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Niematerialne dziedzictwo kulturowe,

którego  ochrony   –  ratyfikując

Konwencję  UNESCO  podjęła  się

Polska  w  roku  2011  –  jest

zdefiniowane  jako  praktyki,

wyobrażenia,  przekazy,  wiedza  

i  umiejętności  (…)  które  wspólnoty,

grupy  i,  w  niektórych  przypadkach,

jednostki  uznają  za  część  własnego

dziedzictwa  kulturowego.  Jest  ono,

przekazywane  z  pokolenia  na

pokolenie, stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody 

i  ich  historią  oraz  zapewnia  im poczucie  tożsamości  i  ciągłości.  Aby  właściwie  zrozumieć  istotę  tego

zagadnienia należy przywoływać tak sformułowany zapis w całości, dając tym samym możliwość wskazania

depozytariuszom tradycji, czym dla nich jest ich własne niematerialne dziedzictwo kulturowe, mając na

uwadze, że we wszystkich działaniach związanych z ochroną tego dziedzictwa w centrum zainteresowania

jest przede wszystkim człowiek - nie zwyczaj, obrzęd czy umiejętność.

Wiedza o istnieniu międzynarodowego traktatu stwarzającego ramy prawne, administracyjne i finansowe

w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest Konwencja UNESCO z 2003 roku,
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jest  w  Polsce  niewielka.  Temat  ten  jest  słabo  spopularyzowany,  ale  świadomość  rangi  i  znaczenia

niematerialnego dziedzictwa kulturowego w życiu społecznym wzrasta.

Ważne wydaje się dotarcie do liderów

lokalnych  społeczności,  do  tych  osób,

które znając miejscowe realia przekażą

informacje  o  Konwencji  i  zachęcą  do

aplikowania  na  Krajową  listę

niematerialnego  dziedzictwa

kulturowego. Na liście tej, prowadzonej

przez  MKiDN  we  współpracy  

z Narodowym Instytutem Dziedzictwa,

aktualnie  wpisano  już  17  zjawisk  

z różnych regionów Polski; nie ma tam

natomiast  żadnego  wpisu  z  Dolnego

Śląska.  Co  więcej  w  naszym  regionie

zainteresowanie możliwością wpisu na tę listę jest bardzo małe, a wynika to przede wszystkim z braku

wiedzy  zarówno  na  temat  tego  czym  jest  dziedzictwo  niematerialne,  jak  i  nieznajomości  procedur

wnioskowania o ten wpis.  Ponadto na Dolnym Śląsku – w regionie o przerwanej  ciągłości  kulturowej,

identyfikacja  zjawisk  dziedzictwa  niematerialnego  jest  szczególnie  trudna.  Najczęściej  nie  mają  one

jednoczesnego związku z  miejscem i  jego  obecnymi  mieszkańcami.  Poszczególne  zjawiska  mogą  mieć

genezę  w  niemal  każdym  regionie  przedwojennej  Rzeczypospolitej  lub  nawet  poza  jej  granicami.  

Po II wojnie światowej nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności i region stał się terenem wyjątkowo

zróżnicowanym kulturowo,  narodowo  i  religijnie.  W roku  1945  ziemie  te  opuścili  jego  dotychczasowi

mieszkańcy,  a  zasiedlili  je  osadnicy  z  ziem  utraconych  przez  II  Rzeczypospolitą,  głównie  Kresów

Wschodnich. Polacy i przedstawiciele innych narodowości: Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Karaimi, Romowie,  

a także potomkowie dawnych polskich emigrantów przybywający z Bośni, Bukowiny rumuńskiej, Francji  

i Belgii. Własnej szansy życiowej poszukiwali tu mieszkańcy innych ziem Polski, a zwłaszcza przeludnionych

wsi kieleckich i rzeszowskich; na Dolny Śląsk przybywali również powracający do Polski z frontu żołnierze.

W roku 1947 w ramach tzw. Akcji Wisła osiedlono tu Ukraińców, Łemków i Bojków. W latach 1948 – 1950,

po klęsce poniesionej w wojnie domowej, na Dolny Śląsk licznie trafiali uchodźcy - Grecy i Macedończycy.
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Wytypowanie  zjawisk  kwalifikujących  się  do  wpisu  na  Krajową  listę  niematerialnego  dziedzictwa

kulturowego oraz przekonanie depozytariuszy o konieczności zapewniania ich  ochrony, wymaga szeroko

podjętych działań popularyzacyjnych i promocyjnych związanych z Konwencją UNESCO. Jednym z takich

przedsięwzięć  mających  na  celu

podniesienie  świadomości  na  temat

niematerialnego  dziedzictwa

kulturowego,  budowanie  lokalnego

potencjału  na  Dolnym  Śląsku  stał  się

projekt  „Niematerialne  Dziedzictwo

Regionu i Skarby Kultury Europejskiej”,

dofinansowany  ze  środków  Ministra

Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,

przygotowany i przeprowadzony przez

Polskie  Towarzystwo  Ludoznawcze  

w  partnerstwie  z  Muzeum

Etnograficznym  Oddziałem  Muzeum

Narodowego  we  Wrocławiu.

Rozpoczęła  go wystawa pt.  „Skarby  europejskiej  kultury  tradycyjnej”  otwarta  2.09.2016 r.  pokazująca

najcenniejsze zabytki niematerialnego dziedzictwa kulturowego poszczególnych krajów europejskich, te,

które zostały wpisane na Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – Listę Reprezentatywną Niematerialnego

Dziedzictwa Ludzkości oraz Listę Obiektów Wymagających Pilnej Ochrony. Za pomocą opisów, fotografii,

filmów, nagrań dźwiękowych oraz eksponatów prezentowanych jest na wystawie 91 zjawisk. W trakcie

trwania wystawy pokazywane są także niezależnie  dwie inne ekspozycje  poświęcone niematerialnemu

dziedzictwu kulturowemu: ”Ceramika z Horezu” i „Szopki krakowskie”. Ważnym dopełnieniem wystawy

jest  prezentacja  na  mobilnych  planszach  umieszczonych  przed  siedzibą  Muzeum,  zjawisk  z  zakresu

niematerialnego dziedzictwa, które zostały wpisane na polską Krajową listę niematerialnego dziedzictwa 

i  mogą  tym samym być  –  po  dopełnieniu  niezbędnej  procedury  –  skierowane  do  rozpatrzenia  przez

Komitet UNESCO jako zjawiska, które będą umieszczone na listach światowych. Wystawa upowszechnia

wiedzę o Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

o możliwościach kierowania wniosków na listę krajową, a przede wszystkim o konieczności objęcia zjawisk

z tego zakresu wszechstronną ochroną i poszanowaniem, zapewnienia warunków do ich kultywowania  

i wzmożenia związanych z nimi działań edukacyjnych.
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Ta baza stała się punktem wyjścia dla działań warsztatowych i popularyzacyjnych. Pierwszym spotkaniem 

o  szerokim  spektrum  odbioru  było  92  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Polskiego  Towarzystwa

Ludoznawczego  w  Muzeum  Etnograficznym  we  Wrocławiu  w  dniu  25.09.br.  z  udziałem  członków

Towarzystwa  z  różnych  regionów

Polski,  a  także  gości  zagranicznych,

m.in.  z  Bułgarii,  Czech,  Słowacji  

i  Ukrainy.  Dyskusja  i  wymiana

doświadczeń  między  uczestnikami

spotkania  wykazała  skalę  trudności  

w  dotarciu  do  potencjalnie

zainteresowanych. Nie jest to problem

tylko  Dolnego  Śląska.  Narodowy

Instytut  Dziedzictwa  wraz  ze  swoimi

regionalnymi  oddziałami  w  miastach

wojewódzkich  mający  w  swych

kompetencjach  działania  związane  

z ochroną niematerialnego dziedzictwa

kulturowego,  nie  ma  możliwości

skutecznego  dotarcia  do  wszystkich

zjawisk,  które  potencjalnie  kwalifikują

się  na  listę.  Zgłoszenie  elementu

niematerialnego  dziedzictwa

kulturowego musi zawsze odbywać się

przy  szerokim  zaangażowaniu

związanych  z  danym  zjawiskiem

społeczności  (tzw. depozytariuszy)  i  za

ich świadomą, dobrowolną zgodą.
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Kolejnym  ważnym  działaniem  popularyzującym,  promującym  i  edukacyjnym  temat  niematerialnego

dziedzictwa  kultury  były  Dni  Otwarte  wokół  wystawy  „Skarby  europejskiej  kultury  tradycyjnej”

zaplanowane na 4,  5 i  6 listopada 2016 roku.  Druki  z programem wykładów, koncertów, warsztatów  

i  listem  przewodnim  zostały  rozesłane  drogą  elektroniczną,  a  także  pocztą  tradycyjną  do  Gminnych

Ośrodków Kultury, organizacji pozarządowych działających w regionie, kół gospodyń wiejskich, lokalnych

władz  samorządowych,  studentów

Uniwersytetu  Wrocławskiego  

z  zaproszeniem  do  udziału  

w  wybranych  lub  we  wszystkich

spotkaniach.  W  pierwszym  dniu

wykładem  wprowadzającym  było

wystąpienie  Elżbiety  Berendt  –

kierownika  Muzeum

Etnograficznego,  członka  Rady

Programowej Narodowego Instytutu

Dziedzictwa  przy  MKiDN  pt.

„Niematerialne  dziedzictwo

kulturowe  –  jego  ochrona  

i  znaczenie  dla  lokalnej

społeczności”. Krzysztof Czartoryski –

koordynator  regionalny  NID  ds.

niematerialnego  dziedzictwa

kulturowego  w  wystąpieniu  

pt.  „Procedura  przygotowania  

i  składania wniosku o wpis  zjawiska

na  krajową  listę  niematerialnego

dziedzictwa  kulturowego”

przedstawił  metody  inwentaryzacji,

dokumentacji,  ochrony  i  przekazu

zjawisk  niematerialnego dziedzictwa

kulturowego.  Wykłady  te  stały  się

podstawą  do  dyskusji  i  pytań  szczegółowych  dotyczących  potencjalnie  zainteresowanych  środowisk.
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Kończący to spotkanie występ zespołu „Dawidenka” z Koźlic połączony z prezentacją i warsztatami tańca

stanowił  przykład  tradycji  muzycznych  będących  na  Dolnym  Śląsku  zjawiskiem/przejawem

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzień drugi rozpoczął wykład i prezentacja filmowa Waldemara

Czchowskiego.  Wystapienie  poświęcone  było  sposobom  dokumentacji  niematerialnego  dziedzictwa

kulturowego – obrzędów i  rytuałów. W programie zaplanowano także jako występ grupy kolędniczej  

z  Olbrachcic  Wielkich  –  z  wykorzystaniem  tradycji  kolędniczych  przywiezionych  przez  reemigrantów  

z  Bośni.  Pokazano  również  nagrany  fragment  kolędowania  przez  potomków  reemigrantów  z  Bośni

działających w Kole Chłopa w Tomisławiu. Obie grupy są świadectwem współczesnego kolędowania na

Dolnym Śląsku. Wydarzeniem dnia była z pewnością prezentacja w wykonaniu zespołu z Banskiej Bystrzycy

pn.  „Fujarowe trio” fujar słowackich i  muzyki  na ten instrument będących zjawiskiem niematerialnego

dziedzictwa kulturowego Słowacji wpisanym na światową listę UNESCO. Muzycy opowiedzieli  o tradycji

wykonywania  instrumentu,  zaprezentowali  przykładowe egzemplarze  oraz  zaprezentowali  koncert  na  

3  fujary.  Słuchacze  byli  zainteresowani  także  współczesnymi  realiami  umiejętności  wytwarzania  tych

instrumentów, gry na nich i przekazu międzypokoleniowego – edukacji kolejnych pokoleń.

Dzień  trzeci  stał  się  okazją  do  przybliżenia  zjawiska  z  polskiej  listy  niematerialnego  dziedzictwa

kulturowego. Tematem był Krakowski pochód Lajkonika. Na warsztatach otwartych dla rodzin z dziećmi

przedstawiono legendy i piosenki związane z tym zwyczajem, przygotowano też wspólnie przebranie dla

Lajkonika.  W  siedzibie  Polskiego

Towarzystwa  Ludoznawczego  odbyły

się także dyżury konsultacyjne (łącznie

6  godzin)  prowadzone  przez

Krzysztofa  Czartoryskiego.  Skorzystali

z  nich  przedstawiciele  mniejszości

narodowościowych  i  reprezentanci

jednego  z  gminnych  ośrodków

kultury.  Pracownicy  Muzeum

Etnograficznego  oprowadzili

kilkanaście  grup zorganizowanych po

wystawie „Skarby europejskiej kultury

tradycyjnej”.
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Projekt „Niematerialne Dziedzictwo Regionu i Skarby Kultury Europejskiej” miał charakter sondażowy; jego

realizacja  wykazała znikomą wiedzę różnych środowisk (przedstawicieli  instytucji  kultury,  samorządów,

lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, zespołów ludowych i folklorystycznych oraz innych

nieformalnych  grup,  studentów,  regionalistów,  historyków,  wykładowców,  nauczycieli)  na  temat

niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podsumowując  wszystkie  działania  projektu,  opierając  się  na  głosach  dyskutantów  i  uczestników

warsztatów, sformułowano propozycje działań lokalnego programu ochrony niematerialnego dziedzictwa

kulturowego. 

• Najważniejszym  postulatem  jest  konieczność  upowszechniania  wiedzy  o  konwencji  w  sprawie

ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i o jej zapisach i o istnieniu Krajowej

listy  niematerialnego  dziedzictwa  i  o  możliwościach  wpisów  zjawisk  na  tę  listę.  Jednym  

z  potencjalnych  odbiorców  tej  wiedzy  mogliby  być  liderzy  społeczności  lokalnych,  działający  

w kołach gospodyń wiejskich, zespołach folklorystycznych, ośrodkach kultury. Informacje mogłyby

być przekazywane podczas uroczystości gromadzących społeczności lokalne (dożynki, organizacja

„stołów wielkanocnych”, „stołów bożonarodzeniowych”). 

• Pomysłem wartym rozważenia jest współpraca z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

i  prowadzenie  na  spotkaniach,  warsztatach  organizowanych  przez  Ośrodek  konsultacji  przez

przedstawicieli NID-u. 

• Być może dobrym rozwiązaniem stałoby się wyłonienie przez Urząd Marszałkowski Województwa

Dolnośląskiego  grupy  odpowiedzialnej  (operatora)  do  pomocy  przy  realizacji  i  rozliczeniach

„małych  grantów”  przeznaczonych  dla  działań  grup  nieformalnych  np.  przy  organizowaniu

konkursów na regionalne przeglądy jasełek, czy aplikowaniu o doposażenie strojów ludowych.

• Długofalowym projektem, którego efekty nie będą widoczne w krótkiej  perspektywie czasowej

jest  zachęcanie  nauczycieli,  do  włączenia  w  podstawy  programowej  obejmującej  edukację

regionalną, informacji o wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

• Mogłaby też powstać „grupa robocza” reprezentująca Regionalny Oddział Narodowego Instytutu

Dziedzictwa,  Muzeum  Etnograficzne  Oddział  Muzeum  Narodowego  we  Wrocławiu,  Katedrę

Etnologii i Antropologii Kulturowej we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział we

Wrocławiu,  której  członkowie  spotykając  się  regularnie  raz  w  miesiącu  tworzyliby  platformę

wymiany  wiedzy,  doświadczeń,  a  także  koncepcji  ochrony  niematerialnego  dziedzictwa

kulturowego na Dolnym Śląsku.
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