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Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?
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Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe



niematerialne dzie  dzictwo kulturowe? 
Czym jest

Dzielimy ze sobą formy wyrazu kulturowego, które 
są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ewoluują 
w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i przyczyniają się 
do zapewniania nam poczucia tożsamości i ciągłości.



UNESCO i dziedzictwo kulturowe
Istnieją rzeczy, których zachowanie dla przyszłych pokoleń postrzegamy 
jako ważne. Mogą one być istotne ze względu na swoją obecną lub 
potencjalną wartość ekonomiczną, ale także ponieważ wywołują w nas 
określone emocje lub sprawiają, że czujemy dzięki nim przynależność – 
do kraju, tradycji czy stylu życia. Mogą to być przedmioty, które można 
wziąć do ręki, budynki, które można zwiedzać, piosenki, które można 
śpiewać i historie, które można opowiadać. Bez względu na formę i kształt 
elementy te stanowią część dziedzictwa, a takie dziedzictwo wymaga 
z naszej strony czynnych wysiłków zmierzających do jego ochrony. 

Znaczenie terminu „dziedzictwo kulturowe” zmieniło się znacznie w ciągu 
ostatnich dekad, częściowo w wyniku aktów prawnych stworzonych przez 
UNESCO. Dziedzictwo kulturowe nie kończy się na zabytkach i kolekcjach 
eksponatów. Obejmuje ono także tradycje i żywe wyrazy kultury 
odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom, takie 
jak tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, praktyki społeczne, 
rytuały, obrzędy świąteczne, wiedza i praktyki dotyczące przyrody 
i wszechświata oraz wiedza i umiejętności potrzebne do tradycyjnej 
produkcji rzemieślniczej.

Organizacja UNESCO, która jest jedyną wyspecjalizowaną organizacją 
w obrębie ONZ realizującą zadania przede wszystkim na polu kultury, 
pomaga krajom członkowskim w szczegółowym opracowywaniu 
i wprowadzaniu w życie środków skutecznej ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Jednym z tych środków jest Konwencja w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, której przyjęcie stanowiło 
istotny krok w kierunku rozwoju nowych strategii polityki w zakresie 
dziedzictwa kulturowego.
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LLLL Albański folklor 
izopolifoniczny

LLL Karnawał w Binche, 
Belgia

LL Duduk – instrument 
i jego muzyka, Armenia

L Ustne i graficzne środki 
wyrazu plemienia Wajapi, 
Brazylia

J Mozaika na podłodze 
w Meknes, Maroko
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Niematerialne dziedzictwo kulturowe, mimo 
iż kruche, jest istotnym czynnikiem w procesie 
utrzymywania różnorodności kulturowej 
w obliczu postępującej globalizacji. Zrozumienie 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
rozmaitych społeczności pomaga w prowadzeniu 
międzykulturowego dialogu i zachęca do 
poszanowania innych sposobów życia. 

Znaczenie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego leży nie w samych konkretnych 
jego przejawach, lecz w bogactwie wiedzy 
i umiejętności przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie za jego pośrednictwem. Społeczna 
i gospodarcza wartość takiego procesu 
przekazywania wiedzy ma znaczenie zarówno dla 
mniejszości, jak i dominujących w państwie grup 
społecznych i jest równie ważna tak dla krajów 
rozwijających się, jak i rozwiniętych.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest:
n Jednocześnie tradycyjne, współczesne 

i żywe: niematerialne dziedzictwo kulturowe 
reprezentuje nie tylko odziedziczone tradycje 
z przeszłości, ale także współczesne wiejskie 
i miejskie praktyki, w których uczestniczą 
różnorodne grupy kulturowe;

n Sprzyjające porozumieniu między grupami 
społecznymi: możemy praktykować wyrazy 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
które podobne są do przejawów tego 
dziedzictwa kultywowanych przez inne grupy 
społeczne. Bez względu na to, czy pochodzą 
z sąsiedniej wioski, miasta na drugim końcu 
świata, czy też zostały przyjęte przez narody, 
które migrowały i osiedliły się w innym 
regionie, stanowią niematerialne dziedzictwo 
kulturowe: są przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, ewoluują w odpowiedzi na zmiany 

LL Karnawał w Barranquilla, 
Kolumbia

L Dziedzictwo przekazu 
ustnego Gelede, Benin, 
Nigeria, Togo
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
zależy od osób, których umiejętności 
oraz wiedza o tradycjach i zwyczajach 
przekazywana jest reszcie wspólnoty, 
kolejnym pokoleniom lub innym 
społecznościom...
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społeczności i zależy od tych, których 
umiejętności oraz wiedza o tradycjach 
i zwyczajach przekazywana jest reszcie 
wspólnoty, kolejnym pokoleniom lub innym 
społecznościom;

n Oparte na istnieniu wspólnot: 
niematerialne dziedzictwo kulturowe 
może być dziedzictwem tylko jeśli jest 
uznawane za takowe przez wspólnoty, 
grupy lub jednostki, które je tworzą, 
utrzymują i przekazują. Jeżeli one się z nim 
nie identyfikują, nikt inny nie może za nie 
decydować, czy dany środek wyrazu lub 
praktyka stanowi ich dziedzictwo.

zachodzące w otoczeniu i przyczyniają się 
do zapewniania nam poczucia tożsamości 
i ciągłości, stanowiąc ogniwo łączące nas 
z przeszłością i przyszłością. Niematerialne 
dziedzictwo kulturowe nie daje przesłanek 
do stawiania pytań czy określone praktyki 
są typowe dla danej kultury, przyczynia 
się natomiast do zwiększenia spójności 
społecznej, sprzyjając tworzeniu poczucia 
tożsamości i odpowiedzialności, co pomaga 
jednostkom poczuć się częścią jednej lub 
kilku różnych wspólnot i częścią ogółu 
społeczeństwa; 

n Reprezentatywne: niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego nie należy 
cenić jedynie jako dobra kulturowego, 
określonego na zasadzie porównania, za 
jego niepowtarzalność czy wyjątkową 
wartość. Kwitnie ono i rozwija się w obrębie 

K Bistritsa Babi – 
archaiczna polifonia, tańce 
i rytuały z regionu Shoplouk, 
Bułgaria Fo
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W Kambodży teatr cieni Khmerów tworzony jest 
przy użyciu skórzano-ażurowych kukieł, tzw. Sbek 
Thom. Spektakle odbywają się trzy do czterech 
razy do roku, tylko przy szczególnych okazjach. 
Teatr ewoluował z rytualnej czynności, jaką był 
w XV w., stając się współcześnie formą artystyczną.

Festiwal pieśni i tańca Bałtyku na Łotwie, 
w Estonii i na Litwie kultywuje i rozwija 
w regionie tradycję sztuki ludowej. Organizowane 
na dużą skalę, trwające kilka dni obchody 
odbywają się co pięć lat w Estonii i na Łotwie 
i co cztery lata na Litwie, dając okazję do 
zaprezentowania się nawet 40 000 śpiewaków 
i tancerzy, głównie amatorów.

Społeczności Zafimaniry z Madagaskaru 
rozwinęły i wciąż praktykują wiedzę i umiejętności 
związane z drewnem, od leśnictwa, przez 
budownictwo, po misterne, ozdobne rzeźby 
wykonywane na praktycznie każdego rodzaju 
powierzchniach drewnianych – czy to na 
przedmiotach wyłącznie dekoracyjnych, czy też 
na przedmiotach funkcjonalnych, takich jak 
narzędzia.

W większości regionów Meksyku społeczności 
świętują tymczasowy powrót swoich zmarłych 
krewnych i bliskich na ziemię, obchodząc el Día de 
los Muertos (Dzień Zmarłych). Obchody te, łączące 
w sobie rytuały religijne z czasów sprzed podboju 
przez hiszpańskich kolonizatorów ze świętami 
katolickimi, odbywają się co roku na przełomie 
października i listopada. Wiążą się one również 
z zakończeniem rocznego cyklu uprawy kukurydzy, 
najpopularniejszej rośliny uprawnej w kraju.

Produkowanie tkaniny z kory drzewa w Ugandzie 
wiąże się z wykorzystywaniem najstarszych 
tajników wiedzy ludzkiej, z pradawną 
techniką, pochodzącą jeszcze z czasów sprzed 
wynalezienia tkactwa. Tkaniny z kory drzewa 
są noszone głównie w trakcie koronacji 
i ceremonii uzdrawiania, na pogrzebach 
i podczas zgromadzeń kulturalnych, a także są 
wykorzystywane do produkcji zasłon, moskitier, 
pościeli i pojemników. Po przywiezieniu przez 
podróżnych handlarzy arabskich w XIX w. tkanin 
bawełnianych produkcja tkanin z kory zmalała, 
a ich kulturalne i duchowe funkcje straciły na 
znaczeniu, aż do chwili ożywienia tej tradycji 
w ostatnich dekadach.

Ochrona żywego dziedzictwa
Podobnie jak sama kultura, dziedzictwo 
niematerialne stale się zmienia i ewoluuje, 
wzbogacane przez kolejne pokolenia. Wiele 
przejawów niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego jest zagrożonych w wyniku 
globalizacji i homogenizacji kultury, a także 
ze względu na brak wsparcia, docenienia 
i zrozumienia. Jeśli niematerialne dziedzictwo 
kulturowe nie jest pielęgnowane, istnieje ryzyko 
jego utraty na zawsze lub zamrożenia jako 
praktyki należącej wyłącznie do przeszłości. 
Ochrona tego dziedzictwa i przekazywanie go 
kolejnym pokoleniom wzmacnia je i sprawia, 
że jest ono wciąż żywe, a jednocześnie może 
się zmieniać i dostosowywać do dzisiejszych 
czasów.

Aby chronić niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, potrzebne są środki różniące 
się od tych wykorzystywanych do ochrony 
zabytków, miejsc i obiektów przyrody. Aby 
dziedzictwo niematerialne było wciąż żywe, 
musi pozostać istotne dla danej kultury, 
być regularnie praktykowane i przyswajane 
w obrębie społeczności i pomiędzy pokoleniami. 
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Aby dziedzictwo niematerialne było wciąż żywe,  
musi pozostać istotne dla danej kultury, być regularnie 
praktykowane i przyswajane w obrębie społeczności  
i pomiędzy pokoleniami
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8 . NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Społeczności i grupy, które praktykują swoje 
tradycje i zwyczaje, mają własne systemy 
przekazywania wiedzy i umiejętności, opierające 
się zwykle raczej na słowie mówionym niż na 
tekstach pisanych. Działania mające na celu 
ochronę tego dziedzictwa muszą zatem zawsze 
angażować wspólnoty, grupy, a w niektórych 
przypadkach także jednostki, które kultywują takie 
dziedzictwo.

Istnieje zagrożenie, że pozostawione bez pomocy 
i wsparcia pewne elementy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego mogą zginąć lub 
zaniknąć. Jak jednak możemy chronić dziedzictwo, 
które stale się zmienia i jest częścią „żywej kultury”, 
oraz zarządzać nim, bez petryfikowania go lub 
jego trywializacji? Otóż ochrona elementów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
oznacza przekazywanie wiedzy, umiejętności 
i znaczenia. Innymi słowy, ochrona skupia się na 
procesach towarzyszących przekazywaniu czy 
komunikowaniu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z pokolenia na pokolenie, a nie na 
produkcji konkretnych środków wyrazu, takich jak 
występ taneczny, pieśń, instrument muzyczny czy 
rękodzieło. 

Ochrona oznacza dopilnowanie, aby niematerialne 
dziedzictwo kulturowe pozostało aktywną 
częścią życia współczesnych pokoleń, tak aby 
mogły one przekazać je kolejnym pokoleniom. 
Środki ochrony zmierzają do zapewnienia 
mu żywotności, nieustannego odtwarzania 
i przekazywania. Inicjatywy mające na celu ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego mogą 
obejmować identyfikowanie i dokumentowanie 
takiego dziedzictwa, badania, kultywowanie, 
promowanie, uwydatnianie i przekazywanie go 
– zwłaszcza w ramach formalnej i nieformalnej 
edukacji – oraz ożywianie jego różnorodnych 
aspektów. 

Ochrona niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego stanowi także istotne źródło 
rozwoju gospodarczego, choć niekoniecznie 
poprzez generującą dochody działalność, na 
przykład w ramach turystyki, która może działać 
na niekorzyść żywego dziedzictwa. Zamiast 
tego należy się skoncentrować na rozszerzaniu 
funkcji niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w społeczeństwie i promowaniu jego integracji 
z planami polityki gospodarczej. 

Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe obejmuje tradycje 
i przekazy ustne, sztuki 
widowiskowe, praktyki społeczne, 
rytuały, obrzędy świąteczne, 
wiedzę i praktyki dotyczące 
przyrody i wszechświata oraz 
wiedzę i umiejętności potrzebne 
do tradycyjnej produkcji 
rzemieślniczej



Konwencja w sprawie międzynarodowego 
uznania
Jako siła napędowa różnorodności kulturowej, 
niematerialne dziedzictwo kulturowe zdobyło 
międzynarodowe uznanie i jego ochrona stała 
się jednym z priorytetów w międzynarodowej 
współpracy. 

Konwencja przyjęta przez Konferencję 
Generalną UNESCO w 2003 r. jest pierwszym 
międzynarodowym traktatem zapewniającym 
ramy prawne, administracyjne i finansowe dla 
ochrony tego dziedzictwa. Konwencja jest umową 
zawieraną na mocy przepisów międzynarodowych 
pomiędzy przystępującymi do niej państwami, 
ustanawiającą prawa i obowiązki każdej ze stron. 

Konwencja z 2003 r. ma na celu ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w zgodzie z międzynarodowymi porozumieniami 
w sprawie praw człowieka i z wymogami 
dotyczącymi wzajemnego poszanowania 
pomiędzy społecznościami oraz wymogami 
zrównoważonego rozwoju.

Na poziomie krajowym Konwencja wzywa 
do ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego istniejącego na terytorium danego 
państwa. Wymaga od każdego kraju określenia 
i zdefiniowania takiego dziedzictwa przy udziale 
wspólnot, grup i odpowiednich organizacji 
pozarządowych.  

Wszystkie państwa, które ratyfikowały Konwencję 
spotykają się w ramach Zgromadzenia Ogólnego, 
które wybiera 24 członków Międzyrządowego 
Komitetu, odpowiadającego za promowanie 
celów Konwencji i monitorowanie procesu 
jej wdrażania. Komitet m.in. decyduje, które 
przykłady dziedzictwa niematerialnego powinny 
zostać wpisane na listy Konwencji, podejmuje 
decyzje dotyczące udzielania międzynarodowej 
pomocy finansowej oraz rozpowszechniania 
dobrych praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa 
niematerialnego.

Jeśli element danego dziedzictwa kulturowego 
znajduje się na terytorium więcej niż jednego 
Państwa-Strony, zainteresowane Państwa-
Strony zachęcane są do wspólnego przesyłania 
wielonarodowych zgłoszeń.

Jeśli dany element niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego zostanie wybrany 
przez Międzyrządowy Komitet, zostaje on 
wpisany na Listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wymagającego pilnej ochrony 
lub na Listę reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości. Lista 
elementów wymagających pilnej ochrony to 
lista o największym znaczeniu, gdyż celem jej 
prowadzenia jest zastosowanie odpowiednich 
środków ochrony w stosunku do tych wyrazów 
czy przejawów niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, których żywotność – tj. nieustanne 
odtwarzanie i przekazywanie – jest zagrożona. 
Wpisania elementu na listę reprezentatywną 
dokonuje się w celu zapewnienia jego 
widoczności i podniesienia świadomości na 
temat jego znaczenia oraz promowania dialogu, 
a tym samym odzwierciedlenia różnorodności 
kulturowej na świecie i ukazania ludzkiej 
kreatywności.

Komitet publikuje także i aktualizuje rejestr 
programów, projektów i działań, które zostały 
wybrane jako najlepiej odzwierciedlające cele 
i założenia Konwencji. Takie programy, projekty 
i działania mogą służyć jako przykłady ochrony 
i być rozpowszechniane jako dobre praktyki. 

Mimo że tylko rządy Państw-Stron Konwencji 
mogą zgłaszać elementy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego pod rozwagę Komitetu, 
propozycja musi zostać złożona przy pełnym 
udziale i za zgodą zainteresowanej wspólnoty 
i grupy.

JJ Przestrzeń kulturowa 
gongów, Wietnam

J Dziedzictwo przekazu 
ustnego Gelede, Benin, 
Nigeria, Togo

I Sztuka Meddah, 
publicznych gawędziarzy, 
Turcja

J Slovácko Verbŭnk, tańce rekrutów regionu Slovácko, 
Republika Czeska
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Od czego należy zacząć?
Tak jak zabytki i dzieła sztuki są identyfikowane 
i kolekcjonowane, niematerialne dziedzictwo 
kulturowe również można gromadzić 
i rejestrować. Pierwszym krokiem państwa 
w procesie ochrony jest właśnie identyfikacja 
tych wyrazów i przejawów, które można uznać 
za niematerialne dziedzictwo kulturowe, oraz 
ich zarejestrowanie lub umieszczenie w wykazie. 
Takie wykazy i rejestry mogą potem służyć 
jako podstawa do tworzenia środków ochrony 
zawartych w nich i opisanych przejawów 
i wyrazów niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Społeczności same muszą brać 
udział w identyfikowaniu i definiowaniu swojego 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 
to właśnie one decydują o tym, które praktyki 
stanowią część ich dziedzictwa.

Rejestry niematerialnego dziedzictwa kulturowego powinny 
obejmować wszelkiego rodzaju wyrazy kultury, bez względu na to, jak 
są powszechne lub rzadkie, jak wiele lub niewiele osób w społeczności 
w nich uczestniczy ani jak duże oddziaływanie czy wpływ mają one 
na tę społeczność. Wskazane może być także rozważenie, które 
elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego są zagrożone 
lub znajdują się pod największą presją. Informacje dotyczące tego, 
jak rozpowszechnione są przejawy i wyrazy kultury, ile osób w nich 
uczestniczy i jak duży jest ich wpływ, będą zawarte w rejestrach w celu 
wykazania, jak słaby lub silny jest każdy z nich. Ponieważ niematerialne 
dziedzictwo kulturowe wciąż się zmienia, rejestry powinny być 
regularnie aktualizowane.

Konwencja wspiera Państwa-Strony (kraje, które ratyfikowały 
Konwencję) w ich wysiłkach zmierzających do ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Państwa-Strony mogą przesyłać do 
Międzyrządowego Komitetu prośby o międzynarodową pomoc w celu 
ochrony dziedzictwa wpisanego na listę elementów wymagających 
pilnej ochrony, przygotowania rejestrów oraz wsparcia dla programów, 
projektów i działań.

L Przestrzeń kulturowa 
Bractwa Ducha Świętego 
Congos z Villa Mella, 
Republika Dominikany

I Patum w Berga, 
Hiszpania

I Polifoniczne śpiewy 
Pigmejów Aka z Afryki 
Środkowej

10 . NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE
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Społeczności same muszą brać udział w identyfikowaniu  
i definiowaniu swojego niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego; to właśnie one decydują o tym, które praktyki 
stanowią część ich dziedzictwa



Niematerialne 

dziedzictwo 

kulturowe

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Stworzono przy wsparciu Rządu Norwegii 



Konwencja w Sprawie Ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
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Konwencja w sprawie ochrony 

niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego 
Paryż, 17 października 2003



samym do wzbogacenia różnorodności 
kulturowej oraz ludzkiej kreatywności,

dostrzegając daleko idący wpływ 
działań UNESCO na tworzenie aktów 
normatywnych mających na celu ochronę 
dziedzictwa kulturowego, w szczególności 
Konwencji w sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
z 1972 roku,

dostrzegając ponadto, że nie istnieje 
obecnie żaden prawnie obowiązujący 
wielostronny instrument mający na celu 
ochronę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego,

uważając, że istniejące międzynarodowe 
porozumienia, zalecenia i rezolucje 
dotyczące dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego powinny zostać efektywnie 
wzbogacone i uzupełnione o nowe zapisy 
dotyczące niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego,

mając na względzie potrzebę budowania, 
zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, 
większej świadomości, że niematerialne 
dziedzictwo kulturowe i jego ochrona 
mają istotne znaczenie,

zważywszy, że społeczność 
międzynarodowa powinna uczestniczyć, 
wspólnie z Państwami-Stronami niniejszej 
Konwencji, w ochronie tego dziedzictwa 
w duchu współpracy i  wzajemnej 
pomocy,

przypominając programy UNESCO 
dotyczące niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, w szczególności Proklamację 
Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości,

mając na względzie nieocenioną rolę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
jako czynnika zbliżenia, wymiany 
i wzajemnego zrozumienia między ludźmi,

przyjmuje niniejszą Konwencję w dniu 
siedemnastym października 2003 roku.

...nawiązując do istniejących 
międzynarodowych aktów prawnych 
dotyczących praw człowieka, 
w szczególności Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, 
Międzynarodowego Paktu Praw 
Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych z 1966 roku oraz 
Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku, 

mając na względzie znaczenie 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
jako źródła różnorodności kulturowej 
i gwarancji zrównoważonego rozwoju 
w rozumieniu zaleceń UNESCO 
dotyczących ochrony kultury tradycyjnej 
i ludowej z 1989 roku, Powszechnej 
Deklaracji UNESCO o Różnorodności 
Kulturowej z 2001 roku oraz Deklaracji 
Stambulskiej z 2002 roku przyjętej przez 
Trzeci Okrągły Stół Ministrów Kultury,

zważywszy, że istnieje daleko idąca 
współzależność między niematerialnym 
dziedzictwem kulturowym a materialnym 
dziedzictwem kulturowym oraz 
dziedzictwem naturalnym,

uznając, że procesy globalizacji i przemian 
społecznych, chociaż tworzą nowe 
warunki dla dialogu między wspólnotami, 
powodują, podobnie jak zjawisko 
nietolerancji, poważne zagrożenie 
w postaci degradacji, wyginięcia 
i zniszczenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, zwłaszcza w przypadku 
braku środków na jego ochronę,

mając świadomość, że istnieje 
powszechna wola oraz wspólna troska, 
aby chronić niematerialne dziedzictwo 
kulturowe ludzkości,

uznając, że wspólnoty, w szczególności 
ludy autochtoniczne, grupy oraz, 
w niektórych przypadkach, pojedyncze 
osoby, odgrywają znaczącą rolę 
w tworzeniu, ochronie, utrzymywaniu oraz 
odtwarzaniu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, przyczyniając się tym 

Konwencja w sprawie ochrony 

niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego 
Paryż, 17 października 2003

Konferencja Generalna 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dla 
Wychowania, Nauki 
i Kultury, zwanej dalej 
UNESCO, która zebrała 
się w Paryżu, w dniach 
od 29 września do 
17 października 2003 roku, 
na swej trzydziestej drugiej 
sesji

L Moussem z okolic Tan-
Tan, Maroko

J Kunszt rękodzieła 
drewnianego 
społeczności Zafimaniry,
Madagaskar
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16 . NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1 – Cele Konwencji
Cele niniejszej Konwencji są następujące:
(a) ochrona niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego;
(b) zapewnienie poszanowania 

niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wspólnot, grup i jednostek; 

(c) wzrost, na poziomie lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym, świadomości 
znaczenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz zapewnienie, 
aby dziedzictwo to było wzajemnie 
doceniane; 

(d) zapewnienie międzynarodowej 
współpracy i pomocy.

Artykuł 2 – Definicje
Dla celów niniejszej Konwencji:
1. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” 

oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, 
wiedzę i umiejętności – jak również 
związane z nimi instrumenty, przedmioty, 
artefakty i przestrzeń kulturową – które 
wspólnoty, grupy i, w niektórych 
przypadkach, jednostki uznają za część 
własnego dziedzictwa kulturowego. 
To niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, jest stale odtwarzane 
przez wspólnoty i grupy w relacji 
z ich otoczeniem, oddziaływaniem 
przyrody i ich historią oraz zapewnia 
im poczucie tożsamości i ciągłości, 

przyczyniając się w ten sposób do 
wzrostu poszanowania dla różnorodności 
kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. 
Dla celów niniejszej Konwencji, uwaga 
będzie skierowana wyłącznie na takie 
niematerialne dziedzictwo kulturowe, 
które jest zgodne z istniejącymi 
instrumentami międzynarodowymi 
w dziedzinie praw człowieka, jak również 
odpowiada wymogom wzajemnego 
poszanowania między wspólnotami, 
grupami i jednostkami, oraz zasadom 
zrównoważonego rozwoju. 

2. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe”, 
w rozumieniu ustępu 1, przejawia 
się między innymi w następujących 
dziedzinach:

 (a)  tradycje i przekazy ustne, w tym 
język jako nośnik niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego; 

 (b)  sztuki widowiskowe; 
 (c)  zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne; 
 (d)  wiedza i praktyki dotyczące przyrody 

i wszechświata;  
 (e)  umiejętności związane z rzemiosłem 

tradycyjnym.

3. „Ochrona” oznacza środki mające 
na celu zapewnienie przetrwania 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, w tym jego identyfikację, 
dokumentację, badanie, zachowanie, 
zabezpieczenie, promowanie, 
wzmacnianie i przekazywanie, 
w szczególności poprzez edukację 
formalną i nieformalną, jak również 
rewitalizację różnych aspektów tego 
dziedzictwa. 

4. „Państwa-Strony” oznaczają Państwa 
związane Konwencją i w których 
wzajemnych stosunkach jest ona 
obowiązująca

5. Konwencja niniejsza obowiązuje 
również mutatis mutandis  na terytoriach, 
o których mowa w Artykule 33, które to 
terytoria stają się Stronami Konwencji na 
warunkach określonych w tym Artykule. 
Określenie „Państwa-Strony” obejmuje 
w tym zakresie także takie terytoria.
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K Przestrzeń kulturowa 
regionu Bojsun, Uzbekistan
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Artykuł 3 – Powiązanie z innymi aktami 
międzynarodowymi
Nic w niniejszej Konwencji nie może być 
interpretowane jako:
(a) zmieniające status lub ograniczające 

przewidziany w Konwencji w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego z 1972 roku 
poziom ochrony dóbr stanowiących 
Światowe Dziedzictwo, z którymi dany 
element dziedzictwa niematerialnego 
jest bezpośrednio związany; lub 

(b) mające wpływ na prawa i obowiązki 
Państw-Stron wynikające z porozumień 
międzynarodowych, których Państwa 
te są Stronami i które dotyczą 
praw własności intelektualnej 
lub  wykorzystywania zasobów 
biologicznych i ekologicznych.

II. ORGANY KONWENCJI
Artykuł 4 – Zgromadzenie Ogólne Państw-
Stron
1. Ustanawia się niniejszym Zgromadzenie 

Ogólne Państw-Stron, zwane 
dalej Zgromadzeniem Ogólnym. 
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym 
organem niniejszej Konwencji. 

2. Zgromadzenie Ogólne odbywa 
sesje zwyczajne co dwa lata. Może 
odbywać sesje nadzwyczajne, jeżeli 
tak zdecyduje albo na wniosek 
Międzyrządowego Komitetu do spraw 
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego lub co najmniej jednej 
trzeciej Państw-Stron. 

3. Zgromadzenie Ogólne uchwala własny 
Regulamin.

Artykuł 5 – Międzyrządowy Komitet 
do spraw Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego
1. Ustanawia się niniejszym, w ramach 

UNESCO, Międzyrządowy Komitet 
do spraw Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego, zwany dalej 
„Komitetem”. W skład Komitetu wejdą 
przedstawiciele 18 Państw-Stron, 
wybranych przez Państwa-Strony 
podczas Zgromadzenia Ogólnego, 
które zbierze się po wejściu Konwencji 
w życie, zgodnie z Artykułem 34. 

2. Liczba Państw - Członków Komitetu 
zostanie zwiększona do 24, gdy liczba 
Państw-Stron Konwencji wzrośnie  
do 50.

Artykuł 6 – Wybór Państw - Członków 
Komitetu i ich kadencja
1. Wybór Państw - Członków Komitetu 

podlega zasadom równej reprezentacji 
geograficznej oraz rotacji. 

2.  Państwa - Członkowie Komitetu 
wybierane są na okres czterech lat 
przez Zgromadzenie Ogólne Państw - 
Stron Konwencji. 

3. Kadencja połowy Państw - Członków 
Komitetu wybranych podczas 
pierwszych wyborów jest ograniczona 
do dwóch lat. Państwa te zostaną 
wyłonione w drodze losowania 
podczas pierwszych wyborów. 

4. Co dwa lata Zgromadzenie Ogólne 
wymienia połowę Państw - Członków 
Komitetu. 

5. Zgromadzenie Ogólne wybiera 
ponadto tyle nowych Państw - 
Członków Komitetu, ile potrzeba  
do wypełnienia wolnych miejsc. 

6. Państwo - Członek Komitetu nie może 
być wybierane na dwie następujące 
po sobie kadencje. 

7. Państwa - Członkowie Komitetu 
wybierają jako swoich przedstawicieli 
osoby dysponujące kwalifikacjami 
w zakresie różnych aspektów 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

Artykuł 7 – Funkcje Komitetu
Bez uszczerbku dla innych kompetencji 
przyznanych mu na mocy niniejszej 
Konwencji, Komitet sprawuje następujące 
funkcje:
(a) promowanie celów Konwencji oraz 

wspieranie i monitorowanie ich 
realizacji;

(b) udzielanie wskazówek w zakresie 
najlepszych praktyk oraz zaleceń 
dotyczących środków mających 

na celu ochronę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego;

(c) sporządzanie i przedstawianie 
Zgromadzeniu Ogólnemu do 
zatwierdzenia projektu planu 
wykorzystania środków z Funduszu, 
zgodnie z Artykułem 25;

(d) poszukiwanie sposobów zwiększenia 
posiadanych środków oraz 
podejmowanie niezbędnych działań 
w tym celu, zgodnie z Artykułem 25;

(e) sporządzanie i przedkładanie 
Zgromadzeniu Ogólnemu do 
zatwierdzenia wytycznych operacyjnych 
dotyczących wdrażania niniejszej 
Konwencji;

(f) analiza, zgodnie z Artykułem 29, 
sprawozdań przedstawianych przez 
Państwa-Strony i ich podsumowywanie 
dla Zgromadzenia Ogólnego; 

(g) analiza wniosków składanych przez 
Państwa-Strony i ich rozpatrywanie 
zgodnie z kryteriami obiektywnego 
wyboru, które zostaną ustalone przez 
Komitet i przyjęte przez Zgromadzenie 
Ogólne, w zakresie:

 (i)    wpisywania na Listy oraz 
uwzględniania w projektach, 
o których mowa w Artykułach 16, 17 
i 18;
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 (ii)  udzielania pomocy 
międzynarodowej zgodnie 
z Artykułem 22.

Artykuł 8 – Zasady pracy Komitetu
1. Komitet ponosi odpowiedzialność 

przed Zgromadzeniem Ogólnym, 
któremu składa sprawozdanie ze 
wszystkich swoich działań oraz decyzji.

2. Komitet uchwala własny Regulamin, 
większością dwóch trzecich głosów 
wszystkich jego Członków. 

3. Komitet może powoływać, na 
określony czas, wszelkie doraźne ciała 
doradcze, jakie uzna za konieczne do 
realizacji swoich zadań.

 
4. W celu konsultacji konkretnych spraw 

Komitet może zapraszać na swoje 
posiedzenia wszelkie podmioty 
prywatne i publiczne, w tym także 
osoby prywatne, o uznanych 
kompetencjach w różnych obszarach 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

Artykuł 9 – Akredytacja organizacji 
doradczych
1. Komitet proponuje Zgromadzeniu 

Ogólnemu udzielenie akredytacji 
organizacjom pozarządowym 
o uznanych kompetencjach 
w zakresie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, aby 
sprawowały funkcje doradcze dla 
Komitetu. 

2. Komitet proponuje również 
Zgromadzeniu Ogólnemu 
uchwalenie kryteriów i trybu 
udzielania akredytacji.

Artykuł 10 – Sekretariat
1. Komitet korzysta z pomocy 

Sekretariatu UNESCO. 

2. Sekretariat przygotowuje 
dokumentację Zgromadzenia 
Ogólnego oraz Komitetu, jak 
również projekty porządku obrad ich 
posiedzeń, a także zapewnia realizację 
decyzji podjętych przez te organy.

III. OCHRONA NIEMATERIALNEGO 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
NA POZIOMIE KRAJOWYM
Artykuł 11 – Rola Państw – Stron
Każde Państwo-Strona zobowiązane jest:
(a) podjąć niezbędne środki w celu 

zapewnienia ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego 
znajdującego się na jego terytorium;

(b) w zakresie środków ochrony, o których 
mowa w Artykule 2 ustęp 3, określić 
i zdefiniować różne elementy 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego znajdującego się 
na jego terytorium, korzystając 
przy tym z pomocy wspólnot, 
grup oraz właściwych organizacji 
pozarządowych.

Artykuł 12 – Inwentaryzacja
1. Dla zapewnienia identyfikacji w celu 

ochrony, każde Państwo-Strona 
sporządza, w sposób odpowiedni 
do własnej sytuacji, jeden lub kilka 
rejestrów niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego znajdującego się na jego 
terytorium. Rejestry te będą regularnie 
uaktualniane. 

2. Każde Państwo-Strona, wraz 
z przekazaniem Komitetowi 
okresowego sprawozdania zgodnie 
z Artykułem 29, przekazuje istotne 
informacje dotyczące wyżej 
wymienionych rejestrów.

Artykuł 13 – Inne środki ochrony
W celu zapewnienia ochrony, rozwoju 
i promocji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego znajdującego się na jego 
terytorium, każde Państwo-Strona dąży do:
(a) prowadzenia ogólnej polityki 

zmierzającej do wyznaczenia 
niematerialnemu dziedzictwu 
kulturowemu odpowiedniej funkcji 
w życiu zbiorowym i włączania 
ochrony tego dziedzictwa do 
programów planowania ogólnego;

(b) wyznaczenia lub ustanowienia 
jednego lub kilku organów 
odpowiedzialnych za ochronę 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego znajdującego się na jego 
terytorium;

LLL Teatr lalek ningyo 
joruri bunraku, Japonia

LL Sztuka Ujgur Muqam 
w regionie Xinjiang, Chiny

L Pieśni Baulów
Bangladesz

I Tradycje pasterskie 
i wozy zaprzężone w woły, 
Kostaryka
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(c) rozwijania studiów naukowych, 
technicznych i artystycznych, jak 
również metodologii badań, w celu 
skutecznej ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, 
w szczególności jego zagrożonych 
elementów;

(d) przedsięwzięcia odpowiednich 
środków prawnych, technicznych, 
administracyjnych i finansowych 
mających na celu:

 (i)  wspieranie tworzenia lub 
rozwoju ośrodków szkolenia 
w zakresie zarządzania zasobami 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz przekazywania 
tego dziedzictwa poprzez fora 
i przestrzenie przeznaczone do 
jego odtwarzania lub wyrażania;

 (ii)    umożliwianie dostępu do 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zwyczajów 
rządzących dostępem do 
niektórych jego elementów;

 (iii)  powoływanie instytucji 
dokumentujących niematerialne 
dziedzictwo kulturowe 
i umożliwiających dostęp do tego 
dziedzictwa.

Artykuł 14 – Kształcenie, uświadamianie 
i rozwijanie potencjału
Każde Państwo-Strona dąży, 
wykorzystując odpowiednie środki, do:
a) zapewnienia, aby niematerialne 

dziedzictwo kulturowe było 

uznawane, szanowane i promowane 
w społeczeństwie, w szczególności 
poprzez:

 (i)      programy mające na celu edukację, 
podnoszenie świadomości 
i upowszechnianie informacji, 
skierowane do ogółu społeczeństwa, 
w szczególności do młodzieży;

 (ii)    konkretne programy edukacyjne 
i szkoleniowe dla zainteresowanych 
wspólnot oraz grup;

 (iii)  działania mające na celu rozwijanie 
potencjału w dziedzinie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, w szczególności 
w zakresie zarządzania i badań 
naukowych, oraz 

 (iv)  nieformalne środki przekazywania 
wiedzy;

(b) informowania opinii publicznej 
o istniejących zagrożeniach dla 
takiego dziedzictwa oraz działaniach 
podejmowanych w ramach niniejszej 
Konwencji;

(c) promowania działań edukacyjnych 
w celu ochrony obszarów naturalnych 
oraz miejsc pamięci, których istnienie 
jest konieczne dla wyrażania 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

Artykuł 15 – Udział wspólnot, grup 
i jednostek
W ramach działań z zakresu ochrony 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego każde Państwo-Strona dąży 
do zapewnienia jak najszerszego udziału 

wspólnot, grup oraz, gdy to właściwe, 
jednostek, które tworzą, zachowują 
i przekazują następnym pokoleniom 
takie dziedzictwo, a także do aktywnego 
włączania ich w zarządzanie nim.

IV. OCHRONA NIEMATERIALNEGO 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA 
POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM
Artykuł 16 – Lista reprezentatywna
 niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości
1. W celu zwiększenia widoczności 

niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz zwiększenia 
świadomości jego znaczenia, a także 
promowania dialogu respektującego 
różnorodność kulturową, Komitet – 
 na wniosek zainteresowanych 
Państw-Stron – sporządza, uaktualnia 
i publikuje Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. 

2. Komitet opracowuje i przedstawia 
Zgromadzeniu Ogólnemu do 
zatwierdzenia kryteria sporządzania, 
aktualizacji i publikacji Listy.

Artykuł 17 – Lista niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego wymagającego 
pilnej ochrony
1. W celu podjęcia właściwych 

środków ochrony, Komitet 
sporządza, uaktualnia i publikuje 
Listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wymagającego  pilnej 
ochrony i wpisuje na Listę zagrożone 
elementy tego dziedzictwa na wniosek 
zainteresowanego Państwa-Strony. 

 
2. Komitet opracowuje i przedstawia 

Zgromadzeniu Ogólnemu do 
zatwierdzenia kryteria sporządzania, 
aktualizacji i publikacji Listy. 

 
3. W najpilniejszych przypadkach, dla 

których obiektywne kryteria będą 
zatwierdzone przez Zgromadzenie 
Ogólne na wniosek Komitetu, 
Komitet może wpisać dany element 
dziedzictwa na Listę, o której jest 
mowa w ustępie 1, po konsultacji 
z zainteresowanym Państwem-Stroną.
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Artykuł 18 – Programy, projekty i działania 
mające na celu ochronę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego
1. Na podstawie propozycji składanych 

przez Państwa-Strony oraz zgodnie 
z kryteriami, które ustali Komitet 
a zatwierdzi Zgromadzenie Ogólne, 
Komitet okresowo wybiera i  promuje 
narodowe, subregionalne i regionalne 
programy, projekty i działania mające 
na celu ochronę dziedzictwa, które 
w jego opinii najlepiej odzwierciedlają 
zasady i cele niniejszej Konwencji, 
uwzględniając przy tym specjalne 
potrzeby krajów rozwijających się.  

2. W tym celu Komitet przyjmuje, 
rozpatruje i zatwierdza wnioski 
Państw-Stron o udzielenie 
międzynarodowej pomocy 
w przygotowywaniu takich propozycji.

 
3. Komitet wspiera realizację takich 

projektów, programów i działań poprzez 
rozpowszechnianie najlepszych praktyk, 
wykorzystując sposoby, które określi.

V. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA 
I POMOC
Artykuł 19 – Współpraca
1. Dla celów niniejszej Konwencji, 

współpraca międzynarodowa 
obejmuje między innymi wymianę 
informacji i doświadczeń, wspólne 
inicjatywy oraz utworzenie 
mechanizmu wsparcia dla Państw- 
Stron w ich działaniach mających 

na celu ochronę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. 

2. Bez uszczerbku dla postanowień 
przepisów ich prawa krajowego oraz 
prawa zwyczajowego i zwyczajów, 
Państwa-Strony uznają, że ochrona 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego leży w interesie ogólnym 
ludzkości i zobowiązują się podjąć 
w tym celu współpracę na poziomie 
bilateralnym, subregionalnym, 
regionalnym oraz międzynarodowym.

Artykuł 20 – Cele pomocy 
międzynarodowej
Pomoc międzynarodowa może zostać 
udzielona na następujące cele:
(a) ochrona dziedzictwa wpisanego  

na Listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wymagającego pilnej 
ochrony;

(b) przygotowywanie rejestrów 
w rozumieniu Artykułów 11 i 12;

(c) wspieranie programów, projektów 
oraz działań realizowanych na 
poziomie krajowym, subregionalnym 
i regionalnym, mających na celu 
ochronę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego;

(d) inne cele, które Komitet uzna  
za konieczne.

Artykuł 21 – Formy pomocy 
międzynarodowej
Pomoc udzielana przez Komitet Państwu - 
Stronie podlega wytycznym operacyjnym 

iiii Pieśń Tenorów: wyraz 
sardyńskiej kultury pasterskiej, 
Włochy 

iii Przestrzeń kulturowa 
plemion beduińskich w Petrze 
i Wadi Rum, Jordania

ii Ahellil z regionu Gouara, 
Algieria

K Patum w Berga, Hiszpania

L System przepowiadania 
przyszłości Ifa, Nigeria
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przewidzianym w Artykule 7 i może 
przybierać następujące formy:
(a) prowadzenie badań dotyczących 

różnych aspektów ochrony;
(b) zapewnienie ekspertów i praktyków;
(c) szkolenie całego niezbędnego 

personelu;
(d) opracowywanie norm i innych 

środków;
(e) tworzenie i wykorzystywanie 

infrastruktury;
(f) dostarczanie sprzętu i wiedzy 

specjalistycznej;
(g) inne formy pomocy finansowej 

i technicznej, w tym, tam gdzie jest 
to właściwe, niskooprocentowane 
pożyczki i darowizny.

Artykuł 22 – Warunki udzielania pomocy 
międzynarodowej
1. Komitet ustanawia procedury 

rozpatrywania wniosków o pomoc 
międzynarodową i określa informacje, 
jakie powinny być zawarte w tych 
wnioskach, takie jak wnioskowane 
środki, niezbędne interwencje oraz 
szacunkowe koszty.

2. W przypadkach wymagających 
natychmiastowego działania 
Komitet rozpatruje wnioski o pomoc 
priorytetowo. 

3. W celu podjęcia decyzji Komitet 
przeprowadza takie badania 
i konsultacje, jakie uzna za konieczne.

na cele ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.

VI. FUNDUSZ OCHRONY 
NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO
Artykuł 25 – Charakter i środki Funduszu
1. Tworzy się niniejszym „Fundusz 

ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego”, zwany dalej „Funduszem”.

 
2. Fundusz jest tworzony ze 

środków powierzonych, zgodnie 
z Regulaminem Finansowym UNESCO.

 
3. Środki Funduszu powstają ze: 
 (a)  składek Państw-Stron; 
 (b)  środków finansowych przyznanych 

na ten cel przez Konferencję 
Generalną UNESCO;

 (c)     wpłat, darowizn i zapisów 
dokonywanych przez 

      (i) inne Państwa;
      (i)  organizacje i programy systemu 

Narodów Zjednoczonych, 
w szczególności Programu 
Narodów Zjednoczonych do 
spraw Rozwoju, jak również inne 
organizacje międzynarodowe;

      (i)  podmioty publiczne lub 
prywatne, a także osoby fizyczne;

 (d)  wszelkich odsetek należnych  
od środków Funduszu;

 (e)  środków uzyskanych ze zbiórek 
oraz wpływów z imprez 
organizowanych na rzecz Funduszu; 

 (f)  wszelkich innych środków 
przewidzianych w regulaminie 
Funduszu, uchwalonych przez 
Komitet.

4. Komitet podejmuje decyzję o sposobie 
wykorzystania środków Funduszu 
w oparciu o wytyczne przyjęte przez 
Zgromadzenie Ogólne. 

 
5. Komitet może przyjmować wpłaty 

i inne formy pomocy na cele ogólne 
i specjalne, związane z realizacją 
konkretnych projektów pod 
warunkiem, że uprzednio podjął 
on decyzję o realizacji tych projektów.  

Artykuł 23 – Wnioski o pomoc 
międzynarodową
1. Każde Państwo-Strona może złożyć 

wniosek do Komitetu o pomoc 
międzynarodową na cele ochrony 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego znajdującego się na jego 
terytorium. 

 
2. Wniosek taki może być również 

złożony wspólnie przez dwa lub więcej 
Państwa-Strony. 

3. Wniosek powinien zawierać 
informacje, o których mowa 
w Artykule 22 ustęp 1, oraz niezbędną 
dokumentację.

Artykuł 24 – Rola Państw-Stron 
korzystających z pomocy
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Konwencji, udzielana pomoc 
międzynarodowa regulowana będzie 
w porozumieniu zawartym pomiędzy 
Państwem-Stroną korzystającym 
z pomocy a Komitetem. 

2. Jest zasadą ogólną, że Państwo-Strona 
korzystające z pomocy uczestniczy, 
w miarę swoich możliwości, 
w kosztach środków podejmowanych 
w celu ochrony, na które przyznano 
pomoc międzynarodową.

 
3. Państwo-Strona korzystające z pomocy 

składa Komitetowi sprawozdanie 
z wykorzystania pomocy przyznanej 

 Fot. © National Commission of Jordan  Fot. © Franco Stefano Ruiu
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by cofnąć to oświadczenie poprzez 
zawiadomienie Dyrektora Generalnego 
UNESCO. Jednakże cofnięcie 
oświadczenia nie będzie miało skutku 
w zakresie składek obowiązkowych 
należnych od tego Państwa  
do dnia otwarcia sesji najbliższego 
Zgromadzenia Ogólnego.  

4. W celu umożliwienia Komitetowi 
skutecznego planowania działań, 
składki Państw-Stron niniejszej 
Konwencji, które złożyły oświadczenie 
przewidziane w ustępie 2 niniejszego 
Artykułu, powinny być uiszczane 
regularnie, przynajmniej raz na dwa 
lata, i powinny być jak najbardziej 
zbliżone do składek, jakich 
dokonywałyby, gdyby były związane 
postanowieniami ustępu 1 niniejszego 
Artykułu. 

 
5. Żadne Państwo-Strona niniejszej 

Konwencji zalegające z wpłatą składek 
obowiązkowych lub dobrowolnych  
za bieżący i poprzedni rok kalendarzowy, 
nie może być wybrane na Członka 
Komitetu; postanowienie to nie ma 
zastosowania do pierwszych wyborów. 
Mandat takiego Państwa, które już jest 
członkiem Komitetu, wygasa z dniem 
wyborów przewidzianych w Artykule 6 
niniejszej Konwencji.

Artykuł 27 – Dobrowolne składki 
uzupełniające na rzecz Funduszu
Państwa-Strony, które zamierzają uiszczać 
składki dobrowolne w uzupełnieniu 
składek przewidzianych w Artykule 26, 
informują o swoim zamiarze Komitet, 

6. Wpłaty na rzecz Funduszu nie mogą 
wiązać się z żadnymi warunkami 
natury politycznej, ekonomicznej bądź 
innej, które byłyby niezgodne z celami 
niniejszej Konwencji. 

Artykuł 26 – Składki Państw-Stron  
na rzecz Funduszu
1. Niezależnie od wszelkich dodatkowych 

wpłat dobrowolnych, Państwa-Strony 
niniejszej Konwencji zobowiązują się 
wpłacać regularnie co dwa lata składki 
na Fundusz, których wysokość, obliczona 
według jednakowej stawki procentowej 
dla wszystkich Państw, zostanie 
określona przez Zgromadzenie Ogólne. 
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego 
w tej sprawie wymaga większości 
głosów obecnych i głosujących Państw-
Stron, które nie złożyły oświadczenia 
przewidzianego w ustępie 2 niniejszego 
Artykułu. W żadnym wypadku składka 
obowiązkowa Państw-Stron nie może 
przekroczyć 1% ich składki do budżetu 
zwyczajnego UNESCO.  

2. Jednakże każde Państwo, o którym 
mowa w Artykule 32 lub Artykule 33 
niniejszej Konwencji, może w chwili 
składania swoich dokumentów 
ratyfikacyjnych, przyjęcia, 
zatwierdzenia lub przystąpienia złożyć 
oświadczenie, że nie będzie związane 
postanowieniami ustępu 1 niniejszego 
Artykułu. 

3. Państwo-Strona niniejszej Konwencji, 
które złożyło oświadczenie 
przewidziane w ustępie 2 niniejszego 
Artykułu, dołoży wszelkich starań, 

L Sztuka wyrobu tkanin 
z wyspy Taquile, Peru

I Przestrzeń kulturowa 
i kulturowy przekaz ustny 
Semejskie, Federacja Rosyjska

II Festiwal Gangneung 
Danoje, Republika Korei

III Maskarada Makiszi,
Zambia

IIII Język, taniec 
i muzyka Garifuana
Belize, Gwatemala, Honduras 
i Nikaragua

Fot. © Russian State House of the People Creativity Ministry of Culture
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Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości przed wejściem 
w życie niniejszej Konwencji.  

 
2. Wpis tych elementów na Listę 

reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości 
w żaden sposób nie przesądza tego, 
jakie będą kryteria wpisu na Listę 
w przyszłości, ustalone zgodnie 
z Artykułem 16 ustęp 2.

 
3. Nie przewiduje się kolejnych 

Proklamacji po wejściu w życie 
niniejszej Konwencji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 32 – Ratyfikacja, przyjęcie lub 
zatwierdzenie
1. Niniejsza Konwencja podlega 

ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu 
przez Państwa Członkowskie 
UNESCO, zgodnie z ich procedurami 
konstytucyjnymi.  

2. Dokumenty ratyfikacjyjne, przyjęcia 
lub zatwierdzenia zostaną złożone 
u Dyrektora Generalnego UNESCO.

Artykuł 33 – Przystąpienie
1. Niniejsza Konwencja jest otwarta 

na przystąpienie każdego Państwa 
niebędącego Członkiem UNESCO, 
które zostało zaproszone do 
przystąpienia przez Konferencję 
Generalną UNESCO.  

2. Niniejsza Konwencja jest również 
otwarta na przystąpienie do niej 
terytoriów korzystających z całkowitej 

najszybciej jak  jest to możliwe, aby 
umożliwić Komitetowi odpowiednie 
planowanie działań.

Artykuł 28 – Międzynarodowe zbiórki
Państwa-Strony, tak dalece jak jest 
to możliwe, wspierają akcje zbiórek 
międzynarodowych organizowanych na 
rzecz Funduszu pod auspicjami UNESCO.

VII. SPRAWOZDANIA
Artykuł 29 – Sprawozdania Państw-Stron
Państwa-Strony przedkładają Komitetowi, 
w terminach i w formie jakie określi, 
sprawozdania dotyczące środków 
legislacyjnych, administracyjnych 
i innych, jakie zostały podjęte dla realizacji 
niniejszej Konwencji.

Artykuł 30 – Sprawozdania Komitetu
1. Na podstawie swoich działań 

oraz sprawozdań przedkładanych 
przez Państwa-Strony, o których 
mowa w Artykule 29, Komitet 
składa sprawozdanie na każdej sesji 
Zgromadzenia Ogólnego.  

2. Sprawozdanie podawane jest do 
wiadomości Konferencji Generalnej 
UNESCO.

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE
Artykuł 31 – Stosunek do Proklamacji 
Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości

1. Komitet wpisze na Listę 
reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości 
elementy proklamowane jako 

autonomii wewnętrznej, uznanej 
za taką przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, lecz które nie uzyskały 
pełnej niepodległości w rozumieniu 
rezolucji 1514 (XV) Zgromadzenia 
Ogólnego, a które posiadają 
kompetencje w sprawach, których 
dotyczy niniejsza Konwencja, w tym 
kompetencję do zawierania traktatów 
w tych kwestiach.  

3. Dokument przystąpienia zostanie 
złożony u Dyrektora Generalnego 
UNESCO.

Artykuł 34 – Wejście w życie
Niniejsza Konwencja wejdzie w życie po 
upływie trzech miesięcy od dnia złożenia 
trzydziestego dokumentu ratyfikacyjnego, 
przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, 
jednak jedynie w stosunku do Państw, 
które złożyły odpowiednie dokumenty 
ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub 
przystąpienia w tym dniu lub wcześniej. 
W stosunku do każdego innego Państwa-
Strony wejdzie ona w życie po upływie 
trzech miesięcy od złożenia przez  
to Państwo dokumentu ratyfikacyjnego, 
przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Artykuł 35 – Federalne lub niejednolite 
systemy konstytucyjne
Poniższe postanowienia stosuje się 
do Państw-Stron o federalnym lub 
niejednolitym systemie konstytucyjnym:
(a) odnośnie postanowień niniejszej 

Konwencji, których stosowanie 
należy do kompetencji federalnej lub 
centralnej władzy ustawodawczej, 
zobowiązania rządu federalnego 
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Niematerialne 

dziedzictwo 

kulturowe

lub centralnego będą takie same, 
jak zobowiązania Państw-Stron 
niebędących państwami federalnymi;

(b) odnośnie postanowień niniejszej 
Konwencji, których stosowanie należy 
do kompetencji poszczególnych 
Stanów, krajów, prowincji lub 
kantonów, które na mocy systemu 
konstytucyjnego federacji nie będą 
zobowiązane do podejmowania 
środków ustawodawczych, rząd 
federalny zawiadomi właściwe władze 
Stanów, krajów, prowincji lub kantonów 
o tych postanowieniach, z zaleceniem 
ich przyjęcia.

Artykuł 36 – Wypowiedzenie
1. Każde z Państw-Stron może 

wypowiedzieć niniejszą Konwencję.  

2. Wypowiedzenie jest notyfikowane 
na piśmie i deponowane u Dyrektora 
Generalnego UNESCO. 

3. Wypowiedzenie staje się skuteczne 
po upływie dwunastu miesięcy od 
otrzymania noty o wypowiedzeniu. 
Nie zmienia ono w niczym zobowiązań 
finansowych podjętych przez Państwo 
wypowiadające, do dnia, w którym 
wypowiedzenie stanie się skuteczne.

Artykuł 37 – Zadania depozytariusza
Dyrektor Generalny UNESCO, jako 
Depozytariusz niniejszej Konwencji, 
informuje Państwa Członkowskie 
Organizacji, Państwa niebędące jej 
członkami, o których mowa w Artykule 
33, jak również Organizację Narodów 
Zjednoczonych, o złożeniu wszelkich 
dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, 
zatwierdzenia lub przystąpienia, o których 
mowa w Artykułach 32 i 33, jak również 
o wypowiedzeniach, o których mowa 
w Artykule 36.

Artykuł 38 – Zmiany
1. Każde z Państw-Stron może, 

pismem skierowanym do Dyrektora 
Generalnego, zgłaszać propozycje 
zmian do niniejszej Konwencji. 
Dyrektor Generalny przekazuje  
te propozycje wszystkim Państwom-
Stronom. Jeżeli w ciągu sześciu 

miesięcy od dnia przekazania 
propozycji co najmniej połowa 
Państw-Stron udzieli pozytywnej 
odpowiedzi na propozycje, Dyrektor 
Generalny przedstawi te propozycje na 
najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia 
Ogólnego do dyskusji i ewentualnego 
przyjęcia. 

   
2. Zmiany uchwalane są większością 

dwóch trzecich głosów Państw-Stron, 
obecnych i  głosujących.  

3. Po uchwaleniu zmian do niniejszej 
Konwencji są one przedstawiane 
Państwom-Stronom do ratyfikacji, 
przyjęcia, zatwierdzenia lub 
przystąpienia. 

4. Zmiany wchodzą w życie, ale 
wyłącznie w stosunku do Państw- 
Stron które je ratyfikowały, przyjęły, 
zatwierdziły zmiany lub przystąpiły 
do nich, po upływie trzech miesięcy 
od złożenia dokumentów, o których 
mowa w ustępie 3 niniejszego 
Artykułu, przez dwie trzecie Państw- 
Stron. W związku z powyższym, 
w stosunku do każdego z Państw-
Stron, które ratyfikuje, przyjmie, 
zatwierdzi zmianę lub przystąpi  
do niej, zmiana ta wchodzi w życie 
po upływie trzech miesięcy od daty 
złożenia przez to Państwo dokumentu 
ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub 
przystąpienia.  

5. Procedury określonej w ustępie 3 i 4 
nie stosuje się do zmian Artykułu 5 
w zakresie liczby członków Komitetu. 
Te zmiany wchodzą w życie z chwilą 
ich przyjęcia. 

6. Państwo, które staje się Stroną 
niniejszej Konwencji po wejściu 
w życie zmian zgodnie z ustępem 4 
niniejszego Artykułu, uznaje się, o ile 
nie wyrazi innego zamiaru, za: 

 (a)  Stronę niniejszej Konwencji w jej 
zmienionym brzmieniu; oraz

 (b)  Stronę niniejszej Konwencji 
w jej niezmienionym brzmieniu 
w stosunku do każdego Państwa-
Strony, którego zmiany te nie wiążą.

Artykuł 39 – Teksty autentyczne
Niniejsza Konwencja została sporządzona 
w językach: angielskim, arabskim, 
chińskim, hiszpańskim, francuskim  
i rosyjskim, przy czym wszystkie wersje 
językowe są jednakowo autentyczne.

Artykuł 40 – Rejestracja
Zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów 
Zjednoczonych niniejsza Konwencja 
zostanie zarejestrowana w Sekretariacie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych na 

wniosek Dyrektora Generalnego UNESCO.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Stworzono przy wsparciu Rządu Norwegii 
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UNESCO
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 
jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, powstała 16 listopada 1945 r. i otrzymała 
pełnomocnictwo w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, 
kultury i komunikacji. UNESCO funkcjonuje jako laboratorium idei i wyznacza normy dotyczące 
wypracowania powszechnych porozumień w sprawie pojawiających się kwestii etycznych. 
Organizacja działa także jako centrum informacyjne – rozpowszechniając i propagując 
informacje i wiedzę – a jednocześnie pomaga państwom członkowskim budować kompetencje 
na poziomie zasobów ludzkich i instytucjonalnych. Poprzez swoje strategie i działalność 
UNESCO czynnie dąży do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, a w szczególności do 
zmniejszenia o połowę odsetka osób żyjących w skrajnym ubóstwie w krajach rozwijających 
się, do zapewnienia powszechnej edukacji na poziomie podstawowym we wszystkich krajach 
świata, do wyeliminowania nierówności między płciami w zakresie dostępu do edukacji 
podstawowej i ponadpodstawowej do 2015 r. oraz do udzielenia poszczególnym krajom 
pomocy w zakresie wprowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju w celu zahamowania 
i odwrócenia obecnych tendencji prowadzących do utraty zasobów środowiska naturalnego  
do roku 2015.

Sektor Kultury jest jednym z sektorów programowych UNESCO. Jego działalność jest 
realizowana zgodnie z głównymi funkcjami UNESCO (wspieranie, budowanie kompetencji, 
ustanawianie norm, współpraca międzynarodowa, rozpowszechnianie informacji) poprzez 
ochronę, odnawianie i zabezpieczanie dziedzictwa, skuteczne wdrażanie strategii polityki 
kulturalnej oraz zrównoważony rozwój branży kulturalnej w państwach członkowskich. 
Program sektora opiera się na postępach w zakresie dostrzegania i uznawania różnorodności 
kulturowej na rzecz zrównoważonego rozwoju narodów i społeczeństw, przy czym szczególny 
nacisk położony jest na holistycznym podejściu do ochrony zarówno materialnego, jak 
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego formach.

Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego podczas swojej 32. sesji w 2003 roku. Konwencja jest wynikiem 
wieloletnich prac, trwających od momentu powstania UNESCO, w ramach których tworzono 
raporty i organizowano konferencje w celu zbadania i uznania różnorodności tożsamości 
kulturowych na świecie. Pośród aktów normatywnych UNESCO z dziedziny kultury Konwencja 
z 2003 r. jest jednym z najważniejszych aktów mówiących o rozwoju działalności na rzecz 
promocji różnorodności kulturowej.
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Ajmara grający na 
tradycyjnym boliwijskim  
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Cele i definicje
Konwencja z 2003 r., będąca pierwszym 
wiążącym wielostronnym aktem na rzecz ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
opiera się na istniejących międzynarodowych 
porozumieniach, rekomendacjach i rezolucjach 
dotyczących dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego – umacnia je i rozszerza. Konwencja 
zapewnia podstawy dla rozwoju strategii, które 
odzwierciedlają bieżące międzynarodowe 
stanowisko dotyczące zachowania różnorodności 
kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Konwencja ma cztery główne cele: 

n ochronę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego;

n zapewnianie poszanowania niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego wspólnot, grup 
i jednostek; 

n zwiększanie świadomości w zakresie 
znaczenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego na poziomie lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym oraz zapewnianie 
wzajemnego zrozumienia i uznania w tym 
zakresie;

n zapewnianie międzynarodowej współpracy 
i pomocy. 

Dla celów Konwencji niematerialne dziedzictwo 
kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, 
wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi 
instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń 
kulturową – które wspólnoty, grupy i jednostki 
uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. 
Może się ono przejawiać w dziedzinach takich jak:

n tradycje i przekazy ustne, w tym język 
jako nośnik niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego;

n sztuki widowiskowe;

n zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;

n wiedza i praktyki dotyczące przyrody 
i wszechświata; 

n umiejętności związane z rzemiosłem 
tradycyjnym.

To niematerialne dziedzictwo kulturowe jest 
przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest 
stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy 
pozostające w relacji ze swym otoczeniem, 
swoją historią oraz swym środowiskiem 
przyrodniczym, zapewniając im poczucie 
tożsamości i ciągłości.

Konwencja nie definiuje pojęcia wspólnoty, 
ponieważ uznaje, że wspólnoty mają 
charakter otwarty, niekoniecznie powiązany 
z obszarem geograficznym. Mogą one być 
dominujące lub niedominujące, a jedna osoba 
może przynależeć jednocześnie do różnych 
wspólnot lub je zmieniać. Zgodnie z zapisami 
Konwencji wspólnoty, grupy, a w niektórych 
przypadkach także jednostki muszą być czynnie 
zaangażowane w identyfikowanie i definiowanie 
swojego własnego niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, jak również w zarządzanie 
nim, ponieważ tylko one tworzą, odtwarzają, 
zachowują i przekazują takie dziedzictwo.

Pojęcie „ochrony” zostało uwydatnione, aby 
podkreślić, iż głównym celem Konwencji jest 
zapewnienie trwałej żywotności niematerialnego 
dziedzictwa w obrębie wspólnot i grup. 
„Ochrona” definiowana jest w Konwencji jako 
„środki mające na celu zapewnienie przetrwania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
w tym jego identyfikację, dokumentację, 
badanie, zachowanie, zabezpieczenie, 
promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, 
w szczególności poprzez edukację formalną 
i nieformalną, jak również rewitalizację różnych 
aspektów tego dziedzictwa”. Konwencja 
koncentruje się na żywych wyrazach dziedzictwa 
niematerialnego, które są uznawane za istotne 
przez wspólnoty. Wyrazy te zapewniają im 
poczucie tożsamości i ciągłości. Konwencja 
nie hierarchizuje niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, wszystkie wyrazy i przejawy są 
traktowane na równi. Uznaje jednak tylko te 
wyrazy dziedzictwa niematerialnego, które są 
zgodne z istniejącymi aktami dotyczącymi praw 
człowieka, jak również z wymogiem wzajemnego 
poszanowania wspólnot, grup i jednostek. 
Konwencja uznaje także znaczenie dziedzictwa 
niematerialnego jako środka wzmacniającego 
spójność społeczną, zrównoważony rozwój oraz 
zrozumienie tożsamości kulturowych innych 
grup.
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W kontekście powiązania z innymi 
międzynarodowymi aktami normatywnymi 
artykuł 3 Konwencji mówi, iż nic w Konwencji 
nie może być interpretowane jako (a) 
zmieniające status lub ograniczające 
przewidziany w Konwencji w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego z 1972 roku poziom ochrony dóbr 
stanowiących światowe dziedzictwo, z którymi 
dany element dziedzictwa niematerialnego jest 
bezpośrednio związany, lub (b) mające wpływ 
na prawa i obowiązki Państw-Stron wynikające 
z porozumień międzynarodowych dotyczących 
praw własności intelektualnej, których państwa 
te są stronami.

Organy statutowe
Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji 
jest suwerennym organem Konwencji. Co dwa 
lata odbywa się sesja zwyczajna Zgromadzenia 
Ogólnego; może ono także zwoływać sesje 
nadzwyczajne, jeśli uzna to za konieczne 
lub na prośbę Komitetu albo przynajmniej 
jednej trzeciej Państw-Stron. Zgromadzenie 
Ogólne wyznacza cele strategiczne wdrażania 
postanowień Konwencji i wybiera 24 członków 
Międzyrządowego Komitetu do spraw Ochrony 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 
Połowa spośród członków Komitetu 
zmienia się co dwa lata. Aby odzwierciedlić 
różnorodność opinii oraz środków ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego na 
świecie, Zgromadzenie Ogólne zdecydowało się 
zastosować przy wyborze członków Komitetu 
zasadę równomiernej dystrybucji geograficznej. 
Liczba członków Komitetu z każdego regionu 
jest proporcjonalna do liczby państw z tego 
regionu, które ratyfikowały Konwencję.

Komitet spotyka się na sesji zwyczajnej 
raz w roku, natomiast sesje nadzwyczajne 
zwoływane są na prośbę co najmniej 
dwóch trzecich jego państw członkowskich. 
Podstawowe funkcje Komitetu to: 

n promowanie celów Konwencji, 
opracowywanie wytycznych dotyczących 

najlepszych praktyk oraz formułowanie zaleceń 
w zakresie środków ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego; 

n wykorzystywanie zasobów Funduszu 
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego zgodnie z wytycznymi i planem 
dwuletnim przyjętym przez Zgromadzenie 
Ogólne;

n wpisywanie przejawów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego zgłaszanych przez 
Państwa-Strony na listy Konwencji, o których 
wspominają artykuły 16 i 17;

n wybieranie i promowanie zgłaszanych 
przez Państwa-Strony programów, projektów 
i działań najlepiej odzwierciedlających 
cele i zasady Konwencji, o których mowa 
w artykule 18;

n proponowanie Zgromadzeniu Ogólnemu 
akredytacji organizacji pozarządowych, które 
mogą pełnić funkcje doradcze przy Komitecie.

Konwencja mówi także, iż Sekretariat UNESCO 
będzie wspierać Zgromadzenie Ogólne 
i Komitet w sporządzaniu dokumentacji z ich 
spotkań i monitorować wprowadzanie w życie 
podjętych przez nie decyzji.

Dyrektywy operacyjne
Artykuł 7 Konwencji mówi, iż jednym z zadań 
Komitetu jest sporządzanie i przedkładanie 
Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia 
dyrektyw operacyjnych dotyczących wdrażania 
Konwencji. Zgromadzenie Ogólne przyjęło 
pierwsze Wytyczne operacyjne w lipcu 2008 r. 
Podczas przyszłych spotkań będzie je uzupełniać 
i wprowadzać do nich poprawki.

Dyrektywy operacyjne wyznaczają m.in. 
procedury, których należy przestrzegać przy 
wpisywaniu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego na listy Konwencji, określają 
sposoby udzielania międzynarodowego 
wsparcia finansowego oraz udzielania akredytacji 
organizacjom pozarządowym, aby mogły one 
występować w charakterze doradców Komitetu, 
a także precyzują kwestię zaangażowania 
wspólnot w realizację postanowień Konwencji. 

J Maskarada Makiszi, 
ZambiaFo
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Listy i programy, które najlepiej odzwierciedlają 
zasady i cele Konwencji
Artykuł 17 Konwencji ustanawia Listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wymagającego pilnej ochrony (Lista pilnej 
ochrony) w celu podjęcia odpowiednich 
środków ochrony. Artykuł 16 ustanawia Listę 
reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości (Lista reprezentatywna), 
której celem jest zwrócenie większej uwagi 
na niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz 
silniejsze uświadomienie jego znaczenia. 

Zgłoszenia elementów na listy Konwencji mogą 
dokonywać jedynie Państwa-Strony. Kryteria, 
sposoby i procedury wpisu są przedstawione 
w rozdziale I Dyrektyw operacyjnych.

Artykuł 18 Konwencji mówi, iż poza tymi dwiema 
listami Komitet będzie okresowo wybierał 
i promował programy, projekty i działania, 
które w jego opinii najlepiej odzwierciedlają 
zasady i cele Konwencji, uwzględniając przy tym 
szczególne potrzeby krajów rozwijających się. Dla 

takich działań ochronnych zapewniana jest także 
międzynarodowa pomoc.

Formularze i procedury składania dokumentów 
zgłoszeniowych oraz propozycje programów, 
projektów i działań mających na celu ochronę 
dziedzictwa są dostępne na stronie 
www.unesco.org/culture/ich/en/forms/.
 
Pomoc międzynarodowa
Aby zwiększyć skuteczność w realizacji celów, 
Konwencja ustanawia również mechanizmy 
współpracy i pomocy międzynarodowej, 
w szczególności za pośrednictwem Funduszu 
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego. Zgodnie z rozdziałem II Dyrektyw 
operacyjnych, ochrona dziedzictwa wpisanego na 
Listę pilnej ochrony oraz tworzenie rejestrów są 
traktowane priorytetowo w procesie przydzielania 
środków. Fundusz jest również wykorzystywany 
w celu udzielania wsparcia w nagłych przypadkach 
lub umożliwiania udziału członków wspólnot 
i grup depozytariuszy oraz ekspertów w dziedzinie 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony: kryteria wpisu

U.1 Element stanowi przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozumianego 
zgodnie z definicją zawartą w artykule 2 Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.

 
U.2 a)  Element wymaga pilnej ochrony, ponieważ jego żywotność jest zagrożona pomimo 

wysiłków zainteresowanych wspólnot, grup, a w niektórych przypadkach także 
jednostek oraz Państw-Stron lub; 

 b)  element wymaga wyjątkowo pilnej ochrony, ponieważ jest poważnie zagrożony, 
w wyniku czego nie przetrwa bez natychmiastowej ochrony.   

U.3 Opracowane zostały środki mające na celu ochronę elementu, które mogą umożliwić 
zainteresowanej wspólnocie, grupie, a w niektórych przypadkach jednostkom dalsze 
kultywowanie i przekazywanie elementu kolejnym pokoleniom. 

 
U.4  Element został zgłoszony przy najszerszym możliwym udziale zainteresowanej 

wspólnoty, grupy, a w niektórych przypadkach także jednostek oraz za ich uprzednią 
niewymuszoną i świadomą zgodą. 

 
U.5  Element jest uwzględniony w rejestrze niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

prowadzonym przez wnoszące o jego wpisanie Państwo-Stronę. 
 
U.6 W przypadkach wyjątkowo pilnych skonsultowano się już z zainteresowanymi 

Państwami-Stronami w związku z wpisaniem elementu na listę zgodnie z artykułem  
17.3 Konwencji.

L Sztuka wytwarzania 
krzyży, Litwa
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w posiedzeniach Komitetu. Wszelkie formularze 
i procedury składania wniosków o pomoc 
międzynarodową dostępne są na stronie 
www.unesco.org/culture/ich/en/forms/. 

Państwa-Strony, poza regularnymi składkami, 
są zachęcane do przekazywania dobrowolnych 
wpłat na rzecz Funduszu. Wpłaty te będą 
odgrywać istotną rolę w procesie wdrażania 

Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości: kryteria wpisu

 
R.1 Element stanowi przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozumianego 

zgodnie z definicją zawartą w artykule 2 Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.

 
R.2  Wpisanie elementu na Listę reprezentatywną przyczyni się do zapewnienia jego 

rozpoznawalności oraz świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego i dialogu, odzwierciedlając w ten sposób różnorodność kulturową  
na świecie i stanowiąc świadectwo ludzkiej kreatywności.

 
R.3 Opracowane zostały środki mające na celu ochronę i promocję elementu.
 
R.4 Element został zgłoszony przy najszerszym możliwym udziale zainteresowanej 

wspólnoty, grupy, a w niektórych wypadkach także jednostek oraz za ich uprzednią 
niewymuszoną i świadomą zgodą.

 
R.5 Element jest uwzględniony w rejestrze niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

prowadzonym przez wnoszące o jego wpisanie Państwo-Stronę

K Królewski rytuał na cześć 
przodków i towarzysząca 
mu muzyka w świątyni 
Jongmyo, Republika Korei

KK Urtiin Duu – tradycyjna 
długa pieśń, Mongolia  
i Chiny
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Artykuł 18 Konwencji: kryteria wyboru 
 

P.1. Program, projekt lub działanie obejmuje ochronę dziedzictwa kulturowego, zgodnie z definicją 
 zawartą w artykule 2.3 Konwencji.
 
P.2. Program, projekt lub działanie promuje koordynację wysiłków zmierzających do ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie regionalnym, subregionalnym i/lub 
międzynarodowym.  

 
P.3. Program, projekt lub działanie odzwierciedla zasady i cele Konwencji.    

P.4. Jeśli program, projekt lub działanie zostały już zrealizowane, okazały się skuteczne w zakresie 
przyczyniania się do zwiększenia żywotności niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jeśli są 
w trakcie realizacji lub są dopiero planowane, można rozsądnie oczekiwać, że znacząco przyczynią 
się do zwiększenia żywotności niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  

 
P.5. Program, projekt lub działanie zostały lub zostaną zrealizowane przy udziale zainteresowanej 

wspólnoty, grupy, a w niektórych wypadkach także jednostek oraz za ich uprzednią 
niewymuszoną i świadomą zgodą.  

 
P.6. Program, projekt lub działanie może, zależnie od sytuacji, służyć jako subregionalny, regionalny 

lub międzynarodowy wzorzec działań mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.  

 
P.7. Zgłaszające propozycję Państwa-Strony, instytucje wdrażające oraz zainteresowane wspólnoty, 

grupy, a w niektórych przypadkach także jednostki są skłonne współpracować ze sobą w zakresie 
rozpowszechniania dobrych praktyk, jeśli ich program, projekt lub działanie zostanie wybrane.  
 

P.8. Program, projekt lub działanie obejmuje doświadczenia, których wyniki można łatwo poddać ocenie.  

P.9. Program, projekt lub działanie w sposób szczególny odpowiada na potrzeby krajów rozwijających się.

Konwencji. Pozaplanowe wpłaty z różnych 
źródeł finansowania zwiększają zdolność 
UNESCO do tworzenia i wdrażania nowych 
działań i programów, jak również wzmacniania 
i rozszerzania zakresu tych już istniejących. 
Porozumienia pomiędzy UNESCO a kilkoma 
Państwami-Stronami, między innymi Japonią, 
Norwegią, Hiszpanią, Włochami, Belgią, Republiką 
Korei i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, jak 
również Komisją Europejską, przyczyniły się do 
znaczącego zwiększenia ich wkładu w ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego na 
świecie.

Udział we wdrażaniu Konwencji
Rozdział III Dyrektyw operacyjnych skupia się na roli 
wspólnot, grup, a w niektórych przypadkach także 
jednostek, jak również ekspertów, specjalistycznych 
ośrodków i instytutów badawczych we wdrażaniu 
Konwencji. Rozdział III zawiera także wytyczne 
dotyczące udziału organizacji pozarządowych.

Konwencja mówi o wspólnotach i grupach 
kultywujących tradycje w sposób nieszczegółowy. 
Duch Konwencji zakłada, że wspólnoty powinny 
być postrzegane jako mające charakter otwarty, 
niekoniecznie powiązany z określonymi terenami. 
Ich kluczowa rola we wdrażaniu Konwencji 
zawarta jest już w definicji niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego przedstawionej 
w artykule 2.1. Artykuły 11, 13 i 15 Konwencji 
mówią m.in., że każde Państwo-Strona jest 
zobowiązane do podjęcia koniecznych środków 
w celu zapewnienia ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego obecnego na jego 
terytorium oraz włączenia wspólnot, grup 
i właściwych organizacji pozarządowych 
w proces identyfikacji i definiowania elementów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Powinny one dążyć do zapewnienia najszerszego 
możliwego uczestnictwa wspólnot, grup 
i jednostek tworzących, zachowujących 
i przekazujących niematerialne dziedzictwo 

LL El Güegüense, 
Nikaragua

L Uzdrawiający taniec 
Vimbuza, Malawi
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kulturowe w działalności mającej na celu ochronę 
tego dziedzictwa, a także aktywnie angażować te 
podmioty w zarządzanie owym dziedzictwem.

Rola przypisana wspólnotom i grupom na 
podstawie zapisów Konwencji została jeszcze 
dodatkowo wzmocniona w Dyrektywach 
operacyjnych: na przykład wpisu na listy Konwencji 
lub włączenia do rejestru dobrych praktyk nie 
można dokonać bez uprzedniej dobrowolnej 
i świadomej zgody zainteresowanej wspólnoty 
lub grupy. Ich udział jest również wymagany 
podczas opracowywania i wdrażania programów 
mających na celu ochronę dziedzictwa, 
korzystających z pomocy międzynarodowej. 
Wspólnoty muszą wyrażać chęć współpracy 
w zakresie rozpowszechniania najlepszych 
praktyk, jeśli ich program, projekt lub działanie 
zostanie wybrane przez Komitet jako najlepiej 
odzwierciedlające zasady i cele Konwencji. 
Poza wieloma innymi kwestiami Dyrektywy 

operacyjne zachęcają również Państwa-Strony do 
utworzenia organu doradczego lub mechanizmu 
koordynacji, aby ułatwić udział tych podmiotów, 
jak również udział ekspertów, ośrodków 
specjalistycznych i instytutów badawczych 
w identyfikacji i definiowaniu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, sporządzaniu rejestrów, 
szczegółowym opracowywaniu programów, 
projektów i działań, przygotowywaniu 
dokumentów zgłoszeniowych oraz usuwaniu 
elementów z list Konwencji lub przenoszeniu ich 
na drugą listę.

Organizacje pozarządowe, które wykazały 
odpowiednie kompetencje, biegłość 
i doświadczenie w zakresie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
i realizacji celów zgodnych z duchem Konwencji 
oraz zdolności operacyjne, mogą uzyskać 
akredytację do pełnienia funkcji doradczych dla 
Komitetu. Mogą one zostać poproszone o ocenę 

L Teatr Mak Yong, Malezja



dokumentów zgłoszeniowych na Listę pilnej 
ochrony, próśb o pomoc międzynarodową 
w wysokości przekraczającej 25 000 USD lub 
programów, projektów i działań, o których mowa 
w artykule 18 Konwencji. Kryteria i procedury ich 
akredytacji są opisane w rozdziale III Wytycznych 
operacyjnych.

Sprawozdania
Państwa-Strony muszą okresowo przedkładać 
ustanowionemu przez Konwencję Komitetowi 
Międzyrządowemu sprawozdania dotyczące 
środków legislacyjnych, administracyjnych 
i innych podjętych w celu wdrożenia Konwencji 
(artykuł 29). Sprawozdania te powinny także 
zawierać informacje na temat tworzenia 
i aktualizowania rejestrów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z rozdziałem 
IV Dyrektyw operacyjnych sprawozdania powinny 
zostać złożone do 15 grudnia szóstego roku 
od roku, w którym Państwo-Strona złożyło 
dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia 
Konwencji, a następnie powinny być składane 
co sześć lat. Sprawozdania powinny zawierać 
również informacje dotyczące stanu wszystkich 
elementów niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego znajdujących się na terytorium 
danego państwa, które zostały wpisane na Listę 
reprezentatywną. Każde Państwo-Strona będzie 
także przedstawiać Komitetowi sprawozdania 
dotyczące stanu elementów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego znajdujących się 
na jego terytorium, które wpisano na Listę 
dziedzictwa niematerialnego wymagającego 
pilnej ochrony. Takie sprawozdania powinny 
zostać przesłane do 15 grudnia czwartego roku 
po roku, w którym element został wpisany na 
Listę, a następnie należy je składać co cztery lata.

Widoczność
Poza środkami zmierzającymi do zwiększenia 
świadomości znaczenia niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego podejmowanymi 
na poziomie krajowym Komitet podjął także 
działania mające na celu zwiększenie widoczności 
jego działalności na świecie. Komitet podjął na 
przykład inicjatywę stworzenia emblematu, 
który zwiększy rozpoznawalność Konwencji 
i pomoże budować świadomość znaczenia 
ochrony dziedzictwa niematerialnego. Emblemat 
został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne 
w czerwcu 2008 r. Sekretariat prowadzi stronę 

L Sztuka akynów, kirgiskich 
opowiadaczy eposów

K Moussem z okolic Tan-
Tan, Maroko
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obowiązki przedstawione w Konwencji 
i w Dyrektywach operacyjnych 
dotyczących jej wdrażania zostały 
streszczone poniżej.

n Na mocy Konwencji każde Państwo-
Strona jest zobowiązane do zastosowania 
wymaganych środków w celu 
zapewnienia ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego obecnego 
na jego terytorium oraz włączenia 
społeczności, grup i określonych 
organizacji pozarządowych w proces 
identyfikacji i definiowania elementów 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Aby zapewnić identyfikację 
nakierowaną na ochronę dziedzictwa 
kulturowego, Państwa-Strony są 
zobowiązane do utworzenia co 
najmniej jednego spisu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego znajdującego 
się na ich terytorium oraz do regularnego 
aktualizowania wszelkich takich 
inwentarzy. Mimo iż artykuły 11 i 12 
Konwencji są bardziej nakazowe niż 
pozostałe, zapewniają one Państwom-
Stronom wystarczającą elastyczność 
w zakresie ustalenia sposobu 
opracowania spisów. Państwo-Strona 
nie ma obowiązku posiadania co 
najmniej jednego przygotowanego 
rejestru jeszcze przed ratyfikacją 
Konwencji. Wręcz przeciwnie, tworzenie 
i aktualizowanie rejestrów to ciągły 
proces, mający na celu prowadzenie 
identyfikacji z myślą o zapewnieniu 

przekazu międzypokoleniowego 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego 

n Artykuły 13, 14 i 15 Konwencji 
sugerują środki ochrony i zwiększania 
świadomości, które Państwo-Strona 
powinno starać się realizować, przy 
najszerszym możliwym udziale 
wspólnot, grup, a w niektórych 
przypadkach także jednostek, które 
tworzą, zachowują i przekazują 
niematerialne dziedzictwo kulturowe

n Państwa-Strony mają obowiązek 
przekazywania regularnych składek na 
rzecz Funduszu ustanowionego zgodnie 
z artykułem 25 Konwencji. Państwa-
Strony, które nie złożyły oświadczenia, 
o którym mowa w artykule 26.2 
Konwencji, mają obowiązek przynajmniej 
co dwa lata wpłacać na rzecz Funduszu 
składkę w wysokości 1% ich składki do 
budżetu zwyczajnego UNESCO. Państwa, 
które złożą oświadczenie, o którym mowa 
w artykule 26.2, muszą przynajmniej co 
dwa lata wpłacać na rzecz Funduszu 
składkę w wysokości kwoty jak najbliższej 
1% ich składki do budżetu zwyczajnego 
UNESCO. 

n Państwa-Strony są zobowiązane 
okresowo przedkładać Komitetowi 
Międzyrządowemu sprawozdania 

internetową (www.unesco.org/culture/
ich), na której dostępne są wszelkie 
dokumenty i decyzje z oficjalnych spotkań 
Komitetu i Zgromadzenia Ogólnego, 
a także dodatkowe informacje na temat 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Sekretariat rozpoczął także tworzenie bazy 
danych dotyczących niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego z całego świata..

Ratyfikacja Konwencji 
Postanowienia Konwencji mają 
zastosowanie wyłącznie na terenach 
państw, które są stronami Konwencji, 
czyli krajów członkowskich UNESCO, 
które złożyły dokument ratyfikacji 
(lub też przyjęcia, zatwierdzenia bądź 
przystąpienia) u Dyrektora Generalnego 
UNESCO i w których Konwencja weszła 
w życie.

Ratyfikacja to „tak zwany akt 
międzynarodowy, przez który 
państwo wyraża na płaszczyźnie 
międzynarodowej swoją zgodę na 
związanie się traktatem” (artykuł 2(1)
(b) Konwencji wiedeńskiej o prawie 
traktatów). Przyjęcie, zatwierdzenie 
i przystąpienie mają takie same skutki 
prawne jak ratyfikacja. Konwencja 
wchodzi w życie trzy miesiące po 
złożeniu przez państwo dokumentu 
ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub 
przystąpienia. Aktualna lista Państw-
Stron Konwencji jest dostępna na stronie 
www.unesco.org/culture/ich. 

Konwencja jest dokumentem 
permisywnym i większość jej zapisów 
została sformułowana z użyciem 
języka nienakazowego, aby umożliwić 
rządom państw elastyczne podejście 
do jej wdrażania. Państwa-Strony są 
jednak zobowiązane do przyjęcia 
odpowiednich środków na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, aby 
promować i pielęgnować wszelkie 
formy współpracy międzynarodowej 
zmierzające do ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe 

K Misterium w Elche, Hiszpania
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W jaki sposób państwo staje się stroną Konwencji?

Zainteresowane państwo składa następujący dokument u Dyrektora Generalnego 
UNESCO:

Wzór dokumentu ratyfikacji/przyjęcia/zatwierdzenia/przystąpienia

MY  ....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO GŁOWY PAŃSTWA LUB SZEFA RZĄDU LUB MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH)

z  .............................................................................................................................................................................(KRAJ)

po dokładnym zapoznaniu się z KONWENCJĄ UNESCO W SPRAWIE OCHRONY 
NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (z 2003 r.),

na mocy powierzonego nam prawa zatwierdziliśmy i zatwierdzamy ją w całości 
i w każdej części, zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami,

oświadczamy, iż ratyfikujemy/przyjmujemy/zatwierdzamy/przystępujemy do 
rzeczonej Konwencji zgodnie z zawartymi w niej artykułami 32 i 33 i zobowiązujemy 
się sumiennie przestrzegać jej postanowień,

na dowód czego składamy niniejszy dokument ratyfikacji/przyjęcia/zatwierdzenia/
przystąpienia, do którego przykładamy naszą pieczęć.

Dokonano w (miejsce) ...........................................................................................................................................

Dnia (data) ...................................................................................................................................................................

(Pieczęć)

(Podpisano) ............................................................................................................................................................
(GŁOWA PAŃSTWA/SZEF RZĄDU/MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Niematerialne 

dziedzictwo 

kulturowe

dotyczące środków legislacyjnych, 
administracyjnych i innych podjętych 
w celu wdrożenia Konwencji 
(artykuł 29). Sprawozdania powinny 
zawierać również informacje na 
temat stanu wszystkich elementów 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego znajdujących się 
na terytorium danego państwa, 
które zostały wpisane na Listę 

reprezentatywną. Każde Państwo-
Strona będzie także przedstawiać 
Komitetowi sprawozdania dotyczące 
stanu elementów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego 
znajdujących się na jego terytorium, 
które wpisano na Listę dziedzictwa 
niematerialnego wymagającego 
pilnej ochrony. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Stworzono przy wsparciu Rządu Norwegii 



Droga do Konwencji

Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe
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Droga do Konwencji
w sprawie ochrony niematerial   nego dziedzictwa kulturowego

Głównym celem Konwencji  

w sprawie ochrony niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego  

z 2003 r. jest ochrona praktyk, wyobrażeń, 

przekazów, wiedzy i umiejętności, które 

wspólnoty, grupy oraz w niektórych 

przypadkach jednostki uznają za część swojego 

dziedzictwa kulturowego.



Droga do Konwencji
w sprawie ochrony niematerial   nego dziedzictwa kulturowego

Konwencje UNESCO dotyczące kultury były sporządzane i przyjmowane na prośbę 
krajów członkowskich o stworzenie międzynarodowych norm, które mogłyby służyć jako 
podstawa dla formułowania narodowych strategii polityki kulturalnej oraz wzmacniania 
współpracy pomiędzy tymi krajami. Osiem aktów normatywnych powstałych na przestrzeni 
55 lat odzwierciedla priorytety społeczności międzynarodowej w zakresie kultury 
w momencie ich przyjęcia. Porównując je, można również zauważyć ewolucję strategii 
kulturalnych i roli, jaką odgrywają różni działacze rządowi i pozarządowi. Akty te uzupełniają 
się, gdyż dotyczą różnych tematów i zapewniają wzorcowy punkt odniesienia dla 
narodowych strategii polityki kulturalnej. Co więcej, nowo przyjmowane akty umożliwiają 
lepsze zrozumienie tych już istniejących, gdyż pokazują rezultaty dawnych strategii 
i identyfikują nowe potrzeby. Wspólnie stanowią one zestaw narzędzi mających wspierać 
kraje członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do ochrony różnorodności kulturowej na 
świecie w stale zmieniającym się środowisku międzynarodowym. Ich skuteczność opiera się 
na zaangażowaniu krajów członkowskich w realizację przyjętych na siebie zobowiązań po 
ratyfikacji tych aktów.

Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego podczas swojej 32. sesji w 2003 r. Przyjęcie Konwencji stało się 
kamieniem milowym w ewolucji międzynarodowych strategii promocji różnorodności 
kulturowej, gdyż wtedy właśnie społeczność międzynarodowa po raz pierwszy dostrzegła 
potrzebę wspierania przejawów i wyrazów kulturowych, które do tej pory nie były 
doceniane w wyniku obowiązywania tak obszernych ram prawnych i programowych. 

Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego stanowi 
uzupełnienie dla innych międzynarodowych aktów dotyczących dziedzictwa kulturowego, 
takich jak Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. 
Jej głównym celem jest ochrona praktyk, wyobrażeń, przekazów, wiedzy i umiejętności, które 
wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki uznają za część swojego dziedzictwa 
kulturowego. Dziedzictwo to może przejawiać się w takich dziedzinach jak tradycje 
i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały, obrzędy świąteczne, wiedza i praktyki 
dotyczące przyrody i wszechświata oraz umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym. 
Niniejsza definicja, przedstawiona w artykule 2 Konwencji, obejmuje również związane 
z niematerialnym dziedzictwem kulturowym instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń 
kulturową. Definicja jest wynikiem wieloletnich negocjacji międzyrządowych, w ramach 
których dopracowano koncepcje i które doprowadziły do zatwierdzenia jej bieżącej treści.

Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie kontekstu Konwencji poprzez zwrócenie uwagi na 
działania i programy, które przyczyniły się, często nie bezpośrednio, do stworzenia koncepcji 
i strategii, które z kolei ostatecznie doprowadziły do przyjęcia tekstu Konwencji w jego 
obecnej formie.
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obiekty uznawane za zasługujące na 
ochronę ze względu na wyjątkową 
wartość kulturową. Termin ten został 
później użyty także w Konwencji UNESCO 
dotyczącej środków zmierzających do 
zakazu i zapobiegania nielegalnemu 
przywozowi, wywozowi i przenoszeniu 
własności dóbr kultury (1970 r.), 
uzupełnionej przez zapisy Konwencji 
haskiej i Drugiego protokołu do niej 
z 1999 r.

Już w 1953 r. organizacja UNESCO wydała 
pierwszy numer nowej serii publikacji 
„Unity and Diversity of Cultures” („Jedność 
i różnorodność kultur”), która powstała na 
podstawie badań dotyczących bieżącego 
pojmowania określonych kultur różnych 
ludów i wzajemnych relacji pomiędzy 
tymi kulturami. Celem publikacji było 
przedstawienie spostrzeżeń i informacji 
o różnych kulturach świata i wzajemnych 
związkach między nimi. Później, w roku 
1957, uruchomiony został projekt 
„Wzajemne zrozumienie pomiędzy 
kulturą Wschodu i Zachodu”, który trwał 
dziewięć lat.
W 1966 r. Konferencja Generalna 
przyjęła znaną Deklarację o zasadach 
międzynarodowej współpracy kulturalnej. 
Deklaracja określiła podstawowe zasady 
UNESCO dotyczące międzynarodowej 
współpracy w zakresie kultury, 
stwierdzając, że każda kultura ma swoją 
godność i wartość, które należy szanować 
i chronić, że każdy naród ma prawo 
i obowiązek rozwijania swojej kultury 
oraz że wszystkie kultury stanowią część 
wspólnego dziedzictwa należącego 
do całej ludzkości. Zapewniła ona 
podstawy dla dalszego tworzenia polityki 
dotyczącej dziedzictwa kulturowego 
w ramach działalności UNESCO. Mimo 
iż w Deklaracji najprawdopodobniej 
nie użyto koncepcji dziedzictwa 
w jej prawnym znaczeniu, wyrażenie 

1946-1981: pierwsze kroki
Pierwsze programy UNESCO w dziedzinie 
kultury odzwierciedlały sytuację polityczną 
i społeczną na świecie w okresie 
powojennym i w czasie dekolonizacji. 
Biorąc pod uwagę kompetencje 
Organizacji w zakresie przyczyniania 
się do wprowadzenia pokoju poprzez 
edukację, naukę i kulturę, skupiano 
uwagę na promowaniu współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie sztuki 
i na badaniu sposobu identyfikowania 
i uznawania różnorodności w zakresie 
tożsamości kulturowej na świecie. Podjęto 
szereg działań związanych z tradycyjnymi 
obszarami kultury, takimi jak literatura, 
sztuki plastyczne, muzyka i języki.

W 1946 r. powstała Międzynarodowa 
Rada Muzeów (ICOM), a po niej, w roku 
1949, Międzynarodowa Rada Muzyki 
(IMC). Pierwsze wydanie publikacji Index 
Translationum pojawiło się w 1949 r., 
natomiast pierwsze obawy dotyczące 
produkcji artystycznej omawiano w 1952 r. 
podczas konferencji w Wenecji. Spotkanie 
to doprowadziło do przyjęcia Powszechnej 
konwencji o prawie autorskim, która 
weszła w życie w 1955 r., a później, w roku 
1971, została poprawiona. W wyniku coraz 
większej świadomości potrzeby ochrony 
dziedzictwa architektonicznego w czasie 
wojny, po doświadczeniach II wojny 
światowej, która przyniosła ogromne 
zniszczenia, w 1954 r. w Hadze przyjęta 
została Konwencja o ochronie dóbr 
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego. 
Konwencja ta wprowadziła do użycia 
wyrażenie „dobra kultury” jako obszernej 
i homogenicznej kategorii, obejmującej 

J Dziedzictwo Maronów 
z Moore Town, Jamajka

I Rysunki na piasku, 
Vanuatu

II Pochód olbrzymów 
i smoków w Belgii i Francji

L Ksylofon timbila 
plemienia Czopi, Mozambik
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„dziedzictwo ludzkości” stało się 
kluczowym elementem polityki UNESCO 
w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Potrzeba przyjęcia strategii zmierzających 
do stworzenia koncepcji „dziedzictwa 
ludzkości”, przynajmniej w odniesieniu 
do dziedzictwa materialnego, była 
szczególnie silna po kampanii nubijskiej 
w Egipcie, która rozpoczęła się w 1960 r. 
i była najbardziej znamiennym przykładem 
pomyślnej operacji mającej na celu 
zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii 
publicznej na działania na rzecz ochrony 
dziedzictwa. Dwa lata później świątynie 
Abu Simbel, przeniesione 64 metry 
powyżej miejsca, w którym się pierwotnie 
znajdowały, zostały oficjalnie odsłonięte.
Kolejnymi działaniami mającymi na 
celu ochronę zabytkowego dziedzictwa 
kulturowego były: kampania ochrony 
Wenecji, rozpoczęta w 1962 r., przyjęcie 
przez Konferencję Generalną 19 listopada 
1968 r. Rekomendacji w sprawie ochrony 
dóbr kultury zagrożonych pracami 
publicznymi lub prywatnymi oraz przyjęcie 
w 1970 r. Konwencji dotyczącej środków 
zmierzających do zakazu i zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi, wywozowi 
i przenoszeniu własności dóbr kultury.

Oczywiście te przynoszące skutki 
prawne kampanie i działania zwiększały 
świadomość roli, jaką kultura odgrywa 
w procesie rozwoju gospodarczego. Na 
politycznym tle dekolonizacji i zimnej 
wojny zwołano w Wenecji Międzyrządową 
konferencję w sprawie instytucjonalnych, 
administracyjnych i finansowych aspektów 
kultury, która odbyła się w dniach od 24 

sierpnia do 2 września 1970 r. Dzięki tej 
konferencji pojawiły się pojęcia takie jak 
„rozwój kulturalny” i „kulturowy wymiar 
rozwoju” oraz rozwinęła się dyskusja 
na temat potencjalnych sposobów 
włączania polityki kulturalnej w strategie 
rozwoju. Konferencja potwierdziła, że 
różnorodność kultur narodowych, ich 
wyjątkowość i oryginalność to niezbędna 
podstawa postępu ludzkości i rozwoju 
kultury na świecie. Przyniosła również 
świadomość, że rdzenne kultury w wielu 
krajach są zagrożone, gdyż z powodu 
braku środków, instytucji szkoleniowych 
i wykwalifikowanego personelu robi 
się bardzo niewiele, by chronić ich 
dziedzictwo. Podstawy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na polu 
kultury zostały zatem ustalone poprzez 
stwierdzenie, iż kraje członkowskie 
powinny w największym możliwym 
zakresie włączać organizacje pozarządowe 
w opracowywanie i wdrażanie swojej 
polityki kulturalnej.
Poza działalnością w obszarze praw 
autorskich i ochrony dóbr kultury zgodnie 
z konwencjami z lat 1952, 1954 i 1970, 
organizacja UNESCO była także gotowa 
promować dziedzictwo i strategie 
dla sektora kultury jako pozytywne 
środki rozwoju we wszystkich krajach 
członkowskich, bez względu na stopień ich 
rozwoju.

W 1972 r. organizacja UNESCO przyjęła 
dziesięcioletni plan promocji języków 
afrykańskich i badań nad afrykańskimi 
tradycjami przekazywanymi ustnie. 
Wtedy też na Fidżi odbył się pierwszy 
Festiwal Sztuki Pacyfiku oraz rozpoczęto 

dwie serie badań nad kulturą Ameryki 
Łacińskiej. Koncepcja dziedzictwa 
kulturowego nie ograniczała się jeszcze 
wyłącznie do dziedzictwa materialnego. 
Jednakże na fundamencie Deklaracji 
z 1966 r., sukcesu kampanii nubijskiej 
oraz zasad ustanowionych w Wenecji 
w roku 1970, w 1972 r. została stworzona 
i przyjęta Konwencja w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego. Było to najważniejsze 
działanie podjęte w tym czasie przez 
UNESCO. Konwencja ta, do dziś 
będąca prawdopodobnie najbardziej 
uniwersalnym aktem ustawodawczym 
odnoszącym się do dziedzictwa 
kulturowego, wzmocniła tendencję do 
utożsamiania dziedzictwa kulturowego 
z dziedzictwem materialnym, ograniczyła 
bowiem jego zakres do zabytków, 
zespołów budowli i miejsc, czyli do 
przykładów dziedzictwa materialnego. 
Podobnie jak Konwencja haska, 
koncentruje się ona na nieruchomych 
dobrach kultury – w tym przypadku 
o wyjątkowej uniwersalnej wartości 
– wprowadza jednak także pojęcie 
„dziedzictwa ludzkości”. Dzięki takiemu 
podejściu programowemu, opartemu na 
systemie sporządzania list i rejestrów oraz 
wykorzystaniu podlegających poprawkom 
wytycznych operacyjnych dotyczących jej 
wdrażania, Konwencja z 1972 r. wzmocniła 
strategie polityki ochrony dziedzictwa 
i stała się standardowym punktem 
odniesienia dla działań uwzględniających 
ochronę dziedzictwa niematerialnego 
jako środka rozwoju, w dużej mierze 
związanych z turystyką.

Ponieważ aspekty prawne zbiorowych 
praw własności intelektualnej nie 
były jeszcze jasno zdefiniowane, 
zdecydowano się nie włączać przejawów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
do zakresu Konwencji z 1972 r. Rząd Boliwii 
zaproponował więc w 1973 r. dodanie 
Protokołu do poprawionej w 1971 r. 
wspomnianej wyżej wersji Powszechnej 
konwencji o prawie autorskim, aby 
stworzyć ramy prawne dla ochrony 
folkloru i kultury ludowej. Propozycja nie 
została przyjęta, jednakże rok później, 
przy pomocy UNESCO i WIPO (Światowa 
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1982-2000: od Mondiacult  
po Naszą twórczą różnorodność 
Cykl konferencji, które odbyły się po 
spotkaniu w Wenecji zakończyła w 1982 r. 
Światowa Konferencja w sprawie strategii 
polityki kulturalnej w Mexico City, znana 
jako Mondiacult. W Konferencji wzięło 
udział 960 uczestników ze 126 spośród 
158 ówczesnych krajów członkowskich 
UNESCO. Sukces Konwencji z 1972 r. oraz 
waga, jaką przywiązywano do ochrony 
nieruchomego dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, przyćmiły znaczenie innych 
form dziedzictwa i produkcji kulturowej 
jako środków rozwoju. Celem konferencji 
była analiza wiedzy i doświadczeń 
zdobytych w zakresie polityki i praktyk 
kulturalnych od czasu Konferencji 
weneckiej z 1970 r., promowanie badań 
na temat fundamentalnych zagadnień 
kultury we współczesnym świecie, 
sformułowanie nowych wytycznych 
dotyczących promocji rozwoju 
kulturowego w ramach ogólnych 
projektów rozwoju oraz ułatwienie 
międzynarodowej współpracy na polu 
kultury.  

Konferencja ta jednomyślnie odrzuciła 
wszelką hierarchizację kultur, jako że nic 
nie uzasadnia różnicowania ich i dzielenia 
na „lepsze” i „gorsze”. Na konferencji 
ponownie potwierdzono powszechny 
obowiązek poszanowania wszelkich 
kultur, podkreślając, że tożsamość 
kulturowa to narzędzie obrony tradycji, 
historii oraz moralnych, duchowych 
i etycznych wartości przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. Zasugerowano, 

iż obecne i przyszłe praktyki kulturowe 
są równie ważne jak przeszłe oraz 
że zarówno rządy, jak i społeczności 
powinny uczestniczyć w tworzeniu 
polityki kulturalnej. Instytucje rządowe 
i społeczeństwo obywatelskie powinny 
zatem wspólnie przyczyniać się do rozwoju 
polityki kulturalnej.

Jednym z głównych osiągnięć Konferencji 
była nowa definicja kultury. Mówiła ona, 
że dziedzictwo obejmuje teraz także 
wszystkie wartości kulturowe przejawiające 
się w codziennym życiu. Coraz większą 
wagę przywiązywano do działań mających 
na celu utrzymanie sposobów życia 
i form ekspresji, poprzez które wyrażane 
są te wartości. Stwierdzono, że uwagę, 
jaką poświęca się aktualnie ochronie 
dziedzictwa niematerialnego można uznać 
za jeden z najbardziej konstruktywnych 
dokonań ostatniej dekady. Był to 
jeden z pierwszych przypadków 
oficjalnego użycia terminu „dziedzictwo 
niematerialne”.

Poza przedefiniowaniem pojęcia kultury 
(poprzez włączenie do niego nie tylko 
sztuki i literatury, ale także trybów życia, 
fundamentalnych praw człowieka, 
systemów wartości, tradycji, przekonań 
i wierzeń), Konferencja zatwierdziła 
w Deklaracji Meksykańskiej w sprawie 
strategii polityki kulturalnej nową definicję 
dziedzictwa kulturowego, obejmującą 
zarówno dziedzictwo materialne, jak 
i niematerialne, poprzez które wyraża 
się ludzka kreatywność: języki, obrzędy, 
wierzenia, historyczne miejsca i obiekty, 
literatura, dzieła sztuki, archiwa i biblioteki. 
Deklaracja Meksykańska mówiła także, 
że każda kultura reprezentuje wyjątkowy 
i niezastąpiony zbiór wartości, gdyż 
tradycje i formy ekspresji każdego 
narodu są najskuteczniejszym środkiem 
demonstrowania jego obecności 
w świecie. W tym sensie stwierdzała 
również, że tożsamość kulturowa 
i różnorodność kulturowa są nierozłączne 
oraz że dostrzeganie obecności 
różnorodnych tożsamości kulturowych 
wszędzie tam, gdzie funkcjonują obok 
siebie rozmaite tradycje, stanowi istotę 
pluralizmu kulturowego.  

Organizacja Własności Intelektualnej), 
zorganizowano w Tunisie spotkanie 
ekspertów rządowych, którzy rozpoczęli 
prace nad projektem wzorcowego prawa 
dotyczącego ochrony praw własności 
intelektualnej, które obowiązywałoby 
w przypadku takich przejawów kultury.

W tym też czasie w ramach uzupełnienia 
i kontynuacji Konferencji weneckiej 
z 1970 r. zorganizowano kilka szkoleń 
regionalnych. W trakcie jednego z tych 
spotkań, Międzyrządowej konferencji 
w sprawie strategii polityki kulturalnej 
w Afryce, która odbyła się w Akrze 
w 1977 r., specjaliści argumentowali, 
że definicja kultury powinna zostać 
rozszerzona, tak aby wykraczała 
poza sztuki piękne i dziedzictwo 
i obejmowała światopoglądy, systemy 
wartości i przekonania. Rok później 
Deklaracja Bogotańska, przyjęta przez 
Międzyrządową konferencję w sprawie 
strategii polityki kulturalnej w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach, podkreśliła, 
że rozwój kulturowy musi wiązać się 
z poprawą jakości życia społeczności 
i jednostek. Stwierdzono w niej również, 
że autentyczność kulturowa opiera się na 
rozpoznawaniu i uznawaniu składników 
tożsamości kulturowej, bez względu na 
ich pochodzenie geograficzne i na to, 
jak są ze sobą pomieszane, oraz że każdy 
naród lub grupa narodów ma zarówno 
prawo, jak i obowiązek niezależnego 
określenia własnej tożsamości kulturowej 
na podstawie dziedzictwa swoich 
przodków, swoich indywidualnych 
wartości i aspiracji oraz suwerennej woli.
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Podczas Konferencji poproszono 
UNESCO o opracowanie nie tylko 
programu ochrony dziedzictwa 
kulturowego obejmującego zabytki 
i miejsca historyczne, ale także programu 
i działań mających na celu ochronę 
i badania niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, a w szczególności 
tradycji ustnych. Działania te miały się 
odbywać na poziomie bilateralnym, 
subregionalnym, regionalnym 
i międzynarodowym i miały się opierać 
na dostrzeganiu uniwersalności, 
różnorodności i niepodważalnej 
godności narodów i kultur. Uznając 
znaczenie dziedzictwa kulturowego 
mniejszości w obrębie krajów, 
Konferencja podkreśliła również, 
że – w odniesieniu do kulturowych 
i duchowych wartości i tradycji – kultury 
Południa mogą bardzo dużo zrobić dla 
ożywienia kultur reszty świata.

Konferencja zachęcała państwa 
członkowskie i międzynarodowe 
organizacje działające na polu kultury 
do rozszerzania zakresu polityki ochrony 
dziedzictwa, tak aby objął on cały zbiór 
tradycji kulturowych, który nie ogranicza 
się tylko do dziedzictwa artystycznego, 
ale mieści w sobie wszystkie dawne 
wyrazy dziedzictwa, w tym sztukę 
ludową i folklor, tradycje przekazywane 
ustnie i praktyki kulturowe. Uznano 
też, że ochrona i rozwój tradycyjnej 
kultury danego narodu stanowi 
niezbędny element każdego programu 
mającego na celu potwierdzenie 
jego tożsamości kulturowej oraz że 
folklor, jako podstawowy składnik 
dziedzictwa każdego narodu, powinien 
obejmować także aspekty takie jak: 
języki, tradycje ustne, wierzenia, obrzędy 
świąteczne, nawyki żywieniowe, 
medycynę, technologię itp. Zalecono 
więc krajom członkowskim przyznanie 
takiego samego stopnia uznania 
nieuznawanym dotychczas aspektom 
tradycji kulturowych, jaki przyznają one 
dobrom historycznym czy należącym do 
dziedziny sztuki, oraz udzielenie wsparcia 
technicznego i finansowego działalności 
zmierzającej do ochrony, promocji 
i rozpowszechniania tychże aspektów.

Dwa lata po Konferencji Mondiacult, 
w roku 1984, w Rio de Janeiro w Brazylii 
odbyło się spotkanie, podczas którego 
dyskutowano na temat ochrony i rozwoju 
rękodzieła we współczesnym świecie. 
Następnie, na podstawie przyjętych 
w Tunisie Wzorcowych postanowień 
w sprawie narodowych przepisów 
dotyczących ochrony wyrazów kultury 
ludowej przed nieodpowiednim 
wykorzystywaniem i innymi szkodliwymi 
działaniami, w tym samym 1984 r. 
UNESCO i WIPO przygotowały projekt 
traktatu, który jednak nie wszedł w życie. 
Kwestia prawnej ochrony folkloru 
została odłożona na kolejnych pięć 
lat. Podjęto jednak pewne działania 
na polu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, takie jak przygotowanie 
książki o językach Arktyki czy rozpoczęcie 
realizacji eksperymentalnego projektu 
łączącego tradycję i innowację kulturową 
w ramach rozwoju obszarów wiejskich 
w Mali w 1987 r. Rok wcześniej, w 1986 r., 
Rada Społeczno-Gospodarcza (ECOSOC) 
zaleciła, aby Zgromadzenie Ogólne ONZ 
podjęło decyzję w kwestii proklamacji 
światowej dekady rozwoju kulturalnego, 
na podstawie projektu planu działania 
przedłożonego przez Dyrektora 
Generalnego UNESCO.

W 1989 r. w Hammamet w Tunezji 
odbyło się międzynarodowe spotkanie 
ekspertów poświęcone kwestii 
stworzenia Planu dziesięcioletniego 
dotyczącego rozwoju rękodzieła na 
świecie w latach 1990-1999. Tego 
samego roku, czyli siedem lat po 
Mondiacult, Konferencja Generalna 
przyjęła Rekomendację w sprawie 
ochrony kultury tradycyjnej i folkloru, 
która była pierwszym aktem prawnym 
tego rodzaju, zorientowanym na 
ochronę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, a tym samym 
odzwierciedlającym życzenia wyrażone 
w trakcie Konferencji Mondiacult. Aby 
promować tę Rekomendację w kolejnych 
latach, UNESCO zorganizowało kursy 
szkoleniowe i zapewniło pomoc 
w tworzeniu rejestrów, przygotowywaniu 
planów ochrony, rewitalizacji 
i rozpowszechniania niematerialnego 

LL Teatr Kabuki, Japonia

L Uyghur Muqam 
w regionie Xinjiang, Chiny

l Samba de Roda 
z Recôncavo, Bahia, Brazylia

Fo
t. 

©
 B

un
ka

-c
ho

, A
ge

nc
ja

 d
s. 

Ku
ltu

ry
Fo

t. 
©

 L
ia

ng
 L

i



dziedzictwa kulturowego mniejszości 
i autochtonicznych grup ludności, 
a także udzieliło wsparcia w organizacji 
festiwali kultur tradycyjnych. Powstała 
sieć działalności związanej z folklorem, 
wydane zostały płyty z Kolekcji tradycyjnej 
muzyki kultur świata UNESCO, podręcznik 
Collecting musical heritage (Kolekcjonowanie 
dziedzictwa muzycznego), Atlas of the World’s 
Languages in Danger of Disappearing (Atlas 
języków świata zagrożonych wymarciem) 
i Methodological manual on the protection 
of traditional culture and folklore against 
inappropriate commercial exploitation 
(Metodologiczny podręcznik ochrony kultury 
tradycyjnej i folkloru przed nieodpowiednim 
wykorzystaniem komercyjnym), jak również 
dokument Ethics and Traditional Culture 
(Etyka i kultura tradycyjna). Zorganizowano 
osiem seminariów regionalnych na temat 
wprowadzania w życie Rekomendacji 
z 1989 r., jednak nie przyniosły one trwałych 
rezultatów.

Sama Rekomendacja przyczyniła się 
jednak do zwiększenia świadomości 
potrzeby poświęcenia szczególnej uwagi 
dziedzinom związanym z niematerialnym 
dziedzictwem kulturowym. W 1990 r., na 
Międzynarodowych Targach Rzemiosła 
w Wagadugu w Burkina Faso, po raz pierwszy 
przyznana została Nagroda UNESCO 
w dziedzinie rzemiosła (UNESCO Crafts Prize), 
natomiast Międzynarodowy Fundusz na 
rzecz Promocji Kultury rozpoczął realizację 
pilotażowego projektu ochrony pieśni 
młynów kukurydzianych z indyjskiego stanu 
Haharasztra, mającego na celu pokazanie, że 
uważane za wymarłe formy tradycji ustnej 
mogą zostać ożywione, a nawet zyskać 
nowe bodźce kulturalne. Po tym jak projekt 
odniósł sukces na poziomie lokalnym, 
został rozszerzony na cały stan Maharasztra. 
W 1992 r., w czasie międzynarodowego 
spotkania w Yogyakarta w Indonezji, 
ukazała się nowa kolekcja filmów UNESCO 
prezentujących sztuki widowiskowe, 
zatytułowana Tradycyjne tańce, teatr 
i muzyka świata (Traditional Dance, Theatre 
and Music of the World). W listopadzie 
tego samego roku w Abidżanie odbyło 
się regionalne seminarium „Kulturalny 
wymiar rozwoju Afryki: podejmowanie 
decyzji, uczestnictwo, przedsięwzięcia”, 

zorganizowane wspólnie przez UNESCO, 
Bank Światowy i UNICEF, we współpracy 
z Ministerstwem Kultury Wybrzeża Kości 
Słoniowej. W 1993 r. rozpoczęła się 
realizacja projektu UNESCO „Czerwona 
księga języków zagrożonych wymarciem”, 
a w 1995 r. przez Uniwersytet Tokijski 
utworzona została poświęcona tej kwestii 
baza danych. W 1993 r., po propozycji ze 
strony Korei w czasie 142. posiedzenia Rady 
Wykonawczej, powstał program Żywe 
Skarby Ludzkie (Living Human Treasures).

W 1991 r. Konferencja Generalna 
przyjęła rezolucję wzywającą Dyrektora 
Generalnego do utworzenia wspólnie 
z Sekretarzem Generalnym ONZ 
niezależnej Światowej Komisji ds. 
Kultury i Rozwoju. Komisja ta byłaby 
odpowiedzialna za przygotowanie raportu 
Kultura i rozwój oraz przedstawianie 
zestawu propozycji dotyczących pilnych 
i długofalowych działań zmierzających 
do zaspokojenia potrzeb kulturalnych 
w kontekście rozwoju społeczno-
gospodarczego. Światowa Komisja 
powstała w grudniu 1992 r. pod 
kierownictwem Javiera Péreza de Cuéllara, 
byłego Sekretarza Generalnego ONZ.

Raport zatytułowany Nasza twórcza 
różnorodność (Our Creative Diversity) 
podkreślał bogactwo materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, które jest przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Potwierdzał fakt, 
iż dziedzictwo to jest zawarte w zbiorowej 
pamięci wszystkich społeczności na całym 
świecie oraz że wzmacnia ono ich poczucie 
tożsamości w momentach kryzysowych. 
Idąc w ślady UNESCO w odniesieniu 
do tradycyjnej linii dotyczącej ochrony 
kultury i różnorodności kulturowej, zwracał 
także uwagę na to, że to głównie obiekty 
fizyczne (zabytki, dzieła sztuki, rękodzieło) 
odnoszą korzyści z realizowanych strategii 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Stwierdzał, że niezwykle kruche 
niematerialne dziedzictwo kulturowe nie 
cieszy się takim samym zainteresowaniem 
i przypominał, że pozostałości niefizyczne, 
takie jak nazwy miejsc czy lokalne tradycje, 
również stanowią część dziedzictwa 
kulturowego.

LL Gobeliny, Turcja

L Teatr lalek Wayang, 
Indonezja
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Komisja podkreśliła również znaczenie 
strategii ochrony dziedzictwa dla 
rozwoju gospodarczego. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż niematerialne dziedzictwo 
kulturowe nie było jeszcze uwzględniane 
w wystarczającym stopniu, specjaliści 
przypomnieli, że dziedzictwo to we 
wszystkich swoich aspektach wciąż nie jest 
wykorzystywane na tak szeroką skalę i tak 
skutecznie, jak mogłoby być, nie jest też 
zarządzane z wystarczającym wyczuciem. 
Podkreślano także, że jako akt prawny, który 
ma zastosowanie wyłącznie w przypadku 
dziedzictwa materialnego, Konwencja 
w sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
odzwierciedla obawy związane 
z dziedzictwem, które jest wysoko 
cenione w krajach rozwiniętych, jednak 
nie jest odpowiednia w odniesieniu do 
postaci dziedzictwa najpopularniejszych 
w regionach, gdzie twórczość kulturalna 
koncentruje się na innych środkach wyrazu, 
np. artefaktach, tańcach i tradycjach 
ustnych. Eksperci wezwali do stworzenia 
innych form uznania za dziedzictwo, które 
obejmowałyby prawdziwy jego zakres 
i bogactwo, jakie można znaleźć na całym 
świecie. 

W raporcie Nasza twórcza różnorodność 
szczegółowo omawiano także problemy, 
jakie można napotkać w procesie 
ochrony dziedzictwa, z punktu widzenia 
politycznego, etycznego i finansowego. 
Ostrzegano przed zabiegami politycznymi, 
które są w stanie przekształcić złożoność 
świadectw kultury materialnej 
w uproszczone komunikaty o tożsamości 
kulturowej. Komunikaty takie z reguły 
koncentrują się wyłącznie na silnie 

nacechowanych symbolicznie obiektach 
kosztem powszechnych form ekspresji 
kulturowej lub prawdy historycznej. Turyści 
zainteresowani ogólnie pojętą „sztuką 
etniczną” przyczyniają się do wzrostu 
zapotrzebowania na coraz bardziej 
sztuczne inscenizacje i odgrywanie 
rytuałów i tradycji kulturowych, które 
często przedstawiane są w sposób wyjęty 
z kontekstu, skupiając się jedynie na 
formie zewnętrznej – strojach, muzyce, 
tańcach i rękodziele. Ta zmieniająca 
się rzeczywistość spowodowała, że 
antropolodzy wierni zasadom etyki 
naukowej zaczęli zajmować się badaniem 
mniej wyspecjalizowanymi zjawiskami tej 
kultury. Jeśli chodzi o implikacje finansowe 
uznawania praw własności intelektualnej 
do określonych wyrazów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, Komisja 
zaprezentowała cztery powiązane ze sobą 
kwestie problematyczne lub czynniki 
ryzyka, które należy wziąć pod uwagę:
  
a.  potwierdzanie autentyczności, 

odnoszące się do regulacji w zakresie 
powielania tradycyjnego rękodzieła; 

b.  wywłaszczanie, odnoszące się 
do usuwania cennych artefaktów 
i dokumentów z miejsc ich 
pochodzenia;

c.  wynagradzanie, odnoszące się do 
faktu, że jednostki lub społeczności 
będące źródłem sztuki ludowej 
i rękodzieła nie są wynagradzane;

d.  obawa przed komodyfikacją, 
utowarowieniem, które będzie miało 
destruktywny wpływ na kulturę ludową. 

W raporcie zwracano także uwagę na 
problemy związane z uznawaniem praw 
własności intelektualnej i argumentowano, 
że pojęcie „własności intelektualnej” 
może nie być właściwe w przypadku 
żywych, twórczych tradycji. W zamian 
zaproponowano stworzenie nowego 
pojęcia na podstawie tradycyjnie 
stosowanych zasad. Dokument 
omawiał także problemy związane 
z rozeznawaniem tego, jakie dziedzictwo 
kulturowe może zostać ocalone oraz 
z podejmowaniem decyzji, co powinno 
zostać ocalone, gdyż bardzo niewiele 
krajów dysponowało rejestrami swojego 
dziedzictwa kulturowego, które 
pozwoliłyby ustanowić pewną kolejność, 
ustaliły priorytety i umożliwiły pewną 
selektywność w tym zakresie.

Rok po publikacji Naszej twórczej 
różnorodności, po zrealizowaniu serii 
regionalnych forów ochrony folkloru, 
organizowanych wspólnie przez UNESCO 
i Światową Organizację Własności 
Intelektualnej, oraz po Międzyrządowej 
konferencji w sprawie strategii afrykańskiej 
polityki językowej, Dyrektor Generalny 
UNESCO przedstawił propozycje dwóch 
równoległych działań: wprowadzenie 
programu Proklamacji Arcydzieł Ustnego 
i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, 
który stanowił ważny krok w kierunku 
zwiększenia świadomości potrzeby 
ochrony takich form dziedzictwa w skali 
światowej, oraz przeprowadzenie 
badań na temat możliwości stworzenia 
normatywnego aktu ochrony kultury 
tradycyjnej i folkloru.
Celem Proklamacji było zwiększenie 
świadomości znaczenia dziedzictwa 
niematerialnego poprzez stworzenie 
nowej formy międzynarodowego 
wyróżniania. W latach 2001, 2003 i 2005 
Arcydziełami Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości zostało 
ogłoszonych 90 elementów, co dało 
początek światowemu ruchowi na rzecz 
ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

J Tradycja recytacji mantr 
wedyjskich, Indie

DROGA DO KONWENCJI . 45

Fo
t. 

©
 N

ar
od

ow
e 

C
en

tr
um

 S
zt

uk
i i

m
. I

nd
iry

 G
an

dh
i



n niematerialne dziedzictwo kulturowe 
powinno być przede wszystkim 
chronione poprzez kreatywność, 
wzmacnianie i kontynuowanie go 
przez osoby należące do społeczności, 
które to dziedzictwo tworzą 
i podtrzymują;

n  utracie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego zapobiec można 
wyłącznie poprzez dopilnowanie, 
aby możliwe było odtworzenie 
znaczeń, warunków umożliwiających 
powstawanie oraz umiejętności 
potrzebnych do tworzenia 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, jego prezentacji 
i przekazywania;

n  celem każdego instrumentu 
odnoszącego się do niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego jest 
ułatwianie, zachęcanie i ochrona 
prawa i zdolności społeczności 
do dalszego odtwarzania ich 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego poprzez tworzenie 
własnych sposobów podejścia do 
zarządzania nim i podtrzymywania go;

n  dzielenie się swoją kulturą 
i prowadzenie dialogu kulturowego 
sprzyja większej kreatywności, o ile 
zapewnione jest uznanie i równe 
szanse.

Po zaleceniach Konferencji 
waszyngtońskiej w raporcie 
proponowano wykorzystywanie terminu 
„niematerialne dziedzictwo kulturowe” 
zamiast terminu „folklor”, który nie był 
już odpowiedni, zarysowano pierwszą 
definicję pojęcia i zasugerowano 
serię dziedzin, w których przejawia się 
takie dziedzictwo. Rada Wykonawcza 
UNESCO (organ konstytucyjny, który 
zapewnia skuteczną i racjonalną 
realizację programu oraz budżetu 
zatwierdzonego przez Konferencję 
Generalną) poprosiła o bardziej 
szczegółową dyskusję na temat aspektów 
pojęciowych i definicji niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, zmierzającą 

Rok 2000 i lata późniejsze oraz 
tworzenie projektu konwencji 
Pomimo dobrych intencji Deklaracji 
Meksykańskiej minęło ponad 20 lat zanim 
społeczność międzynarodowa stworzyła 
akty normatywne odnoszące się do 
tożsamości kulturowej i różnorodności 
kulturowej jako głównych elementów 
strategii rozwoju.

Pod koniec lat 90. XX w. eksperci po 
długiej serii spotkań regionalnych 
przygotowali konferencję „Globalna ocena 
Rekomendacji z 1989 r. w sprawie ochrony 
kultury tradycyjnej i ludowej: wzmacnianie 
pozycji na poziomie lokalnym i współpraca 
międzynarodowa”, zorganizowaną 
w Waszyngtonie przez Smithsonian 
Institution, Stany Zjednoczone i UNESCO. 
Uczestnicy konferencji doszli do wniosku, 
że na polu ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego potrzebny jest 
prawnie wiążący instrument. Specjaliści 
ustalili także, że Rekomendacja z 1989 r. 
zbytnio skupiała się na dokumentacji, 
a w niewystarczającym stopniu na 
ochronie żywych praktyk i tradycji lub też 
na grupach czy społecznościach, które 
są „powiernikami” tych praktyk i tradycji. 
Podkreślali konieczność stosowania 
bardziej globalnej metodologii, aby 
objąć nie tylko produkty artystyczne, 
takie jak baśnie, pieśni itp., ale także 
wiedzę i wartości umożliwiające ich 
powstawanie, procesy twórcze, dzięki 
którym takie produkty powstają oraz tryby 
interakcji, w ramach których produkty te 
są odpowiednio odbierane i traktowane. 
Konferencja zalecała także, aby w nowym 
akcie normatywnym zachowany został 

termin „niematerialne dziedzictwo 
kulturowe” zamiast terminów „tradycja 
ludowa” czy „folklor”, uznawanych przez 
niektóre społeczności za poniżające. 
Pojęcie „niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego” zostało zaproponowane 
jako bardziej odpowiednie dla określenia 
procesów kulturowych, które – wraz 
z ludzką kreatywnością, wiedzą 
i umiejętnościami rozwijanymi  przez 
ludy i stanowiącymi dla nich odniesienie, 
z produktami, które tworzą oraz zasobami, 
przestrzeniami i innymi aspektami 
kontekstu społecznego i naturalnego, 
koniecznymi dla ich przetrwania – 
zapewniają żywym społecznościom 
poczucie ciągłości i więzi z poprzednimi 
pokoleniami oraz są istotne dla tożsamości 
kulturowej, a także dla ochrony 
różnorodności kulturowej i kreatywności 
ludzkości.

Na prośbę krajów członkowskich 
Dyrektor Generalny przedstawił w 2001 r. 
raport ze wstępnego badania na 
temat celowości międzynarodowych 
uregulowań w zakresie ochrony kultury 
tradycyjnej i folkloru za pomocą nowego 
aktu normatywnego. Raport kończył się 
wnioskiem, że własność intelektualna nie 
zapewnia odpowiedniej ochrony wyrazom 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
i że należy stworzyć specjalnie w tym 
celu system sui generis. Stwierdzał 
także, że instrumenty, które zostały już 
przyjęte w odniesieniu do dziedzictwa 
kulturowego koncentrują się głównie na 
materialnym dziedzictwie kulturowym 
i nie odnoszą się konkretnie do 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
nie mogą stanowić zadowalających 
ram ochrony, częściowo ze względu 
na samą naturę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Raport 
zalecał zatem przygotowanie nowego 
aktu normatywnego na podstawie 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
(ONZ, 1948 r.) i sugerował główne zasady, 
na których ten akt miał się opierać. Zasady 
te są następujące:
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przede wszystkim do tego, aby przyjęta 
definicja była spójna z definicją użytą 
w Proklamacji Arcydzieł Ustnego 
i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości. 
Zauważyła także, że ochrona takiego 
dziedzictwa nie powinna ograniczać 
się do działań normatywnych oraz 
podkreśliła potrzebę bliskiej współpracy 
z WIPO i badań nad granicami ochrony.  

We wrześniu 2001 r. Konferencja 
Generalna przyjęła Powszechną 
Deklarację o Różnorodności Kulturowej, 
której art. 7 mówi, że dziedzictwo 
we wszystkich formach należy 
chronić, promować i przekazywać 
kolejnym pokoleniom jako zapis 
ludzkich doświadczeń i aspiracji, 
tak aby promować kreatywność 
w całej różnorodności i pobudzać 
do prawdziwego dialogu pomiędzy 
kulturami. Deklaracja ta służyła 
jako podstawa dla stworzenia 
aktu normatywnego o ochronie 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. W Planie działania 
załączonym do Powszechnej Deklaracji 
kraje członkowskie zdecydowały się 
przedsięwziąć kroki zmierzające do 
sformułowania polityki i strategii 
ochrony oraz wzmocnienia dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, a co 
warto podkreślić, także ustnego 
i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.
Odniosły się one również do konieczności 
poszanowania i ochrony tradycyjnej 
wiedzy, w szczególności wiedzy ludności 
autochtonicznej, i uznania wkładu 
tradycyjnej wiedzy w ochronę środowiska 
i zarządzanie zasobami naturalnymi, jak 
również wspierania synergii pomiędzy 
współczesną nauką a lokalną wiedzą. 
W związku z tym Konferencja Generalna 
zdecydowała się działać również na 
rzecz nowego międzynarodowego 
aktu normatywnego (najlepiej 
w formie konwencji), dotyczącego 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. 

Tego samego roku (2001) Konferencja 
Generalna przyjęła Konwencję o ochronie 
podwodnego dziedzictwa kulturowego, 

która ustanowiła normy ochrony 
w odniesieniu do podwodnych stanowisk 
archeologicznych porównywalne z tymi, 
jakie inne konwencje UNESCO zapewniają 
dziedzictwu kulturowemu znajdującemu 
się na lądzie. Jej regulacje wiążą się 
z Konwencją UNESCO z 1970 r. i Konwencją 
UNIDROIT z 1995 r., ponieważ zawiera ona 
szczegółowe postanowienia dotyczące 
zapobiegania nielegalnemu handlowi 
dobrami kultury wydobytymi z morza. 
Akt ten nie zawiera jednak postanowień 
w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie.

W roku 2002 – Roku Dziedzictwa 
Kulturowego ONZ – rola, jaką w rozwoju 
odgrywają strategie polityki ochrony 
dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza 
niematerialnego, ukazała potrzebę 
stworzenia ram dla tego rodzaju 
dziedzictwa. We wrześniu 2002 r. w Turcji, 
w Stambule, przedstawiciele 110 krajów 
członkowskich, a wśród nich 72 ministrów 
kultury, wzięli udział w dyskusji przy 
okrągłym stole na temat dziedzictwa 
niematerialnego i różnorodności 
kulturowej. Przyjęli oni Deklarację 
Stambulską, w której uznawali wartość 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
i zalecali przyjęcie nowej międzynarodowej 
konwencji.

W tym samym miesiącu, czyli we wrześniu 
2002 r., zwołano w Paryżu pierwsze 
międzyrządowe posiedzenie ekspertów 
w sprawie projektu konwencji o ochronie 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Specjaliści dyskutowali o tym, czy powinna 
zostać zastosowana szeroka definicja 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
ponieważ obawiali się, że rozległa i mało 
precyzyjna interpretacja tego pojęcia 
może osłabić rygorystyczny proces 
wdrażania Konwencji. Zdecydowali się 
włączyć do dokumentu odniesienie do 
międzynarodowych aktów dotyczących 
praw człowieka i zachować terminy 
„wspólnota” i „grupa” bez żadnych 
określających je pojęć, które mogłyby 
spowodować różne interpretacje. Eksperci 
woleli termin „przestrzeń kulturowa” 
niż „miejsce kulturowe”, ponieważ ten 
pierwszy może także odnosić się do 
budynków. Ponieważ niematerialne 

LL Gule Wamkulu, Malawi, 
Mozambik i Zambia

L Moussem z okolic 
Tan-Tan, Maroko
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w art. 16. Konwencja koncentruje się 
głównie na działaniach ochronnych 
i wymianie dobrych praktyk, a nie na 
systemie tworzenia wykazów.

Kolejny akt prawny z obszaru kultury, który 
wszedł w życie po 2003 r., to Konwencja 
w sprawie ochrony i promowania 
różnorodności form wyrazu kulturowego 
z 2005 r. Podczas gdy Konwencja z 2003 r. 
dotyczy głównie procesu przekazywania 
wiedzy w obrębie społeczności i grup, 
które kultywują dziedzictwo niematerialne, 
Konwencja z 2005 r. została poświęcona 
tworzeniu form wyrazu kulturowego 
rozpowszechnianych i wymienianych 
poprzez działalność kulturalną, towary 
i usługi. Uzupełnia ona zestaw aktów 
prawnych wdrażanych przez UNESCO w celu 
promowania różnorodności i globalnego 
środowiska, w którym kreatywność jednostek 
i narodów wspierana jest w całym swoim 
bogactwie i różnorodności, przyczyniając 
się do ich rozwoju gospodarczego oraz 
promocji i ochrony różnorodności kulturowej 
na świecie.

W wyniku dążenia do zhumanizowania 
globalizacji kultura po raz pierwszy w historii 
prawa międzynarodowego znalazła swoje 
miejsce w programie politycznym. W tym 
proaktywnym kontekście kultura stała się 
prawdziwą platformą dialogu i rozwoju, 
otwierając tym samym nowe obszary 
solidarności.

dziedzictwo kulturowe to stale 
ewoluujące, żywe dziedzictwo, specjaliści 
zdecydowali się dodać do definicji 
wyrażenie „przekazywane z pokolenia 
na pokolenie”. Jeśli chodzi o włączenie 
języków jako jednej z domen, w których 
przejawia się niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, osiągnięto kompromis, 
używając sformułowania „język jako nośnik 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. 
Osiągnięto również konsensus w sprawie 
niewłączania żadnych odniesień do religii 
w obszarze „praktyk społecznych, rytuałów 
i obrzędów świątecznych”.

Niemal wszyscy eksperci byli zgodni 
co do znaczącej roli państw w procesie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Ich głównym obowiązkiem 
byłoby identyfikowanie i definiowanie 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego obecnego na ich terytoriach 
w porozumieniu i we współpracy ze 
wspólnotami, których to dziedzictwo 
dotyczy, organizacjami pozarządowymi 
i innymi zainteresowanymi stronami. 
Podjęto również decyzję o utworzeniu 
międzynarodowego rejestru 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
do którego przekazywane byłyby 
informacje o dziedzictwie zarejestrowanym 
na poziomie krajowym. Rejestr ten (przyszła 
Lista reprezentatywna) miałby na celu 
udokumentowanie takiego dziedzictwa 
i przyczyniłby się do promowania 
różnorodności kulturowej.

W celu dalszego opracowania projektu 
konwencji zwołano jeszcze kilka 
międzyrządowych spotkań. Osiągnięto 
zgodę w zakresie najważniejszych kwestii, 
zwłaszcza dotyczących znaczenia roli, jaką 
mają odgrywać państwa członkowskie, 
znaczenia międzynarodowych zasad 
współpracy i solidarności, stworzenia 
elastycznego i skutecznego mechanizmu 
ochrony, powołania międzyrządowej 
komisji podległej Zgromadzeniu 
Ogólnemu Państw Stron oraz ustanowienia 
Funduszu Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego.

W listopadzie 2003 r. Komisja ds. Kultury 
Konferencji Generalnej UNESCO zaleciła, 

aby posiedzenie plenarne Konferencji 
Generalnej przyjęło na zasadzie konsensusu 
międzynarodową Konwencję UNESCO 
w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Konwencja 
w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego została przyjęta 
17 października 2003 r.; 120 głosów było 
za, 8 delegacji wstrzymało się od głosu, nie 
było żadnych głosów przeciw. Konwencja 
weszła w życie 20 kwietnia 2006 r., trzy 
miesiące po złożeniu trzydziestego 
instrumentu ratyfikacji (patrz aktualna lista 
Państw-Stron www.unesco.org/culture/
ich). Ponad połowa krajów członkowskich 
UNESCO podpisała już dokument. 
Niezwykle szybka ratyfikacja Konwencji 
odzwierciedla ogromne zainteresowanie 
dziedzictwem niematerialnym na całym 
świecie. Świadczy także o powszechnej 
świadomości pilnej potrzeby 
międzynarodowej ochrony, jaką zapewnia 
Konwencja, w obliczu potencjalnych 
zagrożeń wynikających ze współczesnego 
stylu życia i procesu globalizacji. Niezliczone 
działania przeprowadzane już na poziomie 
krajowym oraz liczne (międzyrządowe) 
spotkania organizowane na poziomie 
międzynarodowym pokazują, że przyjęcie 
tej Konwencji oraz jej błyskawiczne wejście 
w życie to kamienie milowe w trwającej 
od lat kampanii UNESCO na rzecz ochrony 
żywego dziedzictwa na świecie.

Konwencja w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
z 2003 r., której struktura oparta jest również 
na programowym podejściu Konwencji 
z 1972 r., kładzie nacisk na jednakowe 
uznawanie i traktowanie wyrazów 
kultury i tradycji, bez ich hierarchizacji. 
Koncepcja „wyjątkowej uniwersalnej 
wartości” zawarta w Konwencji z 1972 r. 
nie ma zatem zastosowania do ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Międzynarodowe uznanie opiera się na 
znaczeniu tego żywego dziedzictwa 
dla poczucia tożsamości i ciągłości 
w społecznościach, w których ono 
powstaje, jest przekazywane, odtwarzane 
i przetwarzane. Uznanie takie wyrażane 
jest poprzez uświadomienie istnienia 
tego dziedzictwa i jego uwidocznienie, 
co stanowi główny cel listy przewidzianej 

Niematerialne 

dziedzictwo 

kulturowe

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Stworzono przy wsparciu Rządu Norwegii 
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mogą nawet wspomagać i promować 
kreatywność człowieka, ponieważ to 
on odgrywa kluczową rolę w tworzeniu 
i przekazywaniu tego dziedzictwa 
następnym pokoleniom.

To wspólnoty, dzięki kolektywnemu 
działaniu, dbają o zachowanie 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. W danej wspólnocie 
elementy tego dziedzictwa mogą być 
podobne do elementów dziedzictwa 
innych społeczności. Bez względu na to, 
czy pochodzą one z sąsiedniej wioski, 
z miasta na drugim końcu świata, czy 
też zostały przyjęte i zaadaptowane 
przez ludy, które migrowały i osiedliły 
się w innym regionie – wszystkie one 
stanowią niematerialne dziedzictwo 
kulturowe. Są przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, rozwijają się pod wpływem 
istniejących warunków, przyczyniają 
się do nadawania każdej wspólnocie 
poczucia tożsamości i ciągłości w czasie. 
Odkrywanie podobnych form dziedzictwa 
sprzyja wzajemnemu poszanowaniu 
i zrozumieniu oraz wzmacnia społeczne 
więzi. Poznawanie różnych form 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
rozwija również dialog międzykulturowy. 

niematerialnego dzie  dzictwa kulturowego
Pytania i odpowiedzi na temat...

50 . NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Czym jest niematerialne dziedzictwo 
kulturowe?
Dziedzictwo kulturowe nie ogranicza 
się jedynie do zabytków i kolekcji 
przedmiotów. Obejmuje także tradycje  
i żywe zwyczaje odziedziczone po 
naszych przodkach i przekazywane 
kolejnym pokoleniom, takie jak tradycje 
ustne, sztuki widowiskowe, praktyki 
społeczne, rytuały, uroczystości, wiedza 
i praktyki dotyczące przyrody  
i wszechświata czy też wiedza 
i umiejętności związane z rzemiosłem 
tradycyjnym. Mimo że wyżej wymienione 
elementy nie istnieją w wymiarze 
materialnym – nie można ich dotknąć – 
stanowią bardzo ważną część naszego 
kulturowego dziedzictwa. Tworzą one 
kulturowe dziedzictwo „duchowe”, wciąż 
żywe, które jest stale odtwarzane i które 
rozwija się wraz z dostosowywaniem 
naszych zwyczajów i tradycji do 
otaczającego nas środowiska. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
zapewnia poczucie tożsamości 
i przynależności do danej społeczności, 
w której żyjemy. Świat się zmienia, 
modernizacja i mechanizacja są częścią 
tego procesu i w wielu przypadkach 
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L Samba de Roda z Recôncavo 
w Bahia, Brazylia

jj Sztuka Ujgur Muqam 
w regionie Xinjiang, Chiny

L Drametse Ngachan: 
Taniec masek z bębnami, 
Bhutan
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„Zabezpieczanie” czy „ochrona”?
Aby niematerialne dziedzictwo było 
wciąż żywe, musi być ważne dla danej 
społeczności, musi być stale odtwarzane 
i przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Istnieje niebezpieczeństwo, 
że pewne elementy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, pozbawione 
wsparcia, mogą zniknąć, jednak ochrona 
dziedzictwa nie oznacza zabezpieczania 
lub konserwacji w tradycyjnym 
rozumieniu, ponieważ tego typu działania 
mogą doprowadzić do utrwalenia lub 
petryfikacji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego bez możliwości jego 
dalszego rozwoju. Ochrona oznacza 
zapewnienie żywotności niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, zapewnienie 
jego ciągłego odtwarzania 
i przekazywania. Ochrona niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego polega przede 
wszystkim na przekazywaniu wiedzy, 
umiejętności i znaczenia. Koncentruje 
się głównie na procesach związanych 
z przekazywaniem tego dziedzictwa 
z pokolenia na pokolenie, a nie na 
wytwarzaniu konkretnych form, takich 
jak na przykład przedstawienia taneczne, 
pieśni, instrumenty muzyczne, czy wyroby 
rzemieślnicze. 

Wspólnoty, które pielęgnują i praktykują 
niematerialne dziedzictwo kulturowe 
są najlepiej predysponowane do 
identyfikacji i ochrony jego przejawów. 
W podejmowanych działaniach 
ochronnych mogą również brać udział 
osoby nie związane bezpośrednio 
z tym dziedzictwem. Mogą one 
na przykład wspierać społeczności 
w gromadzeniu i rejestrowaniu 
informacji dotyczących elementów 
ich niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego lub przekazywać wiedzę 
o nim w programach edukacyjnych, 
w szkołach i na uczelniach wyższych. 
Sposobem ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego jest także 
rozpowszechnianie informacji na jego 
temat w mediach.

Należy jednak pamiętać, że 
niematerialne dziedzictwo kulturowe 
nie zawsze powinno być chronione czy 
podtrzymywane przy życiu za wszelką 
cenę. Jak każdy żywy organizm, podąża 
własnym cyklem życia, niektóre jego 
elementy zanikają, dając wcześniej 
początek nowym formom wyrazu. Może 
okazać się, że niektóre z przejawów 
niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego przestaną być istotne lub 
znaczące dla związanej z nim społeczności. 
Jak zaznacza Konwencja UNESCO 
w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, ochroną należy 
otaczać jedynie takie dziedzictwo, które 
uznawane jest przez wspólnoty za ich 
własne i za dające im poczucie tożsamości 
i ciągłości. Wszelkie środki ochrony należy 
opracowywać i wdrażać za zgodą i przy 
udziale samej społeczności. W niektórych 
przypadkach interwencja publiczna 
mająca na celu ochronę dziedzictwa 
danej wspólnoty może być niepożądana, 
ponieważ może zniekształcać wartość 
tego dziedzictwa dla społeczności. Co 
więcej, środki ochrony muszą zawsze 
mieć w poszanowaniu tradycyjne praktyki 
regulujące dostęp do określonych 
aspektów takiego dziedzictwa, tak jak 
dzieje się to w przypadku tych przejawów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
które uznawane są za święte lub objęte 
tajemnicą.

Dlaczego powinniśmy je chronić?
Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest 
niezwykle istotne, ponieważ daje nam 
poczucie tożsamości i przynależności 
do wspólnoty czy też grupy społecznej, 

niematerialnego dzie  dzictwa kulturowego
L Pieśni z Sanaa, JemenL Gule Wamkulu, Malawi, Mozambik, ZambiaL Dziedzictwo przekazu ustnego Gelede,

Benin, Nigeria, Togo
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zakłócone przez krótkowzroczne działania 
rynkowe nastawione na zysk? 

Ceną za pozbawienie społeczności 
jej niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego mogą być straty gospodarcze, 
spowodowane bezpośrednim i pośrednim 
zanikiem wartości rynkowych lub 
zagrożenie dla spójności społecznej 
i wzajemnego zrozumienia wewnątrz 
wspólnoty. Rozpad lub przerwanie 
przekazu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego może pozbawić wspólnotę 
jej odnośników społecznych, doprowadzić 
do jej marginalizacji i niezrozumienia 
i spowodować zanik tożsamości i rozwój 
konfliktów.

Dlaczego UNESCO?
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 
jest jedną z wyspecjalizowanych organizacji 
ONZ, działającą na polu oświaty, nauk 
społecznych i przyrodniczych, kultury 
i komunikacji w celu promowania 
międzynarodowej współpracy na tych 
obszarach, aby zapewnić pokój na świecie. 
Aby to osiągnąć, UNESCO pełni kilka 
ról. Stanowi laboratorium pomysłów 
i określa standardy dla zawierania 
powszechnych porozumień dotyczących 
pojawiających się kwestii etycznych. 
Pośredniczy również w szerzeniu 
i dzieleniu się wiedzą, pomagając 
swoim 195 Państwom Członkowskim 
i 8 Członkom Stowarzyszonym [stan na 
10.2012 r.] budować potencjał ludzki 

łącząc naszą przeszłość, poprzez 
teraźniejszość, z przyszłością. 
Zrozumienie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego różnych 
wspólnot pomaga w prowadzeniu 
dialogu pomiędzy kulturami i zachęca 
do wzajemnego poszanowania dla 
odmiennych stylów życia. Niematerialne 
dziedzictwo kulturowe jest ważne 
zarówno pod względem społecznym, jak 
i gospodarczym. Wspomaga spójność 
społeczną i pomaga jednostkom czuć 
się częścią wspólnoty i społeczeństwa 
w szerszym znaczeniu.

Wartość niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego definiowana jest 
bezpośrednio przez związane z nim 
społeczności – to one uznają je za cenne, 
a jego przejawy za część własnego 
dziedzictwa. Wartość społeczna 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
może – bądź też nie – przekładać się 
na wartość ekonomiczną. Wartość 
gospodarcza, jaką niematerialne 
dziedzictwo kulturowe ma dla danej 
społeczności, obejmuje dwa aspekty: 
wiedzę i umiejętności przekazywane 
wewnątrz tej społeczności, jak również 
produkt końcowy z nich wynikający. 
Za przykłady bezpośredniej wartości 
gospodarczej niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego posłużyć może 
konsumpcja tradycyjnych produktów 
farmakologicznych zamiast lekarstw 
z apteki, a także komercyjne użycie 
produktów niematerialnego dziedzictwa, 

jak na przykład sprzedaż biletów na 
różnego rodzaju występy,  handel 
rękodziełem czy inne działania mające na 
celu przyciągnięcie turystów.

Jednakże bezpośrednia wartość 
gospodarcza niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego nie wiąże 
się wyłącznie z konsumpcją jego dóbr 
wewnątrz społeczności oraz poza nią. 
Odgrywając kluczową rolę w budowaniu 
poczucia tożsamości i ciągłości 
kulturowej wewnątrz wspólnoty, 
niematerialne dziedzictwo kulturowe 
stymuluje spójność społeczną, bez której 
niemożliwy byłby rozwój. Pośrednia 
wartość niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wynika z przekazu wiedzy, 
często za pośrednictwem kanałów 
nieformalnych, a także z wpływu, jaki 
dziedzictwo to wywiera na inne sektory 
gospodarki oraz z potencjału, jaki 
posiada i wykorzystuje do zapobiegania 
konfliktom, które stanowią główne 
obciążenie dla rozwoju.

Ile wyniosą straty, jeśli coroczne obchody 
przyciągające zainteresowanych 
spoza społeczności w danym roku 
się nie odbędą? Jak wiele wysiłku 
trzeba by włożyć w przekazanie 
wiedzy i umiejętności, które pozwalały 
wspólnocie na zorganizowanie 
i przeprowadzenie tych obchodów? 
Jak wielkie będą straty, jeśli tradycyjne 
systemy zarządzania zasobami lądowymi 
i wodnymi w rolnictwie zostaną 

J Balet Królewski 
Kambodży

I Epos Al-Sirah Al-
Hilaliyyah, Egipt

II  Teatr lalek Wajang,
Indonezja

III Azerbejdżański 
mugam, Azerbejdżan
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i instytucjonalny. UNESCO, jako jedyna 
wyspecjalizowana organizacja ONZ 
posiadająca szczególne pełnomocnictwo 
w zakresie kultury, pracuje nad 
tworzeniem odpowiednich warunków 
dla dialogu opartego na poszanowaniu 
wspólnych wartości i zachęca do 
współpracy międzynarodowej. Od 
ponad 60 lat Organizacja działa na 
polu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Punktem kulminacyjnym 
tej pracy było przyjęcie w 2003 r. 
Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

Dlaczego Konwencja?
Przyjęcie Konwencji w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego podczas Konferencji 
Generalnej UNESCO w 2003 r. było 
rezultatem długotrwałych starań 
wszystkich Państw Członkowskich, 
mających na celu zapewnienie 
ram prawnych, administracyjnych 
i finansowych dla ochrony tego 
dziedzictwa. Jako traktat Konwencja 
stanowi porozumienie międzynarodowe 
spisane przez Państwa Członkowskie, 
regulowane prawem międzynarodowym. 
Kraje, które ratyfikowały Konwencję 
zgadzają się przestrzegać jej postanowień. 
W ten sposób stają się Państwami-
Stronami Konwencji – mogą cieszyć się 
wszystkimi prawami w niej zawartymi 
i jednocześnie przyjmują na siebie 
wszystkie obowiązki z tym związane.

Do głównych celów Konwencji należą: 
ochrona niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, zagwarantowanie 
jego poszanowania i podniesienie 
świadomości na temat jego znaczenia 
oraz zapewnienie międzynarodowej 
współpracy i pomocy w tym zakresie. 
Konwencja podkreśla rolę, jaką 
w ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego odgrywają wspólnoty 
i grupy oraz troszczy się o procesy 
i warunki ochrony, nie zaś o konkretne 
produkty. Zwraca w ten sposób uwagę 
na żywe dziedzictwo kultywowane 
przez ludzi i przekazywane najczęściej 
poprzez związane z nim praktyczne 
działania. Zajmuje się dziedzictwem 
uznawanym przez społeczności za 
ważne i przyczynia się do promocji 
kreatywności i różnorodności oraz 
służy dobru wspólnot, grup i całego 
społeczeństwa, co wspomaga rozwój 
i pokojowe współistnienie.

Jakie są mechanizmy działania 
Konwencji?
Konwencja proponuje zestaw środków 
do zastosowania na poziomie krajowym 
i międzynarodowym.  
Na poziomie krajowym Konwencja 
wzywa do ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego istniejącego  
na terenie danego państwa. Każde 
Państwo Członkowskie proszone jest 
o zidentyfikowanie i zdefiniowanie 
tego typu dziedzictwa przy udziale 
wspólnot i grup z tym dziedzictwem 

związanych oraz odpowiednich 
organizacji pozarządowych. 
Państwa mają za zadanie stworzyć 
i regularnie aktualizować inwentarze 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Ponadto Konwencja 
przedstawia propozycje działań 
ochronnych i środków mających na celu 
podnoszenie świadomości, budowanie 
potencjału i promowanie przedsięwzięć 
edukacyjnych na polu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.

Na poziomie międzynarodowym 
wszystkie państwa, które ratyfikowały 
Konwencję spotykają się co dwa lata 
na Zgromadzeniu Ogólnym Państw-
Stron Konwencji. Zgromadzenie 
Ogólne wyznacza strategiczne 
założenia do wdrażania postanowień 
Konwencji i wybiera 24 członków 
Międzyrządowego Komitetu do spraw 
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego, który spotyka się co 
roku, aby promować cele Konwencji 
i monitorować ich realizację.

Jedną z funkcji Komitetu jest m.in. 
przygotowanie i przedstawienie do 
zatwierdzenia przez Zgromadzenie 
Ogólne Dyrektyw Operacyjnych, 
regulujących proces efektywnej realizacji 
postanowień Konwencji. Pierwsze 
Dyrektywy Operacyjne zostały przyjęte 
w lipcu 2008 r. Podczas kolejnych 
spotkań Dyrektywy Operacyjne są 
stale weryfikowane i uzupełniane. 
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pilnej ochrony lub na Listę 
reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości. 
Komitet zajmuje się też publikowaniem  
i aktualizowaniem rejestru programów, 
projektów i działań, które w jego 
opinii najlepiej odzwierciedlają cele 
i zasady Konwencji. Te programy, 
projekty i działania mogą służyć jako 
przykłady godne naśladowania i być 
rozpowszechniane jako dobre praktyki 
w zakresie ochrony.

Lista niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wymagającego pilnej 
ochrony jest listą najważniejszą, gdyż 
wskazuje ona na te przejawy i formy 
wyrazu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, których żywotność – tj. 
ciągłe odtwarzanie i przekazywanie – jest 
zagrożona, wymagają więc one podjęcia 
odpowiednich działań w celu ich ochrony.

Wpis elementu na Listę reprezentatywną 
powinien przyczyniać się do podniesienia 
świadomości znaczenia niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego oraz 
zachęcać do podejmowania dialogu, 
odzwierciedlając w ten sposób 
różnorodność kulturową na świecie i dając 
świadectwo ludzkiej kreatywności.

Wpis na Listy Konwencji może pomóc 
również w zwiększeniu poszanowania 
dla grup mniejszościowych i uznaniu 
ich znaczenia, a nawet w podniesieniu 
samooceny i pozycji wspólnot oraz grup, 

które podtrzymują i pielęgnują dany 
element niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Należy jednak odpowiednio 
zadbać o to, aby takie zwiększone 
zainteresowanie danym elementem 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
nie miało szkodliwego wpływu. 
Przykładowo, wzmożony ruch turystyczny 
mógłby mieć negatywny wpływ, gdyż 
wspólnoty mogą tak zmienić dziedzictwo, 
aby spełniało ono wymagania turystów. 
Może też przyczynić się do poróżnienia 
grup lub wspólnot, jeśli jeden z przejawów 
niematerialnego dziedzictwa uzyska 
rozgłos międzynarodowy, a inny nie. 
Ponadto istnieje ryzyko „zamrożenia” 
dziedzictwa przez „folkloryzację”, 
poszukiwanie „autentyczności” lub 
poprzez lekceważenie zwyczajów 
rządzących dostępem do informacji 
tradycyjnie uznawanych za tajne lub 
święte. Mogłoby to doprowadzić do 
przypisania niematerialnemu dziedzictwu 
kulturowemu „wartości rynkowej” zamiast 
wartości kulturowej, co wystawiłoby 
je na ryzyko niewłaściwej eksploatacji 
ekonomicznej.

Dany element niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego nie może 
zostać jednocześnie wpisany na 
Listę reprezentatywną oraz na Listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wymagającego pilnej ochrony, ponieważ 
różnią się one między sobą w zakresie 
celów, kryteriów wpisu i procedur 
nominacji. 

Dyrektywy te m.in. określają procedury, 
których należy przestrzegać przy wpisie 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
na listy Konwencji, ustalają sposoby 
udzielania międzynarodowego wsparcia 
finansowego oraz akredytowania 
organizacji pozarządowych działających 
w charakterze doradczym dla Komitetu 
oraz omawiają kwestię zaangażowania 
wspólnot w realizację postanowień 
Konwencji.

W jaki sposób, na mocy Konwencji, 
niematerialne dziedzictwo kulturowe 
może uzyskać międzynarodowe 
uznanie?
Konwencja ma na celu ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w zgodzie z międzynarodowymi 
porozumieniami dotyczącymi praw 
człowieka, wymogami wzajemnego 
poszanowania między wspólnotami oraz 
zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Propozycje elementów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego do wpisu na 
Listy Konwencji mogą przedstawiać 
jedynie rządy Państw-Stron Konwencji. 
W wyborze tych propozycji muszą mieć 
swój udział zainteresowane wspólnoty 
lub grupy, musi być też ich zgoda na te 
propozycje.

Jeśli Międzyrządowy Komitet zatwierdzi 
dany element niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, zostanie 
on wpisany na Listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego wymagającego 
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mogą nie mieć możliwości lub środków, 
aby zająć się tym samodzielnie. W takich 
przypadkach państwo lub instytucje 
i organizacje pozarządowe mogą 
współpracować ze społecznościami, 
pomagając im w ochronie ich żywego 
dziedzictwa.

Konwencja zachęca państwa do udziału 
w ochronie dziedzictwa, polegającego 
na tworzeniu i aktualizowaniu rejestrów, 
które powinny zawierać wszystkie 
elementy niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Postępując w ten sposób, 
oszacowują obecne na ich obszarze 
niematerialne dziedzictwo kulturowe, 
w tym dziedzictwo, któremu zagraża 
zanik, oceniają stan świadomości na 
temat dziedzictwa, powodują wzrost 
zainteresowania nim i, co istotne, rzucają 
nowe światło na to, co powinno być 
aktywną, stale zmieniającą się formą 
żywego dziedzictwa. Państwa mogą 
tworzyć rejestry według własnego 
uznania. Należy jednak zaznaczyć, że 
wspólnoty powinny być aktywnie 
zaangażowane w proces tworzenia 
wspomnianych spisów, a elementy 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego powinny być dobrze 
zdefiniowane w inwentarzach w celu 
ułatwienia stosowania odpowiednich 
środków pomocy.

Państwa mogą też wprowadzać 
rozwiązania prawne, techniczne, 
administracyjne oraz finansowe, 

mające na celu zapewnienie dostępu 
do niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym 
poszanowaniu tradycyjnych praktyk 
regulujących dostęp do konkretnych 
aspektów dziedzictwa. Mogą także 
podejmować działania stanowiące 
pomoc przy tworzeniu lub wspieraniu 
instytucji dokumentujących. Czy 
dokumentacja może doprowadzić 
do „zamrożenia” niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego? Nie, jeśli 
ma na celu ukazanie faktycznego 
stanu dziedzictwa w momencie, 
w którym jest sporządzana. Jeśli dany 
element niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego jest zagrożony, należy to 
odnotować i wskazać stopień ryzyka, 
jakim jest obarczony. Monitorowanie 
żywego dziedzictwa jest zatem 
niezbędne, ponieważ tylko w ten sposób 
potencjalne zagrożenia mogą zostać 
szybko wykryte, a środki zapobiegawcze 
odpowiednio wcześnie zastosowane.

Co więcej, państwa powinny zapewniać 
uznanie i szacunek dla niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza 
poprzez rozwijanie programów 
edukacyjnych i kampanii informacyjnych 
podnoszących świadomość oraz 
podejmowanie działań mających 
na celu rozwijanie potencjału 
w zakresie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego i wsparcia dla 
nieformalnych środków przekazywania 
wiedzy. 

I Muzyka na duduk,
Armenia

J Karnawał Oruro,
Boliwia

JJ Gbofe z Afounkaha: 
muzyka trąbek 
poprzecznych i przestrzeń 
kulturowa społeczności 
Tagbana, Wybrzeże Kości 
Słoniowej

JJJ Karnawał w Binche, 
Belgia

JJJJ Opera dei Pupi, 
Sycylijski Teatr Lalek, Włochy
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Czy Konwencja uznaje religie i języki  
za elementy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego?
Chociaż religie nadają wspólnotom 
poczucie tożsamości i ciągłości 
kulturowej, jednakże same w sobie nie 
są one objęte Konwencją. Odnosi się 
ona jednak do praktyk kulturowych 
i kulturowych środków wyrazu 
inspirowanych religią. Na przykład art. 
2 Konwencji uznaje praktyki społeczne, 
rytuały i wydarzenia świąteczne za 
dziedziny niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Konwencja nie obejmuje 
także języka czy też całych systemów 
językowych (łączących gramatykę, 
leksykę, składnię), podkreśla jednak jego 
znaczenie jako podstawowego nośnika 
służącego do przekazu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Tradycje 
i przekazy ustne nie mogą istnieć bez 
języka. Co więcej, prawie wszystkie 
rodzaje niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego – począwszy od wiedzy 
na temat wszechświata, a skończywszy 
na rytuałach czy rękodziele – są 
powiązane z językiem lub są od niego 
zależne w codziennych praktykach 
i przekazywaniu wiedzy oraz 
umiejętności z pokolenia na pokolenie.

W jaki sposób państwa mogą chronić 
niematerialne dziedzictwo kulturowe?
Wspólnoty, które tworzą niematerialne 
dziedzictwo kulturowe i podtrzymują 
je przy życiu, mają uprzywilejowaną 
pozycję w kwestii jego ochrony. Czasami 
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Czy mogę otrzymać środki finansowe 
na ochronę mojego niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego?
Prośby o wsparcie finansowe mogą 
być przedkładane jedynie przez rządy 
państw. Na mocy Konwencji z 2003 r. 
powstał fundusz wspierający programy, 
projekty i inne formy działalności 
ochronnej. Przy rozdzielaniu środków 
szczególną uwagę zwraca się na 
potrzeby krajów rozwijających się, 
a zwłaszcza krajów słabo rozwiniętych. 
Pierwszeństwo przy przydzielaniu 
funduszy mają ochrona dziedzictwa 
wpisanego na Listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego 
wymagającego pilnej ochrony oraz 
tworzenie rejestrów. Fundusz ma 
również za zadanie udzielać wsparcia 
w nagłych przypadkach lub, w razie 
takiej konieczności, udzielać pomocy 
finansowej w celu umożliwienia udziału 
w posiedzeniach Komitetu członków 
wspólnot i grup depozytariuszy oraz 
ekspertów w dziedzinie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Opis 
wszystkich procedur i wszystkie 
formularze wymagane przy składaniu 
wniosków o wsparcie międzynarodowe 
dostępne są pod adresem internetowym: 
www.unesco.org/culture/ich/en/forms. 

Sekretariat UNESCO, narodowe komitety 
ds. UNESCO oraz władze lokalne mogą 
udzielać pomocy w przygotowaniu 
wniosków o wsparcie.

Czy Konwencja obejmuje prawa 
własności intelektualnej?
Konwencja skupia się na ochronie 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego – tj. na gwarantowaniu 
jego ciągłego odtwarzania 
i przekazywania poprzez identyfikację 
i definiowanie samego dziedzictwa 
niematerialnego – a nie na prawnej 
ochronie jego konkretnych przejawów 
na mocy praw własności intelektualnej, 
co na poziomie międzynarodowym 
podlega głównie kompetencjom 
Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej. Konwencja zawiera 
jednak zapis (art. 3) mówiący o tym, 
że jej postanowienia nie mogą mieć 
wpływu na prawa i obowiązki Państw-
Stron wynikające z jakiegokolwiek 
innego międzynarodowego instrumentu 
prawnego związanego z prawami 
własności intelektualnej.

Zastosowanie praw własności 
intelektualnej w ramach obecnych ram 
prawnych wydaje się być nieadekwatne 

w przypadku niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Główne  
trudności polegają na tym, że 
dziedzictwo to ciągle ewoluuje, jest 
własnością kolektywną i ma charakter 
wspólnotowy. Gdy niematerialne 
dziedzictwo kulturowe zmienia się, 
dzięki ciągłemu odtwarzaniu go przez 
wspólnoty, w których występuje, 
ochrona jego poszczególnych 
przejawów, jak na przykład 
przedstawienia tanecznego, nagranej 
piosenki czy opatentowanego użycia 
rośliny leczniczej, może doprowadzić do 
„zamrożenia” danego niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego i zakłócić 
proces jego naturalnego rozwoju. 
Ponadto, ponieważ to wspólnoty tworzą, 
podtrzymują i przekazują niematerialne 
dziedzictwo kulturowe następnym 
pokoleniom, ciężko jest określić jego 
kolektywnego właściciela.

Niematerialne 
dziedzictwo 
kulturowe

J Język, taniec i muzyka 
Garifuna, Belize, 
Gwatemala, Honduras, 
NikaraguaFo
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Stworzono przy wsparciu Rządu Norwegii 



Identyfikacja i inwentaryzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Fo

t. 
©

 T
. F

er
ná

nd
ez

Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe



Identyfikacja   i inwentaryzacja



Niematerialne dziedzictwo kulturowe przyjmuje 
wiele form. Konwencja wyjaśnia, że może ono 
być wyrażane w ramach szeregu dziedzin, 
obejmujących m.in.:

a) tradycje i przekazy ustne, w tym język 
jako nośnik niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego;

b) sztuki widowiskowe;

c) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;

d) wiedzę i praktyki dotyczące przyrody 
i wszechświata;

e) rzemiosło tradycyjne.

Oczywiste jest, że wiele elementów tego 
dziedzictwa może należeć do kilku dziedzin 
jednocześnie.

Głównym celem Konwencji jest ochrona 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
zapewnienie jego poszanowania, zwiększenie 
świadomości jego znaczenia oraz organizacja 
międzynarodowej współpracy i pomocy w tych 
obszarach. Kraje, które ratyfikują Konwencję 

(zwane Państwami-Stronami) zobowiązują się do 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
obecnego na ich terytoriach. Na poziomie 
międzynarodowym Konwencja wprowadza 
dwie listy: Listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wymagającego pilnej ochrony oraz 
Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości. Celem tych list jest 
zwrócenie uwagi na te elementy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, które są przykładem 
ludzkiej kreatywności oraz różnorodności 
kulturowej, a zwłaszcza na elementy wymagające 
pilnej ochrony.

Konwencja skupia się na roli społeczności 
i grup w ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Koncentruje się na procesach 
i warunkach zamiast na produktach, podkreślając 
żywe dziedzictwo praktykowane przez ludzi, 
często zbiorowo, manifestowane i przekazywane 
poprzez jego aktywne doświadczanie. Zajmuje się 
dziedzictwem, które same społeczności uważają 
za ważne, a także dąży do zwiększenia promocji 
kreatywności i różnorodności oraz dobrobytu 
społeczności, grup i całego społeczeństwa.

Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego definiuje niematerialne dziedzictwo kulturowe jako praktyki, 
wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane 
z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które 
wspólnoty, grupy i jednostki uznają za część swojego dziedzictwa 
kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe jest przekazywane 
z pokolenia na pokolenie i stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy 
w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz 
zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten 
sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz 
ludzkiej kreatywności.

Identyfikacja   i inwentaryzacja

LLL Tradycyjny teatr 
tańca Rabinal Achi, 
Gwatemala

LL Przestrzeń kulturowa 
placu Jemaa el-Fna, 
Maroko

L Bistritsa Babi – archaiczna 
polifonia, tańce oraz praktyki 
rytualne z regionu Shoplouk, 
Bułgaria

K Dziedzictwo 
przekazywane ustnie oraz 
manifestacje kultury ludu 
Zápara, Ekwador i Peru
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Ochrona bez petryfikacji
Aby niematerialne dziedzictwo kulturowe 
pozostało żywe, musi być ważne dla społeczności, 
w której jest praktykowane, stale odtwarzane 
i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Istnieje 
zagrożenie, że pewne elementy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego mogą zamierać lub 
zanikać, jeśli nie zostaną otoczone odpowiednią 
opieką, lecz ochrona nie oznacza zablokowania 
lub zamrożenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego w jakiejś formie czystej lub 
pierwotnej. Ochrona niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oznacza przekazywanie wiedzy, 
umiejętności i znaczenia. Konwencja kładzie nacisk 
na jego przekazywanie z pokolenia na pokolenie, 
nie zaś na wytwarzanie jego konkretnych 
przejawów, takich jak tańce, pieśni, instrumenty 
muzyczne lub rzemiosło. Dlatego wszelkie środki 
ochrony w dużym stopniu dotyczą wzmacniania 
różnorodnych warunków, materialnych 
i niematerialnych, które są niezbędne do 
ciągłej ewolucji i interpretacji niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego oraz do przekazywania 
go przyszłym pokoleniom.

Środki ochrony mające na celu zapewnienie 
przekazywania niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z pokolenia na pokolenie znacznie 
różnią się od środków wymaganych do ochrony 
materialnego dziedzictwa (naturalnego 
i kulturowego). Jednak niektóre elementy 
materialnego dziedzictwa są często powiązane 
z niematerialnym dziedzictwem kulturowym. 
Dlatego Konwencja uwzględnia w swojej definicji 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
powiązane z nim instrumenty, przedmioty, 
artefakty i przestrzenie kulturowe.

Czy oznacza to, że niematerialne dziedzictwo 
kulturowe powinno być zawsze chronione lub 
utrzymywane przy życiu za wszelką cenę? Jak 
każdy żywy organizm, ma ono swój cykl życia 
i dlatego niektóre elementy po zapoczątkowaniu 
nowych form wyrazu prawdopodobnie 
zanikną. Może się zdarzyć, że niektóre formy 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
pomimo swojej wartości ekonomicznej, przestaną 
być uważane za istotne lub znaczące dla samej 
społeczności. Jak wskazano w Konwencji, 
ochronie podlega tylko niematerialne dziedzictwo 

kulturowe, które jest uznawane przez społeczności 
za własne i które zapewnia im poczucie tożsamości 
i ciągłości. Zgodnie z zapisami Konwencji, jako 
„uznanie” rozumiany jest formalny lub częściej 
nieformalny proces, w efekcie którego społeczności 
przyjmują określone praktyki, reprezentacje, formy 
wyrazu, wiedzę lub umiejętności oraz, jeśli ma to 
zastosowanie w danym przypadku, powiązane 
instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzenie 
kulturowe do swojego dziedzictwa kulturowego.

Środki ochrony należy zawsze tworzyć i stosować 
za zgodą i przy udziale samej społeczności. 
W niektórych przypadkach interwencja publiczna 
w celu ochrony dziedzictwa społeczności może 
być niepożądana, ponieważ może zniekształcić 
wartość takiego dziedzictwa dla jego społeczności. 
Co więcej, środki ochrony muszą być zawsze 
stosowane z poszanowaniem tradycyjnych 
praktyk dotyczących dostępu do określonych 
aspektów takiego dziedzictwa, np. przejawów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
uważanych za święte lub tajemne. 

Inwentaryzacja: identyfikacja w celu ochrony
Konwencja jest dokumentem permisywnym 
i większość jej zapisów została sformułowana 
z użyciem języka nienakazowego, aby umożliwić jej 
elastyczne wdrażanie przez rządy poszczególnych 
państw. Jednak prowadzenie inwentaryzacji jest 
jednym z określonych zobowiązań ustanowionych 
w Konwencji i w Dyrektywach Operacyjnych 
odnoszących się do jej wdrażania.

Inwentarze są integralną częścią ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ponieważ 
zwiększają świadomość dotyczącą niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia dla 
tożsamości indywidualnych i zbiorowych. Proces 
inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz publicznego udostępniania 
takich spisów inwentaryzacyjnych może również 
zachęcić do kreatywności i samoposzanowania 
w społecznościach i poprzez jednostki, od których 
różne formy wyrazu i praktyki niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego pochodzą. Inwentaryzacja 
może również zapewnić podstawę do 
sformułowania konkretnych planów ochrony 
danego niematerialnego dziedzictwa  
kulturowego.

LLL Przestrzeń kulturowa 
placu Jemaa el-Fna, 
Maroko

LL Misterium Elche, 
Hiszpania

L Przestrzeń kulturowa 
okręgu Boysun, Uzbekistan

I Wyspa Taquile i jej sztuka 
tekstylna, Peru
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wymagane do rozpoczęcia otrzymywania pomocy 
lub do składania nominacji na listy Konwencji. 
Jednak Dyrektywy Operacyjne dotyczące wdrażania 
Konwencji wymagają, aby Państwo-Strona 
zgłaszające nominacje do wpisania na Listę pilnej 
ochrony lub na Listę reprezentacyjną wykazało, że 
proponowany element został już włączony do spisu 
inwentaryzacyjnego niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego obecnego na jego terytorium.

Państwa znacznie różnią się od siebie pod względem 
populacji, terytoriów oraz dystrybucji niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, a także są bardzo 
zróżnicowane pod względem struktur politycznych 
i administracyjnych, dlatego też Konwencja zapewnia 
każdemu Państwu-Stronie dużą dowolność 
w przygotowywaniu spisów inwentaryzacyjnych 
w sposób najlepiej dostosowany do konkretnych 
sytuacji, pozwalając na uwzględnienie warunków oraz 
kwestii krajowych i lokalnych.

Spośród środków ochrony wymienionych 
w Konwencji badanie i dokumentacja powinny 
być pierwszymi strategiami przyjmowanymi przez 
państwa w celu zrozumienia zasobów kulturowych, 
ich twórców i praktyków oraz powodów ich tworzenia 
i praktykowania. Państwa mogą powołać krajowe 
komitety niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w celu koordynacji tych prac, łącznie z odpowiednimi 
instytucjami, badaczami i reprezentacjami 
społeczności, które w jeszcze większym stopniu 
ułatwią interakcje między członkami społeczności 
i badaczami.

Państwa mogą zdecydować się na stworzenie 
pojedynczego, ogólnego spisu inwentaryzacyjnego 
albo kilku mniejszych, bardziej ograniczonych spisów. 
Z tego powodu ani w Konwencji, ani w Dyrektywach 
Operacyjnych nie wspomina się o „krajowym spisie 
inwentaryzacyjnym” – zamiast tego zapis brzmi „jeden 
lub więcej spisów inwentaryzacyjnych”. Dzięki temu 
państwa nie są zmuszane do obejmowania jednym 
systemem wszystkich dziedzin niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego lub wszystkich społeczności. 
Mogą również wykorzystać istniejące już rejestry 
i katalogi. System obejmujący wiele spisów 
inwentaryzacyjnych może być lepszym rozwiązaniem 
w przypadku państw federacyjnych, w których 
odpowiedzialność za kulturę nie należy do rządu 
centralnego, pozwalając poszczególnym regionom 

Zgodnie z artykułem 11 Konwencji każde 
Państwo-Strona jest zobowiązane do podjęcia 
wymaganych środków w celu zapewnienia 
ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego obecnego na jego terytorium oraz 
uwzględnienia społeczności, grup i określonych 
organizacji pozarządowych w ramach identyfikacji 
i definiowania elementów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.

Identyfikacja jest procesem opisywania jednego 
lub większej liczby elementów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego w danym kontekście 
oraz odróżniania ich od innych elementów. Proces 
identyfikacji i definiowania powinien prowadzić do 
„inwentaryzacji”. Inwentaryzację natomiast należy 
przeprowadzać „z uwzględnieniem ochrony” – czyli 
nie powinna ona być zadaniem abstrakcyjnym, lecz 
procesem instrumentalnym. Dlatego w przypadku 
zidentyfikowania określonej liczby elementów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, państwa 
mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu wdrażania 
projektów ochrony tych elementów.

Zakładając, że państwa mogą przyjąć różne podejścia 
do inwentaryzacji, Konwencja określa zobowiązania 
Państw-Stron do utworzenia jednego lub większej 
liczby spisów inwentaryzacyjnych niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego obecnego na ich terytorium 
oraz do ich regularnej aktualizacji (artykuł 12). 
Pomimo bardziej nakazowej formy artykułów 11 i 12 
w porównaniu do innych artykułów Konwencji, nadal 
zapewniają one Państwom-Stronom wystarczającą 
elastyczność w określaniu sposobu przygotowania 
takich spisów inwentaryzacyjnych. Państwa mogą 
tworzyć spisy inwentaryzacyjne według własnego 
uznania. Jednak elementy niematerialnego 
dziedzictwa powinny być dobrze zdefiniowane 
w spisach inwentaryzacyjnych, dzięki czemu będą 
bardziej pomocne przy wprowadzaniu w życie 
środków ochrony.

Państwo-Strona nie jest zobowiązane do 
sporządzenia jednego lub większej liczby spisów 
inwentaryzacyjnych przed ratyfikacją Konwencji, choć 
wiele z nich prowadzi takie listy od wielu dziesięcioleci. 
Wręcz przeciwnie – tworzenie i aktualizacja spisów 
inwentaryzacyjnych jest stałym procesem, który 
nigdy nie zostanie zakończony. Przygotowanie 
kompletnego spisu inwentaryzacyjnego nie jest 
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kraju lub prowincjom na tworzenie własnych spisów 
inwentaryzacyjnych.

Udział osób zachowujących  
i praktykujących tradycję
Pomimo swobody działania zapewnionej 
państwom w zakresie inwentaryzacji 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
Konwencja narzuca szereg warunków. 
Najważniejszym z nich jest wymóg zaangażowania 
społeczności.

Ze względu na to, że to właśnie społeczności tworzą 
niematerialne dziedzictwo kulturowe i utrzymują 
je przy życiu, mają one uprzywilejowaną pozycję 
w kwestii jego ochrony. Społeczności praktykujące 
dane formy niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego mają najlepszą pozycję startową do 
ich identyfikacji oraz ochrony i dlatego powinny 
być zaangażowane w proces identyfikacji swojego 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez 
włączenie ich w działania inwentaryzacyjne. 
Definicja niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w Konwencji przypomina, że musi być ono uznane 
przez związane z nim społeczności, grupy lub 
jednostki; bez tego uznania nikt nie może za nie 
zdecydować, czy dana forma wyrazu lub praktyka 
stanowi ich dziedzictwo. Dlatego naturalne jest, 
że inwentaryzacja nie może być prowadzona bez 
zaangażowania społeczności, grup lub jednostek, 
których dziedzictwo ma być identyfikowane 
i definiowane. Oczywiście czasami społeczności 
mogą nie mieć możliwości lub środków, aby 
zająć się tym samodzielnie. W takich przypadkach 
państwo lub instytucje i organizacje mogą z nimi 
współpracować, pomagając przeprowadzić 
inwentaryzację ich żywego dziedzictwa.

Na dokumentację składa się rejestracja 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w postaci materialnej, w aktualnym stanie, oraz 
gromadzenie dokumentów z nim związanych. 
Dokumentacja często obejmuje wykorzystanie 
różnych środków rejestracji i formatów, 
natomiast zgromadzone dokumenty są często 
przechowywane w bibliotekach, archiwach lub 
witrynach internetowych, gdzie są dostępne 
dla społeczności, z którymi są związane oraz 
dla ogółu społeczeństwa. Jednak społeczności 
i grupy dysponują również tradycyjnymi formami 

dokumentacji, takimi jak śpiewniki lub teksty 
sakralne, wzory tkanin lub książki z wzorami, ikony 
i obrazy, które stanowią rejestrację form wyrazu 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 
związanej z nim wiedzy. Innowacyjne działania 
związane z samodokumentacją realizowaną przez 
społeczności oraz programy odzyskiwania lub 
rozpowszechniania dokumentów archiwalnych 
w celu zachęcenia do ciągłej kreatywności to 
sprawdzone strategie ochrony, które są coraz 
częściej stosowane.

Ponadto artykuł 13 (d) (ii) podkreśla, że Państwa-
Strony powinny zawsze pamiętać o tradycyjnych 
praktykach związanych z udostępnianiem 
niematerialnego dziedzictwa. W niektórych 
przypadkach może to oznaczać, że niektóre formy 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego nie 
powinny być poddawane inwentaryzacji lub że 
pewne elementy niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ujęte w spisach inwentaryzacyjnych 
powinny być udostępniane publicznie tylko 
w ograniczonym zakresie. Społeczności mogą 
np. zadecydować, by wyznaczyć kustoszy 
niektórych zasobów wiedzy zamiast sporządzania 
szczegółowej dokumentacji dotyczącej 
problematycznych tematów w ramach spisów 
inwentaryzacyjnych. Zapewnienie informacji na 
temat elementu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego w spisie inwetaryzacyjnym ułatwia 
dostęp do tego elementu. Zgodnie z duchem 
Konwencji wola tych społeczności, które odmówią 
dodania elementu swojego niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego do spisu 
inwentaryzacyjnego musi zostać uszanowana.

Mimo że niektóre państwa już teraz intensywnie 
angażują społeczności będące depozytariuszami 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiele 
projektów inwentaryzacyjnych nie uwzględnia 
jeszcze postanowień Konwencji dotyczących 
zaangażowania społeczności. Zostały one 
stworzone przez organizacje i osoby spoza 
społeczności i często ich celem nie jest utrzymanie 
żywotności niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, co jest wymogiem Konwencji.

Państwa-Strony są odpowiedzialne za 
odpowiednie przygotowanie instytucji do 
zaangażowania społeczności  

LLL Obchody Dnia 
Zmarłych, Meksyk

LL Lakalaka, tańce 
i śpiewane oracje, Tonga

L Misterium Elche, 
Hiszpania
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w proces inwentaryzacji. Przygotowania te mogą 
obejmować ustanowienie lub wyznaczenie 
międzyresortowych organów administracyjnych 
w celu poddania ocenie istniejącego 
ustawodawstwa, instytucji i tradycyjnych 
systemów ochrony, a także identyfikacji 
najlepszych praktyk oraz obszarów doskonalenia. 
Takie organy zajmowałyby się tworzeniem 
spisów inwentaryzacyjnych niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, opracowaniem strategii 
ochrony oraz inicjatyw zwiększania świadomości 
znaczenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz zachęcaniem do publicznego 
udziału w jego inwentaryzacji i ochronie. Organ 
administracyjny powinien również, gdy jest to 
konieczne, opracowywać odpowiednie środki 
ochrony zinwentaryzowanego niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. 

Państwa-Strony mogą również ustanowić organy 
doradcze lub konsultacyjne, skupiające osoby 
praktykujące i przechowujące wiedzę dotyczącą 
tradycji, badaczy, organizacje pozarządowe, jak 
również lokalne grupy wsparcia obejmujące 
przedstawicieli społeczności, osoby praktykujące 
działalność kulturalną i inne osoby o określonych 

umiejętnościach i wiedzy w zakresie szkolenia 
i budowania kompetencji. Metody inwentaryzacji 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak 
również identyfikacja wszystkich interesariuszy 
i ich udział w tym procesie, mogą być 
realizowane etapami. Identyfikacji wymagają 
również potencjalne rezultaty inwentaryzacji, 
procedury zapewniania etycznych relacji 
między interesariuszami oraz tradycyjne 
praktyki w zakresie zarządzania dostępem do 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Inwentaryzacja powinna być procesem 
odgórnym i oddolnym, obejmującym lokalne 
społeczności oraz organy rządowe państw 
i organizacje pozarządowe. Aby zapewnić 
spełnienie wymogów w zakresie zaangażowania 
społeczności przez Państwa-Strony, należy 
ustanowić procedury dla:

n odpowiedniej identyfikacji społeczności lub 
grup i ich przedstawicieli;

n zapewnienia inwentaryzacji wyłącznie 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
uznawanego przez odpowiednie społeczności 
lub grupy;

n zapewnienia uzyskania dobrowolnej, 

Dokumentacja tworzona w oparciu 

o społeczność przyczynia się do 

podtrzymywania żywotności niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego na Filipinach

W latach 2003-2004 społeczność Subanen 
z Zachodniego Mindanao na Filipinach podjęła 
innowacyjne działania w zakresie dokumentacji 
tradycyjnej wiedzy na temat roślin rosnących na jej 
rdzennych terenach. Rośliny są dla tej społeczności 
ważne ze względu na ich wykorzystanie 
w medycynie, rolnictwie, gospodarce i religii.

Różnorodność roślinności w tym regionie spada 
w wyniku zwiększania się populacji oraz z powodu 
zmian klimatycznych. Starszyzna spostrzegła, że 
wraz ze zmniejszaniem się różnorodności roślin 
zanika również wiedza na ich temat. Zdano 
sobie sprawę, że w miarę asymilacji młodszych 
pokoleń przez dominujące społeczeństwo ustnie 
przekazywana wiedza tradycyjna nie jest dalej 
przekazywana następnemu pokoleniu, co może 
prowadzić do jej całkowitego i nieodwracalnego 
zaniku.

Przywódcy społeczności Subanen zwrócili się 
do specjalistycznych organizacji, aby zapewniły 
im one pomoc w zakresie samodzielnej 
dokumentacji tej tradycyjnej wiedzy, we 
współpracy z ekspertami zewnętrznymi. 
Niepiśmienni przywódcy społeczności, 
posiadający dużą wiedzę, byli źródłem 
informacji, natomiast młodsi i wykształceni 
członkowie społeczności przyjęli rolę 
dokumentatorów.

Powstała w ten sposób dokumentacja została 
zapisana w formacie multimedialnym oraz 
w formie innych popularnych materiałów 
edukacyjnych w języku angielskim, 
z tłumaczeniem na język Subanen. Materiały te 
zostały formalnie zarejestrowane w rządowej 
agencji ds. praw autorskich, aby zabezpieczyć 
prawa własności intelektualnej społeczności. 
Program edukacyjny społeczności wykorzystuje 
je obecnie w celu nauczania dzieci w wieku 
szkolnym o ich kulturze; są one również 
wykorzystywane jako materiały naukowe dla 
dorosłych, którzy pragną nauczyć się czytać 
i pisać w języku swoich przodków.

Ta „samodokumentacja” okazała się skutecznym 
sposobem zachowania wiedzy botanicznej 
przekazywanej ustnie oraz udostępnienia jej 
obecnym i przyszłym pokoleniom, przyczyniając 
się do utrzymania żywotności tego elementu 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
społeczności Subanen.

LL Ceremonia Mewlewi Sema 
(Taniec Derwiszów), Turcja

L Tradycyjna muzyka morin 
khuur, Mongolia

L Członek społeczności Subanen odprawia 
rytuał przed wejściem na nowe stanowisko 
dokumentacji, prosząc o pozwolenie ze strony 
niewidzialnych i informując ich, że próbki zostaną 
zebrane w celu dokumentacji
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wcześniejszej i świadomej zgody społeczności 
lub grup na inwentaryzację;

n zapewnienia uzyskania zgody społeczności na 
zaangażowanie osób spoza tej społeczności;

n zapewnienia poszanowania tradycyjnych 
praktyk w zakresie dostępu do niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego;

n aktywnego zaangażowania lokalnych lub 
regionalnych władz;

n przyjęcia i przestrzegania kodeksu etycznego, 
który powinien uwzględniać wnioski 
wyciągnięte z dobrych praktyk na całym świecie.

Przygotowywanie spisów 
inwentaryzacyjnych
Wiele istniejących systemów inwentaryzacji oraz 
prawie wszystkie starsze spisy inwentaryzacyjne nie 
zostały stworzone z myślą o ochronie w rozumieniu 
definicji zawartej w Konwencji z 2003 r. Niektóre 
z nich zostały przygotowane przez badaczy 
przy okazji prowadzenia konkretnych badań. Co 
więcej, niektóre starsze spisy inwentaryzacyjne są 
szczególnie problematyczne, ponieważ mogły 
zostać sporządzone w realiach kolonialnych lub 
w celu budowy tożsamości narodowej.

Artykuł 11 (b) oraz artykuł 12 Konwencji stwierdzają, 
że należy uwzględnić całość niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego w danym kraju, ponieważ 
odwołują się do niematerialnego dziedzictwa 
obecnego na terytorium Państwa-Strony. Dlatego 
też spisy inwentaryzacyjne powinny być możliwie 
jak najbardziej kompleksowe i kompletne. Jednak 
w wielu przypadkach takie zadania mogą okazać się 
niemożliwe do realizacji. Spisy inwentaryzacyjne nigdy 
nie mogą być w pełni ukończone ani w pełni aktualne 
ze względu na obszerny zakres dziedzictwa objętego 
Konwencją oraz na fakt, że niematerialne dziedzictwo 
kulturowe stale się zmienia i ewoluuje. 

Biorąc pod uwagę ilość niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego do identyfikacji i inwentaryzacji, 
konieczne może być wprowadzenie pewnych 
priorytetów. W tym przypadku te elementy, które 
są uznawane przez społeczności lub przez osoby 
je praktykujące za szczególnie ważne dla ich 
tożsamości lub szczególnie reprezentacyjne dla 
ich niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
mogą zostać poddane inwentaryzacji jako 
pierwsze. Nie należy zapominać o roli tworzenia 
spisów inwentaryzacyjnych jako środka ochrony. 

Czteroletni projekt rejestracji żywych tradycji 
muzycznych i tanecznych w Etiopii: tworzenie 
kompleksowego spisu inwentaryzacyjnego 
narodowego niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego

Etiopia, z ponad 80 żywymi językami 
i starożytnymi kulturami czerpiącymi z wpływów 
afrykańskich i bliskowschodnich, jest krajem 
charakteryzującym się ogromną różnorodnością. 
Różnorodność ta, ukształtowana przez długą 
historię okresów izolacji i wymiany kulturowej, 
wynikających z wyjątkowego kontekstu 
geograficznego i politycznego Etiopii, jest 
w pełni odzwierciedlana w muzyce i tradycjach 
tanecznych tego kraju.

Muzyka etiopska wyrosła na gruncie 
ortodoksyjnego chrześcijaństwa, tradycji 
judeoetiopskich i islamskich oraz afrykańskich 
polifonicznych i instrumentalnych form 
wyrazu. Cechuje ją silna wokalność, lecz 
również różnorodność wykorzystywanych 
instrumentów, z których niektóre mają wywodzić 
się jeszcze z czasów starotestamentowych. Do 
najpopularniejszych należą liry baganna i krar, 
skrzypce masenqo, bębny kabaro oraz flet 
washint.

UNESCO zainicjowało czteroletni projekt mający 
na celu zebranie informacji i inwentaryzację 
tradycji muzycznych i tanecznych z całej 
Etiopii. Pierwszym krokiem w procesie 
kompilacji bardziej kompleksowego spisu 
inwentaryzacyjnego obejmującego wszystkie 
aspekty niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Etiopii było zbudowanie lokalnych 
kompetencji i dokumentacja żywych praktyk 
i tradycji.

Aby zagwarantować kontynuację działań 
przez etiopskich specjalistów, zorganizowano 
szkolenia etnomuzykologiczne na 
Uniwersytecie w Addis Abebie oraz w Szkole 
Muzycznej Yared, wykorzystując specjalnie 
przygotowane materiały edukacyjne w języku 
angielskim i amharskim. Szkolenia z zakresu 
inwentaryzacji muzyki i tańca rozpoczęły się 
w 2006 r. od „Muzycznego krajobrazu Addis 
Abeby”, badania różnych tradycji etiopskich 
obecnych w stolicy kraju. Następnie do 
europejskich specjalistów, którzy już pracowali 
w terenie, badając tradycje i praktyki w różnych 
regionach, dołączyli etiopscy studenci. 
Działania obejmowały prowadzenie badań 
wśród ludu Maale w południowej Etiopii oraz 
organizowanie szkoleń z zakresu wykorzystania 

sprzętu do wielościeżkowego nagrywania 
polifonii dla personelu Muzeum Debub Omo 
i ośrodka badawczego w mieście Jinka. Wiele 
ośrodków i muzeów z całego kraju skorzystało 
ze szkoleń i sprzętu dostosowanego do ich 
konkretnych potrzeb.

Dzięki realizacji tego projektu pokolenie 
Etiopczyków zostało przeszkolone 
w zakresie tworzenia i kontynuowania 
spisu inwentaryzacyjnego narodowego 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
poprzez dodawanie innych dziedzin 
i jednoczesne zwiększanie świadomości na 
temat znaczenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wśród lokalnych i państwowych 
organów władzy, bezpośrednio przyczyniając 
się w ten sposób do długoterminowej ochrony 
żywego dziedzictwa Etiopii.

L Uzdrawiający taniec 
Vimbuza, Malawi
I Karnawał w Barranquilla, 
Kolumbia
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Dlatego, jeśli tylko jest to możliwe, należy 
określać żywotność zinwentaryzowanych 
elementów oraz identyfikować zagrożenia dla 
ich przetrwania. Tak jest na przykład w przypadku 
spisów inwentaryzacyjnych w Brazylii i Kolumbii. 
W Butanie, Bułgarii i na Litwie zagrożenie 
zniknięciem jest wykorzystywane jako kryterium 
inwentaryzacji.

Aby jak najszybciej osiągnąć określony 
stopień reprezentacyjności w spisach 
inwentaryzacyjnych, państwa mogą rozpocząć 
przygotowywanie spisów inwentaryzacyjnych 
od podawania względnie krótkich informacji. 
W przypadku niektórych elementów bardziej 
korzystne może być poświęcenie im większej 
uwagi niż innym, jednak zaleca się, w miarę 
możliwości, prezentowanie każdego elementu 
z zastosowaniem tego samego szablonu 
i odwoływanie się do szczegółowych informacji 
dostępnych w innych źródłach zamiast dołączania 
ich do spisu inwentaryzacyjnego.

Spisy inwentaryzacyjne należy poddawać 
regularnej aktualizacji, jak określono w artykule 
12 Konwencji. Ma to kluczowe znaczenie, 
ponieważ niematerialne dziedzictwo kulturowe 
stale ewoluuje i zagrożenia dla jego żywotności 
mogą się pojawiać w bardzo krótkim czasie. Wiele 
narodowych spisów inwentaryzacyjnych zawiera 
elementy, które już nie istnieją, natomiast inne 
zawierają informacje dotyczące praktyk, które 
uległy znaczącym zmianom. Państwa-Strony są 
zobowiązane do okresowego przekazywania 
UNESCO odpowiednich informacji na temat swoich 
spisów inwentaryzacyjnych, łącznie z informacjami 
na temat procesu regularnej aktualizacji.
Konwencja wyraźnie pozostawia Państwom-
Stronom wybór ilości spisów inwentaryzacyjnych, 
które zostaną sporządzone (jeden lub kilka), 
lecz nie wspomina o parametrach definiowania 
zakresu każdego ze spisów inwentaryzacyjnych 
w przypadku złożonego systemu. Może to 
dotyczyć osobnych spisów inwentaryzacyjnych 
dla różnych dziedzin niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, różnych społeczności, 
różnych regionów lub różnych obywateli 
państw federacyjnych. Jednakże bez względu 
na podmioty zaangażowane w przygotowanie 

spisów inwentaryzacyjnych lub ich części, 
ostatecznie to Państwa-Strony Konwencji są 
odpowiedzialne za projekt i wdrożenie spisów 
inwentaryzacyjnych.

Państwa-Strony mogą być zachęcane do 
stosowania podczas przygotowywania spisów 
inwentaryzacyjnych definicji niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego w formie przyjętej 
w Konwencji, jednak nie jest to obowiązkowe, 
zwłaszcza że spisy inwentaryzacyjne mogą być 
sporządzane w sposób najlepiej dostosowany 
do warunków w danym Państwie-Stronie. 
Jeśli jednak Państwo-Strona zaproponuje 
element do wpisania na Listę reprezentacyjną 
lub Listę elementów niematerialnego 
dziedzictwa wymagających pilnej ochrony, 
bądź złoży wniosek o pomoc finansową w celu 
ochrony danego elementu, konieczne będzie 
udowodnienie jego zgodności z definicją 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
zawartą w artykule 2 Konwencji.

Większość spisów inwentaryzacyjnych zawiera 
system klasyfikacji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Jednym z początkowych 
elementów jest lista dziedzin wymienionych 
w artykule 2.2 Konwencji: tradycje i przekazy 
ustne oraz formy wyrazu obejmujące język 
jako nośnik niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego; sztuki widowiskowe, zwyczaje, 
rytuały i obrzędy świąteczne; wiedza i praktyki 
dotyczące przyrody i wszechświata oraz 
rzemiosło tradycyjne. Jak wspomniano, 
Konwencja jasno określa, że dziedziny te nie 
mają charakteru wyczerpującego i każdy system 
klasyfikacji stanowi jedynie narzędzie pomocne 
w organizacji informacji w ramach spisu 
inwentaryzacyjnego.

Niektóre systemy inwentaryzacji, np. stosowane 
w Republice Zielonego Przylądka, na 
Mauritiusie i w Republice Południowej Afryki, 
w większym lub mniejszym stopniu opierają 
się na dziedzinach określonych w Konwencji 
z 2003 r. W przypadku innych Państw-Stron 
panuje duża różnorodność: niektóre państwa, 
zwłaszcza w Afryce i Ameryce Łacińskiej, 
uwzględniają języki jako pełnoprawne elementy 
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niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a nie 
tylko jego „nośniki”, natomiast inne używają 
określeń „muzyka i taniec” zamiast terminu 
„sztuki widowiskowe”; jeszcze inne traktują 
muzykę jako element osobny w stosunku do 
tańca itd.

Jednak wiele kategorii z narodowych 
spisów inwentaryzacyjnych można łatwo 
dostosować do jednej lub większej liczby 
dziedzin określonych w Konwencji: „medycyna 
tradycyjna” oraz „rdzenne systemy wiedzy” 
mogą zostać zaklasyfikowane do dziedziny 
„wiedza dotycząca przyrody”, natomiast 
kategorie takie jak „gry” lub „zabawa” oraz 
„organizacja społeczna” do dziedziny „zwyczaje” 
(praktyki społeczne). Elementy takie jak 
„mitologia” oraz nazwy miejsc, przedmiotów 
lub zwierząt można zaklasyfikować do dziedziny 
„ustne formy wyrazu”, natomiast niektóre 
religijne ceremonie i pielgrzymki do dziedziny 
„rytuały” lub „obrzędy świąteczne”. Inne 
kategorie, takie jak „wspomnienia i wierzenia”, 
„informacje genealogiczne” lub „tradycje 
kulinarne” również mogą znaleźć swoje miejsce 
w ramach jednej lub w większej liczbie dziedzin 
przedstawionych w artykule 2 Konwencji. 
Rozbieżności w zakresie dziedzin często 
stanowią odzwierciedlenie różnego charakteru 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
społeczności w różnych częściach świata i jest 
to w pełni zgodne ze stanowiskiem Konwencji, 
zakładającym, że każde państwo powinno 
przygotowywać swoje spisy inwentaryzacyjne 
w sposób dostosowany do własnej sytuacji. 
Na przykład Algieria i Haiti mają osobne 
kategorie odnoszące się do określonych praktyk 
religijnych.

Niektóre systemy inwentaryzacyjne nie są 
ograniczone do elementów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Na przykład system 
litewski obejmuje elementy materialne 
powiązane z praktykami niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, z osobami 
kultywującymi dane tradycje lub z archiwami 
tematycznymi, a także zawiera kilka elementów, 
które nie są już praktykowane. Z drugiej 
strony w Belgii istnieją plany, aby do systemu 

klasyfikacji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego włączyć elementy cyberkultury 
i praktyk wirtualnych.

Inną znaczącą różnicą między państwami 
jest fakt, że niektóre z nich ograniczają się 
do inwentaryzacji rdzennego lub rodzimego 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
natomiast inne – np. Belgia i USA – uwzględniają 
również niematerialne dziedzictwo kulturowe 
społeczności imigrantów. Wiele państw 
wielokulturowych nie ogranicza swoich 
działań do form wyrazu i praktyk najbardziej 
rozpowszechnionej kultury, lecz raczej od 
początku podejmują się one uwzględniania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego grup 
mniejszościowych.

Bardzo zróżnicowana jest również ilość 
dokumentacji oraz stopień szczegółowości 
w spisach inwentaryzacyjnych. Wydaje się, 
że nie jest fizycznie lub finansowo możliwe, 
aby zapewnić szczegółowe informacje na 
temat wszystkich przejawów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego obecnych w krajach 
o ogromnej różnorodności tego dziedzictwa. 
Blisko połowa systemów wykorzystywanych 
obecnie obejmuje obszerną dokumentację, 
natomiast pozostałe zapewniają informacje na 
temat elementów spisów inwentaryzacyjnych 
w sposób mniej wyczerpujący. Niektóre 
przyjmują formę katalogów lub rejestrów, 
natomiast inne przedstawiają informacje 
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jako serię pojęć zbliżonych do definicji 
encyklopedycznych. W Brazylii stosowany jest 
system, który łączy oba te podejścia. Istnieje 
tam krajowy poziom elementów, które ujęto 
w Rejestrze oraz inny poziom z elementami 
dodanymi do Spisu inwentaryzacyjnego. Na 
poziomie krajowym dla obu tych kategorii 
przygotowywana jest obszerna dokumentacja, 
natomiast spisy inwentaryzacyjne na poziomie 
stanów są tworzone bez tak dużej ilości 
dokumentacji.

W większości krajów nie obowiązują 
zapisy prawne chroniące prawa własności 
społeczności, grup osób praktykujących 
oraz osób przechowujących tradycje do 

ich tradycyjnych, kulturowych i społecznych 
praktyk i form wyrazu. Może to oznaczać, że 
należy zachować ostrożność w przypadku 
łatwo dostępnych informacji, które mogą mieć 
zastosowanie komercyjne. Bez odpowiedniej 
ochrony prawnej osoby z zewnątrz mogą 
wykorzystać w sposób komercyjny takie 
informacje, jak tradycyjna wiedza medyczna, 
wiedza na temat zasobów naturalnych 
oraz tradycje muzyczne i tradycje przekazu 
ustnego. Ponieważ społeczności powinny 
wydać dobrowolną, wcześniejszą i świadomą 
zgodę przed inwentaryzacją ich dziedzictwa, 
mogą one ograniczyć ilość przekazywanych 
informacji na temat swojego niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego lub zablokować 
je zupełnie. Społeczności mogą jednak nie 
zawsze być świadome potencjalnej wartości 
swojego dziedzictwa dla innych, więc osoby 
odpowiedzialne za inwentaryzację powinny być 
wyczulone na to, aby nie uwzględniać informacji, 
które naruszają prywatność społeczności 
lub ułatwiają nieuczciwe wykorzystanie jej 
dziedzictwa przez osoby z zewnątrz.

Nie istnieje określony minimalny przedział 
czasowy stosowania praktyk i przekazywania 
ich z pokolenia na pokolenie, wymagany 
do zaklasyfikowania ich jako elementów 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w ramach Konwencji. Niektóre państwa 
wprowadzają taki wymóg dotyczący 
inwentaryzowanych elementów i zazwyczaj 
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Bułgarskie doświadczenia w zakresie 
inwentaryzacji

W Bułgarii odpowiedzialność za ochronę, 
inwentaryzację i promocję niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ponoszą na szczeblu 
krajowym Ministerstwo Kultury (Narodowy 
Komitet Folkloru) oraz Instytut Folkloru 
przy Bułgarskiej Akademii Nauk. Projekt 
inwentaryzacji został zrealizowany w latach 
2001 i 2002. Inwentaryzację przeprowadzono 
na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym/
lokalnym, zgodnie z istniejącymi podziałami 
administracyjnymi, i połączono zasadę 
dotyczącą terytorium z klasyfikacją na podstawie 
pochodzenia etnicznego i religijnego, jako że 

te dwa czynniki często występowały wspólnie. 
Głównymi kryteriami włączenia elementu do 
spisu inwentaryzacyjnego były autentyczność, 
reprezentatywność, wartość artystyczna, 
żywotność i zakorzenienie w tradycji. 
Dziedzinami wybranymi do klasyfikacji 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego były 
tradycyjne obrzędy i uroczystości, tradycyjne 
śpiewy i gra na instrumentach, tradycyjne 
tańce i zabawy dziecięce, tradycyjne gawędy, 
rzemiosło tradycyjne, tradycyjne domowe 
wytwarzanie przedmiotów lub produktów 
oraz medycyna tradycyjna. Kwestionariusz 
przygotowany przez ekspertów został 
rozesłany do społeczności za pośrednictwem 
kanałów administracyjnych oraz sieci 

lokalnych ośrodków Читалището (ośrodki 
socjalno-kulturalne), zaś zebrane dane zostały 
przeanalizowane przez ekspertów i pierwsza 
wersja spisu inwentaryzacyjnego została 
przygotowana i udostępniona w Internecie 
w celu zebrania komentarzy.
Po zintegrowaniu komentarzy i dodatkowych 
badań terenowych opublikowano ostateczną 
wersję spisu inwentaryzacyjnego w formie 
papierowej oraz w Internecie. Obecnie sieć 
Читалището, koordynowana przez Zarząd 
ds. Regionalnej Polityki Kulturowej przy 
Ministerstwie Kultury, w znacznym zakresie 
zapewnia przekazywanie wiedzy i umiejętności 
w dziedzinie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.



Brazylijskie doświadczenia w zakresie 
inwentaryzacji

Brazylijskie doświadczenia w zakresie 
inwentaryzacji sięgają lat trzydziestych XX w., 
kiedy to utworzony został Instytut Dziedzictwa 
Historycznego i Artystycznego (IPHAN) oraz 
weszła w życie ustawa administracyjna o nazwie 
Tombamento, dotycząca prawnej ochrony 
ruchomego i nieruchomego dziedzictwa 
kulturowego. Ustawa Tombamento została 
oparta na zachodnich pojęciach autentyczności, 
w tym zachowania obiektów w największym 
możliwym stopniu w formie oryginalnej, 
koncentrując się bardziej na przedmiotach niż 
na powiązanych z nimi procesach społecznych. 
Gdy w latach siedemdziesiątych XX w. 
rozszerzono definicję dziedzictwa kulturowego, 
tak aby obejmowała ona jednoznacznie zasoby 
niematerialne, stało się oczywiste, że żywe zasoby 
kulturowe muszą być chronione przez specjalnie 
przyjęte środki, co ostatecznie doprowadziło do 
powstania Dekretu ws. Rejestru Niematerialnych 
Zasobów Kulturowych w 2000 r.

W ramach Rejestru elementy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego są dokumentowane, 
a informacje na ich temat są publikowane 

w sposób uwzględniający zbiorowe 
i indywidualne prawa związane z tym 
dziedzictwem. Z uwagi na dynamiczną naturę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
Rejestr wymaga okresowej weryfikacji, co 
najmniej raz na dziesięć lat. Zarejestrowane 
w jego ramach elementy otrzymują miano 
Brazylijskiego Dziedzictwa Kulturowego, 
dając możliwość ich promocji i otrzymywania 
wsparcia finansowego dla planów ich ochrony. 
Równolegle do Rejestru, w celu zachowania 
etnicznej i kulturowej różnorodności 
kraju, ustanowiono Narodowy Program 
Niematerialnego Dziedzictwa, w ramach 
którego stworzono Narodową Listę Odniesień 
Kulturowych. Dla celów tej Narodowej 
Listy IPHAN przygotował metodologię 
inwentaryzacji, której celem jest identyfikacja 
zasobów kulturowych, zarówno materialnych, 
jak i niematerialnych. Niematerialne zasoby 
kulturowe zostały podzielone na cztery 
kategorie: uroczystości, formy wyrazu, rzemiosło 
lub wiedza tradycyjna oraz miejsca i przestrzenie 
fizyczne. Lokalne określenie granic działań 
inwentaryzacyjnych może odpowiadać wiosce, 
okręgowi, strefie, dzielnicy miejskiej, kulturowo 
zróżnicowanemu regionowi geograficznemu 
lub zespołowi terytorialnemu.

Metodologia inwentaryzacji składa się 
z trzech etapów: (1) wstępne gromadzenie 
danych, (2) identyfikacja i dokumentacja 
oraz (3) interpretacja. Spisy inwentaryzacyjne 
przygotowywane przez IPHAN podkreślają 
odniesienia kulturowe ludów rdzennych, 
obywateli afrobrazylijskich oraz grup 
zamieszkujących chronione zespoły 
miejskie, jak również osób mieszkających 
w wielokulturowych środowiskach miejskich. 
Wyjątkowy nacisk kładzie się na zagrożone 
właściwości kulturowe. 

Według IPHAN, ważnym celem inwentaryzacji 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
jest zachowanie różnorodności kulturowej 
kraju w obliczu tendencji homogenizacyjnych 
oraz wkład w społeczną akceptację i poprawę 
warunków życia osób kultywujących tradycje 
poprzez wdrożenie mechanizmów ochronnych. 
Od 2000 r. IPHAN przygotował 48 spisów 
inwentaryzacyjnych odniesień kulturowych 
w całym kraju, a obecnie tworzonych jest 
kolejnych 47 spisów. Od 2002 r. zarejestrowano 
16 zasobów kulturowych i wdrożono 11 
planów działania w celu zagwarantowana ich 
przekazywania i ciągłości.
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obejmuje on od dwóch do trzech pokoleń, 
a czasem nawet do siedmiu. W niektórych 
przypadkach trudno jest ustalić, od jak wielu 
pokoleń praktykowana była dana tradycja, 
zwłaszcza w społecznościach, których pierwszy 
język tradycyjnie nie miał formy pisanej. Ponieważ 
to sama społeczność powinna decydować, 
co uznaje za swoje niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, narzucanie jednolitego, zewnętrznego 
ograniczenia czasowego wydaje się stać 
w sprzeczności z Konwencją.

Ze szczególną rozwagą należy odnosić się do 
gwałtownych zmian zachodzących przy znacznym 
wpływie czynników zewnętrznych: mogą być 
one zakorzenione w tradycyjnych elementach 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
lecz nie zawsze muszą być postrzegane jako 
wynikające z niezakłóconej sekwencji rozwoju. 
Niektóre systemy inwentaryzacyjne nie 
uwzględniają elementów przywróconych do życia, 
jeśli doszło do takiego przerwania ciągłości; inne 
zaś uwzględniają je, jeśli zostały one uznane przez 
społeczność jako jej dziedzictwo.

Niektóre państwa dzielą swoje spisy 
inwentaryzacyjne według wewnętrznych granic 
administracyjnych. Na przykład Wenezuela 
prezentuje dziedzictwo kulturowe każdej 
jednostki administracyjnej osobno. Państwa 
federacyjne często przygotowują swoje spisy 
inwentaryzacyjne w oparciu o poszczególne 
terytoria; wiele państw wykorzystuje podziały 
administracyjne jako główną zasadę klasyfikacji.

W Kolumbii dla każdej z trzydziestu dwóch 
jednostek administracyjnych przygotowywany 
jest osobny spis inwentaryzacyjny. Chiny 
oficjalnie uznają pięćdziesiąt sześć grup 
etnicznych i odpowiednio organizują 
swoje spisy. Niektóre kraje, takie jak Haiti, 
nie wprowadzają rozróżnienia między 
poszczególnymi społecznościami lub 
regionami. Jednak ze względu na urbanizację, 
migracje i tendencje centralizacyjne obecne 
podziały administracyjne nie zawsze pokrywają 
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Wenezuelskie doświadczenia w zakresie 
inwentaryzacji

Ley de Protección y Defensa del Patrimonio 
Cultural (Wenezuelskie Prawo Ochrony 
i Obrony Dziedzictwa Kulturowego) 
wprowadzone w 1993 r. powołało do życia 
Instituto del Patrimonio Cultural, IPC (Instytut 
Dziedzictwa Kulturowego, www.ipc.gob.ve). 
Jednym z głównych zadań tego Instytutu jest 
inwentaryzacja wenezuelskiego dziedzictwa 
kulturowego. W czasie pierwszej inwentaryzacji 
zidentyfikowano tylko 610 dóbr kulturowych, 
z czego 476 stanowiły zabytki architektoniczne 
(kolonialne). Wówczas w Instytucie zdano sobie 
sprawę, że taki wykaz nie oddaje bogactwa 
i różnorodności dziedzictwa kulturowego kraju. 
Z tej przyczyny, w 2003 r. Instytut podjął decyzję 
o rozpoczęciu nowego projektu inwentaryzacji, 
który miałby na celu zarejestrowanie wszystkich 
form dziedzictwa kulturowego we wszystkich 
jednostkach administracyjnych Wenezueli. 
W 2005 r. zarejestrowano 68 000 wyrazów 
dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego. 
Przewidywano, że ostatecznie projekt obejmie 
około 110 000 pozycji.

Nowy spis inwentaryzacyjny miał na celu 
zidentyfikowanie tych przejawów kultury, 
które są ważne dla samych społeczności. Tym 
samym odrzucał on wcześniej przyjęte zasady 
określania wyjątkowości tych przejawów 
przez specjalistów oraz przywłaszczania 
dziedzictwa przez ogół społeczeństwa poprzez 
wdrażanie odpowiednich strategii publicznych. 
Zamiast tego, ostatecznym celem nowego 
spisu inwentaryzacyjnego było rejestrowanie 
wszystkich zachowań, manifestacji, produktów 
lub form wyrazu kulturowego, które 
reprezentują i charakteryzują każdą wenezuelską 
społeczność i grupę. Podstawowym kryterium 
stosowanym podczas inwentaryzacji był 

reprezentatywny charakter materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
społeczności i grup. Polegało to na 
sporządzaniu list jednostek o wyróżniających 
się umiejętnościach, symbolizujących 
tożsamość zbiorową.

Praca w terenie rozpoczęła się w 2004 r. 
i obejmowała gromadzenie informacji na 
poziomie jednostek administracyjnych 
z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych 
kwestionariuszy, co miało ograniczoną 
skuteczność, ponieważ nie spełniały one 
wymogów zasady reprezentatywności ani nie 
zawierały właściwych pytań, umożliwiających 
ocenę innych przejawów dziedzictwa niż 
zabytki lub miejsca zabytkowe. Dlatego 
przygotowano nowe kwestionariusze 
zgodnie z koncepcją, że jedno pytanie miało 
prowadzić do kolejnego, jednocześnie 
pozostawiając wystarczający stopień 
elastyczności, aby później można było 
skompilować i edytować zebrane informacje. 
Kryterium oceny wykorzystywanym do 
określenia reprezentatywnego charakteru była 
potrzeba udowodnienia zbiorowej wartości 
rejestrowanych dóbr kulturowych. Pozbawione 
takich dowodów elementy były odrzucane.

Gromadzenie informacji było przeprowadzane 
przez pracowników sektora kultury, studentów, 
wolontariuszy oraz przez sieć lokalnych 
nauczycieli, która jest jedną z największych 
sieci publicznych w kraju. Społeczności były 
informowane o zakresie i celach projektu, 
a także o tym, że w Catálogos del Patrimonio 
Cultural Venezolano, serii ponad 200 książek 
prezentujących wyniki inwentaryzacji w 335 
jednostkach administracyjnych, opublikowane 
zostaną tylko zatwierdzone przez nich 
informacje. Dziedzictwo kulturowe było 
rejestrowane w przypadku każdej jednostki 

administracyjnej z zastosowaniem podziału 
na pięć kategorii: los Objetos (przedmioty), 
lo Construido (zabytki architektoniczne), la 
Creación Individual (dzieła indywidualne), la 
Tradición Oral (tradycje przekazywane ustnie) 
oraz las Manifestaciones Colectivas (wydarzenia 
zbiorowe).

Zespół redakcyjny i wydawniczy kierował 
przekształcaniem informacji w krótki opis 
każdego elementu, wymagany ze względów 
praktycznych związanych z publikacją spisu 
inwentaryzacyjnego. Pozostała część informacji 
pisemnych i audiowizualnych została zapisana 
cyfrowo w centralnej bazie danych IPC w celu 
ich publicznego udostępnienia przez Internet 
oraz w innych formatach. IPC zamierza 
również opublikować płyty CD z zasobami 
dziedzictwa kulturowego każdego z regionów 
administracyjnych Wenezueli oraz w ramach 
projektu mapowania kulturowego. Spis 
inwentaryzacyjny jest postrzegany jako główne 
narzędzie kulturowe i edukacyjne służące do 
tworzenia strategii rozwoju.

Tribunal Supremo de Justicia (Sąd Najwyższy) 
orzekł, że z prawnego punktu widzenia 
całość dziedzictwa kulturowego prawidłowo 
zarejestrowana i opublikowana w spisie 
inwentaryzacyjnym jest chroniona przez Prawo 
o Ochronie i Obronie Dziedzictwa Kulturowego. 
Podczas przydzielania zasobów finansowych 
przeznaczonych na ochronę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego uwzględnionego 
w spisie inwentaryzacyjnym priorytet ma 
dziedzictwo kulturowe zagrożone zanikiem. 
Obecnie spis inwentaryzacyjny zawiera 
ponad 84 000 form wyrazu kulturowego. 
Opublikowano ponad 160 Catálogos, które 
są dostępne nieodpłatnie w każdej instytucji 
kulturalnej, socjalnej i edukacyjnej w każdej 
jednostce administracyjnej.

się z granicami regionów, które tradycyjnie były 
zamieszkiwane przez poszczególne społeczności 
etnolingwistyczne lub definiowane na podstawie 
innych kryteriów społeczności.

Charakter Konwencji wzywa do zapewnienia 
jak największej reprezentatywności spisów 
inwentaryzacyjnych niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych 
i grup, które tworzą społeczeństwo danego 
Państwa-Strony. Przede wszystkim elementy 
uwzględnione w spisach inwentaryzacyjnych 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
powinny być wybierane na podstawie 
głównego kryterium uznawania ich przez 

jedną lub więcej społeczności, grup bądź 
w niektórych przypadkach jednostek za 
formy wyrazu ich tożsamości kulturowej. 
Konwencja wymaga, aby inwentaryzacja była 
przeprowadzana z udziałem tych społeczności. 
Pozostałe kwestie dotyczące klasyfikacji, zakresu, 
poziomu szczegółowości oraz mechanizmów 
przeprowadzania, zarządzania i aktualizacji tych 
spisów inwentaryzacyjnych są określane przez 
każde państwo „w sposób dostosowany do jego 
sytuacji”.

I Epos Darangen ludu 
Maranao w regionie Jeziora 
Lanao, Filipiny Fo
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Potencjalny schemat do inwentaryzacji 
elementów niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego

1.   Identyfikacja elementu
1.1.  Nazwa elementu, zgodnie 

z nazewnictwem danej wspólnoty lub 
grupy

1.2.  Krótki, maksymalnie treściwy tytuł  
(ze wskazaniem na dziedzinę/y

1.3.  Wspólnota/y związana/e z elementem
1.4.  Fizyczna lokalizacja/e elementu
1.5. Krótki opis

2.  Charakterystyczne cechy elementu
2.1.  Związane z nim elementy materialne
2.2.  Związane z nim elementy niematerialne 
2.3.  Związane z nim języki, rejestry, poziomy 

językowe
2.4.  Domniemane pochodzenie

3.   Osoby i instytucje związane z elementem
3.1.  Wykonawcy/artyści: imiona i nazwiska, 

wiek, płeć, status społeczny i/lub kategoria 
zawodowa itp.

3.2.  Inne zaangażowane osoby (np. 
posiadacze/kustosze)

3.3.  Zwyczajowe praktyki określające zasady 
dostępu do elementu lub jego aspektów

3.3.  Metody przekazywania
3.4.  Zainteresowane organizacje (organizacje 

pozarządowe i inne)

4.  Stan elementu: żywotność
4.1.  Zagrożenia dla kultywowania
4.2.  Zagrożenia dla przekazywania
4.3.  Dostępność związanych z nim 

elementów i zasobów materialnych
4.4.  Żywotność związanych z nim elementów 

materialnych i niematerialnych
4.5.  Stosowane środki mające na celu 

ochronę elementu

5.  Gromadzenie i inwentaryzacja danych
5.1.  Zgoda na zaangażowanie wspólnoty/

grupy w gromadzenie i inwentaryzację 
danych

5.2.  Ograniczenia, jeśli istnieją, odnoszące się 
do korzystania ze zinwentaryzowanych 
danych

5.3.  Osoby wyznaczone do kontaktu: imię 
i nazwisko oraz status lub członkostwo

5.4.  Data i miejsce gromadzenia danych
5.5.  Data wprowadzenia danych do spisu 

inwentaryzacyjnego
5.6.  Wpisu do spisu inwentaryzacyjnego 

dokonał(a)…

6.   Odniesienia do literatury, dyskografii, 
materiałów audiowizualnych, archiwów 
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K Maskarada Makiszi, 
Zambia

K Lakalaka, tańce i śpiewane 
oracje Tonga

L Przestrzeń kulturowa 
Palenque de San Basilio, 
Kolumbia
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Stworzono przy wsparciu Rządu Norwegii 

Niematerialne 

dziedzictwo 

kulturowe
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Konwencja UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego obejmuje pięć szerokich „dziedzin”, w których 
przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe:

n  tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

n  sztuki widowiskowe;

n  zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;

n  wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;

n  rzemiosło tradycyjne.

Przykłady niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego nie są ograniczone do 
pojedynczych zjawisk i mogą jednocześnie 
obejmować elementy należące do wielu 
dziedzin. Za przykład może posłużyć rytuał 
szamański. Może on obejmować tradycyjną 
muzykę i taniec, modlitwy i pieśni, strój 
i przedmioty sakralne, jak również praktyki 
rytualne i obrzędowe oraz dogłębną świadomość 
i znajomość świata natury. Złożonymi 
przejawami niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego są również festiwale, które łączą 
śpiew, taniec, teatr, ucztowanie, tradycje 
i przekazy ustne, prezentowanie rzemiosła, 
sportów i innych form rozrywki. Granice między 
poszczególnymi dziedzinami są niezwykle 
płynne i często zależą od konkretnej wspólnoty. 
Odgórne narzucenie jednoznacznych zakresów 
kategorii stanowi trudne, jeśli nie niemożliwe 
zadanie. Podczas gdy jedna wspólnota może 
postrzegać swoją poezję śpiewaną jako część 
rytuału, inna uzna ją za pieśń. Podobnie forma, 
którą jedna wspólnota definiuje jako teatr, 
w innym kontekście kulturowym może być 
postrzegana jako taniec. Istnieją również różnice 

skali i zasięgu: podczas gdy jedna wspólnota 
tworzy drobiazgowe rozróżnienia między różnymi 
odmianami form ekspresji, inna może traktować je 
wszystkie jako przejawy tej samej formy. 

Choć Konwencja określa ramy dla identyfikacji 
form niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
lista wyodrębnionych dziedzin ma charakter raczej 
otwarty niż zamknięty; w założeniu nie musi ona 
być „pełna i skończona”. Poszczególne państwa 
mogą korzystać z różnych systemów klasyfikacji. 
Już dziś istnieją duże rozbieżności. Niektóre 
państwa klasyfikują przejawy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego w sposób całkiem 
odmienny, zaś inne stosują podział na dziedziny 
podobne do tych wyznaczonych przez 
Konwencję (lecz funkcjonujące pod inną nazwą). 
Państwa mogą dodawać kolejne dziedziny lub 
nowe podkategorie w przypadku dziedzin już 
istniejących. Może to oznaczać wprowadzanie 
„poddziedzin”, które są już w użyciu wszędzie 
tam, gdzie niematerialne dziedzictwo kulturowe 
zostało już dostrzeżone, w tym „tradycyjne gry 
i zabawy”, „tradycje kulinarne”, „hodowlę zwierząt”, 
„pielgrzymki” czy „miejsca pamięci”. 

LL Kankurang,
rytuał inicjacyjny plemion 
Manding, Senegal i Gambia

L Olonkho, jakucki epos
heroiczny, Federacja 
Rosyjska

J Karnawał w Binche, 
Belgia

LL Kunszt rękodzieła 
drewnianego społeczności 
Zafimaniry, Madagaskar

L Ustne i graficzne środki 
wyrazu grupy Wajapi, 
Brazylia
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Tradycje 
i przekazy ustne

Tradycje i przekazy ustne
Dziedzina skupiająca tradycje i przekazy ustne 
obejmuje ogromną liczbę różnorodnych 
ustnych środków wyrazu, m.in. przysłowia, 
zagadki, opowieści, rymowanki, legendy, mity, 
poematy i pieśni epickie, zaklęcia, modlitwy, 
śpiewy, recytacje, przedstawienia dramatyczne 
i inne. Tradycje i przekazy ustne mają na celu 
przekazywanie wiedzy, wartości kulturowych 
i społecznych oraz pamięci kolektywnej. 
Odgrywają kluczową rolę w pielęgnowaniu kultur.
 
Niektóre rodzaje przekazów ustnych są 
powszechne i czerpią z nich całe wspólnoty, 
podczas gdy występowanie innych może być 
ograniczone jedynie do konkretnych grup 
społecznych – na przykład tylko do grupy 
mężczyzn lub kobiet albo wyłącznie osób 
starszych. W wielu społeczeństwach przekazy 
ustne, mające formę występu, stanowią 
wyspecjalizowane zajęcie, a cała wspólnota 
darzy najwyższym szacunkiem profesjonalnych 
wykonawców, stojących na straży pamięci 
kolektywnej. Artystów takich można znaleźć 
w społecznościach na całym świecie. Podczas 
gdy poeci i gawędziarze pochodzący z krajów 
spoza zachodniego kręgu kulturowego, tacy 
jak afrykańscy bardowie zwani griot czy dyelli, 
są dobrze znani, nie wszyscy wiedzą, że bogata 
tradycja ustna istnieje również w Europie 
i Ameryce Północnej. Na przykład w Niemczech 
i w Stanach Zjednoczonych można spotkać setki 
profesjonalnych opowiadaczy.

Ze względu na ustną formę przekazu, tradycje 
oralne często znacznie się między sobą różnią. 
Opowieści stanowią połączenie wielu elementów, 
zależnych od gatunku, kontekstu i wykonawcy – 
odtwarzania, improwizacji i twórczości własnej. 
Zestawienie to sprawia, że stanowią one 
dynamiczną i barwną, lecz jednocześnie kruchą 
formę ekspresji, jako że ich żywotność zależy 
od zachowania ciągłości przekazu z jednego 
pokolenia wykonawców na następne.

Mimo że język stanowi podwaliny niematerialnego 
dziedzictwa wielu wspólnot, ochrona 
i zabezpieczenie poszczególnych języków wykraczają 
poza ramy Konwencji z 2003 r., choć kwestie te 
zostały ujęte w artykule 2. jako środki przekazywania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Każdy 
język ma wpływ zarówno na kształt opowieści, 
wierszy oraz pieśni, jak i na ich treść. Śmierć 
danego języka prowadzi nieuchronnie do trwałej 
utraty tradycji i przekazów ustnych, które w nim 
powstały. Jednocześnie to właśnie te przekazy ustne 
i prezentowanie ich szerszej publiczności pomagają 
chronić język lepiej niż robią to słowniki, podręczniki 
gramatyki i bazy danych. Języki żyją w pieśniach 
i opowieściach, zagadkach i rymowankach, tak więc 
ochrona języka i podtrzymywanie tradycji przekazów 
ustnych są ze sobą ściśle powiązane.

Podobnie jak inne formy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, tradycje i przekazy ustne 
są zagrożone przez szybko postępującą urbanizację, 

76 . NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 

L Śpiewy Hudhud z Ifugao, 
Filipiny

K Palestyńskie Hikaye
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Tradycje 
i przekazy ustne

migracje na dużą skalę, industrializację oraz zmiany 
środowiskowe. Szczególnie szkodliwy wpływ 
mogą mieć książki, gazety i czasopisma, stacje 
radiowe i telewizyjne oraz Internet. Współczesne 
środki masowego przekazu mogą w znaczący 
sposób zmienić lub zastąpić klasyczne formy 
wypływające z tradycji oralnej. Dziś wystarczy kilka 
godzin, aby zapoznać się z poematami epickimi, 
których recytacja zajmowała kiedyś kilka dni. Z kolei 
tradycyjne pieśni wykonywane na przykład podczas 
zalotów przed zawarciem małżeństwa mogą zostać 
zastąpione płytami CD czy cyfrowymi plikami 
dźwiękowymi. 

Najistotniejszym elementem ochrony tradycji 
i przekazów ustnych jest podtrzymanie ich 
codziennej roli w społeczeństwie. Ważne jest także, 
aby przetrwała możliwość interakcji i dzielenia się 
wiedzą osób starszych z młodymi, pozwalająca 
osobom doświadczonym na przekazywanie swych 
opowieści dalej, na przykład w domach i szkołach. 
Tradycje ustne stanowią często jeden z elementów 
uroczystości świątecznych i kulturalnych, które 
powinny być promowane. Należy zachęcać do 
organizowania nowych kontekstów, na przykład 
festiwali gawędziarzy, które pozwoliłyby na 
odnalezienie nowych środków artystycznej ekspresji 
dla tradycyjnej twórczości. W duchu Konwencji 
z 2003 r. powinny zostać podjęte kroki mające 
na celu ochronę tradycji i przekazów ustnych, 
postrzeganych nie jako produkty, ale procesy, 
umożliwiające wspólnotom odkrywanie swojego 
dziedzictwa kulturowego.

Społeczności, badacze i instytucje mogą także 
wykorzystać osiągnięcia technologii informacyjnej 
w celu ochrony różnorodności i bogactwa tradycji 
ustnych, na które składają się różne style przekazów 
i wykonania. Oryginalne cechy artystycznej ekspresji, 
takie jak intonacja i słownictwo, mogą dziś zostać 
uwiecznione w postaci plików audio lub wideo, 
podobnie jak interakcje między wykonawcami 
i publicznością oraz elementy niewerbalne 
opowieści, w tym gesty i mimika. Środki masowego 
przekazu i technologie komunikacyjne mogą więc 
także służyć ochronie, a nawet umacnianiu tradycji 
i przekazów ustnych poprzez transmitowanie 
zarejestrowanych przedstawień do wspólnot, 
z których pochodzą, jak również do szerszej 
publiczności.

Olonkho, epos heroiczny Jakutów z Federacji 
Rosyjskiej, opisuje jakuckie wierzenia i zwyczaje, 
praktyki szamańskie, przekazywaną w formie 
ustnej historię oraz wyznawane wartości. Narrator, 
„Olonkhosut”, musi być doskonałym aktorem 
i śpiewakiem, wyróżniać się elokwencją i być mistrzem 
improwizacji poetyckiej. Jak w przypadku większości 
tradycji ustnych, istnieją różne wersje Olonkho. 
Najdłuższa z nich liczy ponad 15 000 wersów.
 
Palestyńskie Hikaye opowiadane jest przez kobiety 
innym kobietom oraz dzieciom i często ma na celu 
krytykę społeczeństwa z kobiecej perspektywy. Niemal 
wszystkie palestyńskie kobiety po siedemdziesiątym 
roku życia zajmują się opowiadaniem Hikaye; tradycja 
ta jest zatem podtrzymywana głównie przez starsze 
kobiety. Jednakże również młodzi – dziewczynki 
i chłopcy – opowiadają sobie nawzajem historie w celu 
nabrania wprawy lub dla przyjemności. 

Śpiewy Hudhud z Ifugao na Filipinach są 
wykonywane podczas sadzenia i zbiorów ryżu, a także 
w czasie obrzędu czuwania przy zmarłych. Narratorką 
opowieści, snutej przez kilka dni, jest często starsza 
kobieta, która występuje w podwójnej roli – historyka 
i kaznodziei wspólnoty.

W celu ochrony sztuki akynów w różnych regionach 
Kirgistanu utworzono sześć pracowni, w których 
uznani opowiadacze eposów, akyni, przekazują 
swoją wiedzę i umiejętności grupom młodych 
uczniów, przygotowujących się do objęcia za kilka lat 
pozycji współczesnych akynów. Nauczyciele mogą 
wykorzystywać sprzęt do prezentacji audiowizualnych, 
nagrania i teksty, jednak największy nacisk nadal 
kładziony jest na indywidualny, bezpośredni sposób 
nauczania.
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I Urtiin Duu – 
tradycyjna ludowa 
długa pieśń, Mongolia 
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Sztuki 
widowiskowe

78 . INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE DOMAINS

I Flecista w Charouine, 
Algieria

Sztuki widowiskowe
Sztuki widowiskowe to muzyka wokalna 
i instrumentalna, taniec, teatr, pantomima, 
poezja śpiewana i inne podobne działania. 
Łączą liczne formy ekspresji kulturowej, będące 
wyrazem ludzkiej kreatywności, które można 
znaleźć również w obrębie innych dziedzin 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Muzyka stanowi być może najbardziej uniwersalną 
z wszystkich sztuk widowiskowych i jest spotykana 
w każdym społeczeństwie, najczęściej jako 
integralna część innych form sztuk widowiskowych 
i innych dziedzin niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, takich jak rytuały, obrzędy świąteczne 
i tradycje ustne. Może występować w rozmaitych 
kontekstach: sakralnym lub świeckim, klasycznym 
lub popularnym, może być związana z pracą lub 
rozrywką. Muzyka może też mieć wymiar polityczny 
lub ekonomiczny: może opowiadać historię 
danej wspólnoty, stanowić pochwałę wpływowej 
osoby lub odgrywać kluczową rolę w transakcjach 
gospodarczych. Okazje, podczas których 
wykonywane są utwory muzyczne, są bardzo 
zróżnicowane: śluby, pogrzeby, rytuały i ceremonie 

inicjacyjne, święta i inne uroczystości oraz wszelkie 
inne wydarzenia o charakterze rozrywkowym lub 
pełniące funkcje społeczne.

Taniec, choć sam w sobie bardzo złożony, 
może być zdefiniowany po prostu jako 
uporządkowane ruchy ciała, zwykle 
wykonywane z towarzyszeniem muzyki. Poza 
aspektem fizycznym rytmiczne ruchy, kroki 
i gesty często mają być wyrazem uczucia czy 
też nastroju albo ilustracją jakiegoś wydarzenia 
lub czynności, jak ma to miejsce w przypadku 
tańców religijnych, erotycznych, wojennych lub 
związanych z polowaniem. 

Tradycyjne przedstawienia teatralne stanowią 
na ogół połączenie gry aktorskiej, śpiewu, tańca 
i muzyki, dialogów, narracji lub recytacji, ale 
mogą również zawierać elementy pantomimy 
czy posługiwać się lalkami. Tego typu sztuka jest 
jednak czymś więcej niż tylko przedstawieniem 
dla podziwiającej ją publiczności; może 
odgrywać kluczową rolę w kulturze 
i społeczeństwie, jak na przykład w przypadku 
piosenek śpiewanych przez rolników podczas 
pracy w polu czy muzyki będącej częścią rytuału. 
W kontekście życia prywatnego za przykład 
mogą posłużyć kołysanki, mające pomóc 
dziecku zasnąć.

Wszystkie instrumenty, przedmioty, artefakty 
i przestrzenie kojarzone z formami kulturowej 
ekspresji i praktykami kulturowymi zostały 
ujęte w definicji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Konwencji UNESCO. W przypadku 
sztuk widowiskowych dotyczy to instrumentów 
muzycznych, masek, kostiumów i innych 
sposobów dekoracji ciała wykorzystywanych 
w tańcu, a także scenografii i rekwizytów 
teatralnych. Sztuki widowiskowe są często 
wykonywane w konkretnych miejscach; 
gdy miejsca te są ściśle powiązane 
z przedstawieniem, Konwencja uznaje je za 
przestrzenie kulturowe.

Wiele form sztuk widowiskowych staje dziś 
w obliczu zagrożenia. W miarę standaryzacji 
praktyk kulturowych, te tradycyjne zostają 
zarzucone. I nawet wówczas, gdy pewne formy 
stają się bardziej popularne, mogą na tym 
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Samba de Roda z Recôncavo w stanie Bahia 
(Brazylia) rozwinęła się z tańców i tradycji 
kulturowych niewolników pochodzenia 
afrykańskiego, ale zawiera także elementy kultury 
portugalskiej, z której czerpie przede wszystkim 
język i formy poetyckie. Ten lokalny wariant 
samby wpłynął na rozwój jej miejskiej odmiany, 
która w dwudziestym wieku stała się symbolem 
brazylijskiej tożsamości narodowej.

Teatr Sanskrytu Kutiyattam stanowi jedną 
z najbardziej starożytnych tradycji Indii. Jest 
syntezą klasycyzmu sanskryckiego i miejscowych 
tradycji ze stanu Kerala. W stylizowanym 
i kodowanym języku teatralnym najważniejsze 
są gesty i wyraz oczu, wyrażające myśli i uczucia 
postaci. Zgodnie z tradycją przedstawienia 
Kutiyattam odbywały się w przestrzeni sakralnej, 
w świątyniach, gdzie na scenie zawsze 
umieszczano lampę naftową, symbolizującą 
boską obecność.

Slovácko Verbuňk, tańce rekrutów (Republika 
Czeska), są tradycyjnie wykonywane przez 
wszystkich mężczyzn, bez względu na wiek. 
Taniec ten, na ogół nieograniczony precyzyjną 
choreografią, charakteryzuje się spontanicznością 
i indywidualnymi środkami artystycznej ekspresji, 
a także zawodami akrobatycznymi. Złożony 
charakter i bogactwo ruchów w tańcu Slovácko 
Verbuňk świadczą o jego wielkiej artystycznej 
wartości; jednocześnie stanowi on wyraz 
tożsamości kulturowej i różnorodności regionu.

skorzystać jedynie niektóre środki artystycznego 
wyrazu, podczas gdy inne ucierpią.

Muzyka jest prawdopodobnie jednym 
z najlepszych przykładów tego zjawiska, 
szczególnie w ostatnim czasie olbrzymiego 
wzrostu popularności nurtu zwanego „Muzyka 
świata”. Choć nurt ten odgrywa ważną rolę 
w procesie wymiany kulturowej i stymuluje 
kreatywność, która wzbogaca międzynarodową 
scenę artystyczną, zjawisko to może też stwarzać 
pewne problemy. Wiele różnorodnych form 
muzycznych może ulec homogenizacji, mającej 
na celu dostarczenie odbiorcom spójnego 
produktu. W tego typu sytuacjach niewiele 
jest miejsca na praktyki muzyczne, które służą 
podtrzymaniu tradycji sztuk widowiskowych 
w danych wspólnotach.

Muzyka, taniec i teatr często stanowią 
kluczowe elementy promocji kultury i jako 
stały punkt programu wycieczek mają za 
zadanie przyciągnąć turystów. Choć praktyka 
ta, oferując wgląd w kulturę danego kraju 
czy wspólnoty, może zaowocować większą 
liczbą odwiedzających i zwiększyć dochody 
społeczności, może ona również doprowadzić 
do powstania nowych sposobów prezentowania 
sztuk widowiskowych, dostosowanych do 
potrzeb rynku turystycznego. Turystyka może 
więc przyczynić się do odrodzenia tradycyjnych 
form sztuk widowiskowych i nadania „wartości 
rynkowej” niematerialnemu dziedzictwu 
kulturowemu, lecz może także mieć wpływ 
negatywny, ponieważ od artystów często 
wymaga się zaprezentowania jedynie głównych 
punktów programu, zaadaptowanych w taki 
sposób, aby spełniały oczekiwania turystów. 
W imię dostarczania rozrywki widzom tradycyjne 
formy artystyczne stają się często towarem na 
sprzedaż, co niesie ze sobą utratę ważnych 
środków ekspresji danej wspólnoty.
W pozostałych przypadkach poważny wpływ 
na tradycje ściśle powiązane ze sztukami 
widowiskowymi mogą mieć szersze czynniki 
społeczne lub środowiskowe. Na przykład 
wylesianie może pozbawić wspólnotę 
drewna potrzebnego do wyrobu tradycyjnych 
instrumentów muzycznych.

Fo
t. 

©
 C

N
RP

A
H

 /
 U

N
ES

C
O

Fo
t. 

©
 L

ui
z 

Sa
nt

oz
 /

 U
N

ES
C

O
Fo

t. 
©

 N
at

an
ak

ai
ra

li 
/ 

U
N

ES
C

O
Fo

t. 
©

 N
ar

od
ow

y 
In

st
yt

ut
 K

ul
tu

ry
 L

ud
ow

ej



Tworzone są „klasy mistrzowskie”, umożliwiające 
studentom bliską współpracę ze znamienitymi 
twórcami, tak jak miało to już miejsce 
w Tadżykistanie i Uzbekistanie w przypadku muzyki 
Shashmaqom, w Gwinei w przypadku instrumentu 
Sosso Bala i w Butanie w przypadku świętego 
tańca z maskami, Drametese Ngacham.

W Afganistanie muzycy Mugam korzystają 
z Narodowego Archiwum, aby zagwarantować, 
że nagrania będą źródłem inspiracji, wiedzy oraz 
podstawą szkoleń przyszłych pokoleń muzyków.

Działania mające na celu przekazywanie wiedzy 
mogą także zostać uzupełnione o nauczanie 
w szkołach o niematerialnym dziedzictwie 
kulturowym, tak jak dzieje się to na Kubie, gdzie 
dzieci uczy się muzyki i tańca Tumba Francesa.

W Etiopii natomiast powstał ambitny projekt 
badawczo-szkoleniowy, którego głównym 
celem jest gromadzenie elementów tradycyjnej 
muzyki, tańca i instrumentów z całego kraju 
oraz wspieranie utworzenia uniwersyteckiego 
programu nauczania w zakresie etnomuzykologii.

szerszej publiczności lub ułatwić naukę gry – jak 
dodanie kolejnych progów w instrumentach 
strunowych – co jednak zmienia całkowicie ich 
charakter.

Środki ochrony tradycyjnych sztuk 
widowiskowych powinny skupiać się głównie 
na przekazywaniu wiedzy o nich, techniki gry na 
instrumentach i sposobach ich wyrobu, a także 
na zacieśnianiu relacji mistrz – uczeń. Niuanse 
piosenek, ruchów w tańcu czy interpretacji 
teatralnej powinny być zawsze umacniane.

Przedstawienia również mogą być poddawane 
badaniom naukowym, nagrywane, 
dokumentowane, ewidencjonowane 
i archiwizowane. Archiwa na całym świecie 
przechowują niezliczone nagrania dźwiękowe; 
wiele spośród nich pochodzi nawet sprzed wieku. 
Starszym nagraniom grozi zniszczenie i jeśli nie 
zostaną zdigitalizowane, przepadną. Proces 
digitalizacji pozwala na właściwą identyfikację 
i archiwizację dokumentów.

Media, instytucje i przemysł kulturowy mogą 
odgrywać ważną rolę w zapewnianiu żywotności 
tradycyjnych form sztuk widowiskowych 
poprzez gromadzenie publiczności i zwiększanie 
świadomości wśród ogółu społeczeństwa. 
Publiczność może zostać poinformowana 
o różnych aspektach danego środka artystycznej 
ekspresji, który wówczas zyskuje nowe znaczenie 
i większą popularność. Jednocześnie można 
promować zamiłowanie do sztuki, co z kolei 
zwiększa zainteresowanie miejscowymi 
odmianami danej formy artystycznej i może 
prowadzić do aktywnego udziału w widowiskach.

Do środków ochrony mogą także być zaliczone 
usprawnienia w zakresie szkoleń i infrastruktury 
dające szansę na odpowiednie przygotowanie 
personelu i instytucji do zabiegania o zachowanie 
pełnego wachlarza sztuk widowiskowych. 
W Gruzji studenci przechodzą szkolenie 
w zakresie metod przeprowadzania badań 
antropologicznych w terenie, jak również 
sposobów nagrywania polifonii, co pozwala 
im na stworzenie bazy danych będącej 
podstawą narodowego rejestru dziedzictwa 
niematerialnego.

80 . NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Wiele tradycji muzycznych zostało 
zaadaptowanych tak, aby wywodzące się 
z nich utwory pasowały do zachodnich form 
notacji – w celach edukacyjnych lub po to, by 
mogły zostać nagrane. Proces ten może mieć 
jednak destrukcyjny charakter. W wielu formach 
muzycznych wykorzystuje się skale dźwięków 
i interwały, które nie odpowiadają standardowym, 
zachodnim zapisom nutowym, w związku z czym 
subtelne różnice tonalne mogą zostać zagubione 
w procesie dokonywania zapisu nutowego. 
Obok homogenizacji muzyki zachodzą również 
inne zmiany, np. dokonywane w tradycyjnych 
instrumentach przeróbki, aby przybliżyć je 

L Balet Królewski 
Kambodży
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Rytuały i obrzędy 
świąteczne

społeczności. Należą do nich na przykład, 
obchodzone na całym świecie, karnawały, 
uroczystości noworoczne, pierwszy dzień wiosny, 
święto plonów.

Zwyczaje społeczne kształtują codzienne życie 
wspólnoty i są znane wszystkim jej członkom, 
nawet jeśli nie wszyscy w nich uczestniczą. 
Charakterystyczne zwyczaje społeczne, 
szczególnie ważne dla danej społeczności, 
pomagające umocnić jej poczucie tożsamości 
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K Muzyka wykonywana 
podczas królewskiego 
rodowego obrzędu w świątyni 
Jongmyo, Republika Korei

Królewski rodowy obrzęd praktykowany w świątyni 
Jongmyo w Seulu (Republika Korei) łączy pieśń, 
taniec i muzykę, trzy elementy liczącej ponad wiek 
ceremonii ku czci przodków, będącej wyrazem 
synowskiej pobożności.

Dwa razy w roku, w okresie sezonowych migracji na 
obszarze ziem uprawnych wewnętrznej Delty Nigru 
w Mali, przekroczenie rzeki przez bydło wyznacza 
we wspólnocie Peul początek świąt Yaaral i Degal. 
Podczas świąt tych odbywają się konkursy na 
najpiękniej udekorowane stado, na najpiękniejsze 
pieśni i recytacje sielanek.

Karnawał w Binche w Belgii, karnawał w Oruro 
w Boliwii czy Maskarada Makiszi w Zambii łączą 
kolorowe parady, śpiew i taniec oraz różne rodzaje 
kostiumów i masek. W niektórych przypadkach 
święta te pomagają wznieść się ponad społeczne 
podziały dzięki chwilowemu przybraniu innych 
tożsamości i możliwości komentowania zjawisk 
społecznych i politycznych za pośrednictwem kpiny 
czy żartu.

Uzdrawiający taniec rytualny Vimbuza, 
powszechnie praktykowany na wiejskich obszarach 
północnego Malawi, rozwinął się w połowie 
dziewiętnastego wieku jako sposób radzenia sobie 
z traumatycznymi doświadczeniami. W przeciągu 
ostatnich dziesięcioleci stał się jednak mniej 
rozpowszechniony. Działania na rzecz ochrony 
tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
koncentrują się na zachęcaniu młodych ludzi 
do zdobywania wiedzy o uzdrawiającym tańcu 
Vimbuza, a także promowaniu dialogu pomiędzy 
uzdrowicielami Vimbuza oraz rządowymi 
i pozarządowymi organizacjami zajmującymi się 
kwestiami medycznymi, poprzez transmitowanie 
przez media dyskusji panelowych, warsztatów 
szkoleniowych i festiwali. 
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Zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne
Zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne stanowią 
zwyczajowe czynności, które organizują życie 
społeczeństw bądź grup i są wspólne i istotne 
dla wielu spośród ich członków. Mają one duże 
znaczenie, ponieważ, czy to praktykowane na 
forum publicznym, czy prywatnie, potwierdzają 
i umacniają poczucie tożsamości tych, którzy je 
praktykują – jako grupy lub społeczeństwa. Są też 
ściśle powiązane z ważnymi wydarzeniami. Mogą 
wiązać się ze zmianą pór roku, wydarzeniami 
w kalendarzu rolniczym czy określonymi etapami 
ludzkiego życia. Są wyrazem światopoglądu danej 
społeczności, jej percepcji swojej własnej historii 
i pamięci oraz przeszłości. Mogą mieć postać 
niewielkich zgromadzeń lub dużych uroczystości 
towarzyskich i upamiętniających. Każda z tych 
poddziedzin ma stosunkowo szeroki zakres, ale 
kategorie te często też nakładają się na siebie.

Rytuały i obrzędy świąteczne często 
odbywają się w konkretnym miejscu i czasie, 
tak aby przypominały danej wspólnocie 
o jej światopoglądzie i historii. W pewnych 
przypadkach dostęp do rytuałów może być 
zarezerwowany tylko dla niektórych członków 
wspólnoty; za przykład mogą tu posłużyć rytuały 
inicjacyjne i uroczystości pogrzebowe. Jednakże 
w pozostałych przypadkach obrzędy świąteczne, 
będące kluczową częścią życia publicznego, 
są dostępne dla wszystkich członków danej 
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Bogactwo zwyczajów praktykowanych na placu 
Jemaa el-Fna w Marakeszu (Maroko) było 
zagrożone stopniowym zanikiem przez urbanizację 
i projekty rozwoju miasta, które przyczyniły się do 
zwiększenia natężenia ruchu i zanieczyszczenia 
powietrza. Próbując rozwiązać konflikt, jaki powstał 
pomiędzy urbanistyką i rozwojem gospodarczym 
a troską o kulturę i środowisko, władze wyznaczyły 
ulice wyłączone z ruchu samochodowego 
i zbiegające się na wspomnianym placu oraz 
zreorganizowały ruch drogowy tak, aby zmniejszyć 
liczbę samochodów i autobusów turystycznych 
i w ten sposób ochronić praktykowane zwyczaje.

Aby zachować oryginalność święta i zachęcić 
do udziału w Karnawale w Barranquilla, lokalna 
fundacja stworzyła i wspiera nowe wydarzenie 
– karnawał dziecięcy – które stało się jednym 
z najważniejszych elementów karnawału 
w Kolumbii. Uczestnicy otrzymali wsparcie 
finansowe na produkcję rękodzieła, m.in. platform, 
ekstrawaganckich kostiumów, ozdób głowy, 
instrumentów muzycznych, masek zwierzęcych 
i innych artefaktów.
Program oferujący mikrokredyty umożliwił 
rzemieślnikom pożyczanie niewielkich sum 
pieniędzy w celu wyprodukowania przedmiotów, 
które następnie mogli sprzedać, zwiększając swój 
dochód. Wpłynęło to na poprawę jakości ich 
życia i podkreśliło znaczenie ich zaangażowania 
w karnawał.

i ciągłości, stanowią kwestię priorytetową 
Konwencji z 2003 r. Na przykład w wielu 
społecznościach uroczystości powitalne mają 
charakter nieoficjalny, podczas gdy w innych 
są bardziej złożone i zrytualizowane; stanowią 
wówczas wyraz tożsamości danej społeczności. 
Podobnie zwyczaje związane z dawaniem 
i otrzymywaniem podarunków mogą obejmować 
zarówno nieoficjalne spotkania, jak i oficjalne 
ceremonie o dużym znaczeniu politycznym, 
gospodarczym czy społecznym.

W zwyczajach, rytuałach i obrzędach świątecznych 
zawiera się niesamowita różnorodność form: 
rytuały kultu, rytuały przejścia, rytuały związane 
z narodzinami, ślubami i pogrzebami, przysięgi 
wierności, tradycyjne systemy prawne, tradycyjne 
gry i dyscypliny sportowe, ceremonie i rytuały 
rodzinne, modele osadnictwa, tradycje kulinarne, 
uroczystości związane z porami roku, zwyczaje 
praktykowane jedynie przez mężczyzn lub jedynie 
przez kobiety, polowania, rybołówstwo, zbieractwo 
i wiele innych. Wiąże się z nimi również cały 
wachlarz artystycznych środków wyrazu, w tym 
także fizycznych: specjalne gesty i słowa, recytacje, 
pieśni i tańce, charakterystyczne stroje, procesje, 
ofiary ze zwierząt, specjalne potrawy.

Zmiany zachodzące we wspólnotach w ramach 
współczesnych społeczeństw wywierają znaczny 
wpływ na ich zwyczaje, rytuały i obrzędy 
świąteczne, ponieważ wszelkie tego typu praktyki 
zależą w dużej mierze od liczby osób biorących 
w nich udział. Zjawiska takie jak migracja, 
indywidualizacja, wprowadzenie powszechnego 
szkolnictwa, rosnące znaczenie głównych 
światowych religii i inne efekty globalizacji mają 
znaczny wpływ na wspomniane praktyki.

Migracja, zwłaszcza wśród ludzi młodych, może 
oderwać osoby praktykujące rozmaite formy 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego  
od ich wspólnot i zagrozić istnieniu niektórych 
praktyk kulturowych. Jednak równocześnie 
zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne mogą być 
postrzegane jako specjalne okazje, żeby powrócić 
do domu i świętować z rodziną i innymi członkami 
wspólnoty, potwierdzając w ten sposób swoją 
tożsamość i umacniając więź ze wspólnotowymi 
tradycjami.

Wiele społeczności odkrywa rosnące 
zainteresowanie turystów ich obrzędami 
świątecznymi. Jednak, mimo że zjawisko to może 
mieć pewne pozytywne aspekty, obrzędy te 
często na tym cierpią – w ten sam sposób, w jaki 
cierpią tradycyjne sztuki widowiskowe. Żywotność 
zwyczajów, rytuałów i, w szczególności, obrzędów 
świątecznych może w znacznej mierze zależeć od 
ogólnych warunków społeczno-ekonomicznych 
– przygotowania, tworzenie kostiumów i masek 
oraz zadbanie o uczestników jest często bardzo 
kosztowne i w czasach pogorszenia się koniunktury 
gospodarczej może okazać się niemożliwe.

Zapewnienie ciągłości zwyczajów, rytuałów czy 
obrzędów świątecznych często wymaga mobilizacji 
dużej liczby osób, a także instytucji społecznych, 
politycznych i prawnych oraz mechanizmów 
funkcjonujących w społeczeństwie. Konieczne 
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J Samba de Roda 
z Recôncavo w stanie Bahia

L Taniec Mbende Jerusarema,
Zimbabwe
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Przyroda 
  i wszechświat

84 . NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Sposoby postrzegania wszechświata mogą 
wyrażać się w języku, przekazach ustnych, 
uczuciach związanych z konkretnym miejscem 
i przywiązaniu do niego, wspomnieniach, 
duchowości czy światopoglądzie. Wpływają 
one w dużej mierze na wyznawane wartości 
i przekonania oraz leżą u podstaw wielu 
zwyczajów i tradycji kulturowych. Te z kolei są 
kształtowane przez środowisko naturalne i świat, 
który otacza daną wspólnotę.

Dziedzina ta obejmuje liczne obszary, np. wiedzę 
dotyczącą środowiska przyrodniczego, wiedzę 
tradycyjną (rdzennych mieszkańców), wiedzę na 
temat lokalnej fauny i flory, medycynę tradycyjną, 
rytuały, wierzenia, rytuały inicjacyjne, kosmologie, 
szamanizm, rytuały opętania, organizacje 
społeczne, festiwale, języki i sztuki wizualne.

Tradycyjna wiedza i praktyki są fundamentem 
kultury oraz tożsamości danej wspólnoty, lecz 
niestety zagraża im poważne niebezpieczeństwo 
ze strony globalizacji. Mimo że niektóre aspekty 
tradycyjnej wiedzy, takie jak zastosowanie 
miejscowych gatunków roślin w medycynie, 
mogą budzić zainteresowanie wśród badaczy 
czy korporacji, wiele tradycyjnych praktyk zanika. 
Szybko postępująca urbanizacja i rozszerzanie 
terenów rolniczych wywierają znaczny wpływ 

jest przestrzeganie zwyczajowych praktyk, 
w myśl których w pewnych wydarzeniach 
mogą brać udział tylko niektóre grupy, ale 
jednocześnie wskazane może być zachęcanie 
do uczestnictwa jak największej liczby osób. 
W niektórych przypadkach należy podjąć środki 
prawne i formalne w celu zagwarantowania 
praw dostępu danej społeczności do jej miejsc 
świętych, najistotniejszych obiektów czy zasobów 
naturalnych, koniecznych do praktykowania 
zwyczajów, rytuałów i obrzędów świątecznych.

Wiedza i praktyki dotyczące przyrody  
i wszechświata
Wiedza i praktyki dotyczące przyrody 
i wszechświata obejmują wiedzę, tzw. 
know-how, a także umiejętności, praktyki 
i wyobrażenia rozwinięte wśród społeczeństw 
w wyniku interakcji ze środowiskiem naturalnym. 

k Nha Nhac, wietnamska 
muzyka dworska 

kk Rysunki na piasku 
z Vanuatu

K Święto ku czci zmarłych,
Meksyk
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na środowisko naturalne danej społeczności 
oraz jej wiedzę i wyobrażenia na jego temat. 
Na przykład wycinka drzew może wiązać się ze 
zniszczeniem świętego lasu lub z koniecznością 
poszukiwania alternatywnego źródła drewna 
do celów związanych z budownictwem. 
Zmiany klimatyczne, postępujące wylesianie 
i rozprzestrzenianie się terenów pustynnych 
grożą wyginięciem wielu zagrożonych 
gatunków oraz upadkiem tradycyjnego 
rzemiosła i medycyny ziołowej z powodu 
zanikania potrzebnych surowców i roślin.

Ochrona światopoglądu lub systemu wierzeń 
jest jeszcze większym wyzwaniem niż ochrona 
środowiska naturalnego. Poza zewnętrznymi 
zagrożeniami dla środowiska społecznego 
i naturalnego istnieją również zagrożenia 
wewnętrzne – wiele nieuprzywilejowanych 
lub marginalizowanych społeczności jest 
skłonnych przyjąć styl życia lub model rozwoju 
gospodarczego stojący w sprzeczności z ich 
własnymi tradycjami i zwyczajami.

Ochrona środowiska naturalnego jest często 
ściśle powiązana z ochroną kosmologii danej 
wspólnoty, jak również innych elementów jej 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Rzemiosło tradycyjne
Rzemiosło tradycyjne stanowi być może 
najbardziej materialny przejaw niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Jednakże Konwencja 
z 2003 r. dotyczy przede wszystkim umiejętności 
i wiedzy, których rzemiosło to wymaga, a nie 
samych jego produktów. Działania na rzecz 
jego ochrony nie powinny zatem skupiać się na 
zachowaniu wykonywanych przedmiotów, ale 
na zachęcaniu rzemieślników, aby kontynuowali 
swoją pracę i przekazywali umiejętności i wiedzę 
swoim następcom, zwłaszcza w obrębie własnych 
społeczności.

Rzemiosło tradycyjne obejmuje wiele elementów: 
narzędzia, ubrania, biżuterię, kostiumy i rekwizyty 
wykorzystywane podczas festiwali i w sztukach 
widowiskowych, pojemniki i inne obiekty służące 
do przechowywania, transportu lub zapewniania 
schronienia, przedmioty dekoracyjne i rytualne, 
instrumenty muzyczne, przedmioty użytku 

Obok bogatej farmakopei kapłani-lekarze 
z indiańskich plemion Kallawaya w Boliwii 
rozwinęli w oparciu o wiedzę rdzennej 
ludności z obszarów andyjskich cały system 
medycyny tradycyjnej. Z kolei kobiety 
Kallawaya umieszczają motywy zaczerpnięte 
ze światopoglądu swojej wspólnoty na 
wytwarzanych przez siebie tkaninach.

Nha Nhac, wietnamska muzyka dworska, jest 
środkiem komunikacji z bogami i królami oraz 
sposobem na oddanie im czci, jak również na 
przekazanie wiedzy o naturze i wszechświecie.

W Senegalu i Gambii ochrona prawna 
świętych lasów, a także promocja zarządzania 
chronionymi terenami poprzez szkolenia 
i ponowne obsadzanie zagrożonymi gatunkami 
roślin, pomogły zabezpieczyć przyszłość rytuału 
inicjacyjnego Kankurang we wspólnocie 
Manding.

Na Madagaskarze plan działania na rzecz 
ochrony wiedzy z zakresu rękodzieła w drewnie 
społeczności Zafimaniry obejmuje ochronę 
prawną poprzez ustanowione patenty na 
poziomie narodowym i międzynarodowym. 
Podjęte środki pomogą chronić projekty 
graficzne i motywy będące odzwierciedleniem 
tożsamości wspólnoty Zafimaniry. Ponownie 
sadzi się również rzadkie gatunki drzew, 
wykorzystywane jako surowce w rzeźbiarstwie.

Rysunki na piasku z Vanuatu, przekazy ustne 
i graficzne środki wyrazu grupy Wajapi (Brazylia) 
oraz kunszt rękodzieła drewnianego społeczności 
Zafimaniry (Madagaskar) stanowią różnorodne 
przejawy sztuk wizualnych lub dekoracyjnych 
– każdy z nich został zainspirowany lokalnymi 
wierzeniami dotyczącymi stworzenia świata 
i wyraża te wierzenia. Sztuka rysunków na piasku 
odżywa w tradycyjnych wspólnotach dzięki 
organizowanym tam nowym festiwalom oraz 
innym wydarzeniom, pozwalającym artystom 
prezentować i przekazywać dalej tę formę 
artystycznego wyrazu. Wprowadzane są również 
nowe przepisy prawne i handlowe, mające na 
celu ochronę statusu rysunków na piasku. Sztuka 
ta stanie się również częścią standardowego 
programu nauczania w szkołach, powstanie też 
fundusz, który pozwoli artystom na czerpanie 
z niej zysków.
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86 . NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

domowego i zabawki, służące zarówno rozrywce, 
jak i w nauce. Wiele spośród wymienionych 
przedmiotów używanych jest tylko przez krótki 
czas, na przykład te stworzone na potrzeby 
festiwalowych rytuałów, podczas gdy inne mogą 
stać się rodowymi pamiątkami, przekazywanymi 
z pokolenia na pokolenie. Umiejętności niezbędne 
do wykonania tego typu artefaktów są tak różne, 
jak bardzo artefakty te różnią się między sobą. 
Czasem wymagane są delikatność i skupienie na 
szczególe, jak w przypadku produkcji papierowych 
przedmiotów wotywnych, kiedy indziej zaś siła, jak 
w przypadku pracy przy wytwarzaniu koszy lub 
grubych koców.

Podobnie jak w przypadku innych dziedzin 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
globalizacja stanowi zagrożenie dla tradycyjnych 
form rzemiosła. Produkcja masowa, czy to 
na poziomie wielkich międzynarodowych 
korporacji, czy miejscowego chałupnictwa, 
często dostarcza dobra codziennego użytku 
w sposób szybszy i tańszy niż produkcja ręczna. 
Wielu osobom trudniącym się rzemiosłem 
ciężko jest dostosować się do tej sytuacji. Zmiany 
środowiskowe i klimatyczne również wywierają 
wpływ na tradycyjne rzemiosło. Na przykład 
wylesianie zmniejsza dostępność ważnych 
surowców naturalnych. Nawet wówczas, gdy 
rzemiosło tradycyjne przekształca się w przemysł 
chałupniczy, wzrost produkcji może przyczynić się 
do zniszczenia środowiska.

Ponieważ warunki społeczne i preferencje 
kulturalne się zmieniają, festiwale i uroczystości, 
które niegdyś wymagały wytwarzania wyszukanego 
rękodzieła teraz stają się prostsze w przygotowaniu, 
co ogranicza rzemieślnikom możliwość 
artystycznego wyrazu. Młodzi członkowie wspólnot 
często uznają przyuczanie się do zawodu za zbyt 
długi i skomplikowany proces i zamiast trudnić 
się rzemiosłem tradycyjnym szukają zatrudnienia 
w fabrykach lub przemyśle usługowym, gdzie praca 
jest często mniej wymagająca, a pensje wyższe. 
Rzemiosło tradycyjne często łączy się z „tajemnicą 
zawodową”, której nie należy zdradzać osobom 
z zewnątrz. Jednak jeśli członkowie rodziny czy 
wspólnoty nie są zainteresowani jej poznaniem, 
wiedza ta może zaginąć, ponieważ dzielenie się nią 
z obcymi stanowi pogwałcenie tradycji.

Indonezyjski Kris, jednocześnie broń i przedmiot 
kultowy, postrzegany jest jako przedmiot mający 
magiczną moc. Płatnerz, czyli empu, wykonuje ostrze 
z warstw różnych rud żelaza i niklu pochodzącego 
z meteorytów. Empu to cieszący się niezwykłym 
prestiżem rzemieślnicy, będący równocześnie 
ekspertami w dziedzinie literatury, historii i okultyzmu. 
Chociaż na wielu indonezyjskich wyspach wciąż 
można spotkać aktywnych i cieszących się dużym 
uznaniem płatnerzy empu, wytwarzających 
najwyższej klasy sztylety kris zgodnie z tradycyjnymi 
regułami rzemiosła, to jednak ich liczba gwałtownie 
maleje i coraz trudniej jest im znaleźć następców, 
którym mogliby przekazać tę specjalistyczną wiedzę.

Najbardziej widocznym symbolem przestrzeni 
kulturowej Kihnu (Estonia) są wełniane dzianiny 
noszone przez kobiety należące do tej społeczności. 
Pracując w domach i wykorzystując tradycyjne 
krosna i miejscową wełnę, kobiety tkają i robią na 
drutach rękawiczki, pończochy, spódnice i bluzki. 
Wiele symbolicznych wzorów i kolorów zdobiących 
te niezwykłe stroje jest głęboko zakorzenionych 
w starożytnych legendach.

Wytwarzanie tkaniny z kory drzewa w Ugandzie 
wykorzystuje pradawną technikę, o wiele wcześniejszą 
niż wynalezienie tkactwa. Tkanina ta zakładana 
jest na specjalne okazje, takie jak koronacja, obrzęd 
uzdrawiania, pogrzeb czy wydarzenie kulturalne;  
stosuje się ją także do produkcji zasłon, moskitier, 
pościeli lub pojemników do przechowywania. 
Wraz z przywiezieniem materiałów bawełnianych 
przez karawany kupieckie produkcja tkanin z kory 
drzewa podupadła, a ich kultowe i kulturowe 
znaczenie zmalało, aż do momentu jego ponownego 
odrodzenia w ciągu ostatnich dekad.

We Francji mistrzowie rzemieślnicy (Maîtres d’Art) 
są zrzeszeni i otrzymują stosowne tytuły; znajduje 
się wśród nich wielu znakomitych specjalistów 
z różnych dziedzin, np. wytwarzania instrumentów, 
tkanin czy oprawiania książek. Celem tego systemu 
jest wspieranie przekazywania przez nich wiedzy 
i umiejętności następcom.

W litewskim mieście Prienai utworzono centrum 
i warsztat mające na celu promocję kultywowanej 
na tym obszarze tradycji rzeźbienia krzyży. Uczniowie 
uczą się tej trudnej sztuki od mistrzów rzemiosła, 
aby zaspokoić zapotrzebowanie lokalnych miast 
i prywatnych klientów, zarówno z samej Litwy, jak 
i z zagranicy. 
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Celem ochrony tradycyjnego rzemiosła, tak 
jak w przypadku innych form niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, jest, aby wiedza 
i umiejętności specjalistów w tej dziedzinie zostały 
przekazane kolejnym pokoleniom, dzięki czemu 
wytwarzanie rękodzieła w ich wspólnotach będzie 
kontynuowane i nadal będzie mogło stanowić 
wyraz kreatywności i jednocześnie źródło dochodu 
rzemieślników.

Wiele tradycji rzemieślniczych wiąże się 
z trwającym przez wieki zwyczajem przyuczania do 
zawodu. Jednym ze sprawdzonych sposobów na 
umocnienie tego typu systemu nauki jest zachęta 
finansowa dla uczniów i nauczycieli, aby wymiana 
wiedzy i umiejętności była atrakcyjna dla obu stron.

Lokalne, tradycyjne rynki zbytu rzemiosła także 
mogą zostać wzmocnione, przy jednoczesnych 
działaniach zmierzających do tworzenia nowych. 
Pomimo postępującej urbanizacji i industrializacji 
wiele osób na całym świecie ceni sobie ręcznie 
wykonane przedmioty, będące świadectwem 
bogatej wiedzy i wartości kulturowych 
rzemieślników oraz stanowiące alternatywę 
dla licznych nowoczesnych produktów, które 
zdominowały globalną kulturę konsumencką.

Sposobem na naprawienie szkód, z powodu 
których ucierpiało tradycyjne rzemiosło 
wykorzystujące drewno jako surowiec może być 
ponowne zalesianie wyznaczonych obszarów. 
Czasami konieczne jest podjęcie środków 
prawnych w celu umożliwienia wspólnotom 
dostępu do surowców, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu ochrony środowiska 
naturalnego.

Inne środki prawne, takie jak ochrona 
własności intelektualnej czy zapisy dotyczące 
prawa patentowego i autorskiego, mogą 
pomóc danej społeczności odnosić korzyści 
z produkcji wyrobów tradycyjnych. Zdarza się 
również, że środki prawne podjęte w innych 
celach mogą stymulować produkcję rzemiosła 
tradycyjnego; na przykład zakaz używania 
nieekonomicznych torebek plastikowych 
może pozytywnie wpłynąć na ręczną 
produkcję toreb papierowych lub pojemników 
wykonywanych z różnego rodzaju traw, 
umożliwiając w ten sposób rozwój rękodzieła 
oraz związanych z tym umiejętności i wiedzy.

K Indonezyjski Kris

L Wytwarzanie tkaniny 
z kory drzewa w Ugandzie

Fo
t. 

©
 M

in
ist

er
st

w
o 

Ku
ltu

ry
 i 

Tu
ry

st
yk

i R
ep

ub
lik

i I
nd

on
ez

ji
Fo

t. 
©

 M
in

ist
er

st
w

o 
Ku

ltu
ry

 i 
Tu

ry
st

yk
i R

ep
ub

lik
i I

nd
on

ez
ji



Niematerialne 

dziedzictwo 

kulturowe

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Stworzono przy wsparciu Rządu Norwegii 



Przykłady działań

Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe



Niematerialne dziedzictwo Kolumbii 
należy do najbogatszych w całej 
Ameryce Łacińskiej; składa się na nie 
ponad 700 tradycyjnych dorocznych 
świąt i karnawałów, a także blisko 67 
języków i dialektów, które przetrwały 
szereg przymusowych migracji, 
konfliktów zbrojnych i postępujące 
zniszczenie środowiska naturalnego. 
Ta niebywała różnorodność przestaje 
zaskakiwać, gdy weźmiemy pod uwagę 
zróżnicowanie ludności kraju, którą obok 
83 grup autochtonicznych tworzą liczne 
wspólnoty o rodowodzie afrykańskim. 
Mając na uwadze rolę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego w krzewieniu 
twórczości, tolerancji i pokoju, w 2002 
roku UNESCO wsparło ogólnokrajową 
kampanię mającą na celu uwrażliwienie 
kolumbijskich społeczności, organizacji 
zrzeszających wolontariuszy oraz instytucji 
naukowych i rządowych na konieczność 
ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kraju. 

Wielokierunkowe działania 
przeprowadzone w ramach programu 
pozwoliły:

n ustanowić Komitet ds. niematerialnego 
dziedzictwa (2004), ciało doradcze przy 
kolumbijskim ministerstwie kultury, 
które pomaga w opracowywaniu 
strategii i określaniu kryteriów wpisu 
na narodowe listy niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego;

n wyemitować trzy spoty reklamowe 
w krajowych i lokalnych kanałach 
telewizyjnych, zamieścić 40 
ogłoszeń w około 200 regionalnych 
i lokalnych stacjach radiowych, 
a także przeprowadzić kampanię 
w najważniejszych gazetach. Strategia 
komunikacyjna opierała się na haśle 
„Pokaż kim jesteś” i miała na celu 
zwiększenie świadomości tego, jak 
ważna jest ochrona różnorodności 
kulturowej Kolumbii, zwłaszcza wśród 
kolumbijskiej młodzieży;

n zorganizować pięć regionalnych 
szkoleń zachęcających społeczności 
lokalne, instytucje kultury, grupy 
rdzennych mieszkańców oraz 
pracowników sektora oświaty do 
aktywnego uczestnictwa w działaniach 
ochronnych.

n zorganizować pierwsze krajowe 
sympozjum poświęcone 
niematerialnemu dziedzictwu kultury 
(Medellín, wrzesień 2005), podczas 
którego ustanowiono krajowe 
sieci współpracy i zwrócono się do 
decydentów politycznych z prośbą 
o wsparcie ratyfikacji Konwencji;

n  opublikować broszurę edukacyjną 
i poradnik dotyczący metod sporządzenia 
pierwszego kolumbijskiego rejestru 
niematerialnego dziedzictwa kultury 
(RIPIC), a także stworzyć bazę danych 
zgodną z istniejącymi już systemami 
krajowymi, co okazało się przydatne przy 
testowaniu pilotażowych projektów 
inwentaryzacji (np. w przypadku 
tradycyjnej muzyki i tańca w regionie 
Gran Magdalena);

n  stworzyć stronę internetową w celu 
upowszechniania treści podnoszących 
świadomość dotyczącą znaczenia 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego i innych informacji (linków, 
źródeł bibliograficznych, szczegółowych 
informacji o rejestrach) w gremiach 
rządowych i innych oficjalnych 
instytucjach.

Główne cele programu – zaangażowanie 
opinii publicznej i interesariuszy w ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kultury 
i uzyskanie poparcia wśród twórców 
strategii i wybranych przedstawicieli 
państwowych – zostały w przeważającej 
mierze osiągnięte. 

Trzyletnia kampania zwiększająca zainteresowanie żywym 
dziedzictwem Kolumbii

LK Karnawał 
w Barranquilla
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Śpiew polifoniczny, czyli muzyka z dwoma 
lub większą liczbą niezależnych głosów 
melodycznych, to popularna gruzińska 
tradycja, obecna niegdyś we wszystkich 
obszarach życia codziennego, od prac 
polowych po leczenie chorób i obchody 
świąt. W ostatnich dziesięcioleciach tej 
przekazywanej z ojca na syna tradycji 
zaczęły zagrażać różne czynniki, 
w tym trudności gospodarcze, jakich 
kraj doświadczył na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Osłabiły one więzy między wykonawcami 
i organizacjami zrzeszającymi śpiewaków, 
a także ograniczyły zakres badań 
terenowych i dokumentacji. Ponadto 
w wyniku porzucania życia na wsi 
i przenoszenia się do miast oraz niedoboru 
materiałów edukacyjnych starsze pokolenie 
coraz rzadziej przekazuje młodszemu 
techniki polifonii.

Dzięki wsparciu UNESCO uruchomiono 
program mający na celu wzmocnienie 
żywotności tradycji polifonicznej. 
Nagrywano śpiew i prowadzono badania 
naukowe; jednym z głównych celów było 
jednak wspieranie międzypokoleniowej 
transmisji wokalnych umiejętności 
i tradycji za pośrednictwem technik 
kształcenia nieformalnego. W tym celu 
w różnych regionach kraju utworzono 
siedem młodzieżowych ośrodków pieśni 
ludowej. Władze lokalne nieodpłatnie 
udostępniły tym organizacjom lokale. 
W każdym ośrodku przez trzy lata pod 
kierunkiem starszych mistrzów kształciło 

się od 10 do 15 młodych adeptów 
polifonii. Aby im pomóc, Międzynarodowe 
Centrum Gruzińskiej Pieśni Ludowej 
(ICGFS) opracowało materiały szkoleniowe 
oraz dostarczało taśmy magnetofonowe, 
płyty CD i partytury; zorganizowano 
również szkolenia poświęcone 
metodologii nauczania i obsłudze sprzętu, 
takiego jak nagrywarki wideo, projektory, 
rzutniki, odtwarzacze DVD i nagrywarki 
MiniDisk.

W ośrodkach wykształcono w zakresie 
regionalnych pieśni około setki młodych 
ludzi, ożywiając w ten sposób zanikającą 
praktykę międzypokoleniowego 
przekazywania tradycji. Spośród siedmiu 
założonych placówek cztery działają nadal 
dzięki hojności lokalnych sponsorów. 
Na fali powodzenia tych ośrodków, przy 
wsparciu finansowym ICGFS i Patriarchatu 
Gruzji, otwarto szkołę zagrożonej 
wyginięciem tradycji krimanchuli 
(gruzińskiego jodłowania). Większość 
absolwentów znalazła pracę jako 
nauczyciele pieśni polifonicznej, śpiewa 
w lokalnych chórach kościelnych, a także 
zakłada i prowadzi niewielkie zespoły 
wykonujące pieśni regionalne przy okazji 
różnych wydarzeń i na scenie. Innym 
długofalowym rezultatem projektu była 
propozycja włączenia tradycyjnej polifonii 
gruzińskiej do ogólnopaństwowego 
programu nauczania w szkołach; nauczać 
mieliby jej absolwenci ośrodków. 

Opisane działania pozwoliły zwiększyć 
świadomość wartości, jaką ma ochrona 
tradycji polifonicznej i niematerialnego 
dziedzictwa w ogóle. Dzięki twórczemu 
partnerstwu i współpracy licznych 
interesariuszy projekt zakończył się 
pełnym sukcesem i stanowi wzór dla 
innych działań w obszarze dziedzictwa 
kulturowego.

Ożywienie procesu międzypokoleniowego 
przekazywania tradycyjnej gruzińskiej polifonii

JL Gruzińscy 
śpiewacy polifoniczniFo

t. 
©

 U
N

ES
C

O
/A

na
hi

t M
in

as
ya

n

Fo
t. 

©
 P

et
er

 d
e 

G
ra

af

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Przykłady działań



ugandyjskiej granicy). Obecni byli także 
bezpośredni sąsiedzi Luhja – ludy Kalendżin 
i Luo.

Podczas forum można było zaobserwować 
wiele symbolicznych gestów związanych 
z rozwiązywaniem konfliktów i zawieraniem 
pokoju. Niektóre obejmowały wymianę 
darów (kamieni szlifierskich, ozdób i tkanin), 
dzielenie się miejscowym napojem 
alkoholowym Busaa przy użyciu długich, 
cienkich słomek, powitania i wzywanie 
imion w geście uznania dla innych grup, 
wspólne spożywanie posiłków i napojów, 
liczne odwołania do drzew pokoju 
murembe i milembe, a także śpiewanie 
powszechnie znanych pieśni.

W ramach przygotowania do forum 
ministerstwo kultury pomogło zwołać 
konsultacje pomiędzy grupami i w obrębie 
poszczególnych grup. Dla wielu z nich 
forum stanowiło naturalne i uroczyste 
zwieńczenie procesu pojednania. Jeden 
z wodzów plemiennych zapowiedział, że 
w dystryktach Mount Elgon i Bungoma 
ponownie zostanie otwarty regionalny 
targ bydła, który zamknięto w okresie 
powyborczych zamieszek; miał to być znak, 
że skłócone społeczności znów się ze sobą 
komunikują.

Zachodnią Kenię zamieszkują liczne 
społeczności należące do drugiej 
największej etniczno-językowej grupy 
kraju, zwanej Luhja. Wspólnoty Luhja od 
dawna żyją w zgodzie ze sobą, z sąsiednimi 
plemionami, takimi jak Luo i Kalendżin, 
a także z ludami zamieszkującymi tereny 
poza granicą kenijsko-ugandyjską, takimi 
jak Teso, Sabaot i Samia. Zachodnia Kenia 
zwana jest niekiedy „krainą pokoju”; 
region ten rzadko był areną konfliktów, 
prawdopodobnie dzięki stosowanym 
przez Luhja i ich sąsiadów tradycyjnym 
mechanizmom i praktykom kulturowym 
służącym rozsądzaniu sporów.

Niestety, w ostatnich czasach Kenia 
doświadczyła szeregu napięć; ich 
apogeum miało miejsce po wyborach 
prezydenckich w grudniu 2007 roku. 
Przemoc, która się wówczas rozpętała, 
pochłonęła ponad 1000 ofiar; blisko 350 
000 Kenijczyków było zmuszonych opuścić 
swoje domy. W większych miastach 
Prowincji Zachodniej miały miejsce akty 
szabrownictwa, niszczenia budynków 
i przesiedlania części ludności.

Mimo że po ustanowieniu rządu 
koalicyjnego na początku 2008 roku 
sytuacja nieco się ustabilizowała, napięta 
i pełna podejrzeń atmosfera utrzymuje 
się w wielu społecznościach Luhja aż do 
dziś. Aby pomóc w doprowadzeniu do 
pojednania, kenijskie Ministerstwo Kultury, 
Muzeum Narodowe Kenii oraz UNESCO 
– przy współpracy społeczności lokalnych 
Zachodniej Kenii – zwołały w Kakamega 
plenerowe forum poświęcone tym 
elementom niematerialnego dziedzictwa, 
które mogą sprzyjać zapobieganiu 
konfliktom i ich rozstrzyganiu. 

Projekt został opracowany w zgodzie 
z duchem przyjętej w 2003 roku Konwencji 
w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, którą Kenia 
ratyfikowała w październiku 2007 roku. 
W preambule tego międzynarodowego 
dokumentu prawnego podkreślono 
„nieocenioną rolę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego jako czynnika 
zbliżenia, wymiany i wzajemnego 
zrozumienia między ludźmi”.

Forum odbyło się 9 grudnia 2008 roku 
w ogrodzie Muliro w mieście Kakamega. 
W wydarzeniu wzięło udział ponad 25 
społeczności, reprezentowanych między 
innymi przez swoich wodzów. Na terenie 
ogrodu rozbito namioty, w których 
prezentowano rośliny lecznicze, obyczaje 
żywieniowe (np. poszczególne składniki 
potraw, gotowe dania), organizowano 
konkursy mielenia. Pokazywano także 
wyroby rzemiosła przedstawiające 
sceny zawierania pokoju. Każda grupa 
występowała następnie w dużym kręgu, 
przedstawiając tańce, śpiewy i krótkie 
skecze. Wykonawcy często wchodzili 
w interakcje z liczącą od 8000 do 9000 osób 
publicznością.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością 
Stały Sekretarz w Ministerstwie Stanu 
ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Komisarz Prowincji Zachodniej. Do 
uczestnictwa w forum w roli świadków 
i mediatorów zaproszono również grupę 
Masajów (koczowniczych plemion 
z sąsiedniej Prowincji Wielkiego Rowu, 
rozciągającej się w kierunku południowym 
aż po granicę z Republiką Tanzanii) oraz 
grupę Tessa (reprezentującą wspólnoty 
zamieszkałe po obu stronach kenijsko-

Plenerowe forum niematerialnego dziedzictwa kulturowego  
i rozwiązywania konfliktów w Kenii (9 grudnia 2008, Kakamega) 
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Poprawa umiejętności pisania i czytania 
wśród mieszkanek wsi była w Jemenie 
sprawą niezwykłej wagi. Mimo, że 
oferowano szereg kursów dokształcających, 
starania te nie przynosiły rezultatów. 
Badania przeprowadzone w celu 
wyjaśnienia tego stanu rzeczy wykazały,  
że program nauczania nie jest dopasowany 
do realiów życia kobiet. Z tego względu 
nie udawało się utrzymać na dłużej ich 
zainteresowania programem. Podczas 
lekcji przedstawiano umiejętność czytania 
jako klucz do rozwoju, lecz w ostatecznym 
rozrachunku bardziej to jednak 
odpowiadało potrzebom nowoczesnego 
systemu gospodarczego niż tradycyjnego 
rybołówstwa czy hodowli. Kobiety 
uczęszczające na zajęcia szybko ulegały 
zniechęceniu, ponieważ w programie na 
ogół nie uwzględniano posiadanej przez 
nie tradycyjnej wiedzy i umiejętności 
w rolnictwie.

Aby zachęcić kobiety do nauki 
czytania, a następnie podtrzymać ich 
zainteresowanie, zaczęto skupiać się na 
poezji ustnej, czyli mówionej; w tym celu 
opracowano nowy program: „Nauka 
czytania przez poezję”. Inspirację czerpano 
ze znaczącej roli, jaką w jemeńskim 
społeczeństwie odgrywa tradycja ustna; 
aby wyrazić swoje uczucia i poglądy, 
Jemeńczycy nierzadko sięgają po 
krótkie wiersze i rymowane przysłowia. 

Kobiety często komponują własne pieśni, 
a następnie śpiewają je przy pracach 
domowych lub polowych.

Na początku zachęcano uczestniczki do 
poruszania interesujących dla nich kwestii. 
Kobiety układały poezję i przysłowia, 
a później zapisywały je na dużych kartach 
papieru zawieszonych na ścianie. W ten 
sposób głosy stawały się tekstami; na 
ich podstawie uczestniczki uczyły się 
rozpoznawać litery alfabetu. Rozdawano 
również drukowane wersje tekstu, dzięki 
czemu każda z kobiet mogła nauczyć 
się odczytywać własne słowa w formie 
drukowanej. Tak więc materiały szkoleniowe 
tworzyły same uczące się kobiety. 
Po zakończeniu programu wszystkie 
uczestniczki otrzymały oprawiony zbiór 
stworzonych podczas zajęć tekstów.

Rezultaty projektu pilotażowego były 
znakomite. Procent porzucających 
naukę kobiet był niewielki, a skuteczność 
nauczania wysoka: 72% uczestniczek 
pierwszego i 63% drugiego etapu nauczyło 
się czytać i pisać; prawie wszystkie 
wyraziły chęć kontynuowania nauki. 
Członkowie rodzin zaczęli traktować 
uczestniczki z większym szacunkiem, 
wzrosło też społeczne zainteresowanie 
kształceniem dorosłych kobiet. Kobiety 
zaczęły brać czynny udział w wyborach, 
tworzyć poruszającą różne kwestie poezję, 

a niektóre rozwinęły nawet nowe gatunki 
poetyckie. Sukces programu miał olbrzymie 
znaczenie, tym bardziej że tradycja 
kobiecej poezji, zazwyczaj śpiewanej, 
jest obecnie zagrożona poprzez nowe 
media i neokonserwatywny światopogląd, 
umniejszający wartość tradycyjnych 
kobiecych pieśni i opowieści.

„Nauka czytania przez poezję” to przykład 
projektu, w ramach którego wykorzystanie 
ustnej tradycji i ustnych środków wyrazu 
rozbudziło wśród uczniów, przede 
wszystkim kobiet, zainteresowanie 
kształceniem osób dorosłych. To 
z kolei wzmocniło i zwiększyło wartość 
zagrożonych tradycji ustnych. 

Więcej informacji o projekcie można 
uzyskać pod adresem: 
www.najwaadra.net/literacy.html

Tekst udostępniono za zgodą Najwy Adry

Program zwalczania analfabetyzmu za pomocą tradycyjnej 
poezji ustnej: przypadek wiejskich kobiet w Jemenie

Forum stanowiło również okazję 
do poinformowania lokalnej opinii 
publicznej o postępach w zakresie 
rejestracji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Prowincji Zachodniej. 
W drugiej połowie listopada 2008 roku, 
w ramach przygotowań do forum, 
czterdziestu czterech przedstawicieli, 
wodzów i ich asystentów zebrało się, aby 
wspólnie obradować nad Konwencją 
z 2003 roku i sporządzić listę elementów 
niematerialnego dziedzictwa, które w ich 
społecznościach lokalnych uważane są 
za szczególnie cenne. Pośród dotychczas 
uznanych elementów znajdują się praktyki 

i rytuały związane z inicjacją, narodzinami, 
małżeństwem, śmiercią, żywnością 
i przygotowywaniem żywności, napojami, 
samorządnością, architekturą, roślinami 
leczniczymi i źródłami wody, a także 
sztuki widowiskowe, tradycja ustna i języki 
plemienne.
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Koutammakou, krajobraz kulturowy 
położony na północnym wschodzie 
Togo, wzdłuż granicy z Beninem, 
stanowi schronienie ludu Batammariba. 
Wznoszone z gliny domy z wieżyczkami, 
tzw. takyiènta, stanowią niezwykły 
przykład tradycyjnego systemu 
osadnictwa, który pozostaje wciąż żywy, 
aktywny i zmienny; rytuały, tradycje 
i twórczość plemienia pozostają w bliskim 
związku z przyrodą. Batammariba 
żyją w zgodzie z szeregiem silnych 
tradycyjnych reguł, które wyznaczają 
pewne obszary przestrzeni, takie jak 
święte źródła, kamienie, gaje lub miejsca 
wykonywania określonych praktyk 
kulturowych, na przykład związanych 
z inicjacją. Niektóre części takyiènt 
odgrywają ważną rolę w ceremoniach 
plemiennych i stanowią odzwierciedlenie 
kosmosu Batammariba. 

Wpisanie Koutammakou na Listę 
światowego dziedzictwa w 2004 
roku spowodowało szereg przemian; 
pociągnęło za sobą między innymi 
masowy napływ turystów, których 
przybycie zakłóciło tradycyjny sposób 
życia Batammariba. W 2007 roku UNESCO, 
przy udziale społeczności lokalnej 
i w ścisłej współpracy z krajowym 
Ministerstwem Kultury i Edukacji, 
rozpoczęło dwuletni pilotażowy program, 
mający na celu ochronę niematerialnego 
dziedzictwa regionu, w tym języka 
Litammari, którym posługują się 
Batammariba.

Jednym z celów programu jest 
promocja zrównoważonej, szanującej 
lokalne obyczaje turystyki. Oznaczono 
na mapie święte miejsca w każdej 
z wiosek Koutammakou, aby zapobiec 
zapuszczaniu się w te rejony turystów. 
Zbudowano również otwarty dla 
zwiedzających model takyiènty, 
w którym można nieodpłatnie poznać 
otoczenie, w jakim żyje lud Batammariba. 
Wybranych przedstawicieli Batammariba 
przeszkolono do pełnienia funkcji 
przewodników, przyjmowania turystów 
i objaśniania lokalnej kultury.

Informacje dotyczące zachowania 
zgodnego z obowiązującymi 
w Koutammakou regułami kulturowymi 
są teraz łatwo dostępne dla turystów, 
badaczy i twórców filmowych. Sprzyja to 
krzewieniu turystyki szanującej lokalne 
obyczaje, a jednocześnie zwiększa 
wiedzę o bogactwie materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludu Batammariba.

Łącząc ochronę materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa, takie 
podejście sprzyja zachowaniu krajobrazu 
kulturowego Koutammakou i pomaga 
społeczności Batammariba przekazywać 
tradycyjną wiedzę i umiejętności 
przyszłym pokoleniom.

L Batammariba 
wróżący przed 
tradycyjną chatą 
„takyiènta”
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Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez 
zrównoważoną turystykę: przypadek ludu Batammariba zamieszkującego 
Koutammakou, miejsce światowego dziedzictwa w Togo

Przykłady działań



Wietnam, poza charakterystycznym 
lalkarstwem wodnym, może się 
poszczycić szeregiem mniej znanych 
lokalnych tradycji lalkarskich. Jedną 
z nich jest tradycja przedstawień 
z wykorzystaniem kukiełek na kijach, 
praktykowana od co najmniej pięciu 
pokoleń przez Tajów zamieszkujących 
wioskę Tham Roc w Prowincji Thai 
Nguyen, na północ od Hanoi. Kiedy 
w 1997 roku Wietnamskie Muzeum 
Etnograficzne zleciło wykonanie zestawu 
kukiełek do swoich zbiorów, lalkarze nie 
występowali już od kilku dziesięcioleci. 
Zachęceni zainteresowaniem muzeum, 
mieszkańcy Tham Roc zaczęli się jednak 
zastanawiać, czy nie byłoby możliwe 
wznowienie przedstawień.

Zatrudniony w Muzeum Etnograficznym 
badacz pochodzenia tajskiego, La 
Cong Y, zaproponował, aby dział 
audiowizualny sporządził etnograficzną 
dokumentację filmową tradycji 
lalkarskiej. Muzeum uzyskało wsparcie 
finansowe oddziału Fundacji Forda 
z siedzibą w Hanoi i już wkrótce jego 
pracowników przeszkolono w zakresie 
technik dokumentacji filmowej 
i montażu. W 1999 roku zespół przystąpił 
do pracy w Tham Roc. 

Bezpośrednią przeszkodę 
w dokumentacji stanowił fakt, że 
mieszkańcy wioski nie wystawiali już 

przedstawień kukiełkowych; odrzucili 
je jako relikt dawnych przesądów na 
fali rewolucyjnego ferworu w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Na szczęście kukiełki umieszczono 
starannie w drewnianych skrzyniach 
i schowano między krokwiami domu 
jednego z członków starszyzny 
wioskowej. Opiekunowie tradycji wyjaśnili 
jednak filmowcom, że mieszkańców 
wioski nie będzie łatwo namówić do 
ich wyciągnięcia, mogą bowiem w ten 
sposób niechcący obrazić duchowych 
patronów kukiełek. Przed otwarciem 
skrzyń i ponownym wykorzystaniem lalek 
konieczne było odprawienie specjalnych 
obrzędów.

Wreszcie kukiełki wydobyto na światło 
dzienne i ożywiono w obecności kamer. 
Etnograficzne nagranie wymagało 
momentu kulminacyjnego. Cóż mogło 
lepiej nadać się do tego celu, niż 
pierwsze od dziesięcioleci widowisko 
kukiełkowe w Tham Roc? Mieszkańcy 
wioski z entuzjazmem przystąpili do 
pracy; dziadkowie uczyli wnuków, a także 
– po raz pierwszy w historii – wnuczki, 
jak poruszać kukiełkami i opowiadać 
starożytne opowieści. Spektakl, który 
zarejestrowano na potrzeby muzeum, nie 
był ostatnim. Zachęceni sukcesem filmu, 
lalkarze z Tham Roc jeszcze kilkakrotnie 
występowali w swojej prowincji 

i w Muzeum Etnograficznym w Hanoi. 
Jak zauważył były dyrektor muzeum, 
Nguyen Van Huy: „odnowiono tradycyjne 
umiejętności, niezbędne przy tworzeniu 
kukiełek i ich ożywianiu (…) wzmocniły 
się więzy między członkami społeczności 
– wszystko to dzięki projektowi 
dokumentacji”.

Dokumentacja i rewitalizacja lalkarstwa  
w wietnamskiej wiosce Tham Roc

J Ma Quang Chong 
i Ma Quang Eng 
uczą się poruszać 
kukiełkami w wiosce 
Tham RocFo
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W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku Austriacka Akademia Nauk 
w Wiedniu współpracowała z Instytutem 
Badań Papuaskich nad udostępnieniem 
zgromadzonych w Phonogrammarchiv 
papuaskich nagrań dźwiękowych 
szerszej publiczności. W 2000 roku 
wydano zestaw składający się z pięciu 
płyt CD z muzyką, opowieściami 
i materiałem lingwistycznym; do 
zestawu dołączono płytę CD zawierającą 
oryginalną dokumentację z 223 stronami 
angielskiego tłumaczenia, całość zaś 
uzupełniono o aktualne informacje 
o znaczeniu zbiorów i osobach, które je 
opracowały*.

Większość nagrań zarejestrował austriacki 
antropolog Rudolf Pöch w latach 1904-
1906 w trzech różnych regionach Papui-
Nowej Gwinei. Zbiory zawierają również 
nagranie papuaskiego nastolatka, które 
sporządził w 1907 roku w Europie o. 
Wilhelm Schmidt, a także wiele innych 
materiałów przywiezionych z Papui-
Nowej Gwinei w latach 1908-1909 
przez o. Josefa Winthuisa, pierwszego 
misjonarza zajmującego się nagraniami 
z terenu w tym kraju. Zestaw rozesłano 
najpierw instytucjom i ośrodkom kultury 
w Papui-Nowej Gwinei, rozgłaszając 
akcję wśród opinii publicznej za 
pośrednictwem lokalnej prasy i stacji 
radiowych. Niewiele osób wiedziało 
wówczas, że takie historyczne nagrania 
w ogóle istnieją; zainteresowanie 
nimi i ich wykorzystaniem było zatem 
nieznaczne. Od niedawna jednak 
z możliwości porównania zachowanych 
nagrań z dzisiejszymi praktykami 
korzystają szczególnie językoznawcy 
i muzykolodzy. Cenne okazują się 
zwłaszcza pierwsze nagrania Tok Pisin, 
czyli nowogwinejskiego pidżynu, który 
jest obecnie najczęściej używanym 
językiem w kraju. 

Niektóre nagrania dokumentują uroczyste 
pieśni, których już od dawna się nie 
wykonuje, ponieważ zostały zakazane 
przez misjonarzy lub zastąpione pieśniami 
zapożyczonymi od sąsiednich grup. Takie 
tradycje pamięta się obecnie jedynie 
w formie bardzo fragmentarycznej. 
Nagrania, uzupełnione o fotografie 
wykonane podczas pierwotnych 

badań terenowych, pozwalają ponadto 
potwierdzić sposób wykonywania 
współczesnych praktyk, służąc jako 
dowód, że pewne tradycje są właściwie 
podtrzymywane. 

Ponieważ zarejestrowano nazwiska wielu 
śpiewaków, członkowie społeczności mają 
dziś możliwość usłyszenia głosów swoich 
przodków. Lokalne grupy wykonawców 
wykorzystują nagrania również po to, by 
zachęcić starszych mieszkańców wioski 
do przypomnienia sobie praktyk z czasów 
młodości, a następnie do przekazania 
ich kolejnym pokoleniom. Gdyby nie 
punkt wyjścia, jaki stanowią zachowane 
fragmenty, takie próby rewitalizacji byłyby 
niemalże niemożliwe.

Stare, przechowane po drugiej stronie 
świata nagrania mają dziś dla Papui-
Nowej Gwinei wielką wartość. Dają 
świadectwo praktykom kulturowym, które 
w przeciwnym razie zostałyby utracone, 
i wzmacniają tradycję przodków. Ludzie, 
których nagrano od dawna już nie żyją, 
ich głosy wciąż jednak na wiele sposobów 
inspirują pokolenia ich potomków.

* Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv 

der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 

Gesamtausgabe der historischen Bestände 1899 -1950. 

Series 3: Papua New Guinea (1904 -1909). Dietrich 

Schüller (ed.), commentary by Don Niles 

(www.oeaw.ac.at/verlag). 

Współczesna wartość starych nagrań:  
przypadek Papui-Nowej Gwinei

Tekst udostępniono za zgodą 
Dona Nilesa (Instytut Badań 
Papuaskich) oraz Dietricha 
Schüllera (Austriacka Akademia 
Nauk)

K Mężczyźni 
z plemienia Baifa 
śpiewają do fonografu. 
Zdjęcie wykonane 
podczas nagrywania 
przez Rudolfa Pöcha 
fonogramu 524, Cape 
Nelson, 12 listopada 
1905 rok
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Tradycyjne gry planszowe od dawna 
stanowią ważny rodzaj rozrywki dla 
koczowniczych społeczności Rogu Afryki. 
Praktykowaniu i przekazywaniu wiedzy 
na ten temat zagrażają obecnie proces 
urbanizacji i efekty globalizacji.

W 2007 roku UNESCO rozpoczęło 
program rewitalizacji tradycyjnych gier 
planszowych we wszystkich grupach 
wiekowych. W ramach tego programu 
Ośrodek Studiów i Badań w Dżibuti 
zrealizował badania terenowe w różnych 
częściach kraju; przeprowadzono 
wywiady z doświadczonymi graczami 
i zebrano informacje dotyczące 
praktyki, funkcji i historii gier. Wyniki 
posłużyły lokalnej organizacji Paix & Lait 
do produkcji modelowego zestawu 
zawierającego wszystkie niezbędne 
materiały do gier.

W grudniu 2007 roku Ministerstwo 
Kultury zorganizowało pierwszy 
krajowy turniej tradycyjnych gier 
planszowych. W wydarzeniu wzięło 
udział 120 uczestników, którzy pięli się 
po szczeblach eliminacji najpierw na 
poziomie regionalnym, a następnie na 
poziomie krajowym. Turniej był obszernie 
relacjonowany przez krajowe media.

Wzrósł entuzjazm społeczeństwa dla 
gier. Korzystając ze stworzonego przez 

Ochrona tradycyjnych gier planszowych ludu Afar 
i Somalijczyków z Rogu Afryki
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siebie zestawu, stowarzyszenie Paix & 
Lait zorganizowało na Uniwersytecie 
w Dżibuti i w szkołach średnich na 
terenie całego kraju cykl warsztatów, 
podczas których doświadczeni 
gracze uczyli uczestników zasad gier 
tradycyjnych, a jednocześnie wyjaśniali 
wartość i funkcję tych elementów 

niematerialnego dziedzictwa. Uczniów 
zachęcano do gry również w czasie 
wolnym i w ramach zajęć pozalekcyjnych. 
Po zakończeniu programu zaangażowany 
w jego realizację zespół przeanalizował 
wyniki i opracował strategię krajowego 
planu ochrony tradycyjnych gier ludu Afar 
i Somalijczyków.

J Pokaz tradycyjnej 
gry „Ri’yo Ka Dhalis” 
podczas inauguracji
projektu w lutym 
2007 roku

L Zestaw zawierający 
wszystkie elementy 
potrzebne do tradycyjnych 
gier planszowych z Rogu 
Afryki

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy, zapewniając im 
poczucie tożsamości i ciągłości i przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
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Na wyspie Vanuatu przedmioty takie jak 
świńskie kły, plecione maty i naszyjniki 
z muszli posiadają powszechnie 
uznawaną wartość kulturową. Mają także 
wartość ekonomiczną ze względu na ich 
wykorzystanie w lokalnej gospodarce, 
a także są wyznacznikiem statusu 
społecznego 

W 2007 roku Ośrodek Kultury Vanuatu 
(VKS) rozpoczął program mający na celu 
wzmocnienie i promocję tradycyjnej 
bankowości opartej na tradycyjnych 
przedmiotach zamiast na pieniądzach. 
Dzięki wsparciu UNESCO, wolontariuszy 
terenowych VKS, których rekrutowano 
spośród zmotywowanych członków 
społeczności, wyposażono w niezbędne 
materiały, takie jak ogrodzenia i druty 
kolczaste pozwalające na zabezpieczenie 
pozycji w lokalnym systemie 
gospodarczym; musieli zapłacić za nie 
tradycyjnymi przedmiotami. Rezultatem 
takiej wymiany był wzrost stałej produkcji 
tradycyjnych przedmiotów, co z kolei 
stymulowało dochody i zachęcało do 
ożywiania tradycyjnych dla Vanuatu 
wartości i praktyk.

Badania terenowe pozwoliły wyłonić 
społeczności, w których tradycyjna 
bankowość miała szansę szczególnie 
dobrze się rozwinąć. Następnie 
opracowano strategie promujące 
produkcję i magazynowanie różnych 
tradycyjnych wyznaczników bogactwa. 
Ruszyła ogólnokrajowa kampania 
mająca na celu zwiększenie świadomości 
funkcji i wartości tradycyjnych koncepcji 
gospodarczych. Władze Vanuatu ogłosiły 
rok 2007 Rokiem Gospodarki Tradycyjnej. 
Pozwoliło to scementować gospodarki 
tradycyjne i ochronę związanej z nimi 
wiedzy i praktyk w ramach polityki 
rządowej. Program odniósł sukces 
dzięki zaangażowaniu zarówno 
przywódców lokalnych społeczności, 
jak i przedstawicieli rządu. VKS czynnie 
korzystał z pomocy swojej wyjątkowej 
sieci pracowników terenowych, która 
miała niespotykany w przypadku Vanuatu 
zasięg i okazała się najbardziej efektywną 
siecią społeczną w rejonie Pacyfiku, 
skutecznie rozszerzając oddziaływanie 
programu na cały kraj.

Tradycyjna bankowość na wyspie Vanuatu

L Wódz Paul Tahi 
Hubwehubwen 
Vanua z północnej 
wyspy Pentecost, 
Prezydent Narodowej 
Rady Wodzów 
Malvatumauri, 
ozdobiony kłami 
świni, matami 
„Bari memea” 
i naszyjnikiem z muszli 
„Homu”, Port Vila, 
wrzesień 2004 rok

 
J Pochód, który 
odbył się 18 listopada 
2006 roku w Port 
Vila dla uczczenia 
decyzji rządu 
Vanuatu o ogłoszeniu 
roku 2007 Rokiem 
Gospodarki 
Tradycyjnej
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W wyniku ponad stuletnich badań 
i dokumentacji udało się zgromadzić 
w archiwach państw wschodnioeuropejskich 
olbrzymie zbiory nagrań muzycznych 
oraz powiązanej z nimi dokumentacji 
fotograficznej, audiowizualnej i pisanej 
dotyczącej tradycyjnej muzyki. Gdy w 2003 
roku UNESCO przyjęło Konwencję, zaczęto 
poszukiwać nowych zastosowań dla 
tych archiwów, wykraczających poza ich 
tradycyjną rolę w dziedzinie nauki i oświaty. 
Zgromadzone w nich materiały coraz 
częściej służą wzmacnianiu i rewitalizacji 
tradycji muzycznych i tanecznych 
w lokalnych społecznościach.

We współpracy z partnerskimi instytutami 
europejskimi Instytut Muzykologii 
Węgierskiej Akademii Nauk opracował 
projekt o nazwie „Otwarte archiwa 
muzyczne w sieci”, którego celem było 
zapewnienie szerokiej publiczności łatwego 
i darmowego dostępu do bezcennych baz 
danych dotyczących pieśni i tańca. „System 
Bartóka”, który jest już dostępny na stronie 
Instytutu (www.zti.hu), zawiera ponad 14 

000 tradycyjnych pieśni i dotyczących 
ich informacji, zebranych przez Bélę 
Bartóka i Zoltána Kodálya oraz ich 
współpracowników i następców w latach 
1896-1940. Baza danych „Musical Sound 
Publications”, dostępna na tej samej stronie, 
zawiera kolejne 6000 tradycyjnych pieśni 
i melodii, które opublikowano na płytach 
winylowych, kasetach magnetofonowych 
lub innych nośnikach w latach 1950-2000.

Wyszukiwarka bazy danych jest 
zintegrowana z mapą, która umożliwia 
członkom społeczności odnalezienie 
utworów muzycznych pochodzących 
z ich regionu. Odwiedzający stronę 
mogą odsłuchać i skopiować dowolny 
utwór. Internetowe bazy danych są 
odwiedzane przez społeczności, które 
w coraz większym stopniu włączają dawną 
dokumentację muzyczną do programów 
nauczania i programów kulturalnych. 
W zamian za to społeczności te na 
bieżąco dokumentują swoją współczesną 
twórczość muzyczną.

Dokumentacja węgierskiego dziedzictwa muzycznego
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J Béla Bartók 
rejestruje muzykę 
ludową w Jürük na 
terenie Anatolii

L Béla Bartók dokonuje 
transkrypcji muzyki 
ludowej z nagrania 
fonograficznego

k György Martin nagrywa 
pieśni ludowe śpiewane 
przez węgierską Cygankę

Tekst udostępniono za zgodą Laszla Felföldi, Instytut Muzykologii 
Węgierskiej Akademii Nauk
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Tradycyjny taniec Cocolo wykształcił 
się w połowie XIX wieku w Republice 
Dominikany pośród mówiących karaibską 
odmianą angielszczyzny napływowych 
robotników. Społeczność ta zachowywała 
kulturową i językową odrębność; 
zakładała własne kościoły, szkoły, 
instytucje charytatywne i towarzystwa 
wzajemnej pomocy. Najbardziej 
charakterystycznym wyrazem ekspresji 
kulturowej tej grupy były tradycyjne 
widowiska taneczne, które łączyły w sobie 
elementy tańca i muzyki, inspirując 
się afrykańską stylistyką uzupełnioną 
o elementy zaczerpnięte z tradycji 
europejskich.

Widowiska taneczne są wystawiane 
podczas Bożego Narodzenia, w Dzień 
Świętego Piotra, a także podczas zabaw 
karnawałowych. W przedstawieniach 
przeplatają się wątki i gatunki 
zaczerpnięte z różnych kultur, w tym 
kolędy bożonarodzeniowe, maskarady 
oraz adaptacje sceniczne znanych 
opowieści i motywów, takich jak Dawid 
i Goliat, Moko-Yombi czy kowboje 
i Indianie. 

Obecnie potomkowie Cocolo są 
dobrze zintegrowani z dominikańskim 
społeczeństwem i rozproszeni na terenie 
całego kraju. Podczas gdy starszyzna 
nadal posługuje się w domu karaibską 
odmianą angielskiego, większość 
członków społeczności komunikuje się po 
hiszpańsku. W konsekwencji zagrożona 
jest tradycja widowisk tanecznych. 

Obecnie pozostała już tylko jedna 
trupa złożona ze starszych wiekiem 
aktorów, którzy czynnie angażują się 
w przekazywanie tej tradycji młodszym 
pokoleniom. UNESCO, przy ścisłej 
współpracy z członkami społeczności, 
opracowało projekt mający przyczynić 
się do jej rewitalizacji. Za cel postawiono 
sobie poprawę warunków praktykowania 
tradycji poprzez wzbudzanie społecznego 
nią zainteresowania i zwiększanie 
nakładów finansowych. 

Głównym wydarzeniem w ramach 
projektu był festiwal, który odbył się po 
raz pierwszy w grudniu 2007 roku w San 
Pedro de Macorís, liczącej 200 lat kolebce 
ludu Cocolo. Festiwal ten, noszący 
nazwę Good Morning Wavaberry (tytuł 
tradycyjnej pieśni), podkreślał wkład 
tej społeczności w kulturę Dominikany. 
Zapewnił również jej członkom możliwość 
przedyskutowania strategii ochrony ich 
własnych tradycji kulturowych i przyczynił 
się do zwiększenia świadomości 
dotyczącej dziedzictwa niematerialnego 
na poziomie krajowym. Innym 
szczególnie istotnym rezultatem projektu 
była rejestracja prawna społeczności 
Cocolo, co w dłuższej perspektywie 
pozwoli zabezpieczyć oficjalny status 
osób kultywujących tradycję i ich miejsce 
w dominikańskim społeczeństwie.

Tradycja widowisk tanecznych Cocolo,  
Republika Dominikany

JL Pierwszy Festiwal 
Kultury Cocolo na 
ulicach San Pedro de 
Macorís, Republika 
DominikanyFo
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Szaszmakom to klasyczna tradycja 
muzyczna Azji Środkowej, która 
przez ponad tysiąc lat rozwijała się 
w ośrodkach miejskich dzisiejszego 
Tadżykistanu i Uzbekistanu; wiąże się 
ona ściśle z miastami takimi jak Buchara 
i Samarkanda. Słowo „szaszmakom” 
oznacza dosłownie „sześć makomów”; 
„makom” to szczególny rodzaj wzorca 
muzycznego, łączącego muzykę 
instrumentalną z sekcją wokalną. 
Śpiewakowi lub śpiewakom towarzyszy 
orkiestra złożona z lutni, skrzypiec, 
bębnów obręczowych i fletów.

Praktyka szaszmakom wymaga od 
muzyków szczególnego nauczania, 
w którym ważny jest ustny przekaz 
między mistrzem a uczniem, ponieważ 
standardowa notacja jest bardzo 
ogólna. Od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku wielu artystów tego 
nurtu wyjechało z kraju. Po uzyskaniu 
niepodległości w 1991 roku Tadżykistan 
i Uzbekistan podjęły starania o ochronę 
tradycji szaszmakom, ale jedynie nieliczni 
artyści wciąż tworzyli w lokalnej stylistyce. 

W 2005 roku UNESCO rozpoczęło 
dwuletni program obejmujący cykle 
szkoleniowe i warsztaty mistrzowskie, 
wykonywanie tradycyjnych 
instrumentów, przygotowanie rejestru, 

wsparcie archiwów oraz publikację prac 
naukowych i nagrań.

Elementem programu był zorganizowany 
wspólnie przez oba państwa w listopadzie 
2006 roku Międzynarodowy Festiwal 
Wykonawców Szaszmakom, który odbył 
się w stolicy Tadżykistanu – Duszanbe. 
Dzięki wspólnym występom artystów 
tadżyckich i uzbeckich wydarzenie stało 
się świętem międzykulturowego dialogu 
i wzajemnego porozumienia. Festiwal 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
mediów; wkrótce potem zorganizowano 
panel poświęcony ochronie tradycji 
szaszmakom, w którym wzięli udział 
naukowcy, wykonawcy i kompozytorzy 
z obu krajów.

Program zjednoczył artystów 
kultywujących tradycję szaszmakom po 
obu stronach granicy, co z pewnością 
przyczyni się do jej kontynuacji. Stał się 
również bodźcem do zorganizowania 
warsztatów mistrzowskich poświęconych 
wykonywaniu instrumentów 
i technikom gry; z kolei w Narodowym 
Konserwatorium w Duszanbe 
(Tadżykistan) oraz Instytucie Badawczym 
Sztuk Pięknych w Taszkiencie (Uzbekistan) 
rozpoczęto prowadzenie rejestrów 
i organizację szkoleń.

Szaszmakom – ochrona wspólnego dziedzictwa  
w Uzbekistanie i Tadżykistanie

Tambur, odmiana 
lutni z wydłużoną 
szyjką, jest często 
wykorzystywany  
w tradycji 
szaszmakom
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Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe
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