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Z niematerialnym dziedzictwem kultu-
rowym sprawa jest o tyle trudna, iż tak 

naprawdę każdy z nas o nim coś wie, na 
co dzień ma z nim styczność, a jednak tak 
trudno przychodzi nam o nim mówić.

Już samo pojęcie dziedzictwo niematerialne 
stawia przed nami nie lada wyzwanie, gdyż 
do tej pory w naszym kraju było przyjęte 
stosowanie na tego rodzaju zjawiska termi-
nologii brzmiącej zdecydowanie bardziej 
znajomo, jak chociażby kultura duchowa, 
kultura ludowa, tradycyjna czy też dzie-
dzictwo naszych przodków. Rozbieżności 
w ujmowaniu powyższych zjawisk i defini-
cji tych pojęć sprawiały, że do czasu ratyfi-
kacji przez Polskę w 2011 roku Konwencji 
UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
tak trudno było podjąć jakiekolwiek ogólno-
krajowe działania związane z ochroną tych 
cennych dla nas zjawisk. 

W następstwie uznania Konwencji UNESCO  
z 2003 roku za ramowy dokument pań- 
stwowy mówiący o objęciu ochroną zjawisk 
z zakresu tej tematyki pojawiła się szansa 

na uporządkowanie tych wszechobecnych 
zjawisk. Wspomniana Konwencja stworzyła 
międzynarodowe ramy prawne oraz zdefi-
niowała to, co do tej pory wydawało się 
niedefiniowalne. 

Do czasu ratyfikacji jedynym dokumen-
tem, na który mogliśmy się powołać, był 
zapis w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, 
mówiący o tym, iż: 

ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, 
historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osad-
niczej (art. 6, pkt 2).

Jednak zapis ten nie miał przełożenia na 
zastosowanie go w praktyce, gdyż nie znaj-
dziemy żadnego wpisu do rejestru zabyt-
ków, który chroniłby tradycyjną nazwę 
obiektu czy też ulicy. Mimo że już w dekre-
cie Rady Regencyjnej o opiece nad zabyt-
kami sztuki i kultury z dnia 31 października 
1918 roku, pierwszym na ziemiach polskich 
akcie prawnym dotyczącym ochrony zabyt-
ków, znajdziemy zapis o potrzebie ochrony 
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rozplanowania starych miast i dzielnic staro-
miejskich wraz z dawnemi, historycznemi 
nazwami ulic i placów; (art. 12, pkt f), to 
w rzeczywistości nie miało to odbicia w dzia-
łaniach chroniących niematerialne dziedzic-
two kulturowe.

Próby podniesienia rangi tego dziedzic-
twa podejmowano również w tezach do 
nowelizacji ustawy z dnia 15 lutego 1962 
roku „O ochronie dóbr kultury i o muze-
ach”. Zespół ekspertów pod przewodnic-
twem Aleksandra Gieysztora miał za zadanie 
wypracowanie tez do założeń zmian w wyżej 
wymienionej ustawie. Efektem tych prac 
było opracowanie protokołu z posiedzenia, 
w którym czytamy m.in., że:

Art. 2 [ustawy z 1962 roku] powinien zawie-
rać pełną definicję dobra kultury, którą należy 
rozumieć jak najszerzej jako nadrzędną wobec 
innych terminów. Dotychczasową definicję 
należy poszerzyć o pojęcia „krajobrazu kultu-
rowego”, „niematerialnego dobra kultury” 
(z uwzględnieniem przykładów), „zabytek”.

Dalej możemy znaleźć również zapis, 
w którym proponuje się, iż ochroną powinny 
zostać objęte: 

niematerialne dobra kultury: indywidualne 
wpisane do rejestru, zespołowe objęte rezerwa-
tami kulturowymi ustanowionymi przez Radę 
Ministrów; ponadto przedstawiciele ginących 
zawodów i umiejętności powinni być uznawani 
przez Ministra Kultury i Sztuki za „mistrzów” – 
należy ustalić przysługujący im tytuł. 

Jak widać, próby wprowadzenia pojęcia 
„niematerialne” były podejmowane w Polsce 
już wiele lat wstecz, co pokazuje, jak ważna 
jest dla nas ta tematyka. 

W 2011 roku, przed ratyfikacją Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego, ukonstytu-
owany został Narodowy Instytut Dziedzictwa, 

któremu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powierzyło zadanie wdraża-
nia postanowień tej konwencji. Narodowy 
Instytut Dziedzictwa został utworzony 
na gruncie dawnego Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków, instytucji 
o 50-letniej historii działania na rzecz doku-
mentacji i ochrony polskiego dziedzictwa 
narodowego. Od kilku lat w KOBiDZ funk-
cjonował już zespół zajmujący się sprawami 
UNESCO, co zapewniło cenne doświadcze-
nie i wiedzę związaną z realizacją aktów 
prawnych tej organizacji. W Instytucie powo-
łana została jednostka, której zadaniem stało 
się opracowywanie i wdrażanie strategicz-
nych rozwiązań zmierzających do ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
naszego kraju. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa dysponuje 
jedyną w swoim rodzaju siatką ośrodków 
terenowych, zlokalizowanych w każdym 
z 16 województw. Ta wyjątkowa, rozbudo-
wana struktura daje instytucji szerokie spek-
trum możliwości działania na terenie całego 
kraju. W każdym z ośrodków terenowych 
utworzone zostało stanowisko Regionalnego 
Konsultanta ds. Niematerialnego Dzie- 
dzictwa Kulturowego. Zadaniem konsultan-
tów jest kontakt z depozytariuszami dzie-
dzictwa niematerialnego, jednostkami samo-
rządu terytorialnego, organizacjami pozarzą-
dowymi i środowiskiem naukowych w celu 
ochrony i inwentaryzacji zasobów tego dzie-
dzictwa. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa na wnio-
sek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego opracował dokument progra-
mowy dotyczący działań niezbędnych do 
podjęcia po ratyfikacji Konwencji UNESCO. 
Dwa najistotniejsze z nich to podjęcie współ-
pracy na poziomie regionalnym z jednost-
kami samorządu terytorialnego oraz utwo-
rzenie spisu zasobów dziedzictwa niema-
terialnego. Drugie z działań wynika bezpo-
średnio z zapisów Konwencji, która wymaga 
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od swoich sygnatariuszy tworzenia tego 
typu rejestrów. W Narodowym Instytucie 
Dziedzictwa została opracowana forma, jaką 
przybierze inwentaryzacja niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego (w skrócie NDK), 
po czym Instytut stworzył wytyczne, regu-
lamin i formularze mechanizmu, który otrzy-
mał nazwę Krajowej listy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. 

W dniu 15 stycznia 2013 r. w Olsztynie został 
otwarty nabór wniosków na Krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, natomiast nadzór nad formal-
nym przebiegiem aplikowania na nią spra-
wuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem 
listy jest zgromadzenie aktualnych informacji 
o zjawiskach należących do sfery dziedzictwa 
niematerialnego w ich obecnym kształcie 
i postaci. Lista ma charakter wyłącznie infor-
macyjny; za jej pomocą pragniemy rozbudzić 
i wzmocnić zainteresowanie społeczności 
i pojedynczych osób własnym dziedzictwem, 
tak aby mogło ono się rozwijać i być prze-
kazywane kolejnym pokoleniom. Kluczową 
rolę w identyfikowaniu i zgłaszaniu propo-
zycji wpisu na Krajową listę mają właśnie 
społeczności i w niektórych przypadkach już 
pojedyncze osoby, które przejawy tego dzie-
dzictwa praktykują. Tylko oni są uprawnieni 
do uznania różnych zjawisk za elementy 
własnego dziedzictwa i tylko na podsta-
wie ich uznania i zgody mogą one zostać 
wpisane na Krajową listę. W procesie wery-
fikacji zgłoszeń Rada ds. Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego opiniuje nato-
miast zgodność zgłoszonego zjawiska z defi-
nicją niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego opracowaną przez UNESCO. 

Powołana we wrześniu 2013 roku wspo-
mniana już Rada ds. Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego to ciało działa-
jące przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego złożone ze specjalistów 
różnych dziedzin, którego zadaniem jest 

sprawowanie funkcji doradczej w zakresie 
ochrony dziedzictwa niematerialnego oraz 
opiniowanie wniosków o wpis na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego. Rada zastąpiła istniejący wcześniej 
Zespół ds. Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego, wykonujący podobny zakres 
zadań w mniejszym gronie. 

Otwarciu listy towarzyszyło wystosowanie 
listu intencyjnego zapraszającego woje-
wódzkie jednostki samorządu terytorial-
nego do aktywnego włączenia się w dzieło 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego Polski. Z tego względu Narodowy 
Instytut Dziedzictwa otrzymał zadanie opra-
cowania zestawu informacji i wskazówek 
objaśniających zasady Konwencji UNESCO 
2003 i nakreślający możliwości ich reali-
zacji na poziomie regionalnym. Zestaw 
ten jest dostępny do pobrania z prowa-
dzonej przez instytut strony internetowej  
http://niematerialne.nid.pl/. 

Bardzo ważnym elementem ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w społeczeństwie jest prowadzenie na 
szeroko zakrojoną skalę działań związanych 
z edukowaniem przede wszystkim młodego 
pokolenia w zakresie tej tematyki. 

Dziedzictwo kulturowe akumuluje i prze-
chowuje wielorakie wartości: intelektualne, 
moralne, społeczne, religijne czy estetyczne. 
W procesie wychowania młodego poko-
lenia nie może zabraknąć przede wszyst-
kim świata wartości, ponieważ ostatecznym 
celem tego procesu jest ukształtowanie 
człowieka w oparciu o te wartości. Wartości 
własnego dziedzictwa są nam najbliższe 
i najcenniejsze, wpływają na nasze decyzje 
w dorosłym życiu. Młody człowiek, styka-
jąc się z nimi, poznaje je i oswaja, otwiera 
się na nie i przyjmuje jako własne. Dlatego 
też wartości własnego dziedzictwa kulturo-
wego powinny mieć odpowiednie miejsce 
w wychowaniu. 
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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 pewno-
ścią zaowocuje kształtowaniem się w nich 
poczucia własnej tożsamości, a co za tym 
idzie – postawę zaangażowania w sprawy 
związane z codziennym życiem wspólnoty, 
w której dorastają, a także otwarcie się na 
inne społeczności i kultury.
Zasadniczym warunkiem zachowania 
własnej kultury i jej trwania jest przekaz dzie-
dzictwa kulturowego. Podstawą zachowa-
nia, funkcjonowania i rozwoju społeczno-
ści lokalnych i całych grup regionalnych jest 
wykorzystywanie oraz wzbogacenie wartości 
tkwiących we własnym środowisku. Przede 
wszystkim powinno się to opierać na znajo-
mości całego wachlarza dziedzictwa kulturo-
wego swojego regionu.

Uświadomienie sobie, czym jest dziedzic-
two kulturowe własnego regionu, miasta, 
wsi stanowi punkt wyjścia do kultywowa-
nia, ożywiania czy reaktywowania lokalnych 
tradycji. Jednym ze sposobów na umie-
jętność dostrzegania wartości i potencjału 

w lokalnym dziedzictwie kulturowym jest 
właśnie realizowanie szeroko rozumianej 
edukacji w tym zakresie.
Jak widać, aby móc zachować to, co jest dla 
nas tak ważne, a zarazem tak bardzo ulotne, 
potrzeba szeregu działań, między innymi 
takich jak: zabezpieczanie tego dziedzictwa, 
identyfikowanie, dokumentowanie, promo-
wanie, wzmacnianie czy przekazywanie oraz 
współpraca przy tym wielu osób na bardzo 
szerokim polu działania. Pielęgnowanie 
i dbanie o jak najlepszy przekaz pokole-
niowy w dynamicznie rozwijającym się świe-
cie powinno wpływać na każdego z nas i być 
dla wszystkich ważne. Bez zaangażowania 
się pojedynczych osób, społeczności i całych 
grup społecznych jesteśmy z góry skazani na 
niepowodzenie i utratę tego jakże cennego 
dla nas wszystkich niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. 

Piotr Żuchowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Generalny Konserwator Zabytków

Piotr Żuchowski



Początek dziejów ochrony niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego 

można by umiejscowić w marokańskim 
Marrakeszu w dniach 26-28 czerwca 1997 
roku. To właśnie w tym miejscu w tamtym 
czasie odbyła się międzynarodowa narada 
ekspertów w sprawie ochrony ludowych 
przestrzeni czyli – po polsku chyba lepiej 
– obszarów kulturowych. Pod nazwą ludo-
wych obszarów kulturowych – użytą w sensie, 
jak zaznaczono, antropologicznym – kryła 
się intuicja głęboka i trafna, która dopiero 
szukała sformułowania. I tymczasem znala-
zła je w określeniu „arcydzieła ustnego [po 
francusku i angielsku: oral] dziedzictwa ludz-
kości” – określeniu, które zresztą już wkrótce 
miało okazać się podwójnie nietrafne: po 
pierwsze dlatego, że sugerowało zawęże-
nie kręgu uwzględnianych zjawisk do form 
ekspresji słowa, a po wtóre, ponieważ posił-
kowało się nieadekwatnym w danym kontek-
ście terminem chef-d’œuvre czy masterpiece, 
arcydzieło.

Tam, gdzie mowa o arcydziełach, zwykle 
ma się na myśli tylko dorobek kulturalny, 
niejako wyabstrahowany z całej kultury jakie-
goś społeczeństwa, mianowicie same utwory 

artystyczne czy rzemieślnicze, a spośród 
nich dzieła wybitnie udane, majstersz-
tyki – te ostatnie przeważnie przeniesione 
czy raczej wyniesione na forum społeczno-
ści międzynarodowej. Natomiast tam, gdzie 
mowa o kulturze ludowej, chodzi przeważ-
nie o cały dorobek kulturowy danego środo-
wiska społecznego – ludu: czy to w znacze-
niu ludności wiejskiej, czy też w znacze-
niu grupy etnicznej. W języku polskim tę 
różnicę oddają między innymi właśnie dwa 
różne przymiotniki: kulturalny – kulturowy. 
Przymiotnik kulturalny wskazuje zwykle na 
kulturę w znaczeniu zawężonym do dzie-
dziny działalności artystycznej, jak na przy-
kład w wyrażeniach życie kulturalne czy wyda-
rzenie kulturalne, natomiast przymiotnik 
kulturowy – na kulturę w znaczeniu szerokim, 
w najszerszym znaczeniu socjologicznym 
i antropologicznym, jak na przykład w wyra-
żeniach krąg kulturowy lub relatywizm kultu-
rowy. W podanym określeniu miało zwra-
cać uwagę niespodziewane – wręcz ekscen-
tryczne – odniesienie kategorii arcydzieła do 
oralnych praktyk sztuki słowa.

Trzeba tu powiedzieć, że przyjęta 
w Paryżu 16 listopada 1972 roku podczas 
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z dziejów ochrony 
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17. sesji Konferencji Generalnej UNESCO 
Konwencja w sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego [powinno być oczy-
wiście: kulturowego] i naturalnego okazała się 
po jakimś czasie niewystarczająca. Ochroną 
objęte zostały najróżniejsze elementy kultury, 
mające – jak to określono – wyjątkową 
powszechną wartość z punktu widzenia histo-
rii, sztuki lub nauki: wszelkiego rodzaju zabytki, 
przede wszystkim zespoły budowli, dzieła 
architektury, dzieła monumentalnej rzeźby 
i malarstwa, budowle o charakterze archeolo-
gicznym, stanowiska archeologiczne, groty 
i napisy – w ogóle miejsca zabytkowe, w tym 
wspólne dzieła człowieka i przyrody. Kiedy 
dokonywano pierwszych wpisów na Listę 
Światowego Dziedzictwa w 1978, 1979 i 1980 
roku, z zabytków znajdujących się na terenie 
Polski – w tym zabytków przyrody – uhono-
rowano Stare Miasto w Krakowie, kopalnię 
soli w Wieliczce, nazistowski obóz koncentra-
cyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, Puszczę 
Białowieską oraz Stare Miasto w Warszawie. 
Co prawda w tekście Konwencji z 1972 roku 
jest mowa o zabytkach mających wartość 
nie tylko z punktu widzenia historycznego 
czy estetycznego, ale też etnologicznego lub 
antropologicznego, niemniej tym ostatnim 
jakoś trudniej było trafić na Listę Światowego 
Dziedzictwa.

Skonstatowano to w UNESCO po dzie-
sięcioleciu dokonywania wpisów na tę Listę, 
gdy 15 listopada 1989 roku w toku 25. sesji 
Konferencji Generalnej w Paryżu przyjęto 
Rekomendację w sprawie ochrony kultury 
tradycyjnej i ludowej. Kulturę tradycyjną 
i ludową – albo (jak w angielskiej wersji tego 
dokumentu) folklor – zdefiniowano jako 
zbiór wytworów (po francusku créations, po 
rosyjsku tworienij) jakiejś wspólnoty kultu-
rowej, wywiedzionych z tradycji, stworzo-
nych czy to zbiorowo, czy też przez twór-
ców indywidualnych, i uznanych za odpo-
wiedź na oczekiwania tej wspólnoty – jako 
wyraz jej tożsamości kulturowej i społecz-
nej. Zwrócono przy tym uwagę, że wzory 
i wartości są w tego typu wspólnotach 

przekazywane ustnie, przez naśladowanie 
lub innymi podobnymi sposobami. Z form 
kultury tradycyjnej i ludowej wyliczono język, 
literaturę, muzykę, taniec, gry i zabawy, mito-
logię, obrzędy i rytuały, zwyczaje społeczne, 
rzemiosło, architekturę i inne sztuki. Nawet 
jeśli wyliczenie to było trochę chaotyczne 
i jeszcze nie dość precyzyjne, to w podanej 
definicji kultury tradycyjnej i ludowej rzuca 
się w oczy przyjęcie w spojrzeniu na kulturę – 
chyba po raz pierwszy w UNESCO – perspek-
tywy emicznej.

Warto tu może przypomnieć, że rozróż-
nienie między emic a etic (neologizm angiel-
ski niemający nic wspólnego z etyką), które 
wprowadzono do antropologii kulturowej 
w latach pięćdziesiątych minionego stule-
cia, polegało na zaznaczeniu różnicy między 
opisem kultury w terminach swojskich dla 
osoby znajdującej się wewnątrz niej (emic) 
a opisem dokonanym przez zewnętrznego 
obserwatora w terminach, jakich można też 
użyć do opisu innych kultur, obcych wobec 
badanej kultury (etic). Perspektywę emiczną 
sygnalizuje w omawianym dokumencie fakt 
wskazania wytworów uznanych przez samą 
wspólnotę za odpowiedź na jej własne ocze-
kiwania i właśnie dzięki temu stanowiących 
wyraz jej tożsamości kulturowej.

Gdy Dyrektor Generalny UNESCO 
Federico Mayor Zaragoza zwrócił się 16 
września 1996 roku do wszystkich państw 
członkowskich z prośbą o opracowanie 
wytycznych do stworzenia krajowych list 
„żywych dóbr kultury” – list, które byłyby 
czymś w rodzaju, wyszukane określe-
nie, „żywych skarbców ludzkości” – grupa 
intelektualistów marokańskich we współ-
pracy z sekcją dziedzictwa kulturowego 
Marokańskiego Komitetu do spraw UNESCO 
oraz z Juanem Goytisolem, pisarzem hisz-
pańskim osiadłym w Maroku, wystąpiła 
z inicjatywą zorganizowania w czerwcu 
następnego roku w Marrakeszu wspomnia-
nej narady ekspertów w sprawie ochrony 
ludowych przestrzeni czy obszarów kultu-
rowych. Najważniejszym efektem tej narady 
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było właśnie wypracowanie pojęcia ustnego 
dziedzictwa ludzkości.

To dziedzictwo – najwyraźniej rozu-
miane już wtedy jako całe dziedzictwo 
niematerialne, chociaż jeszcze tak niena-
zwane, charakteryzowane jednak jako skła-
dające się z różnych form ekspresji – uznano 
za równie ważne jak dziedzictwo materialne, 
objęte skuteczną ochroną dzięki Konwencji 
z 1972 roku. Jednocześnie zauważono 
i podkreślono, że dziedzictwo to – którego 
wszelkie formy ekspresji, typowe dla kultury 
ludowej, przekazywane są drogą ustną 
i które chociażby z tego powodu pozostaje 
zjawiskiem żywym, podlegającym nieustan-
nym przeobrażeniom – jest czymś nietrwa-
łym, wiecznie zagrożonym, ale i nieustannie 
wydającym nowe owoce. Zaznaczono też, że 
powinno się brać pod uwagę dziedzictwo 
ustne zarówno wiejskie, jak i miejskie; i to, 
które dochodzi do głosu na forum publicz-
nym, i to, które ujawnia się tylko w życiu 
prywatnym. I skonstatowano przy tym, że 
kobiety – inaczej niż mężczyźni – uzyskują 
możność uwidaczniania się raczej na obsza-
rach kulturowych wiejskich i prywatnych niż 
miejskich i publicznych...

Przełom dokonał się w 1998 roku. Jeszcze 
podczas 154. sesji Rady Wykonawczej 
UNESCO, odbytej w Paryżu na przełomie 
kwietnia i maja, w przedłożonym wniosku 
Dyrektora Generalnego dotyczącym kryte-
riów wyboru obszarów kulturowych czy 
też ludowych i tradycyjnych form ekspre-
sji, zasługujących na ogłoszenie ich arcy-
dziełami, była mowa o „ustnym dziedzictwie 
ludzkości”. Pół roku później, w czasie 155. 
sesji tej Rady, odbytej w Paryżu na przełomie 
października i listopada, Dyrektor Generalny 
Federico Mayor Zaragoza – po przeprowa-
dzeniu konsultacji, w których podniesiono 
kwestię nierozerwalnego związku dziedzic-
twa ustnego z całym dziedzictwem niemate-
rialnym – dokonał w swym raporcie autopo-
prawki i wniósł o przemianowanie tego, co 
miałoby podlegać ochronie, na „arcydzieła 
ustnego i niematerialnego dziedzictwa 

ludzkości”. Na tej samej sesji ustalono już 
przepisy regulujące tryb ogłaszania tych 
arcydzieł.

W ten sposób została otwarta droga do 
wydarzenia, które miało miejsce w Paryżu 18 
maja 2001 roku, kiedy to Kōichirō Matsuura, 
nowy Dyrektor Generalny UNESCO, ogło-
sił pierwszą Proklamację Arcydzieł Ustnego 
i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości. 
Formy ludowej i tradycyjnej ekspresji zostały 
w przyjętym regulaminie po prostu wyli-
czone, wciąż w nieco chaotyczny i niepre-
cyzyjny sposób: języki, literatura ustna (para-
doksalne wyrażenie angielskie oral litera-
ture), muzyka, taniec, gry i zabawy, mitologia, 
obrzędy i rytuały, stroje, umiejętności zwią-
zane z rzemiosłem, architektura. Przestrzeń 
kulturowa czy obszar kulturowy zdefinio-
wano bądź jako teren szczególnego nagro-
madzenia ludowych i tradycyjnych dzia-
łań – miejsce, gdzie przed zgromadzonymi 
słuchaczami opowiada się historie, wspól-
nie odprawia się obrzędy i rytuały, rozsta-
wia stragany i urządza targowisko, obchodzi 
święta i uroczystości publiczne – bądź też 
jako porę regularnych wydarzeń – codzien-
nych rytuałów, dorocznych procesji, pocho-
dów czy parad, stałych widowisk (francu-
skie spectacles, angielskie performances). 
Kōichirō Matsuura uznał wszystkie te prze-
jawy ustnego i niematerialnego dziedzictwa 
ludzkości za „tygiel ekspresji twórczej i siłę 
napędową żywych kultur”.

W skład międzynarodowego jury weszło 
osiemnastu ekspertów. Najwięcej było w tym 
gronie etnomuzykologów i śpiewaków trady-
cyjnych, a także antropologów kulturowych 
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– wśród nich Georges Condominas, autor 
głośnej pracy Nous avons mangé la forêt de 
la Pierre-Génie Gôo (Zjedliśmy las kamienia-
ducha Gôo), kroniki wioski wietnamskiego 
plemienia M’nông Gar, kroniki, którą Claude 
Lévi-Strauss określił jako Prousta etnologii; 
byli historycy kultury, był folklorysta i specja-
lista od ochrony dóbr kultury, byli też lite-
raturoznawcy i pisarze, jak Carlos Fuentes 
– autor słynnych powieści: Śmierć Artemia 
Cruz, Terra Nostra, Stary gringo – oraz wspo-
mniany Juan Goytisolo, który przewodniczył 
jury. Po trzech dniach obrad jury spośród 32 
zgłoszonych kandydatur wyróżniło 19 form 
ludowej i tradycyjnej ekspresji oraz obszarów 
kulturowych.

Może warto będzie je tu wymienić.
Wydaje się poniekąd oczywiste, że wśród 

pierwszych proklamacji znalazły się takie for- 
my, jak bramiński teatr świątynny kudijattam  
(w transkrypcji indologicznej kūţiyāţţam) 
z Kerali – najstarsza żywa indyjska tradycja 
teatralna, bezpośrednia kontynuacja teatru 
sanskryckiego sprzed około dwóch tysięcy lat; 
chińska opera kunqu (w oficjalnej transkrypcji 

pinyin kūnqŭ), sięgająca XIV wieku poprzed-
niczka tak zwanej opery pekińskiej; japoń-
ski teatr nogaku (w transkrypcji japonistycz-
nej nōgaku), uprawiany nieprzerwanie od XIII 
wieku, łączący w ramach jednego spektaklu 
inscenizację tragedii nō i farsy kyōgen; a także 
sycylijski teatr lalek Opera dei pupi (w dialek-
cie sycylijskim Òpira albo Opra dî pupi), co 
prawda powstały w XIX wieku, tradycją sięga-
jący jednak – poprzez sycylijskich cantastorî, 
opowiadaczy historii – średniowiecznych 
prowansalskich trubadurów: jego protago-
nistami są Orlando (Roland) i inni rycerze 
czasów Karola Wielkiego.

Wyróżniono także trzy inne gatunki 
widowisk: misterium śmierci, wniebowzięcia 
i ukoronowania Najświętszej Marii Panny, od 
XV wieku obchodzone co roku 14 i 15 sierp-
nia w hiszpańskim mieście Elche (po kata-
lońsku Elx) położonym na terenie Wspólnoty 
Walenckiej; karnawał w boliwijskim mieście 
Oruro, obchodzony przez przedinkaskie 
plemię Uru (nazwa własna Qhas Qut suñi, 
czyli ludzie jeziora, bo plemię to mieszka 
na pływających wyspach), w ostatki 
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kulminujący rozciągniętą na cztery kilome-
try paradą; oraz sięgający XIV wieku koreań-
ski królewski obrzęd rodowy (jeryeak) odpra-
wiany w pierwszą niedzielę maja według 
rytu konfucjańskiego w seulskiej świątyni 
Jongmyo poświęconej duchom przodków 
dynastii Joseon.

Wśród proklamacji nie zabrakło form 
muzycznych: muzyki trąbek poprzecznych 
gbofe – wraz z całym tak zwanym obszarem 
kulturowym, to znaczy w tym wypadku rytu-
alnymi śpiewami i tańcami, ludu Tagbana 
z Wybrzeża Kości Słoniowej; gruzińskich 
polifonicznych pieśni biesiadnych czakrulo, 
wykonywanych przez dwóch solistów i chór, 
sięgających tradycją XII wieku, ale zwią-
zanych z o kilka stuleci starszą w Swanetii 
uprawą winorośli; oraz hudhud, jeszcze star-
szej, bo podobno wywodzącej się z VII wieku, 
charakterystycznej dla filipińskiej grupy 
etnicznej Ifugao melorecytacji wykonywanej 
przez narratora – przeważnie starą kobietę 
– i chór podczas sadzenia i zbiorów ryżu, 
a także podczas czuwania przy zmarłych.

Wraz z ostatnią wspomnianą proklama-
cją zbliżyliśmy się do sztuki słowa. Z języko-
wych form ekspresji proklamacja objęła język 
wraz z tańcem i muzyką grupy etnicznej 
Garifuna, tradycję przekazu ustnego gelede 
oraz tradycję przekazu ustnego i kultu-
rowych środków wyrazu grupy etnicznej 
Zápara. Część z tych proklamacji pokazuje, 
że kraje zgłaszające miały w pierwszej chwili 
pewne trudności z charakterystyką form 
ludowej i tradycyjnej ekspresji. Na dobrą 
sprawę tylko solidarne zgłoszenie Ekwadoru 
i Peru, dotyczące indiańskiego plemie-
nia Zápara (a właściwie: Sápara), odnosiło 
się do dziedzictwa oralnego czy po prostu 
języka, skoro w całej tej populacji, szacowa-
nej wówczas łącznie na 600 osób w trzech 
krajach, nie więcej niż tyle, ile można poli-
czyć na palcach jednej ręki – wszystkie po 
siedemdziesiątce – biegle znało własny język: 
w tym przypadku chodziło przede wszystkim 
o ocalenie tego zagrożonego języka. Trudno 
natomiast zrozumieć, dlaczego jako tradycja 

przekazu ustnego zostały zgłoszone (przez 
Benin przy poparciu Nigerii i Togo) jorubij-
skie całonocne tańce w rzeźbionych i pokry-
tych polichromią maskach gelede (pisownia 
afrykanistyczna: gèlèdé) – odprawiane przy 
wtórze bębnów na wioskowych placach 
dorocznie po zbiorach, ale także z powodu 
różnych ważnych wydarzeń rodzinnych: 
narodzin dziecka, małżeństwa czy pogrzebu, 
oraz z powodu klęsk, takich jak susza lub 
epidemia. Zgłoszenie Belize (przy poparciu 
Gwatemali, Hondurasu i Nikaragui), doty-
czące grupy etnicznej Garifuna (albo raczej: 
Garinagu, bo tak ta nazwa brzmi w licz-
bie mnogiej – dawniej znani pod mianem 
Czarnych Karibów, nadanym im przez koloni-
stów), liczącej podówczas 11 500 osób, zrazu 
kładło nacisk na zagrożenie języka, którego 
nauczano już tylko w jednej wiosce; ale po 
kilku latach – gdy w 2008 roku proklamacja 
była przepisywana na Listę Reprezentatywną 
Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, 
o czym mowa będzie dalej – charakterystyka 
została rozszerzona: wspomniano w niej 
o uraga, opowieściach snutych przez gawę-
dziarzy (zwanych uragebuna) przy okazji 
znaczniejszych zgromadzeń czy czuwania 
przy zwłokach, o pieśniach będących skarb-
nicą tradycyjnej wiedzy na temat uprawy 
manioku, rybołówstwa, drążenia łodzi 
i budowy domów z osuszanego błota, ale też 
dających śpiewakom pretekst, by sięgnąć po 
bicz satyry, wreszcie o zbiorowych tańcach 
do wtóru bębnów.

Ale chyba najdobitniej pewne zagu-
bienie zgłaszających (Federacja Rosyjska) 
zdradza proklamacja obszaru kulturo-
wego i przekazu ustnego grupy etnicz-
nej Siemiejskije – w znaczeniu dosłownym: 
tych, którzy żyją jak rodzina, po rosyjsku 
siemja. Chodzi o wspólnotę staroobrzędow-
ców, którzy zostali w XVIII wieku wygnani 
z Wietki na tereny położone na wschód od 
Bajkału (Chyba warto wiedzieć, że Wietka 
została założona w 1685 roku w grani-
cach Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
– na wyspie na rzece Soż w województwie 
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mińskim – jako azyl dla prześladowanych 
w Rosji jako heretycy starowierów-popow-
ców. Od roku 1735 do pierwszego rozbioru 
Polski na Wietkę trzykrotnie napadały wojska 
rosyjskie i przepędzały jej mieszkańców na 
Zabajkale. Ostatnich starowierów wypę-
dzono tam w 1795 roku, już po włącze-
niu Wietki do Rosji). W zgłoszeniu chodziło 
po prostu o oryginalny styl życia tej grupy 
etnicznej, jak gdyby zamrożony w chwili 
raskołu, przed trzystu pięćdziesięcioma laty, 
w nazwie proklamacji odwołano się jednak 
do aż dwóch kryteriów wyróżnianych 
przez jury, między innymi do oral culture. 
A przecież szło w gruncie rzeczy o wszyst-
kie elementy ich kultury1 – tradycyjnej co 

1  Warto tu przypomnieć, że jeden z pierwszych opisów 
etnograficznych tej kultury – studium Siemiejskije (staro-
obriadcy) w Zabajkalie („Protokoły obszczego sobranija 
Troickosawsko-Kiachtinskogo otdielenija Priamurskogo 
otdieła Russkogo gieograficzeskogo obszczestwa”, 
Kiachta, 1894, no 2) – sporządził Julian Talko-Hryncewicz, 
polski badacz ludów syberyjskich, późniejszy kierownik 
Katedry Antropologii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i współtwórca Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

się zowie: o urządzenie domostw, zdobie-
nia, tradycyjne stroje, o szkołę pisania ikon, 
rękodzieło, o tradycyjne praktyki i surowe 
zwyczaje, zwłaszcza rodzinne, o potrawy, 
o święta religijne i domowe, którym towa-
rzyszy śpiew chóralny – sięgająca średnio-
wiecza polifonia, z charakterystyczną tech-
niką przeciągania samogłosek.

Otwierając 15 maja 2001 roku obrady 
jury, Juan Goytisolo skupił się w swoim prze-
mówieniu na oralności. Wprowadzając ten 
termin, wskazał Waltera J. Onga, autora 
fundamentalnego opracowania na ten 
temat – książki Oralność i piśmienność. Słowo 
poddane technologii. Wspomniał także wiel-
kiego prekursora badań nad oralnością, 
Milmana Parry’ego, który jeszcze w pierw-
szej połowie lat trzydziestych minionego 
stulecia opublikował studia nad techni-
kami oralnej poezji epickiej na przykładzie 
stylu homeryckiego i – wspólnie z Albertem 
B. Lordem i Nikolą Vujnoviciem – nagrał 
lub zapisał w Bośni i Hercegowinie kilka-
set występów różnych guslara, guślarzy, 
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ludowych śpiewaków wędrownych, będą-
cych współczesnym odpowiednikiem 
średniowiecznych trubadurów i żongle-
rów oraz starożytnych aojdów i rapsodów. 
Goytisolo przywołał też własne powieści 
z lat osiemdziesiątych: Makbara i Las virtu-
des del pájaro solitario (Cnoty samotnego 
ptaka), jako przykłady piśmienności skry-
wającej przeżytki oralności, już nieuchron-
nie różne od żywej praktyki opowiadacza  
historii.

Przykładem takiego współczesnego 
opowiadacza historii jest dla pisarza postać 
halaiqi nesrani z placu Dżemaa el-Fna 
w Marrakeszu – placu opiewanego w Głosach 
Marrakeszu Eliasa Canettiego, w jego własnej 
Makbarze i w albumie Lectura del espacio en 
Xemaá-El-Fná (Odczytanie przestrzeni placu 
Dżemaa el-Fna) z ilustracjami Hansa Wernera 
Geerdtsa, który Goytisolo wydał zaledwie 
przed pięciu laty. Teraz podał imiona trzech 
takich gawędziarzy: jeden to Cherkaoui, 
właściwie analfabeta, wykonawca opowie-
ści (halqa) o rozmowie ptaków, którą przejął 
od swego mistrza zwanego Ślepcem; drugi 
znany pod pseudonimem Sarouk – ten dla 
odmiany wykształcony w szkole koranicz-
nej, wtrącający zatem do swych improwiza-
cji sury Koranu; i trzeci – popularny impro-
wizator zwany „Medykiem owadów” – zręcz-
nie parodiujący drętwą mowę marokań-
skich dziennikarzy telewizyjnych. Ale wszy-
scy gawędziarze z placu Dżemaa el-Fna – czy 
berberscy, czy nawet ci gnaoua, będący 
potomkami niewolników z Czarnej Afryki – 
reprezentują tak zwaną przez Onga wtórną 
oralność, wszyscy oni bowiem słuchają 
radia i nagrań z kaset magnetofonowych. 
Oralność jednak zawsze ma wymiar werbo-
motoryczny (termin Marcela Jousse’a): 
improwizacjom słownym towarzyszą gesty, 
efekty mimiczne, śmiech i płacz – środki 
wyrazu charakterystyczne dla występów  
publicznych.

„Dziedzictwo oralne wpisuje się w inne 
dziedzictwo – znacznie bardziej rozległe 
– które można nazwać niematerialnym”. 

W tym sformułowaniu z mowy Goytisola 
zawiera się już przesłanka przyszłej rewizji 
używanego w UNESCO nazewnictwa.

Marrakeszański plac Dżemaa el-Fna 
został proklamowany oczywiście jako obszar 
kulturowy. Podobny charakter miały prokla-
macje – grającego na bębnach kongo 
– Bractwa Ducha Świętego z Villa Mella 
w Republice Dominikany oraz uzbeckiego 
tumanu Bojsun – głównie ze względu na 
zachowane tam obrzędowe przeżytki zara-
tusztrianizmu. Ale jako obszar kulturowy 
proklamowano też Sosso Bala, czyli święty 
ksylofon króla Sosso znajdujący się w gwinej-
skiej wiosce Niagassola.

Wróćmy jeszcze do placu Dżemaa 
el-Fna. Ten przykład może bowiem pomóc 
nam zrozumieć ewolucję, jaką myślenie 
o dziedzictwie przeszło w UNESCO w ciągu 
niespełna trzydziestu lat: od przyjęcia 
w 1972 roku Konwencji w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego i natu-
ralnego do ogłoszenia w 2001 roku pierw-
szych Proklamacji Arcydzieł Ustnego 
i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości. 
Warto bowiem tutaj przypomnieć, że jednym 
z pierwszych wpisów obiektów marokań-
skich na Listę Światowego Dziedzictwa, 
układaną na mocy Konwencji z 1972 roku 
– drugim w kolejności, zaraz po medy-
nie feskiej – była w 1985 roku cała medyna 
marrakeszańska. Cała, to znaczy takie zabytki 
sięgające XII wieku, jak meczet Kutubijja, 
największy w Marrakeszu, kazba i dwudzie-
stokilometrowe mury miejskie, dziewiętna-
ście monumentalnych bram, a wśród nich 
Bab Agnaou, oraz ogrody Agdal, notabene 
rozpościerające się na czterystu hektarach, 
i ogrody Menara, a także zabytki późniejsze, 
przeważnie szesnastowieczne: ruiny pałacu 
El Badi, medresa Ben Jussufa, grobowce 
Saadytów, kilka okazałych rezydencji. I już 
wtedy – w 1985 roku – wśród chronionych 
zabytków znalazł się też oczywiście plac 
Dżemaa el-Fna, ale jako – jak to określono 
po angielsku – veritable open-air theatre, istny 
teatr pod gołym niebem.
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A potem – niespełna cztery lata po 
międzynarodowej naradzie ekspertów 
w sprawie ochrony ludowych obszarów 
kulturowych, która odbyła się, jak o tym 
była mowa, w Marrakeszu: i nie przypad-
kiem właśnie tam – ten sam słynny marra-
keszański plac został w 2001 roku proklamo-
wany z kolei jako jedno z arcydzieł ustnego 
i niematerialnego dziedzictwa ludzkości. I to 
rozpoznanie było bardziej odpowiednie.

Zresztą prawdę mówiąc, medyna 
marrakeszańska nie dorównuje tej w Fezie – 
w mieście nieprzypadkowo zwanym Mekką 
Zachodu i Atenami Afryki. Największą atrakcją 
Marrakeszu nie są jego zabytki, lecz właśnie 
ów ludowy obszar kulturowy, czyli spektakl 
placu Dżemaa el-Fna. Na tym placu odby-
wają się występy berberskich opowiadaczy 
historii i muzyków gnaoua, tancerzy i akroba-
tów, zaklinaczy węży i treserów małp, połyka-
czy ognia i połykaczy szkła; wyrywa się tam 

zęby i świadczy porady ziołolecznicze, wyko-
nuje tatuaż henną i przepowiada przyszłość; 
tam też wyciska się świeży sok z pomarańczy, 
tam krążą sprzedawcy wody w swych trady-
cyjnych strojach z gór Rif – w ogóle kwit-
nie gastronomia i handel, w tym nie całkiem 
legalna sprzedaż kifu, czyli marokańskiej 
marihuany. Ten plac to bijące serce medyny 
– ba, całego miasta, a zdaniem niektórych: 
serce Maroka. Rano i w południe nic tam nie 
ma, chyba że marmurowa tablica upamięt-
niająca proklamację UNESCO; dopiero po 
południu rozkładają się stragany i zaczynają 
się występy, które będą trwać do północy. 
I tak co dzień – już prawie tysiąc lat. Niejasna 
jest etymologia nazwy placu – po arabsku 
jāmi’ al-fanā’: może ona oznaczać plac bez 
meczetu, ale może też oznaczać – i tę etymo-
logię podaje się częściej – zgromadzenie 
umarłych. To drugie znaczenie miałoby przy-
pominać fakt, że w dawnych czasach – aż do 
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XIX wieku – na placu urządzano targ niewol-
ników i dokonywano publicznych egzekucji. 
Ale niezależnie od słuszności tej etymologii 
nazwa zgromadzenie – albo lepiej: groma-
dzenie się, zbieranie i skupianie się – trafnie 
oddaje społeczną funkcję tego placu jako 
obszaru kulturowego. A ponieważ współ-
czesność – każdego wieczoru rozgrywa-
jąca się od nowa – spotyka się tam i harmo-
nijnie łączy się z tradycją, przeto można ów 
plac uznać za miejsce kohabitacji żywych 
i umarłych. Jako swego rodzaju théâtre en 
plein air, wiecznie oczarowujący docierają-
cych tu i krążących po nim przechodniów, 
zasługuje on na miano zgromadzenia umar-
łych, bo teatr zawsze przecież jest przelotną 
materializacją zjaw.

Jeszcze jedna proklamacja z 2001 
roku pozwala uchwycić subtelną niekiedy 
różnicę między omawianymi proklamacjami 
a wpisami na Listę Światowego Dziedzictwa: 
to sztuka rzeźbienia krzyży i ich symbo-
lika (zgłoszenie Litwy przy poparciu Łotwy). 
W tym wypadku nie chodzi o słynną Górę 
Krzyży (Kryžių kalnas) nieopodal Szawli 
(litewskie Šiauliai, żmudzkie Šiaulē), na której 
notabene stoi – jak się szacuje – bez mała 
57 000 krzyży (w tym grubo ponad setka 
wysokich na więcej niż cztery metry), lecz 
o samo rzemiosło – o tradycyjną umiejęt-
ność wykonywania krzyży z drewna dębo-
wego, pokrytych rzeźbionymi wzorami kwia-
towymi lub geometrycznymi i często nakry-
tych daszkiem, a także o obrzędy ich świę-
cenia, a potem przynoszenia do nich darów: 
potraw, różańców, pieniędzy, kolorowych 
chust lub fartuszków z okazji wesela lub 
zaklinania płodności.

Jeszcze dwukrotnie ogłaszano Prokla- 
macje Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości: w 2003 roku było ich 
więcej – 28, w 2005 roku – aż 43, co w ciągu 
czterech lat dało łącznie 90 proklamacji.

Ale dokładnie w połowie realizowania 
tej procedury dojrzała już w łonie UNESCO 
idea przyjęcia nowej konwencji – nazwa-
nej, nareszcie trafnie, Konwencją UNESCO 

w sprawie ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. Stało się to podczas 32. 
sesji Konferencji Generalnej w Paryżu dnia 
17 października 2003 roku. Dziedzictwo 
niematerialne zostało w tej konwencji zdefi-
niowane jako praktyki czy zwyczaje, wyobra-
żenia, formy ekspresji, wiedza oraz umiejęt-
ności, jak również związane z nimi narzę-
dzia i instrumenty, przedmioty, artefakty 
oraz przestrzenie czy obszary kulturowe. 
W Konwencji z 2003 roku została szczególnie 
podkreślona perspektywa emiczna: mowa 
jest o elementach, które same wspólnoty, 
same grupy i niekiedy – w określonych przy-
padkach – same jednostki uznają za część 
własnego dziedzictwa kulturowego. W tej 
sytuacji słusznie zrezygnowano z pojęcia 
masterpieces, chefs-d’œuvre, bo przecież żeby 
coś mianować arcydziełem, trzeba by przy-
jąć jednolite kryteria oceny, a to w praktyce 
oznacza, jeśli nie narzucanie paradygmatu 
europejskiej tradycji estetycznej, to panosze-
nie się ekspertów wydających sądy w języku 
europejskiej teorii sztuki. Wyszczególniono, 
tytułem przykładu, tradycje i przekazy ustne, 
w tym język jako nośnik niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego; sztuki widowi-
skowe czy wykonawcze (po francusku arts 
du spectacle, po angielsku performing arts, po 
rosyjsku ispołnitielskije iskusstwa); społeczne 
praktyki i zwyczaje, obrzędy i rytuały, święta 
i uroczyste obchody; wiedzę oraz praktyki 
i zwyczaje dotyczące przyrody i wszech-
świata; tradycyjne umiejętności związane 
z rzemiosłem.

Zgodnie z artykułem 31, ustęp 3, po 
wejściu w życie Konwencji z 2003 roku nie 
przewidywano już kolejnych Proklamacji 
Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dzie- 
dzictwa Ludzkości. A skoro Konwencja 
weszła w życie 20 kwietnia 2006 roku – po 
upływie trzech miesięcy od dnia złoże-
nia trzydziestego dokumentu jej ratyfika-
cji (bądź też przyjęcia, zatwierdzenia lub 
przystąpienia do niej – w zależności od 
procedur konstytucyjnych w poszczegól-
nych państwach) – to w 2007 roku już nie 



ogłoszono czwartej Proklamacji. Natomiast 
zgodnie z tym samym artykułem 31, ustęp 1, 
Konwencji z 2003 roku wszystkie 90 dotych-
czasowych proklamacji zostało w 2008 roku 
przeniesione na nową Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego  
ludzkości.

Wśród nich była proklamacja z 2003 roku: 
tradycje przekazu ustnego Pigmejów Aka 
(zgłoszenie Republiki Środkowoafrykańskiej). 
Jednak pod tą niewyszukaną w danym 
kontekście nazwą kryła się czterogłosowa 
polifonia wokalna, oparta na wariacjach osti-
natowych, której improwizowane wykony-
wanie przy użyciu charakterystycznej tech-
niki jodłowania, do wtóru bębna enzeko, 
harfy geedale-bagongo i łuku muzycznego 
mbela, połączone z klaskaniem w dłonie, jest 
nieodłączne od tańców i od wszelkich obrzę-
dów plemiennych związanych z polowa-
niami, miodobraniem, zakładaniem nowych 
obozowisk czy pogrzebami. Tej sztuki uczą się 
u Pigmejów Aka (nazwa własna: BiAka) wszy-
scy, ponieważ w tym plemieniu śpiewają, 
grają, klaszczą i tańczą zawsze wszyscy razem.

Tym, co wprawia w zdumienie etnomu-
zykologów, jest fakt, że polifoniczny śpiew 
Pigmejów Aka przybiera na ogół formę zbli-
żoną do passacaglii wariacyjnej. Znaczy 
to, że ich muzyka – nigdy niezapisywana, 
tworzona spontanicznie od niepamiętnych 
czasów – reprezentuje stopień komplikacji, 
jaki muzyka europejska osiągnęła dopiero 
w XIV wieku, wraz z pojawieniem się tenden-
cji nazywanej Ars Nova.

Jak to? – ktoś zapyta. Mielibyśmy 
porównywać śpiewy Pigmejów do słyn-
nej Passacaglii c-moll Bacha z początku XVIII 
wieku albo do Passacaglii opus 1 Antona 
Weberna z początku wieku XX? Odpowiedź 
brzmi: Właśnie tak. Zresztą w grudniu 1999 
roku w paryskim Théâtre du Châtelet zesta-
wiono te śpiewy z muzyką Györgya Ligetiego, 
czołowego kompozytora drugiej połowy 
XX wieku (spopularyzowanego dzięki 2001: 
Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka), a na 
dysku wytwórni Teldec African Rhytms, 

nagranym w latach 2001-2002, jeszcze przed 
ogłoszeniem proklamacji, śpiewy Pigmejów 
zostały skojarzone nie tylko z utworami 
Ligetiego, ale też Steve’a Reicha, jednego 
z najwybitniejszych minimalistów.

Muzykowanie Pigmejów Aka jest może 
przede wszystkim wyrazem sposobu funk-
cjonowania więzi w tej społeczności łowiec-
ko-zbierackiej żyjącej w dorzeczu Ubangi, 
ujawnia też ich sposób odnoszenia się do 
przodków i do duchów. Nikt nie trzyma się 
z boku, uczestniczą wszyscy, każdy wybiera 
i prowadzi swój głos, improwizując dowolnie, 
a jednak w stałym kontrapunkcie z innymi 
głosami. Sprawia to wrażenie ogromnej 
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mnogości wariantów i niekończącej się 
melodii – a takie przecież jest w swej istocie 
harmonijne życie społeczne. Muzykowanie 
Pigmejów Aka stanowi zatem wybitny przy-
kład tego, czemu wielki antropolog francu-
ski Marcel Mauss nadał miano całościowego 
faktu społecznego i potwierdzenie myśli 
jego kontynuatora, Claude’a Lévi-Straussa, 
o ścisłym związku między muzyką a mito-
logią. To, co w XVII wieku w Europie zastą-
piło myślenie mityczne, rozdzielając się przy 
tym na wielkie formy muzyczne – powieść 
i refleksję naukową – u Pigmejów Aka wciąż 
pozostaje jedną skondensowaną cało-
ścią – oszałamiająco bogatą, w której sensy 

nieodłączne są od brzmień, a societas, struk-
tura czy organizacja społeczna, nie wyab-
strahowują się z communitas, bezpośred-
niego i intensywnego doznania połączenia 
we wspólnym śpiewie i klaskaniu w dłonie: 
połączenia żywych z żywymi i z umarłymi, 
i jeszcze z wszystkimi duchami, nie wyłącza-
jąc duchów lasów równikowych, a poprzez 
nie z całą przyrodą.

Trudno o prostszy i doskonalszy przykład 
niematerialnego dziedzictwa, ulotnego, ale 
bezcennego, „żywego dobra kultury”, które 
powinno podlegać ochronie.

Leszek Kolankiewicz
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I 

Zagadnienia z ochrony 
niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego



Tworzenie ozdób z bibuły, 
fot. Dariusz Bogacz



K onwencja UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturo-

wego z 2003 roku ma wyznaczone cztery 
główne cele, określone w artykule 1. Są to: 
•	 ochrona niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, 
•	 zapewnienie poszanowania dla niemate-

rialnego dziedzictwa kulturowego wspól-
not, grup i jednostek, 

•	 zwiększanie świadomości w zakresie 
znaczenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego na poziomie lokalnym, krajo-
wym i międzynarodowym i zapewnianie 
wzajemnego rozumienia i uznania oraz 

•	 zapewnianie międzynarodowej współ-
pracy i pomocy. 

Jednym z kluczowych celów jest przede 
wszystkim zachowanie „żywego” niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego, definiowana 
przez tekst Konwencji UNESCO z 2003 roku 
jako środki mające na celu zapewnienie prze-
trwania niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego, w tym jego: 
identyfikację, dokumentację, badanie, 
zachowanie, zabezpieczenie, promo-
wanie, wzmacnianie i przekazywanie, 
w szczególności przez edukację formalną 

i nieformalną, jak również rewitalizację 
różnych aspektów tego dziedzictwa.

Aby chronić niematerialne dziedzic-
two kulturowe, potrzebne są środki różniące 
się od tych, wykorzystywanych do ochrony 
zabytków, miejsc i przestrzeni przyrod-
niczych.

Ochrona rozumiana jest tutaj jako utrwa-
lenie, zachowanie i przekazanie dziedzic-
twa następnym pokoleniom, co spra-
wia, że jest ono wciąż żywe, a jednocze-
śnie może się zmieniać i dostosowywać. 
Dotyczy to przede wszystkim przekazywa-
nia umiejętności oraz wiedzy o jego znacze-
niu. Ochrona skupia się głównie na proce-
sach przekazywania elementów dziedzic-
twa niematerialnego z pokolenia na pokole-
nie, (np.: w opowieściach, pieśniach, obrzę-
dach rodzinnych, ceremoniach lokalnych czy 
w przekazie umiejętności z ojca na syna albo 
z mistrza na ucznia), a nie na wytwarzaniu 
konkretnych środków, za pomocą których 
jest wyrażane (takich jak przedstawienia 
taneczne, pieśni, instrumenty muzyczne czy  
rzemiosło). 

Konwencja przywiązuje ogromną 
wagę do przekazywania, co odzwierciedla 
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zaangażowanie w zapewnianie przyszłym 
pokoleniom wiedzy, umiejętności i prak-
tyk dziedziczonych po minionych pokole-
niach. Można powiedzieć, że ochrona ma tak 
naprawdę na celu umożliwienie trwałego 
zachowania związanych z niematerialnym 
dziedzictwem kulturowym praktyk, wyobra-
żeń, przekazów, wiedzy i umiejętności oraz 
związanych z nimi materialnych przejawów 
przez zainteresowane wspólnoty, grupy lub 
jednostki. Przekazywanie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ma miejsce wtedy, 
kiedy osoby je kultywujące i inni przedstawi-
ciele kultury w obrębie społeczności prze-
kazują je dalej na różne formalne i niefor-
malne sposoby. Przekazywanie takiego dzie-
dzictwa często obejmuje komunikowa-
nie znaczenia, historii i powiązanych warto-
ści, a nawet uznanie i docenianie danego  
wyrazu kultury.

W przypadku widowiska prezentowa-
nego przez daną społeczność różnica nie 
leży w zewnętrznym aspekcie występu, ale 
w fakcie, że istnieje wspólnota bądź grupa 
osób, które przekazują ten wyraz z pokolenia 
na pokolenie, i którym daje to poczucie tożsa-
mości i ciągłości. Zmienia się on z dekady na 
dekadę, bo za każdym razem przedstawia go 
inna grupa, wciąż jednak ma on dla wspól-
noty stałe znaczenie. 

Zupełnie inne znaczenie ma sztuka wido-
wiskowa, skopiowana z tradycyjnej praktyki, 
za którą nie stoi żadna wspólnota, a jedynie 

tancerze i muzycy, odgrywający pewną rolę, 
którzy otrzymują za swój występ wynagro-
dzenie. 

Jak więc widzimy, ochrona niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego polega głów-
nie na podtrzymaniu woli zachowania i prze-
kazania tych aspektów dziedzictwa niema-
terialnego, które są ważne dla następnych 
pokoleń przez wspólnoty, grupy i jednostki.

Aby dziedzictwo niematerialne wciąż 
było żywe, musi przede wszystkim pozostać 
istotne dla danej społeczności, być regular-
nie praktykowane i przyswajane w jej obrę-
bie i pomiędzy pokoleniami. Działania mające 
na celu ochronę muszą zatem angażować 
wspólnoty, grupy, a w niektórych wypadkach 
także jednostki, które kultywują takie dziedzic-
two. Społeczności same muszą brać udział 
w identyfikowaniu i definiowaniu niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego – to 
właśnie one decydują o tym, które praktyki 
stanowią część ich dziedzictwa kulturowego.

Chronić możemy na wiele różnych 
sposobów. Jednym z nich są działania 
prowadzone przez różnorodne stowarzy-
szenia, fundacje, mające na celu m.in. doku-
mentowanie tego dziedzictwa, jego wzmac-
nianie oraz powszechne propagowanie. 
Zaprezentowane w tej publikacji przykłady są 
rodzajem takich dobrych praktyk dziejących 
się na terenie całej Polski i oczywiście są one 
jednocześnie jedynie małą częścią licznych 
działań podejmowanych w naszym kraju.
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W światowym dyskursie na temat dzie-
dzictwa kulturowego coraz częściej 

postrzegane jest ono w sposób holistyczny, 
przy odejściu od jednoznacznego podziału 
na jego materialne i niematerialne rodzaje. 
Traktuje się je jako pewną wielowymia-
rową całość. W niektórych zjawiskach silniej 
przejawiają się cechy materialne, w innych 
– te czysto ideowe, jednak często trudno 
jednoznacznie wskazać cechę dominującą, 
ponieważ dziedzictwo niematerialne reali-
zuje się poprzez obiekty materialne albo 
odsyła do nich i odwrotnie: dziedzictwo 
materialne posiada silne związki ze sferą  
symboliczną. 

W polskim systemie prawnym – za 
wyjątkiem Konstytucji RP – nadal domi-
nuje tendencja do wyraźnego rozgrani-
czania dziedzictwa na materialne i niema-
terialne lub nawet niedostrzeganie istnie-
nia tego drugiego typu dziedzictwa. Myśl ta 
znajduje swój wyraz w jedynym akcie praw-
nym dotyczącym wyłącznie ochrony dzie-
dzictwa kulturowego: ustawie z dn. 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Oznacza to, że wszelkie prawnie 
uznane środki ochronne biorą pod uwagę 

przede wszystkim potrzeby ochrony dzie-
dzictwa materialnego: zabytków. 

Pomimo że w Polsce jak dotąd nie 
powstały odrębne przepisy prawne chro-
niące niematerialne dziedzictwo kulturowe, 
istniejące zapisy mogą być interpretowane 
w sposób, który nakazuje i umożliwia podej-
mowanie działań ochronnych. Pierwszym 
z nich jest Ustawa zasadnicza – Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Już Preambuła, 
której zadaniem jest wyjaśnienie celów doku-
mentu i ideologii stojącej u jego podstaw, 
wzywa do ochrony poprzez przekaz między-
pokoleniowy tysiącletniego dorobku kulturo-
wego naszego państwa:

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, 
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwe-
rennego i demokratycznego stanowienia o Jej 
losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele 
Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga 
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, 
dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, 
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych 
źródeł, równi w prawach i w powinnościach 
wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni 
naszym przodkom za ich pracę, za walkę 
o niepodległość okupioną ogromnymi 
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ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrze-
ścijańskim dziedzictwie Narodu i ogól-
noludzkich wartościach, nawiązując do 
najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej 
Rzeczypospolitej, zobowiązani, by prze-
kazać przyszłym pokoleniom wszystko, 
co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, 
złączeni więzami wspólnoty z naszymi 
rodakami rozsianymi po świecie, (…) 
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem 
lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa 
(…).

Za podstawę prawnej ochrony dziedzic-
twa kulturowego, w tym niematerialnego, 
należy uznać artykuły, które pojawiają się 
już na samym początku Konstytucji, gdzie 
w artykule 5, określającym katalog najważ-
niejszych zadań publicznych znajdujących 
się w gestii państwa, użyte zostało ogólne 
pojęcie „dziedzictwa narodowego”, umoż-
liwiające szeroką i elastyczną jego interpre-
tację:

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodle-
głości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywa-
tela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrów-
noważonego rozwoju. 

Pomimo że Konstytucja RP została 
uchwalona na 6 lat przed uchwaleniem 
Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
a więc przed czasem, w którym ochrona 
tego dziedzictwa stała się kwestią istotną dla 
społeczności międzynarodowej, w artykule 6 
ust. 1 Konstytucji RP pojawił się zapis, który 
można interpretować jako odnoszący się 
bezpośrednio do konieczności zarządzania 
m.in. niematerialnymi dobrami kultury i ich 
ochrony: 

Rzeczpospolita Polska stwarza warunki 
upowszechniania i równego dostępu do 
dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości 
Narodu Polskiego, jego trwania i rozwoju.

Wykorzystane zostało ogólnie okre-
ślenie „dobra kultury”, które można inter-
pretować zarówno jako odnoszące się do 
zabytków, jak i do dóbr kultury duchowej. 
Co istotne, dostrzeżony został ich związek 
z tożsamością Narodu i poczuciem jego 
trwania w czasie oraz jego rozwoju. Cechy te 
zostaną w późniejszym dokumencie, jakim 
jest Konwencja UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

Stare księgi,  
fot. Archiwum Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa
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uznane za definiujące dziedzictwo niema-
terialne. 

W ustępie 2 tego samego artykułu 
czytamy: Rzeczpospolita Polska udziela 
pomocy Polakom zamieszkałym za granicą 
w zachowaniu związków z narodowym 
dziedzictwem kulturalnym. 

Tak więc państwo jest zobowiązane do 
podtrzymywania tożsamości narodowej, 
na bazie m.in. dziedzictwa niematerialnego 
także rodaków mieszkających poza grani-
cami naszego kraju. 

Warto podkreślić, że artykuły 5. i 6. należy 
traktować jako odnoszące się do dziedzictwa 
właśnie w ujęciu holistycznym, bez rozgrani-
czenia na jego typ materialny i niematerialny. 

Artykuł 73. Konstytucji podkreśla, że 
każdemu zapewnia się wolność twórczości 
artystycznej, badań naukowych oraz ogła-
szania ich wyników, wolność nauczania, 
a także wolność korzystania z dóbr kultury. 
Oznacza to, że obywatele mają prawo do 
korzystania z dorobku kulturowego prze-
szłych pokoleń, a państwo winno im to 
umożliwić. 

Aktem prawnym, który umożliwia dzia-
łania nakierowane na ochronę dziedzictwa 
jest wspomniana już ustawa z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Reguluje ona kwestie związane 
z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym 
i jego ochroną. Nie występują w niej jednak 
bezpośrednie odniesienia do dziedzictwa 
niematerialnego, a wszelkie rozwiązania 
dostosowane są raczej do potrzeb elemen-
tów dziedzictwa istniejących w postaci fizycz-
nej. Nie powinno to dziwić, wziąwszy pod 
uwagę fakt, że ustawa wywodzi się z Dekretu 
Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami 
sztuki i kultury podpisanego 31 października 
1918 roku, uchwalonego w celu ochrony 
dóbr dziedzictwa kulturowego w momen-
cie odzyskania przez Polskę niepodległości, 
co determinowało tendencje ustawodawcze 
i priorytety odradzającego się, doświadczo-
nego przez wojnę państwa. Geneza obec-
nej ustawy leży także w Rozporządzeniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 
1928 r. o opiece nad zabytkami, tworzącego 
podstawy prawne dla obowiązującego do 
dzisiaj rejestru zabytków. Rozwiązania te są 
natomiast nieadekwatne w przypadku prób 
ochrony dziedzictwa niematerialnego, gdyż 
polegają przede wszystkim na zabezpiecze-
niu i zachowaniu elementów dziedzictwa 
w nienaruszonym stanie. Ochrona dziedzic-
twa niematerialnego powinna natomiast, 
przy uznaniu zmiennej natury zjawisk wcho-
dzących w jego zakres, koncentrować się 
raczej na wzmocnieniu przekazu międzypo-
koleniowego jego przejawów. 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami tworzy trzon zespołu regulacji 
prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Powiązane z nią ustawy mające 
wpływ na działania związane z ochroną dzie-
dzictwa, to: ustawa o muzeach, ustawa 
o bibliotekach, ustawa o języku polskim, 
ustawa – Prawo ochrony środowiska, ustawa 
o ochronie przyrody, ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa 
– Prawo budowlane, ustawa o ochronie 
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danych osobowych, ustawa o ochronie infor-
macji niejawnych. 

Na szczególną uwagę zasługują: ustawa 
o języku polskim, upatrująca w języku ojczy-
stym źródła tożsamości narodowej; ustawa 
– Prawo ochrony środowiska, która silnie 
koncentruje się na wartościach kulturo-
wych krajobrazu, oraz ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, która 
nakazuje uwzględniać kwestie dziedzictwa 
kulturowego podczas planowania inwe-
stycji. Odniesienia do ochrony dziedzictwa 
niematerialnego znajdują się także w usta-
wie o muzeach z 21. listopada 1996 r., która 
jako zadania muzeów w tej sferze wymie-
nia informowanie o wartościach i treściach 
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie 
podstawowych wartości historii, nauki i kultury 
polskiej oraz światowej, kształtowanie wartości 
poznawczej i estetycznej (. . . ) .

Tak więc pomimo braku odrębnych 
regulacji prawnych dotyczących ochrony 
dziedzictwa w różnych jego formach jest 
możliwe wykorzystanie istniejącego prawa 
w celu podejmowania różnego rodzaju dzia-
łań w tym zakresie. 

Ogromnym postępem na drodze do 
objęcia ochroną przejawów kultury ducho-
wej w naszym kraju jest ratyfikacja przez 
Polskę w 2011 roku Konwencji UNESCO 
w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego z 2003 r. Konwencja 
jest międzynarodowym aktem praw-
nym, który wzywa swoich sygnatariuszy do 

tworzenia m.in. ram prawnych na pozio-
mie krajowym, umożliwiających ochronę 
kultury duchowej. Fakt przystąpienia do 
konwencji z 2003 r. ma niezmiernie istotne 
i pozytywne konsekwencje ze względu na 
istniejące zapisy prawa polskiego; zgodnie 
z artykułem 87 ust. 1 Konstytucji RP, raty-
fikowane umowy międzynarodowe (takie 
jak Konwencja UNESCO z 2003 r.), stają się 
źródłem powszechnie obowiązującego 
prawa. Przepis ten jest wzmocniony przez art. 
9 Konstytucji, zobowiązujący do przestrzega-
nia prawa międzynarodowego. Tym sposo-
bem, pomimo braku odrębnego aktu praw-
nego nakazującego objęcie ochroną przeja-
wów dziedzictwa niematerialnego w naszym 
kraju, ratyfikowana przez Polskę konwencja 
staje się podstawą do prowadzenia działań 
tego typu. 

Kwestią, która pozostaje do rozstrzygnię-
cia, jest ewentualna nowelizacja lub uchwa-
lenie osobnej ustawy regulującej ochronę 
przejawów dziedzictwa niematerialnego 
w przyszłości. Być może korzystnym działa-
niem stałoby się wypracowanie aktu praw-
nego, który pozwalałby na ochronę dziedzic-
twa kulturowego znajdującego się na tere-
nie naszego kraju jako całości. Regulacja taka 
musiałaby jednak zostać stworzona z dużą 
ostrożnością i z wyczuciem, z uwzględnie-
niem wytyczanych opracowanych przez 
UNESCO odnośnie do środków ochrony 
dostosowanych do potrzeb niematerialnych 
aspektów tego dziedzictwa. 
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Ratyfikowana przez Polskę Konwencja 
UNESCO w sprawie ochrony niemate-

rialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. 
nakłada na Państwa-Strony obowiązek 
inwentaryzacji zjawisk z zakresu tego dzie-
dzictwa znajdujących się na terytorium 
danego kraju zgodnie z zaleceniami i stan-
dardami Konwencji UNESCO z 2003 roku.

15 stycznia 2013 r. w Olsztynie odbyła 
się konferencja prasowa „Dziedzictwo 
niematerialne – promocja naszej tożsa-
mości”, podczas której Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro- 
dowego, Generalny Konserwator Zabytków 
Piotr Żuchowski ogłosił otwarcie naboru na 
Krajową listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

Utworzenie Krajowej listy niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego ma niezwy-
kle istotne znaczenie: jest to przedstawienie 
bogactwa i różnorodności żywego dziedzic-
twa niematerialnego oraz wyrażenie uznania 
dla społeczności kultywujących własne trady-
cje. Jednocześnie stwarza ona podstawę 
do umieszczenia przejawów niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego z terenu 
naszego kraju na międzynarodowych 

listach Konwencji UNESCO. Będzie to istotny 
element promocji polskich tradycji w świecie.

Krajowa lista jest prowadzona przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Społeczności lokalne bądź ich przedstawiciele 
mogą zgłaszać na tę listę swoje propozycje 
zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. Nadesłane wnioski opinio-
wane są na rzecz Ministra przez Radę ds. 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W Narodowym Instytucie Dziedzictwa 
zostały opracowane procedury i wniosek 
wpisu na Krajową listę niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, co stanowi realizację 
jednego z wymogów Konwencji UNESCO 
z 2003 roku, będąc jednocześnie niezmier-
nie wartościowym programem dokumen-
tującym żywe niematerialne dziedzictwo 
naszego kraju.

Lista ta ma charakter informacyjny, stano-
wiąc formę upowszechniania elementów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
z terenu Polski. Jej rolą w żaden sposób nie 
jest wartościowanie poszczególnych zjawisk, 
które się na niej znalazły. Poszczególne 
elementy powinny być ważnym czyn-
nikiem integrującym dla zgłaszającej go 

Krajowa lista 
niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego
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społeczności oraz wspierającym bądź budu-
jącym tożsamość danej grupy.

Wpis jest dokonywany na wniosek grup, 
wspólnot oraz organizacji pozarządowych. 
W uzasadnionych przypadkach, tj. jeżeli dany 
element dziedzictwa niematerialnego kulty-
wowany jest jedynie przez pojedyncze osoby, 
wpis może zostać dokonany również na wnio-
sek jednostek. Należy jednak pamiętać, że to 
same społeczności decydują o chęci wpisania 
danego zjawiska na tę listę. Żaden zewnętrzny 
ekspert, żadni polityczni decydenci ani 
międzynarodowe jury nie mogą za nich decy-
dować. Decyzja należy do osób praktykują-
cych i kultywujących określone dziedzictwo 
oraz realizujących je i uznających za własne. 
Ta podstawowa zasada stanowi samo sedno 
Konwencji i niesie ze sobą ogromne konse-
kwencje w zakresie jej realizacji.

Wniosek powinien być złożony zgodnie 
z formularzem wniosku.

Do wniosku powinny zostać dołączone 
załączniki: 
a. deklaracja zgody depozytariuszy: grupy, 

wspólnoty lub jednostek związanych 
z danym elementem niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego na dokonanie 
wpisu,

b. informacja o zgodzie depozytariuszy 
i wyborze upoważnionego przedstawi-
ciela grupy lub wspólnoty (patrz pkt 4.4.),

c. plan działań podtrzymujących żywotność 
i służących ochronie elementu,

d. dokumentacja elementu, 
e. umowa licencyjna dotycząca materiałów 

graficznych i multimedialnych 
f. stanowiących dokumentację elementu.

Złożenie wniosku powinno zostać po- 
przedzone konsultacjami z depozytariuszami 

elementu niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego nominowanego do wpisu na Krajową 
listę. W czasie tych konsultacji depozytariusze 
powinni wyrazić zgodę na wpis oraz powi-
nien zostać wyłoniony upoważniony przed-
stawiciel. Przedstawiciel ten, w imieniu grup 
lub wspólnot związanych z nominowanym 
elementem, podpisuje wniosek i załącz-
niki do wniosku, w tym deklarację zgody na 
wpis elementu na Krajową listę. Jeżeli kilka 
podmiotów składa wspólny wniosek, podpis 
może zostać złożony przez jednego wspól-
nego przedstawiciela lub przez przedstawi-
cieli każdego podmiotu z osobna. W charak-
terze upoważnionego przedstawiciela, za 
zgodą depozytariuszy, może wystąpić m.in. 
osoba lub osoby formułujące wniosek. 

Formularze wraz z informacją o sposo-
bie ich wypełnienia dostępne są na stro-
nach internetowych Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa (http://niematerialne.nid.pl).

Pierwsze wpisy na Krajowej 
liście niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego
W 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Małgorzata Omilanowska 
dokonała pierwszych wpisów na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego. Rozpoczynające krajowy spis zjawi-
ska to:
1. Rusznikarstwo artystyczne i historyczne 

– wyroby według tradycyjnej szkoły 
cieszyńskiej,

2. Szopkarstwo krakowskie,
3. Pochód Lajkonika,
4. Flisackie tradycje w Ulanowie,
5. Procesja Bożego Ciała w Łowiczu.
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Ochrona dziedzictwa niematerialnego 
jest podstawowym celem ratyfikowa-

nej przez Polskę w 2011 r. konwencji UNESCO 
z 2013 r. w sprawie ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z tą 
konwencją, ochrona dziedzictwa niematerial-
nego oznacza działania obejmujące identy-
fikację, dokumentację, badanie, zachowanie, 
zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie 
i przekazywanie (w szczególności poprzez 
edukację formalną i nieformalną) oraz rewi-
talizację tego dziedzictwa.

Na mocy Konwencji wszystkie działania 
chroniące dziedzictwo niematerialne muszą 
być podejmowane za zgodą i przy udziale 
depozytariuszy danych elementów dziedzic-
twa. Depozytariusze z kolei to grupy, wspól-
noty, a niekiedy także pojedyncze osoby 
związane z elementami dziedzictwa niema-
terialnego, praktykujące je i rozumiejące ich 
znaczenie, które czerpią z tego dziedzictwa 
swoje poczucie tożsamości. 

W celu wsparcia sygnatariuszy Kon- 
wencji w działaniach wynikających z jej 
ratyfikacji, UNESCO okresowo wybiera 
i promuje działania i projekty, które uzna 
za najlepiej odzwierciedlające powyższe 

zasady, cele i ducha Konwencji. Powstający 
w ten sposób Rejestr najlepszych praktyk 
zawiera programy, projekty i przedsięwzię-
cia podejmowane w celu ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, które 
wyróżniają się skutecznością i innowacyj-
nością. Dotychczas (sierpień 2014 r.) zostało 
wyselekcjonowanych 11 projektów, które 
są publikowane na stronie internetowej  
UNESCO http://www.unesco.org/culture/ich/ 
oraz w wersji papierowej.

W Rejestrze są prezentowane efek-
tywne działania podejmowane w celu 
ochrony różnorodnych przejawów dziedzic-
twa niematerialnego w różnych częściach 
świata. Te wypróbowane metody ochronne 
mogą zostać zaadaptowane do konkret-
nych potrzeb i wykorzystywane przez 
wszystkie osoby i grupy pragnące podej-
mować działania na rzecz podtrzymania 
żywotności niematerialnych aspektów dzie-
dzictwa. Tak więc Rejestr najlepszych prak-
tyk UNESCO ma służyć jako źródło inspiracji 
i wymiany doświadczeń na polu działań chro-
niących niematerialne dziedzictwo kulturowe. 
UNESCO opracowało 9 kryteriów, wykorzy-
stywanych do oceny zgłoszeń nadsyłanych 
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kryteriów UNESCO dotyczących Rejestru 
najlepszych praktyk. 

Już teraz zachęcamy Państwa do dziele-
nia się swoimi doświadczeniami i projektami 
zrealizowanymi lub wciąż trwającymi doty-
czącymi ochrony dziedzictwa niematerial-
nego. Staną się one cennym źródłem infor-
macji i inspiracji dla wszystkich osób i grup 
prowadzących działalność na rzecz opieki 
nad dziedzictwem niematerialnym.

W drugiej części tego wydawnictwa 
zaprezentujemy wybrane przedsięwzięcia, 
które ukazują różne możliwości działania 
i efekty podejmowanych prac. W tej publika-
cji koncentrujemy się w znacznej mierze na 
działaniach dokumentacyjnych: poznawa-
niu zasobów dziedzictwa niematerialnego.  
W przyszłości będziemy starali się prezen-
tować projekty edukacyjne mające na celu 
zadbanie o trwanie międzypokoleniowego 
przekazu treści dziedzictwa w różnych 
społecznościach. Zapraszamy do lektury!

Mieszkańcy ziemi 
radomskiej podczas 
święcenia pokarmów 
wielkanocnych w Skansenie 
Wsi Radomskiej,  
fot. Julia Włodarczyk

przez Państwa-Strony do Rejestru. Dotyczą 
one, oprócz wspomnianych wcześniej wymo-
gów związanych z udziałem depozytariu-
szy w działaniach ochronnych, udowodnio-
nej efektywności, możliwości zastosowa-
nia działań w innych kontekstach, odzwier-
ciedlenia celów i zasad Konwencji, także 
wymóg dotyczący promowania współpracy 
na różnych poziomach w trakcie wdrażania  
projektu. 

Aby umożliwić dzielenie się doświadcze-
niem i współpracę w ramach ochrony dzie-
dzictwa niematerialnego, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, na wzór UNESCO planuje otwar-
cie listy dobrych praktyk, prezentującej przy-
kłady skutecznych, pomysłowych działań 
podejmowanych przez różnego rodzaju 
instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz 
przez osoby prywatne, które mogą posłu-
żyć za dobry przykład ochrony dziedzictwa 
niematerialnego. Projekty będą wybierane na 
postawie warunków opracowanych na bazie 



Karta identyfikacji 

Data i miejsce identyfikacji:

Nazwa elementu (zjawiska)  Lokalizacja (gdzie zjawisko występuje?)

Inne stosowane nazwy Krótki opis

Wspólnota/grupa/osoba związana  
z elementem (zjawiskiem)

Dane kontaktowe osoby 
wypełniającej formularz

Zdjęcie elementu (opcjonalnie)

Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest 
wielkim dobrem i bogactwem każdej 

osoby, grupy, wspólnoty, każdego narodu. 
Każdy z nas jest związany z jakimiś przeja-
wami tego dziedzictwa, jest ich depozyta-
riuszem. Dlatego zachęcamy do zastano-
wienia się, jakie zwyczaje, obyczaje, trady-
cje, zabawy, umiejętności, opowieści i wszel-
kie inne przejawy dziedzictwa niemate-
rialnego stanowią zasób kulturowy grupy, 
z którą Państwo się identyfikują (społecz-
nej, wyznaniowej itp.). Przekazujemy do 
Państwa dyspozycji zamieszczoną poniżej  

Karta inwentaryzacyjna
krótką tabelę, która stanie się pomocna 
w identyfikacji tych zjawisk. Zachęcamy 
do rozmów z innymi członkami społecz-
ności w celu ustalenia informacji na temat 
opisywanego zjawiska. Karty identyfika-
cyjne będzie można przesyłać za pomocą 
poczty tradycyjnej i elektronicznej na adres:  
niematerialne@nid.pl lub doręczać osobiście 
do ośrodków terenowych NID. Wypełnione 
karty staną się częścią inwentarza dzie-
dzictwa niematerialnego, tworząc zapis 
zasobu kulturowego Polski na początku XXI  
wieku. 
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Gra na dudach,  
fot. Julia Włodarczyk



II 

Ochrona w praktyce



Spotkanie w Żelaznej 
Górze, fot. Archiwum 
Stowarzyszenia 
TRATWA



Opowieść o pracy Stowarzyszenia 
„Tratwa” w niematerialnych obszarach 

dziedzictwa kulturowego muszę rozpo-
cząć od kilku uwag dotyczących specyficz-
nych jej uwarunkowań. Dotyczą one tego, 
co w tym typie działań jest zasadnicze – po 
pierwsze, żywioł pamięci jest ważnym nośni-
kiem zjawisk z zakresu niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego. Kluczowe jest to, kto, 
co i jak pamięta. Po drugie – jak te zasoby 
pamięci i komu są przekazywane, w tym 
szczególne znaczenie ma rodzaj relacji 
międzypokoleniowych. Oba te kompleksy 
zjawisk w regionie Polski, w którym pracu-
jemy mają szczególny, bardzo uwarunko-
wany przeszłością historyczną i specyfiką 
kulturową charakter. 

Działamy na Warmii i Mazurach – 
w regionie, w którym po zakończeniu  
II Wojny Światowej wymieniona została 
prawie cała ludność. Ziemie te mają z tego 
powodu swoją odmienność – tu nic nie jest 
zamknięte, zwarte i jednorodne… To miej-
sce, które skutecznie i dogłębnie przeorała 
historia, wymieszała ludzi, języki, potrzaskała 
pamięć i ciągłość kultury. Działania, które 
prowadziliśmy w oczywisty sposób musiały 
być odmienne od tych, które mają sens na 
obszarach o względnie jednolitej kultu-
rze i żywej jeszcze pamięci o obyczajach 
przodków. Praca w kulturze postmigracyj-
nej wymaga specjalnej uwagi, innych narzę-
dzi i adekwatnej metody. Niemniej nie da 
się w niej uciec od śladów przeszłości, które 
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„Złoty piasek”
czyli o praktykowaniu 
archeologii wspomnień

uparcie się uobecniają. Od pamięci kultu-
rowej, która u wielu spotkanych przez nas 
osób jest wciąż niezwykle silna. Tyle że bytuje 
ona, jak sądzę, w innych rejonach – nie żyje 
już w ramach wspólnoty, staje się czymś 
intymnym. 

Decydującym elementem niemate-
rialnego dziedzictwa społeczności poste-
migracyjnych są opowieści o losach ludzi, 
którzy przybywali na Warmię i Mazury 
albo – jak w wypadku Niemców, Mazurów 
i Warmiaków – doświadczali wędrówki 
w czasie, wędrując przez trzy światy: świat 
tradycyjnej kultury, świat wojny, a wresz-
cie świat utopii „nowego socjalistycznego 
raju”. Pamięć jest najbogatszym zasobem 
i jednocześnie największą siłą dezintegrującą 
społeczność naszego regionu. Bo pamięć 
ta, to pamięć wrogów z czasów wojny; bo 
to pamięć krzywd doznawanych często od 
nowych sąsiadów; pamięć, która w większo-
ści przypadków jest pamięcią ofiary, a nie 
bohatera. Dezintegrująca przede wszystkim 
dlatego, że jej treść, odnosząca się przede 
wszystkim do konfliktów i krzywd, nie dawała 
szansy na znalezienie tego co wspólne – 
wypracowanie wspólnego mitu, do którego 
można się odwoływać jak do fundamentu 
utrzymującego wspólnotę. Mówi się, że 
tworzy ją właśnie to, że jej członkowie mają 
wspólne wspomnienia. 

Możliwość współistnienia tych społecz-
ności przez ostatnie 60 lat osiągnięta została 
przez stłumienie i przemilczanie, a nie przez 



ujawnianie i społeczno-kulturowe prze-
twarzanie doświadczenia historycznego 
i kulturowego ludzi. Jednocześnie prze-
szłość została poddana zakłamaniu i cenzu-
rze – tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej. 
Zablokowana została publiczna przestrzeń 
ekspresji pamięci.

Dyskurs o pamięci oddany wyłącz-
nie państwowej zideologizowanej władzy 
wytwarzał perspektywę, w której można 
było myśleć o sobie wyłącznie w kategoriach 
Polak, Ukrainiec, Niemiec, Mazur. Tworzyło 
to syndrom zwycięzcy – pokonanego. 
Cierpienie – heroizm. Te ramy symboliczne, 
odwołanie do Wielkiej Historii i jej konflik-
tów, decydowały o tym, że „mała, ludzka” 
przeszłość wydawała się nieważna, jeżeli nie 
była ilustracją wielkich procesów. Ale z kolei 
to właśnie ona stanowi obszar umożliwia-
jący podjęcie dialogu i wymiany, tworzenie 

tego co lokalne. To jakby inny zasób, to 
pamięć o ludzkiej dzielności, pamięć o ocale-
niach, o fascynujących, niezwykle unikalnych 
i niepowtarzalnych zdarzeniach wplecionych 
w tę Wielką Historię, o starożytnych obycza-
jach i pieśniach, o miłości, przyjaźni, radości 
i smutku… To pamięć, która jest świadec-
twem nie tylko tego co typowe, poddane 
prawu w ludzkim życiu, ale również tego co 
unikalne, niepowtarzalne, szczególne.

W przypadku młodych ludzi opisywana 
sytuacja skutkowała zahamowaniem żywej 
wymiany myśli z dorosłymi. W związku z tym 
żyjące w „społecznych więzieniach” grupy 
młodzieżowe najczęściej traktowały prze-
szłość kultury jednowymiarowo, były wobec 
niej obojętne lub wyłącznie krytyczne, nie 
potrafiły różnicować, a więc w konsekwen-
cji korzystać z doświadczeń przeszłości. Ten 
brak dialogu z tradycją skazywał konieczne 
dla młodych ludzi poszukiwanie tożsamo-
ści najczęściej na społeczną samotność, 
a w skrajnych przypadkach rodził postawy 
ksenofobiczne. Stąd pomysł, aby nasz projekt 
był przede wszystkim próbą użycia różnych 
form publicznego wyrażania pamięci do 
tworzenia instancji i form dialogu między-
pokoleniowego, otwieraniem nowych 
dróg integracji społecznej i pokoleniowej. 
Zdawaliśmy sobie również jasno sprawę, 
że uczenie się przeszłości musi w czasach 
Internetu i potężnego przyspieszenia cywili-
zacyjnego mieć inną niż kiedyś formę. Relacja 
dorośli – młodzi uległa radykalnej zmianie. 
Dorośli stracili monopol na wiedzę o skutecz-
nych strategiach i prawach życia. Oni i młodzi 
są w analogicznej sytuacji – poszukiwaczy 
adekwatnych rozwiązań wciąż się pojawia-
jących nowych wyzwań. Z tego powodu 
przyjęta przez nas metoda pracy polegała na 
wychodzeniu od pytań, jakie stawiają sobie 
sami młodzi, od tego, co jest dla nich ważne, 
a nie od wybranych przez dorosłych zaso-
bów i wersji przeszłości. 

Przykładem takiego podejścia jest jeden 
z realizowanych przez nas programów – 
„Złoty Piasek”.
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Rozmowa ze świadkami 
historii, fot. Archiwum 
Stowarzyszenia TRATWA 

Księga wędrowna 
stworzona przez 
młodzież uczestniczącą 
w Projekcie, fot. Archiwum 
Stowarzyszenia TRATWA



Program składa się z następujących 
działań:

Historie starego domu 
Młodzi uczestnicy, prowadząc wywiady-ro-
zmowy z krewnymi, sąsiadami, szukają nie 
tyle wiedzy o indywidualnych biografiach 
czy zdarzeniach historycznych, ale takich 
okruchów pamięci, które dla nich samych są 
niezwykłe, tajemnicze i fascynujące, a także 
wiążące się z ich dzisiejszym doświadcze-
niem życia. W trakcie spotkań z animatorami 
projektu analizują zgromadzone informacje, 
poszukują osobistych, istotnych pytań będą-
cych podstawą do kontynuowania rozpoczę-
tego dialogu.

Księgi
Uczestnicy dokonują wyboru najważniej-
szych z ich punktu widzenia historii i opowie-
ści. Jakby z pojedynczych, osobnych ziaren 
„złotego piasku” układali własną opowieść. 
W trakcie warsztatów z artystami plastykami 
przygotowują „opowiadaki” – cykle obrazów-
kolaży będących mnemotechnicznymi zapi-
sami poszczególnych historii, skomponowa-
nych w spójną całość. Te „Księgi” są zapisem 
– jakby „przewodnikiem” wspierającym żywe 
opowiadanie. 

Bractwo ksiąg wędrownych
W ostatniej fazie projektu odbywają się 
publiczne minispektakle młodych „opowia-
daczy” – najpierw w lokalnych środowi-
skach, dla osób, od których opowieści zostały 
zebrane. Jest to oczywiście okazja do spotka-
nia, które zwykle owocuje kolejnymi opowie-
ściami, historiami. Następnie „Księgi” wędrują 

na spotkanie w inne miejsca i z innymi 
ludźmi. Zwykle staramy się, by trafiały do 
środowisk, które przez naszych wiejskich 
opowiadaczy zwykle traktowane są jako 
„lepsze” – do wielkomiejskich szkół i centrów  
kultury.

Spektakle „Bractwa Ksiąg Wędrownych” 
za każdym razem stawały się bardzo inten-
sywnym międzyludzkim spotkaniem, 
niezwykle wzruszającym, niepospolitym,  
takim, które nie tyle jest zamkniętym produk-
tem artystycznym, ale początkiem nowych 
procesów, tak pomiędzy indywidualnymi 
osobami (obserwowaliśmy rodziców i babcie 
odkrywające na nowo swoje dzieci w nowej, 
nieznanej wcześniej roli i w niecodziennym 
kontekście), jak i w społecznościach lokal-
nych, gdzie często ich wieloletni mieszkańcy 
po raz pierwszy dowiadywali się czegoś 
o przeszłości, kulturze i doświadczeniach 
sąsiadów.

Dzięki tym prezentacjom młodzi przeszli 
widoczną metamorfozę. Są bardziej pewni 
siebie, swoich możliwości i zasobów, mają 
własną „opowieść”, która w konfrontacji ze 
środowiskami, przed którymi dotychczas 
odczuwali lęk okazała się istotna, ciekawa, 
atrakcyjna i ważna dla innych. 
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Spotkanie w Żelaznej 
Górze, fot. Archiwum 
Stowarzyszenia TRATWA



Ul. Targowa, lata czterdzieste  
XX w. Na pierwszym planie 
chłopiec z drewnianą zabawką, 
w tle przemieszczająca się 
orkiestra uliczna.  
Dar M. Klukowskiego,  
zb. Muzeum Warszawskiej 
Pragi O/MHW



Do końca XVIII wieku warszawska Praga 
była oddzielnym miasteczkiem, które 

następnie zostało włączone w obręb stolicy. 
W okresie międzywojennym powoli stawała 
się pełnoprawną częścią miasta, zachowu-
jąc przy tym część przedmiejskiej atmos-
fery i charakterystyki. Niemal ominęły ją 
zniszczenia związane z klęską Powstania 
Warszawskiego, które wymazały 85% dawnej 
Warszawy. Jednak w kolejnych latach, wsku-
tek licznych zaniedbań i negatywnych ocen 
zabudowy „kapitalistycznego miasta”, jak 
w PRL oceniano przedwojenną Warszawę, 
stała się dzielnicą niebezpieczną i zdegra-
dowaną. Obecnie trwa proces rewitalizacji, 
a jednym z jego elementów jest utworze-
nie muzeum poświęconego historii dziel-
nicy które powstaje jako pierwsza publiczna 
placówka tego typu na prawym brzegu 
Wisły. 

Pośród działań podejmowanych przez 
muzeum projekt archiwum historii mówio-
nej jest szczególnie istotny. Ma na celu 
nagrywanie, archiwizację oraz udostępnianie 
relacji dawnych mieszkańców prawobrzeż-
nych rejonów miasta po to, by w postaci 
utrwalonych cyfrowo opowieści zachować 

Archiwum  
historii mówionej 
Muzeum Warszawskiej Pragi 
Oddział Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy
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ich wiedzę i doświadczenia dla przyszłych 
pokoleń. Pojawiają się w nich wątki doty-
czące m.in. przedwojennych realiów życia 
oraz świadectwa z czasu wojny i okupacji. 
Istotną część nagrań tworzą też wspomnie-
nia dotyczące specyfiki dzielnicy, charaktery-
zujące społeczność, życie rodzinne i towa-
rzyskie, wygląd ulic i domów, a także opisu-
jące funkcjonowanie drobnych warsztatów, 
bazarów i sklepików, jak również instytu-
cji publicznych i okolicznych fabryk. W rela-
cjach pojawiają się też sprawy tak ulotne, jak 
charakterystyczne zapachy czy zapamiętane 
dźwięki i smaki, a także przytoczenia popular-
nych powiedzonek i piosenek, gier i zabaw 
dziecięcych, opisy klimatu panującego na 
Bazarze Różyckiego i innych miejscach dziel-
nicy. Mamy nadzieję, że w przyszłości możli-
wość poznania historii i dnia codziennego tej 
dzielnicy Warszawy poprzez opowieści ludzi 
z nią związanych pozwoli nowym mieszkań-
com docenić jej unikalną atmosferę, ducha 
miejsca oraz sprawi, że poczują się z nią bliżej 
związani, bardziej zakorzenieni, a przez to 
skłonni również dbać o jej dziedzictwo. 

Obecnie projekt koncentruje się na dzia-
łalności dokumentacyjnej, a więc przede 



wszystkim na rejestrowaniu opowieści. Stan 
zbioru to ponad 300 nagrań, trwających od 
jednej do nawet kilkunastu godzin powsta-
łych podczas jednego lub kilku spotkań. Są 
one uporządkowane w osobnych katalo-
gach przypisanych do poszczególnych osób 
i przechowywanych na dyskach zapasowych 

(podwójne kopie). Większość z nich została 
także transkrybowana i opracowana, m.in. 
pod kątem przypisania do poszczególnych 
rejonów prawobrzeżnej Warszawy i kluczo-
wych haseł tematycznych.

Proces rejestracji opowieści mieszkań-
ców jest jednocześnie sposobem dowar-
tościowania seniorów, daje im poczu-
cie bycia potrzebnym i wartościowym 
poprzez dzielenie się ich doświadczeniem 
i wiedzą. Świadczy o tym choćby fakt, że 
wielu z naszych rozmówców to osoby, które 
same zgłosiły się do muzeum, słysząc o jego 
powstawaniu, przynosząc rodzinne foto-
grafie, pamiątki, a co za tym idzie – dzie-
ląc się także opowieściami. Po otwarciu 
muzeum (2014/2015 rok) będzie to ogól-
nodostępne archiwum, z którego korzystać 
będą mogli wszyscy zainteresowani (miesz-
kańcy, turyści, badacze). Relacje mieszkań-
ców Pragi będą też podstawą ekspozycji 
stałych i czasowych oraz projektów eduka-
cyjnych. Już teraz inspirują też do dalszych 
działań twórczych, jak na przykład projekt 
Praga Gada, realizowany przez Fundację 
Animacja, dla którego punktem wyjścia były 
nagrania realizowane przez muzeum (obec-
nie powstaje drugi tom komiksu opartego 
na wspomnieniach Prażan, www.praga-
gada.pl). Jest to przykład działania, które 
oprócz popularyzacji praskich tematów przy-
czynia się do budowania międzypokolenio-
wego porozumienia wokół wspólnej sprawy 
– utrwalenia i zachowania dziedzictwa  
Pragi.

Stoisko z butami przy 
Placu Szembeka, lata 
pięćdziesiąte XX wieku. 
Dar J. Kowalskiego,  
zb. Muzeum Warszawskiej 
Pragi O/MHW
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Cześć 1. Katastrofa 1980-1990
To lata wielkiej zapaści kultury ludowej, 
kryzys gospodarczy, degrengolada naukowa 
i najważniejsze – radykalna zmiana gustów 
muzycznych na wsi. Czynniki te wyparły 
tradycyjną muzykę (mazurki, oberki i polki) 
i wykonawców ze wsi. To triumf muzyki disco 
polo na wsi i w mieście. 

Zaczynam swoje poszukiwania i doku-
mentowanie w 1980 roku. Od 1985 roku 
działamy wspólnie z moją żoną Małgorzatą. 
Jestem w szczęśliwej sytuacji, bo jako malarz 
mam kontakty z galeriami we Włoszech 
i Szwajcarii. Pieniądze zarobione tam ze 
sprzedaży obrazów ładuję w dobry sprzęt 
i badania (jako asystent na ASP w Warszawie 
zarabiam 14 dolarów miesięcznie). Nie ma 
żadnych publikacji naukowych ani płyt 
o terenie, który badam. Mało tego, autory-
tety etnomuzykologiczne, do których zwra-
cam się o pomoc naukową, zapewniają mnie, 
że taki region w ogóle nie istnieje!

Jeżdżę od wsi do wsi w regionie Kajoków 
w centralnej Polsce, odnajdując skrzyp-
ków, harmonistów, bębnistów i śpiewaków. 
Znajduję ich tam kilkuset. W tym „nieistnieją-
cym regionie”. Ale pojawia się wielki problem 
– brak instrumentów. Muzycy sprzedali bądź 
zniszczyli niepotrzebne im instrumenty. 
Postanawiam znaleźć skrzypce, basy, bębny 
i harmonie, odremontować je i dać na wieś, 
by na nich grano. Tak dokonałem pierw-
szych nagrań kilkudziesięciu „zrekonstruowa-
nych” kapel. Zaczynamy też od 1985 roku 
filmować nagrania. Rejestrujemy muzykę, 
śpiewy i opowieści. Robimy dokumentację 
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Muzyka Odnaleziona
archiwum/wydawnictwo/
fundacja

Nagrania 
rekonstrukcyjne kapeli  
z basami, na skrzypcach 
Michał Wijata. 
Opoczyńskie, 1985 r., 
fot. Andrzej Bieńkowski

fotograficzną, zaczynamy zbierać zdjęcia 
wiejskich fotografów. 

Część 2. Potwierdzenie wartości 1990-1995
Zacząłem robić stałe audycje radiowe, prezen-
tując nagrania terenowe. Zawiadamiałem 
o nich za każdym razem muzyków, przesyła-
łem zrobione zdjęcia, spotykałem je potem 
na nagrobkach... Przesyłałem struny i kalafo-
nie skrzypkom. Załatwiałem lekarza specja-
listę i leki (to przecież starzy ludzie), porady 
prawne (dzięki znajomym adwokatom). 

Muzykanci odzyskiwali wiarę w siebie, 
a i wieś zaczęła ich szanować, bo są 
w radiu... Często ich odwiedzałem, zbierałem 
opowieści.

 Zaczęły się napięcia. W przekona-
niu wielu muzyków zarabialiśmy na nich 
krocie, sprzedając potajemnie na targach ich 



LL Stanisław Wlazło 
pokazuje swoje nieużywane 
instrumenty – harmonię 
i baraban. Grójeckie, 1987 r., 
fot. Andrzej Bieńkowski

L Nagrania kapeli braci 
Borowieckich, z prawej 
filmuje Andrzej Bieńkowski. 
Radomskie, 1986 r.,  
fot. Małgorzata Bieńkowska

nagrania! Miałem na tym tle wiele przykrych 
sytuacji.

Regularnie urządzamy w mieszkaniu 
w Warszawie niezależne wykłady z prezen-
tacją nagrań i filmów. Zapraszamy kapele 
ze wsi. Spotkania nazywamy Wieczorami 
Etnograficznymi. Każdorazowo przychodzi 
około 100 osób. Dziś nasi goście są czoło-
wymi w Polsce muzykami grającymi muzykę 
wiejską in crudo. Udostępniałem im moje 
nagrania i dzieliłem się wiedzą terenową, 
pomagałem w zapraszaniu muzykantów na 
zabawy.

Część 3. Zwycięstwo i nowe problemy 
1995-2013
Karta się odwróciła, przestaliśmy być 
samotni. Dołączają do nas coraz więk-
sze grupy młodych ludzi: Bractwo Ubogich 
i Domy Tańca. W 2007 roku postanawiamy 
publikować książki z płytami z naszych zbio-
rów. Powstaje wydawnictwo. Płyty z muzyką 
wsi wydają też inni niezależni wydawcy: od In 
Crudo do Słuchaj Uchem.

Dorobek naszego wydawnictwa Muzyka 
Odnaleziona to 12 książek z płytami – seria 
„Muzyka Odnaleziona”. Oprócz nich wydałem 
trzy książki o wiejskich muzykantach. Powstała 
seria filmów dokumentalnych wykorzystu-
jących nagrania terenowe, wyświetlanych 
w kilku kanałach telewizyjnych, dostępnych 
w Internecie. Urządzamy wystawy fotogra-
ficzne, koncerty – potańcówki. 

W 2012 zakładamy fundację Muzyka 
Odnaleziona. Zaczynamy digitalizować 
zbiory i udostępniać je w Internecie. Powstaje 
strona internetowa www.archiwummuzyki-
wiejskiej.pl. Tu pokazujemy fotografie wiej-
skie, dotyczące życia muzycznego wsi, ale 
też codzienności i obrzędów wsi. Wkrótce 
pojawi się tam nowa możliwość – odsłucha-
nia plików audio.

W międzyczasie zbiera się grono 
uczniów wiejskich muzykantów, jest ich 
z każdym rokiem coraz więcej, chcą grać 
muzykę nie po folkowemu, tylko tak, jak 
to się grało naprawdę na wsi. Muzykanci 
już bardzo sędziwi (najmłodsi skrzypkowie 

urodzili się w latach trzydziestych) przeży-
wają swój dobry czas: nagrody, występy 
itp. Teraz na jednego muzykanta przypada 
wielu etnomuzykologów, nie bardzo wiedzą, 
co z tym faktem robić. A my przenieśliśmy 
się z badaniami i nagraniami na Ukrainę 
i Białoruś. Powtarzamy tam jakby od nowa 
nasze doświadczenia.

Teraz nasze zbiory są najpoważniej-
szą prywatną kolekcją muzyki wiejskiej 
w Polsce, jest teraz depozytem fundacji 
Muzyka Odnaleziona. Nazwaliśmy kolekcję 
„Archiwum Muzyki Wiejskiej”. 

„Archiwum Muzyki Wiejskiej”
Zbiory foto:
1. archiwalne fotografie wiejskie/2,5 tys. odbi-

tek na papierze/zbiór otwarty, 
2. fotografie robione podczas nagrań 

i badań terenowych Andrzeja i Małgorzaty 
Bieńkowskich,

•	 180 slajdów kolorowych z lat 1980-1981,
•	 ok. 3 tys. fotografii czarno-białych (nega-

tywy + odbitki na papierze) z lat 1980-2002, 
•	 ok. 5 tys. fotografii kolorowych (negatywy 

+ odbitki na papierze) z lat 2002-2012, 
•	 fotografie cyfrowe od roku 2005/zbiór 

otwarty.

Zbiory audio:
•	 ok. 400 godzin taśm magnetofono-

wych z nagrań i badań terenowych z lat 
1975-1996.

Zbiory filmów:
•	 195 godzin taśm VHS z lat 1985-1997,
•	 122 godzin taśm Hi8 z lat 1996-2001,
•	 187 godzin taśm DV z lat 2001-2006,
•	 taśmy HDV z lat 2007-2013/zbiór otwarty.

Archiwum
www.archiwummuzykiwiejskiej.pl

Fundacja
www.muzykaodnaleziona.pl

Wydawnictwo
www.muzykaodnaleziona.com
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Pracownicy Muzeum Etnograficznego im. 
Franciszka Kotuli w Rzeszowie, mając 

na uwadze wariantywność występują-
cego na terenie województwa podkarpac-
kiego zwyczaju asystowania przy Grobie 
Chrystusowym umundurowanych oddzia-
łów tzw. Straży Grobowej, w 2012 roku 
rozpoczęli akcję kompleksowej dokumenta-
cji tego zjawiska. Przy wsparciu finansowym 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach Programu „Dziedzictwo kultu-
rowe” – priorytet „Kultura ludowa”, przygo-
towano autonomiczny program badawczy 
wraz z ramowym kwestionariuszem tema-
tycznym, a także specjalistycznym tezau-
rusem dotyczącym omawianych zagad-
nień. Na zlecenie muzeum został opraco-
wany cyfrowy szablon opisu i lokalizacji 
poszczególnych zjawisk kulturowych towa-
rzyszących zwyczajowi zaciągania warty przy 
Grobach Jezusa, powszechnemu w kościo-
łach w Wielkim Tygodniu, który wraz z tezau-
rusem został opublikowany w specjalistycz-
nym systemie bazodanowym, będącym 
częścią dedykowanego portalu interneto-
wego. Zastosowany format opisu uwzględ-
nia i daje możliwość analizy wieloetapowych 

nawarstwień mundurowych, wynikających 
z licznych zapożyczeń historycznych i kultu-
rowych, tj. kontaktów miejscowej ludności 
z różnorakimi ugrupowaniami wojskowymi. 

Jedną z głównych inspiracji do podję-
cia tego typu działań była nieustanna i coraz 
bardziej zauważalna unifikacja tego zwyczaju 
w skali makroregionu, zwłaszcza w zakre-
sie nazewnictwa. W związku z tym główny 
nacisk położono na analizę i dokumenta-
cję wyróżników, tj. kostiumologii, odrębnej 
dla każdej kultywującej ten zwyczaj miej-
scowości, adekwatnej do niej terminologii, 
elementów obrzędowych oraz obyczajowo-
ści. Do najciekawszych przykładów zróżnico-
wanego niegdyś nazewnictwa poszczegól-
nych oddziałów należą terminy, którymi je 
określano, np. Armia Turecka, Bożogrobcy, 
Bułgarzy, Gwardie, Fajermani, Kilińszczacy, 
Kosynierzy, Kościuszkowcy, Krakusy, Krzyżacy, 
Kozacy, Partie, Rycerzyki, Rzymianie, Straże 
Grobowe, Strażacy, Turki, Turcy lub po prostu 
Parafialne Wojsko. Wspólnym elementem 
funkcjonowania Straży Grobowych w prze-
strzeni kulturowej kultywujących ten zwyczaj 
wsi są rezurekcyjne korowody tych oddzia-
łów (bardzo często wraz z towarzyszącą im 
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straże grobowe

Oddział Turków w kościele, 
fot. Damian Drąg



muzyką), idących od jednego gospodarstwa 
do następnego i składających gospodarzom 
rymowane życzenia pomyślności. Unikatowy 
jest natomiast zwyczaj w miejscowości 
Dzikowiec wygłaszania w tamtejszej świątyni 
podczas uroczystości Wielkiego Piątku przez 
Komendanta i jednego z jego Przybocznych 
rymowanej Przemowy Żałobnej. Druga część 
przemowy (zwana Przemową Chwalebną) 
jest wygłaszana przed Rezurekcją, na sposób 
wojskowy, mocnym rytmicznym głosem, 
w formie obwieszczenia. 

Głównym celem projektu „Turki – 
podkarpaccy strażnicy tradycji wielkanoc-
nych” była dokumentacja ubiorów oraz 
atrybutów poszczególnych oddziałów 
Wielkanocnych Straży Grobowych z wybra-
nych miejscowości naszego województwa. 
Pierwszym, nadrzędnym celem projektu 
było więc odnalezienie, zebranie i przed-
stawienie szerszym rzeszom społeczeństwa 
informacji dotyczących specyfiki, różnorod-
ności i współczesnej kondycji oddziałów 
Wielkanocnych Straży Grobowych z rejonu 
Podkarpacia. Drugim celem projektu była 
popularyzacja tego wciąż żywego zjawiska 
na stronie internetowej. Unikatowe dystynk-
cje, czapki, pasy, sznury, lampasy oraz broń, 
a także inne elementy strojów-mundurów 
poszczególnych członków Straży Grobowej 
zostały poklasyfikowane i udostępnione 
w specjalistycznym systemie bazodano-
wym. Długofalowym celem podjętych dzia-
łań było wzmacnianie przekazu międzypo-
koleniowego, a także poszerzenie w przy-
szłości stworzonej bazy o dodatkowe 
wyniki badań zebrane również w innych 
częściach kraju. Dokumentacji takiej niestety 
nie prowadzą ani pracownicy poszczegól-
nych gmin, ani też członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej z miejscowości, gdzie znaj-
dują się oddziały Wielkanocnych Straży 
Grobowych. Zróżnicowane miejscowe 
tradycje, komendy i figury marszowo-pa-
radne, a także ubiory i atrybuty zapoży-
czone niejednokrotnie od dawnych histo-
rycznych wojsk i oddziałów paramilitarnych 

stanowią ciekawy przykład polonizacji 
w tradycyjnych obrzędach i zwyczajach 
ludowych. Wszystkie informacje i fotografie 
zebrane podczas realizacji projektu zostały 
włączone do zasobu archiwalnego Muzeum 
Etnograficznego im. F. Kotuli Oddział 
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, stano-
wiąc uzupełnienie materiałów gromadzo-
nych sukcesywnie przez naszych poprzedni-
ków. Na przestrzeni lat 50., 60. i 70. XX wieku 
Franciszek Kotula, Krzysztof Ruszel i Andrzej 
Karczmarzewski nie tylko pieczołowicie 
dokumentowali ten zwyczaj, ale także walnie 
przyczynili się do jego zachowania. Wespół 
z Czesławem Drągiem z Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie zachęcili miesz-
kańców Grodziska Dolnego do odkry-
cia na nowo swoich lokalnych tradycji. 
Obecnie Wojewódzkie lub Ogólnopolskie 
Parady Wielkanocnych Straży Grobowych 
organizowane są co roku, i to nie tylko 
w Grodzisku Dolnym. Pracownicy Muzeum 
Etnograficznego w Rzeszowie, za sprawą 
prowadzonych badań terenowych i dzia-
łań edukacyjnych, również czynnie wspie-
rają proces przekazu międzypokoleniowego. 
Stałe monitowanie tego elementu podkar-
packiego dziedzictwa niematerialnego jest 
tym ważniejsze, że obecnie w świadomo-
ści mieszkańców wsi coraz częściej dawne 
formy i funkcje Straży Grobowych, kultywo-
wane podczas Świąt Wielkiej Nocy, ulegają 
mitologizacji, co znajduje odzwierciedlenie 
choćby w rozpowszechnionej teorii, jakoby 
„Turki” to oddziały Straży Grobowej nawią-
zujące w nazewnictwie i kostiumologii do 
tureckich mundurów zdobytych i przy-
wiezionych do Polski po odsieczy wiedeń-
skiej. W świetle wiadomości zebranych 
w trakcie realizacji omawianego projektu 
badawczego teorię tę należy zweryfikować. 
Dopiero wnikliwa analiza genezy wszystkich 
istniejących oddziałów Wielkanocnej Straży 
Grobowej pozwoli na syntetyczne opraco-
wanie tego zagadnienia. Pomocna i życzliwa 
postawa mieszkańców wsi wobec muze-
alników i badaczy interesujących się tym 
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tematem przejawiała się nie tylko we wspól-
nym poszukiwaniu źródeł archiwalnych (tj. 
fotografii, dokumentów i historycznych zapi-
sów), ale także w przekazywaniu do zbio-
rów muzealnych rekwizytów obrzędowych. 
Wielu byłych i obecnych członków oddzia-
łów Wielkanocnych Straży Grobowych 
dostrzegło ogromną wartość posiadanej 
wiedzy, a także konieczność dokumento-
wania własnej historii. W wielu przypadkach 
poszukiwanie genezy tych oddziałów skut-
kowało „przywróceniem” do służby starych, 
nieużywanych rekwizytów obrzędowych 
lub wręcz utworzeniem nowych oddziałów 
w miejscowościach, gdzie tradycja ta zanikła. 

Zgodnie z zaplanowanym harmono-
gramem działań w zrealizowanym projek-
cie uwzględniono kwerendy archiwalne 
oraz szczegółową analizę merytoryczną 
wszystkich zebranych materiałów teksto-
wych i audiowizualnych. Głównym depozy-
tariuszem tak zgromadzonej i opracowanej 
dokumentacji jest Muzeum Etnograficzne 
im. F. Kotuli w Rzeszowie, które udostępnia je 
zainteresowanym w Archiwum Materiałów 
Terenowych oraz za pośrednictwem strony 
internetowej http://www.wielkanocne-stra-
ze-grobowe.rzeszow.pl. Całościowy obraz 
zjawiska, jakim są Wielkanocne Straże 
Grobowe, zostanie w przyszłości opraco-
wany w układzie holistycznym, co stworzy 
możliwość rekonstrukcji zróżnicowanych 
znaków komunikacji symbolicznej, takich jak 
słowo, muzyka, szeroko rozumiana komuni-
kacja gestyczna oraz wieloraki kod symboliki 
przedmiotowej. 
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k Maszerujący oddział Turków Wielkanocnych, 
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kk Członkowie oddziału z chorągwią Chrystusa 
Zmartwychwstałego, fot. Damian Drąg
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Szlak Rzemiosła to kompleksowy i długo-
falowy projekt turystyczno-kulturowy, 

pomyślany jako szlak tematyczny dziedzic-
twa kulturowego, twórczości ludowej i trady-
cyjnego, zanikającego wiejskiego rzemiosła. 
Główną ideą Szlaku Rzemiosła jest stworze-
nie okazji do bezpośrednich spotkań z twór-
cami w ich pracowniach. Wędrówki śladem 
dawnych rzemiosł są okazją do odwiedze-
nia pięknych i ciekawych miejsc – leżących 
najczęściej poza głównymi trasami turystycz-
nymi – oraz spotkań z ludźmi, dla których nie 
tyle zawodem czy hobby, ale pasją i życiem 
jest koronka, rzeźba, zabawkarstwo lub 
garncarstwo. Szlak otwiera drzwi do stulet-
niej garncarni, izby maziarskiej, warsztatu 
tkackiego, prowadzi przez plantację wikliny 
i łemkowską krainę.

Kompleksowy i długofalowy projekt 
Szlak Rzemiosła jest realizowany od 2008 
roku przez Fundację NADwyraz. Jego celem 
jest dokumentacja oraz upowszechnienie 
wiedzy i umiejętności związanych z trady-
cyjnym rzemiosłem i twórczością ludową. 
Projekt kładzie nacisk na łączenie kultury 
i turystyki zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju, na tworzenie nowej i atrak-
cyjnej formy przekazu wartościowych treści 
kulturowych, na aktywizację twórców, 
społeczności lokalnych i odbiorców kultury.

Szlak Rzemiosła obejmuje obecnie 
blisko 200 twórców, 26 rzemiosł i ponad 130 
miejscowości, tworząc 6 tras regionalnych 
Małopolski. Szlak najlepiej przemierzać rowe-
rem lub samochodem, umawiając się wcze-
śniej na indywidualne spotkania z wybra-
nymi twórcami – na opowieści, jak to drze-
wiej bywało, na warsztaty, prezentacje czy 
zakupy. 

Oferta Szlaku adresowana jest do 
wszystkich chcących aktywnie i twórczo 
spędzić wolny czas, dla rodzin z dziećmi, dla 
zmęczonych pędem miejskiego życia, dla 
pasjonatów kultury regionalnej i rękodzieła, 
dla ciekawych lokalnej historii i tradycji, jak 
również dla młodych ludzi zafascynowanych 
etnodizajnem i ekologicznym trybem życia.

Podstawową platformą informacyjną 
o Szlaku jest portal internetowy – wirtu-
alny przewodnik – www.szlakrzemiosla.pl. 
Znajdują się tam przede wszystkim prezen-
tacje twórców, opis ich działalności, dane 
kontaktowe oraz informacje na temat aktyw-
ności i możliwości spotkania z twórcą. Na 
portalu znajdziemy również opisy rzemiosł, 
interaktywną mapę, wskazówki dojazdu 
(również dane GPS), materiały multimedialne 
czy aktualności kulturalne z regionu oraz 
przygotowaną dla grup zorganizowanych 
ofertę turystyczną. Dzięki portalowi poznamy 
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Szlak rzemiosła 
w Małopolsce

Nauka wyrobu wieńców,  
fot.  Archiwum Projektu Szlak 
Rzemiosła

J Mapa przedstawiająca trasy 
Szlaku Rzemiosła



także regionalne instytucje kultury, muzea 
i skanseny oraz Miejsca ze smakiem i klima-
tem (noclegi w nastrojowych wnętrzach 
i sprawdzona, lokalna kuchnia).

Każdego roku zostają włączani do Szlaku 
nowi twórcy, tworzone nowe trasy tema-
tyczne i terytorialne oraz podejmowane 
nowe inicjatywy. Dla aktywizacji i promo-
cji Szlaku oraz tradycyjnego rękodzieła, 
organizowane są liczne akcje i wydarzenia, 
w których stawiamy na aktywne uczestnic-
two w procesie tworzenia, poznawanie przez 
doświadczenie, naukę przez zabawę. 

Najważniejszą imprezą na Szlaku 
Rzemiosła jest Festiwal ETNOmania, który 
pokazuje, jak tradycja odnajduje się we 
współczesności, jak nadal bawi, uczy i inspi-
ruje. Festiwal jest organizowany zawsze 
w lipcu, w Muzeum-Parku Nadwiślańskim 
w Wygiełzowie (w roku 2013 odbyła się już 
trzecia edycja Festiwalu, która przyciągnęła 
niemal 5000 gości).

Dzięki realizacji zadań w ramach Szlaku 
twórcy zostają docenieni, zauważeni, a ich 
praca i dokonania zarchiwizowane i udoku-
mentowane dla przyszłych pokoleń. 
Artyści zyskują nowych odbiorców swojej 

twórczości, prowadzą warsztaty i pokazy 
w ramach wydarzeń na Szlaku oraz biorą 
udział w różnych wydarzeniach, targach, 
konkursach, wystawach. 

Szlak najchętniej odwiedzają rodziny 
z małymi dziećmi, które mają wiele radości 
przy próbach utoczenia własnego garnka 
czy wyplecenia choćby najmniejszego 
koszyczka. Rodzice mogą pokazać najmłod-
szym, jak się dawniej żyło i pracowało, że 
zabawki i mąkę nie zawsze kupowano 
w sklepach. Chętnie na spotkania z twór-
cami jeżdżą również ludzie młodzi, którzy 
spotykają się z mistrzami i poznają nowe 
techniki artystyczne bądź szukają oryginal-
nych przedmiotów do wyposażenia domu 
i nietypowej atrakcji podczas urlopu. Z oferty 
Szlaku korzystają również nauczyciele i orga-
nizatorzy wycieczek, którzy chcą edukować 
poprzez aktywną naukę i żywe spotkania 
z tradycją. 

W wyniku indywidualnych lub zorgani-
zowanych wyjazdów na Szlak, nawiązują się 
szersze kontakty i znajomości, turyści niejed-
nokrotnie przyjeżdżają do twórców na dłuż-
sze warsztaty, zabierają znajomych, polecają 
dalej. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczą 
się, słuchają i przyglądają się pracy twórców, 
a z drugiej strony twórcy mają dużo satysfak-
cji z tego, że mogą przekazać swoje umie-
jętności następnemu pokoleniu. Wśród 
najmłodszych odwiedzających, choć nie 
tylko, niejednokrotnie rodzą się prawdziwa 
pasja i zainteresowanie danym rzemiosłem 
i wracają na Szlak, aby pod okiem mistrza szli-
fować swoje umiejętności.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki 
wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Województwa Mało- 
polskiego. 

48  

Tworzenie koronki 
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OKŁADKA

Młodzi uczestnicy procesji w święto Bożego Ciała w Łowiczu, fot. Michał Zalewski
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