na płaszczyźnie politycznej . Naród,24

jako nowa forma wspólnoty, okazał się bardziej efektywny w zmienionej sytuacji
dziejowej, społecznej i przestrzennej. Stał się sposobem organizacji społeczności,
który daje możliwość określenia własnej tożsamości wobec innych i wobec samego
siebie. Geografia tworzenia tych projektów wspólnot narodowych wywarła również
istotny wpływ na kulturę. W ramach tego rozumowania należy przywołać teorię
Benedicta Andersona  o narodach funkcjonujących jako „wspólnoty wyobrażo-25

ne”, lepiej dostosowane do linearnego pojęcia czasu i sfragmentaryzowanych tery-
toriów krajów – nowego ujęcia zasięgu władzy państw. Wyobrażeniowe tworzenie
wspólnoty narodowej, jako intersubiektywny proces, zakłada jednak dwustopnio-
wy schemat identyfikacyjny: pierwszy etap to określenie terytorium, dziejowego
„domu ojczystego”, poprzez wykluczenie tych, którzy pozostają poza nim, i na-
stępnie nakreślenie granic wobec Innych. To ukonstytuowane związanie narodów
z konkretnym terytorium polega również na łączności ich wspólnoty i historii
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Tamże, s. 66–67.30

z określonymi miejscami i szczególnymi cechami krajobrazu oraz ich reprezenta-
cją w tradycji i kulturze. Z kolei wszystkie reprezentacje są dokonywane z określo-
nego punktu widzenia i mają zarówno swoją wartość emocjonalną, jak i polityczną.
Stąd zawsze pozostaje kwestia ciągłych procesów wykluczenia jako sposobu legity-
mizacji określonej wspólnoty na danym obszarze. 

Listy UNESCO zakładają wprowadzenie ścisłego podziału geograficznego
– za zgłaszanie wpisów odpowiedzialne są konkretne państwa. Mechanizm ten
został podtrzymany również przy tworzeniu listy dotyczącej kultury niematerial-
nej. Należy jednak pamiętać, że przez wprowadzenie reprezentacji geograficznej
władza określonych grup kształtuje tworzenie – czy odtwarzanie – tożsamości in-
nych społeczności . Budowanie granic, odrębności i podziału na to, co bliskie,26

i to, co odległe, staje się narzędziem dominacji, uzasadniając potrzebę narzucania
pewnych (zachodnich) zespołów idei i zasad . Już teraz wpisy na listę reprezen-27

tatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości zachowują istnieją-
cą hierarchizację dziedzictwa, zwłaszcza w stosunku do utrwalenia podziału na
Wschód i Zachód. Europejskie teatry operowe czy baletowe nie mogą znaleźć się
na liście, ale japoński teatr Nôgaku, chociaż nie reprezentuje kultury autochto-
nicznej czy grupy mniejszościowej, może spełnić konwencyjne przesłanki „dzie-
dzictwa niematerialnego”. Zarówno europejskie, jak i japońskie teatry wymagają
procesu ćwiczeń, w którym często wiedza przekazywana jest z pokolenia na po-
kolenie artystów, we wszystkich tych instytucjach używane są charakterystyczne
zapisy, ale tylko tradycje Nôgaku stanowią przykład kultury niematerialnej w myśl
definicji UNESCO. Uznając za uniwersalne dziedzictwo ludzkości niematerialne
formy związane ze sztuką dworską czy utrzymywanymi przez państwo świątynia-
mi, UNESCO zachowuje tradycyjną antynomię Zachód i inne części świata, uznając
w ten sposób wpisy, które nie są ani autochtoniczne, ani związane z mniejszościa-
mi narodowymi bądź etnicznymi, ale tylko niezachodnie, więc już koniecznie
niematerialne i ważne dla konkretnych społeczności. To ponowne wprowadzenie
dyskursu Zachodu, który nie jest tylko narzędziem opisu i poznania, lecz – sto-
sunków władzy i dominacji. Nie chodzi tu zresztą o problem tożsamości, są to ka-
tegorie bezpośrednio związane z władzą i dominacją .28

Podstawą orientalizmu zachodniego jest wprowadzanie dychotomizacji oraz
narzucanie sposobu kształtowania mówienia, opisywania i reprezentacji w uprosz-
czonych, bardzo ogólnych kategoriach . Orientalizm staje się zatem dyskursem29

Wschodu, a właściwie – jego dezinterpretacją i lekceważącym stosunkiem przede
wszystkim do kultury arabskiej . Ciekawym zjawiskiem jest dwutorowość dyskur-30
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su orientalizmu – w procesach legitymizujących władze kolonialne dochodziło
do przesunięć w rozumieniu wartości uniwersalnych, które tłumiły „różnicę” i słu-
żyły do procesów homogenizacji kulturowej lub – wręcz przeciwnie – „różnice”
podkreślały, aby zawiesić obowiązujące zasady uniwersalizmu. 

Współczesna zachodnia muzeologia wciąż trwa w przekonaniu, że ochrona
i prezentacja obiektów w specjalnie do tego dedykowanych pomieszczeniach jest
fenomenem wpisującym się przede wszystkim w kulturę zachodnią i przez nią
stworzonym. Muzeum traktowane jest jako znak „nowoczesności”. O ile trwanie
przy tradycyjnym (równoznacznym z „prymitywnym”) sposobie życia postrzegane
jest jako świadectwo zacofania kraju, o tyle jego wykorzystanie w formie dzie-
dzictwa „[…] to obecnie jeden z czynników świadczących o osiągnięciu mini-
mum cywilizacyjnego przez państwo” . Często podkreśla się również powiązania31

koncepcji i historii muzealnictwa z zachodnim systemem społecznym, kulturo-
wym, ekonomicznym i politycznym, z kolei wtłoczenie do nowoczesnego systemu
ekonomicznego jest sposobem na zdobycie prestiżu oraz rozwinięcie przemysłu
turystycznego. 

Należy jednak zaznaczyć, że również w tradycyjnych społecznościach funk-
cjonowały formy zabezpieczenia i udostępniania następnym pokoleniom kon-
kretnych obiektów i wartości znaczących dla utrzymania tożsamości i więzi lokal-
nych. W ostatnich latach postkolonialna krytyka zachodniej muzeologii dąży do
stworzenia koncepcji uwzględniania szeroko pojętego kontekstu kulturowego i spo-
łecznego w ekspozycjach muzealnych. Działalność muzeów zaczęła być interpre-
towana również w odniesieniu do zagadnień związanych z prawami człowieka
i prawami kulturalnymi oraz prawami mniejszości i społeczności lokalnych.
Wprowadzenie metodologii porównawczej (cross-cultural, comparative museology)
umożliwiło systematyczną analizę strategii prezentacji zbiorów w poszczególnych
muzeach w różnych państwach i kręgach kulturowych . Indigenous curation to32

termin wprowadzony do dyskursu muzeologicznego w ostatnich latach na określe-
nie działalności związanej z badaniem, ochroną, zabezpieczeniem i sposobami eks-
pozycji elementów kultury materialnej i niematerialnej w muzeach. Indigenous
curation ma stanowić próbę połączenia modelu zachodniego muzealnictwa z tra-
dycyjnymi sposobami prezentacji własnego dziedzictwa przez dane społeczności.
Jest to poszukiwanie współpracy pomiędzy muzeami a społecznościami lokalny-
mi. To podejście może spowodować odpowiednią prezentację zbiorów w odnie-
sieniu do ich kontekstu kulturowego, historycznego i społecznego. 

W ostatnich dekadach ujęcie muzealnictwa znacznie ewoluowało w kierunku
podejścia globalnego i holistycznego. Nowa koncepcja muzeologii, czyli sposób eks-
pozycji nawiązujący do tradycji konkretnych społeczności, może wspierać dążenie
do uniwersalnego systemu ochrony dziedzictwa. Muzea mają szansę stworzyć
ponadnarodowy porządek form kulturowych, który obejmie cały świat . Z kolei33
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głębokie poznanie własnej tożsamości jest związane ze świadomością istnienia
dziedzictwa materialnego i niematerialnego i ich wzajemnych powiązań. Świa-
domość zakorzenienia w konkretnej kulturze, usytuowanie międzypokoleniowe
i historyczne to podstawa dla poczucia związku ze wspólnotą lokalną, z jedno-
czesną otwartą i odpowiedzialną postawą. 

Celem Konwencji z 2003 r. miała być ochrona i promocja dziedzictwa lo-
kalnego, jednak poprzez nałożone mechanizmy ochrony kultury niematerialnej
może ona posłużyć utrwaleniu monolitycznego modelu obowiązującej w danym
państwie polityki kulturalnej. Niewątpliwą zasługą regulacji UNESCO jest nato-
miast wprowadzenie konieczności uwzględnienia przez państwa interakcji za-
chodzących pomiędzy rozwojem społeczności i procesami kulturowymi, które są
wynikiem działań ich członków . 34

Stworzenie listy UNESCO dla kultury niematerialnej to przede wszystkim
sposób ochrony form kultury, których do tej pory nie udało się wprowadzić do po-
zostałych modeli ochrony dziedzictwa. Każda społeczność funkcjonuje na podsta-
wie wiedzy, tradycji – przekazywanej ustnie, manualnie – lub poprzez przykład.
Niestety, instytucjonalizacja, i ustanowienie procedury wpisu dla obiektów nie-
materialnych, analogicznej do tej odnoszącej się do zabytków materialnych, na-
cechowana jest pewnym elitaryzmem, wyłącza bowiem spod ochrony określone
aspekty kultury niematerialnej w sposób dosyć subiektywny. Sytuacja ta i istnie-
jące wpisy przykładów dziedzictwa niematerialnego podtrzymują tylko podział
Zachód – Wschód.

Obecnie odchodzi się od modeli zakładających podział na wymiar lokalny
i globalny dziedzictwa na rzecz konstrukcji, które interpretują formy kulturowe
w ujęciu holistycznym, wykraczającym poza dualizm: krajowy/międzynarodowy
czy narodowy/obcy . Dokumenty prawa międzynarodowego odzwierciedlają kon-35

cepcję tworzenia poprzez dziedzictwo kulturowe kontekstu i płaszczyzny dla wa-
runków rozwojowych, opartych na świadomości kulturowej i rozpoznaniu własnego
dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Współcześnie należy raczej mówić
o „kulturowych hybrydach” niż wzajemnie ograniczonych przestrzennie teryto-
riach. Pojawiają się również liczne oznaki słabnących podziałów na te dwa opo-
zycyjne twory: Wschód i Zachód, co może doprowadzić do nowych sposobów
ujmowania relacji między kulturą i geografią.

Ideologia czy hegemonia są terminami niezbędnymi do zrozumienia dziedzic-
twa w kategoriach instytucjonalizacji, polityki, ochrony i prezentacji. Połączenie
takiej koncepcji dziedzictwa z pojęciami geografii, reprezentacji i władzy doprowa-
dzi do bardziej zróżnicowanego i elastycznego rozumienia znaczeń, w jakich się
kształtują i są prezentowane elementy kultury niematerialnej. Często jednak nowo-
czesne koncepcje władzy, stosunków międzynarodowych i polityki maskują poli-
tyczny charakter kształtowania tożsamości i identyfikacji ze wspólnotą-państwem.
Strategie komunikacji politycznej na szczeblu międzypaństwowym i międzynaro-
dowym ograniczają dyskusję o konstruowaniu relacji dominacji i je podtrzymują.
Z jednej strony trudno zaprzeczyć, że w wielu przypadkach polityka formułowa-
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na w kategoriach dyskursu multikulturalizmu przyczynia się do realnej poprawy
sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup kulturowych. Z drugiej
strony sprawia ona, że identyfikacja wielokulturowego dziedzictwa społeczeństw
i narodów staje się czytelna, co umożliwia skuteczne zarządzanie i kontrolę nad
zasobami kulturowymi.

MANIFESTATION OF IDENTITY IN INTANGIBLE CULTURE

Summary

The fundamentals of every community are knowledge and tradition. The intangible
forms of heritage create an inseparable whole together with material objects, shaping culture,
history and tradition of states and nations. Due to the UNESCO List dedicated to intangible
culture it is possible to depart, in the context of heritage, from national communities to
more extensive forms of social organization and to overcome the existing Eurocentric model
of protection of cultural heritage. The question is if the intangible heritage will function
as a universal metacultural production, performative projection of individual identities,
and maybe it will be an element of the states’ cultural policy. Virtually, there is an infinite
number of points of view which may build a representation of individual, community and
national identity. Identity and manifestation are the concepts necessary for understanding
the heritage in the category of institutionalization, policy, protection and presentation.

Trans. Izabela Ślusarek




