
Wielokulturowość w turystyce





Wielokulturowość w turystyce

Redakcja naukowa
Elżbieta Puchnarewicz 

Wyższa szkoła TurysTyki i JęzykóW obcych

W WarszaWie

Warszawa 2010



Na okładce wykorzystano wzór dywanu ze Szkoły Dywanów w Sakkarze (Egipt)
www.sakkaracarpet.com

© Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2010

ISBN: 978-83-62196-06-7  

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk

Redakcja: Jakub Muchowski
Korekta: Danuta Saul 
Projekt okładki, skład: LibRON
Redakcja techniczna: Małgorzata Piwowarczyk

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
Al. Prymasa Tysiąclecia 38 
01-242 Warszawa
tel. (22) 855-47-58
e-mail: dziekanat@wstijo.edu.pl
www.wstijo.edu.pl 

Wydawnictwo LibRON – Filip Lohner
ul. Pilotów 71, 31-462 Kraków
tel. (12) 410 86 23, (12) 410 86 24
e-mail: office@libron.pl
www.libron.pl



SpiS treści

Słowo wStępne (Jadwiga Moroz) 7
wprowadzenie (Elżbieta Puchnarewicz) 9

rozdział i 
wielokulturowość w turyStyce – zagadnienia teoretyczne 13
Elżbieta Puchnarewicz, Znaczenie wielokulturowości w turystyce
u progu XXi wieku 15
Sabina Owsianowska, Wielokuturowość a promocja turystyczna miejsca 33
Joanna Wyleżałek, Wzajemne związki turystyki i kultury 47

rozdział ii  
znaczenie turyStyki dla edukacji i wychowania w środowiSku 
wielokulturowym 63
Tomasz Czarnawski, Turystyka jako obszar wychowywania do „kultury
solidarności” w świetle nauczania Jana Pawła ii 65
Karolina Buczkowska, Wyjazdy polskich studentów w ramach programu  
LLP/Erasmus w kontekście turystyki kulturowej 87
Iwona Błaszczak, Rola uniwersytetów ludowych w upowszechnianiu kultury  
chłopskiej poprzez turystykę 105

rozdział iii 
wpływ lokalnej i regionalnej złożoności kulturowej 
na turyStykę 117
Maria Koniusz, Jacek Koniusz, Wpływ kultury staroobrzędowców polskich
na atrakcyjność turystyczną Warmii i Mazur 119
Tomasz Ołdytowski, Wielokulturowość obszaru Puszczy Knyszyńskiej atutem
w ofercie turystycznej Podlasia 137
Dorota Mączka, Wielokulturowość w turystyce na przykładzie nadbużańskich  
gmin powiatu bialskiego  153

rozdział IV
wielokulturowe SąSiedztwo w wymiarze hiStorycznym oraz 
geograficznym i jego atrakcyjność turyStyczna  167
Anna Wilkońska, Współczesne zainteresowanie turystów judaicami – badania  
z Krakowa i Łodzi 169
Renata Seweryn, Preferencje kulturowe turystów włoskich w przyjazdach  
do Krakowa – sacrum czy profanum? 185



Bohdan Batiuk, Nazar Kudla, Wykorzystanie dziedzictwa etnicznego
Huculszczyzny w kreowaniu produktu turystycznego regionu karpackiego 203
Jurij Nestoruk, Janusz Gudowski, Polsko-ukraińska współpraca i podstawowe 
problemy ekologiczne w dziedzinie turystycznego użytkowania Czarnohory
(Karpaty Wschodnie) [Польсько-українська співпраця та основні екологічні
проблеми в сфері туристичного використання Чорногори (Східні Карпати)] 215
Henryk Legienis, Atrakcyjność turystyczna Polski dla ludności
niemieckojęzycznej  227

rozdział V 
doświadczenie wielokulturowości w turyStyce  
na obSzarach południa 235
Elżbieta Puchnarewicz, inny Egipt – walory eko-kulturowe kraju poza obszarami 
turystyki masowej 237
Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Turystyka wspólnotowa a rozwój lokalny w Ameryce
Łacińskiej – nadzieje a rzeczywistość. Przypadek peruwiańskiej wyspy Taquile 259
Katarzyna Podhorecka, Wielokulturowość mieszkańców wyspy Mauritius jako 
czynnik sprzyjający rozwojowi turystyki  275
Danuta Dudkiewicz, Dziedzictwo kulturowe Wyspy Wielkanocnej i jego rola  
w turystyce 287

rozdział VI
dziedzictwo kulinarne a wielokulturowość w turyStyce 307
Joanna Janicka, Bogusław Sawicki, Dziedzictwo kulinarne przejawem 
turystycznych walorów przygranicznego regionu lubelskiego 309
Iwona M. Batyk, Wpływ złożoności kulturowej na dziedzictwo  
kulinarne Warmii i Mazur 323
Brigita Žuromskaitė, Możliwości popularyzacji produktów dziedzictwa  
kulinarnego Litwy 335
Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski, Potencjał turystyczny oraz lokalne
specjały  kulinarne i ich miejsce w turystyce bornholmu 353



słoWo WsTępne

Do rąk czytelnika trafia tom monograficzny Wielokulturowość w turystyce, 
zredagowany i wydany w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w War-
szawie. Z inicjatywą wydania monografii wystąpili pracownicy naukowi WSTiJO, 
zapraszając do współpracy wybitnych znawców problematyki kulturowej z wielu 
uczelni wyższych w kraju. Wyszli oni z założenia, że istnieje pilna potrzeba za-
inicjowania badań obejmujących w niewielkim stopniu dotychczas rozpoznane 
obszary wzajemnych powiązań kultury i turystyki. Niniejsza praca stanowi począ-
tek serii wydawniczej dotyczącej badań na temat wielokulturowości w turystyce. 
W projekcie na najbliższe lata przewidziano dalsze publikacje związane z tą prob-
lematyką. 

Wielość współwystępujących, zachodzących na siebie horyzontalnie i wer-
tykalnie kultur tworzy bogatą mozaikę wzajemnie przenikających się kultur tra-
dycyjnych, tych, które znajdują się w procesie intensywnych przemian, a także 
postindustrialnych stylów życia i systemów wartości. Turystyka jest szczególnym 
nośnikiem przekazu kulturowego – turyści poznają bliskie i odległe, mało dotąd 
znane obszary ucząc się, przeżywając emocje i zbierając nowe doświadczenia. 
Jednocześnie sami, świadomie lub nie, oddziałują na środowisko życia ludzi, na 
nich samych przede wszystkim, przyczyniając się do zmiany wyobrażeń miesz-
kańców odwiedzanych krain o obserwowanych przybyszach. 

Turyści stanowią obecnie wielomilionowe poselstwo globalne udające się 
we wszystkich możliwych kierunkach a rezultaty tego posłowania pragną po-
znać studenci i badacze z zakresu różnych kierunków nauk społecznych, eks-
perci i managerowie turystyki oraz wszyscy zainteresowani podróżowaniem 
i poznawaniem odmienności kulturowych. Praca ta jest właśnie skierowana do 
wszystkich wymienionych grup z przekonaniem, że jej treści przyczynią się do 
poznania zjawisk i mechanizmów przemian w szeroko pojętej turystyce kulturo-
wej, wzbogacą ich wiedzę i będą źródłem twórczych impulsów w ich działaniach 
na rzecz rozwoju turystyki. 

Jadwiga Moroz
Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych





WproWadzenie

Poznanie kultur współczesnego świata dokonuje się jednocześnie na wielu 
płaszczyznach – poczynając od studiowania dzieł z zakresu antropologii, et-
nografii i socjologii kulturowej, poprzez współcześnie prowadzone naukowe 
badania terenowe, obcowanie z literaturą oraz filmami podróżniczymi aż do 
turystycznych wojaży. Potencjalny turysta ma wiele możliwości wcześniej-
szego zapoznania się z właściwościami obszarów i obiektów, które osobiście 
pragnie poznać. Wyruszające w podróż osoby mają różne wyobrażenia o tym, 
jaka wiedza będzie im potrzebna i jak spędzą czas w miejscu, do którego się wy-
brały. Spotkanie z materialnymi obiektami kultury, a także jej elementami du-
chowymi, objawiającymi się w aktywności rdzennych mieszkańców w różnych 
dziedzinach ich życia, przynosi zawsze korektę własnych wyobrażeń, podyk-
towanych przecież schematem myślenia wykształconym w rodzimej kulturze. 
Mieszkańcy odwiedzanych miejsc i rejonów po swojemu przygotowują się do 
przyjazdu gości; pragną ukazać wszystko co najlepsze w dziedzictwie kultu-
rowym, zapewnić godziwe warunki pobytu oraz miłą atmosferę. W spotkaniu 
„twarzą w twarz” następuje korekta wcześniejszych przekonań co do potrzeb 
gości, sposobu ich ekspresji oraz zainteresowania lokalnym życiem. 

„Czytanie” innych kultur nie jest proste, nie tylko z powodu różnego kul-
turowego wyposażenia obydwu stron. Jest to trudne zadanie również dlatego, 
że nakładające się na siebie w czasie i w przestrzeni piętra oddziaływań kultu-
rowych wzajemnie się przenikają, tworząc bogactwo odmian, wpływających 
na powstawanie dosyć trwałych nowych, indywidualnych i zbiorowych tożsa-
mości lub przemijających efemeryd, przejściowych niby-kodów kulturowych. 
Zarówno turyści, jak i lokalni mieszkańcy muszą sobie poradzić ze złożonym 
obrazem kulturowej rzeczywistości – tej, którą noszą w sobie, i tej, którą po-
strzegają u „innych” reprezentantów innych kultur. 

Zorganizowana turystyka formalizuje sposoby odbywania podróży tury-
stycznych, przyczyniając się do zaistnienia dystansu między spotykającymi 
się stronami; kontaktu właściwego dla świata ekonomii – wytwórców usług 
i konsumujących je za odpowiednią opłatą klientów. Mimo tych ograniczeń bez 
przerwy trwa spotkanie kulturowe zachodzące w różnych wymiarach ludzkiego 
życia, spotkanie odbierane, oceniane i przetwarzane w ludzkiej psychice po-
przez odniesienie do bagażu osobistych doświadczeń, zbiorowego losu, a także 
kręgu wspólnoty kulturowej, do której należą uczestnicy spotkania.  



*

Tom oddawany do rąk czytelnika zawiera materiały badawcze podejmujące 
problematykę wielokulturowości we współczesnej turystyce. Przystępując do pracy 
nad nim, autorzy mieli świadomość tego, że szereg zjawisk wzbudzonych przez 
rozwój turystyki nie znajduje jeszcze pełnego odbicia w literaturze naukowej, 
zwłaszcza tej, która odnosi się do spotkań międzykulturowych turystów i go-
spodarzy. Toteż pragnąc wypełnić istniejące w tym względzie braki, oparli się 
oni na własnych badaniach terenowych oraz wykorzystali wiele dokumentów 
i danych statystycznych. Podejmując wyzwanie zbadania szeroko zakreślonego 
obszaru, zastosowali metody badawcze etnografii, socjologii, geografii i innych 
nauk, z których czerpie turystyka kulturowa. Z jednej strony autorzy skupiają się 
na wyjaśnianiu różnych aspektów różnorodności kulturowej, a z drugiej ukazują 
wpływ aktywności turystycznej na poszczególne kultury. Autorzy prac zawartych 
w niniejszym tomie dokonali charakterystyki wybranych obiektów i obszarów 
kulturowych, które już są lub w przewidywanej przyszłości mogą się stać cenny-
mi atrakcjami turystycznymi dla masowych i indywidualnych turystów.

Praca składa się z sześciu rozdziałów, obejmujących najistotniejsze elementy 
analizy zjawisk i procesów ściśle związanych z wielokulturowością w turystyce. 
Warto przyjrzeć się wybranym wątkom z szerokiej gamy propozycji badawczych 
opracowanych przez autorów monografii. W rozdziale pierwszym, Wielokul-
turowość w turystyce – zagadnienia teoretyczne, przeważa refleksja badawcza 
obejmująca wyjaśnienie pojęć i procesów wiążących się z tematem niniejszej 
pracy. Podjęto próbę wytłumaczenia pojęcia wielokulturowości i jej znaczenia 
w turystyce, interpretacji wielokulturowości jako spotkania światów zarówno 
w wymiarze lokalnym, jak i szerszym – regionalnym, ukazano rolę turysty jako 
uczestnika komunikacji międzykulturowej i dokonano analizy możliwości zbli-
żenia międzykulturowego turystów masowych i indywidualnych z rdzennymi 
mieszkańcami. W tym rozdziale znalazły się również rozważania obejmujące 
kwestie wielokulturowości w powiązaniu z promocją turystyczną miejsca oraz 
rolą, jaką turystyka do miejsc dziedzictwa może odgrywać w procesie budowy 
tożsamości narodowej i etnicznej. Wywołują one pytania o mechanizmy dziedzi-
czenia przeszłości – dlaczego jedne z elementów dziedzictwa są reprezentowane 
w ofercie turystycznej, a inne nie, dlaczego wcześniej niepromowane artefakty 
kulturowe, zdarzenia i idee są wydobywane z mroków przeszłości, pielęgnowane 
i przeżywane na nowo. 

Druga część pracy jest związana ze znaczeniem turystyki dla edukacji i wy-
chowania w środowisku wielokulturowym. Znalazły się tu rozważania znaczące 
z punktu widzenia turystycznej aksjosfery. Świadomi wartości, które układają się 
w ciąg preferowanych dóbr i idei, dokonujemy między innymi wyborów odpo-
wiednich form turystyki, a także miejsc i przestrzeni, które mają zaspokoić nasze 
pragnienia. Porzucając na jakiś czas sprawy codziennego życia, możemy na nie 
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spojrzeć z innej perspektywy – wzmocnienia wrażliwości emocjonalnej, artystycz-
no-estetycznej, moralnej, a także duchowej, również w jej wymiarze religijnym. 
W oparciu o nauki Jana Pawła ii dowodzi się tu ważności sfery turystyki jako 
przyczyniającej się do wzbogacania i kształtowania intelektualno-duchowych 
oraz emocjonalnych doznań człowieka poprzez zetknięcie ze spodziewanymi, 
a także nowymi dla niego wartościami i realizując jej funkcję wychowawczą.

Autorzy skupieni na  zawartej w rozdziale trzecim problematyce wpływu lo-
kalnej i regionalnej złożoności kulturowej na turystykę podjęli rozważania odno-
szące się do obszarów niezwykle wyrazistej mieszanki kulturowej powstałej na 
terenie Podlasia oraz Warmii i Mazur w długim czasie historycznym. Ukazano tu 
wędrówkę i nowe miejsce życia staroobrzędowców oraz ich wpływ na atrakcyj-
ność turystyczną zamieszkiwanych rejonów. Architektura sakralna, typy budow-
nictwa mieszkalnego, świąteczne i codzienne obyczaje tej mniejszości religijnej 
przyciągają wiele wycieczek wędrujących po Warmii i Mazurach. Oferta tury-
styczna Podlasia może obficie czerpać z wielokulturowości tego obszaru, gdzie 
jeszcze można poznać wiele starych obrzędów związanych z porami roku oraz 
ważnymi wydarzeniami rodzinnymi występujących tu grup narodowościowych 
białorusinów, Ukraińców i Rusinów, zbliżyć się do sacrum i obrzędowości wy-
znania prawosławnego, poznać dzieje polskich Tatarów oraz zanurzyć się w świat 
pozostałości kultury i religii judaistycznej.   

Wielokulturowe sąsiedztwo badane w kolejnej części pracy jest rozumiane 
na różne sposoby: jako sąsiedztwo kultur nakładających się na siebie w wyniku 
historycznego biegu wydarzeń – jak współczesne zainteresowanie turystów juda-
icami, jako „sąsiedztwo duchowe”, wyrażające się w preferencjach kulturowych 
turystów włoskich w przyjazdach do Krakowa czy sąsiedztwo kultur krajów 
ościennych, analizowane na przykładzie kultur Karpat Wschodnich. W przypadku 
przyjeżdżających do Polski turystów niemieckojęzycznych mamy do czynienia 
z turystyką sentymentalną do miejsc dawniej zamieszkiwanych oraz sąsiedzką 
turystyką, podyktowaną nie tylko względami kulturowymi, ale także całą sferą 
przyziemnych spraw, związanych z możliwością wykorzystania tanich usług me-
dycznych, zainteresowaniem różnymi miejscowościami w celu wypadów week-
endowych, zakupem żywności, odzieży i innych produktów.

W pracy wyodrębniono zespół zagadnień związany z doświadczeniem wie-
lokulturowości w turystyce na obszarach Południa. Potencjał kulturowy i tury-
styczny krajów rozwijających się jest w polskiej literaturze słabo zbadany, co 
stanowi efekt niedoceniania obszaru 2/3 ziemskiego globu jako terenu pożąda-
nej eksploracji zarówno w wymiarze naukowym, jak i gospodarczym oraz tury-
stycznym. Przełamanie braku zainteresowania tymi obszarami wymaga zmiany 
nastawienia ośrodków akademickich, elit politycznych oraz świata biznesu. Dla 
potrzeb monografii pozyskano czterech autorów, którzy skupili się na czynni-
kach kulturowych przyczyniających się do rozwoju turystyki w jednym z krajów 
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muzułmańskich, na wybranych obszarach Ameryki Łacińskiej oraz na Wyspie 
Mauritius i Wyspie Wielkanocnej.

Ważny dział zainteresowań autorów tomu stanowi wpływ lokalnych i regio-
nalnych kultur na kształtowanie się dziedzictwa kulinarnego. Dzięki rozległości 
przestrzennej podejmowanych badań uzyskano bogaty materiał porównawczy, 
który wnosi nową wiedzę na temat „dorobku kulinarnego” pokoleń zamieszkują-
cych różne miejsca i obszary, zapożyczeń i kształtowania się międzykulturowych 
kuchni, a także na formy upowszechniania i promocji produktów tradycyjnych. 
Unikalność i jakość lokalnych specjałów oraz ich znaczenie dla potencjału tury-
stycznego regionu ukazano na przykładzie Lubelszczyzny, Warmii i Mazur, Li-
twy oraz Wyspy bornholm.

*

Mam nadzieję, że każdy z rozdziałów książki będzie stanowił zalążek do dal-
szych badań obejmujących kwestie związane z wielokulturowością w turystyce 
i że problematyka ta stanie się obiektem szerszej debaty na forum akademickim 
oraz w instytucjach związanych z rozwojem i prowadzeniem biznesu turystycz-
nego. 

Pragnę podziękować wszystkim autorom, którzy włożyli wiele pracy w po-
wstanie tomu. Mam nadzieję, że inspirujące wyniki badań oraz merytoryczny 
i zarazem ciekawy sposób ich przedstawienia spotkają się z żywym zaintereso-
waniem czytelników.  

Warszawa, dnia 7 maja 2010 roku
Elżbieta Puchnarewicz      
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rozdział i 
WielokulTuroWość W TurysTyce 

– zagadnienia TeoreTyczne





Elżbieta Puchnarewicz
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

znaczenie WielokulTuroWości W TurysTyce 
u progu XXi Wieku

WproWadzenie

W świetle danych obrazujących globalny ruch ludności korzystającej 
z międzynarodowych linii lotniczych i liczby miejsc noclegowych oddawanych 
rocznie do użytku możemy dojść do wniosku, że nastąpiła globalna mobiliza-
cja przestrzenna mieszkańców ziemi. Dynamicznie rozwijająca się w drugiej 
połowie XX wieku turystyka masowa była i jest nadal wyrazem ducha epoki 
– dokonującej się rewolucji komunikacyjnej i informatycznej, zaprzęgnięcia 
nowoczesnych technologii do zagospodarowywania przestrzeni szczególnie 
znaczących dla podejmowania podróży�. To już nie tylko wzorotwórczy styl 
życia klas średnich społeczeństw Europy Zachodniej i Ameryki Północnej kazał 
wielkim rzeszom ludzi podziwiać te same obiekty i odpoczywać w tych samych 
miejscach. Turystyka stała się częścią działalności gospodarczej modernizują-
cych się społeczeństw, choć równocześnie była odpowiedzią na tę modernizację 
społeczną�. 

Ludzie pragną podróżować, by znaleźć się w nowym, odmiennym od codzien-
nego miejsca życia środowisku przyrodniczym i kulturowym. Motywy wyjazdów 
do innych krajów, wyboru odległych kontynentów czy egzotycznych wysp są 
wielorakie – mają na nie wpływ czynniki psychospołeczne i w najszerszym zna-
czeniu tego terminu – kulturowe. Sami turyści, podróżujący obecnie w masowej 
skali, dokonują transmisji wzorców kulturowych, w których są dobrze zakorze-
nieni – etnicznych, narodowych, rasowych oraz cywilizacyjnych. Stanowią oni 
forpocztę unifikacji zachowań – począwszy od wymiany i poznania kodów wza-
jemnego kontaktu, poprzez sposoby urządzania przestrzeni publicznej, rozprze-
strzenianie się różnych rodzajów usług, aż po zrozumienie i uznanie potrzeby 
utrzymania wielokulturowości objawiającej się w poznawanych miejscach, lo-
kalnych i rozległych przestrzeniach stanowiących obszary występowania kultur. 
Turystyka wzbogaca wiedzę podróżujących o zróżnicowaniu kulturowym ludzi, 
chociaż niejednokrotnie wiedza ta jest zdobywana mimochodem, bez większej 

1 M. Mika, Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Warsza-
wa 2007, s. 76–82.
2 Y. Reisinger, International Tourism. Cultures and Behavior, Oxford 2009, s. 15–22.



refleksji odnoszącej się do dotychczasowych, bywa, że powierzchownych, stereo-
typowych wyobrażeń o poznawanych „innych”�.

poJęcie WielokulTuroWości i JeJ znaczenie W TurysTyce

Już sama definicja kultury może wiele powiedzieć o tym, jak rozumieć róż-
norodność kulturową czy wielokulturowość. Pojęcie to jest definiowane na wiele 
sposobów, jednakże pewne elementy jego wykładni występują prawie zawsze i to 
one stanowią rdzeń jego pojmowania. Dla naszych rozważań istotne jest zdefi-
niowanie kultury jako dobra, które kształtowało się w ciągu długiego czasu i jest 
dorobkiem zbiorowym, który przyjmuje i uznaje za własny jedna bądź wiele grup. 
Kultura bywa również często rozumiana jako zjawisko wszechobecne w życiu 
codziennym ludzi, jako historycznie uformowany system pojęć, które nadają zna-
czenia i kierunek ich działaniu�. Zwyczaje, praktyki religijne, sposoby spożywa-
nia posiłków, ubierania się, tradycje i postrzeganie świata nadają treść indywidu-
alnej i zbiorowej tożsamości ludzi. Utrwalone w danej grupie elementy kultury 
mogą rozprzestrzeniać się, wpływać na inne sąsiednie społeczności, mieszać się 
ze sobą lub tworzyć efekt wypierania jednych przez drugie. Zwyczaje mogą się 
różnić pomiędzy i wewnątrz społeczności, pomiędzy pokoleniami, a nawet po-
między kobietami i mężczyznami. Osoba może mieć różne kulturowe tożsamości 
i należeć do różnych kulturowych podgrup�. 

Różnorodność kulturowa objawia się współwystępowaniem wielu kultur 
w przestrzeni lokalnej, w regionach, w państwach i w największych zidentyfi-
kowanych odrębnościach kulturowych – cywilizacjach. Te nakładające się na 
siebie warstwy kulturowych identyfikacji tworzą wielobarwną mozaikę, z której 
począwszy od grup lokalnych, a na regionach świata skończywszy, ich reprezen-
tanci mogą wybierać w zależności od kontekstu różne zespoły znaczeń i używać 
ich w procesie komunikacyjnym. 

Terminów „różnorodność kulturowa” i „wielokulturowość” często używa się 
zamiennie. Tej drugiej zwykło się nadawać specjalne znaczenie związane raczej 
ze sferą działań politycznych mających na celu przyjmowanie odpowiedniej ideo-
logii oraz prowadzenie określonej polityki zmierzającej do stworzenia równych 
praw mniejszościom etnicznym, religijnym lub innym grupom domagającym się 
uznania i ochrony swojej odmienności. Wielokulturowość jest czymś więcej niż 
obiektywne udowodnienie istnienia w danej przestrzeni wielości kultur; dodatko-
wo zawiera w sobie postulat prowadzenia odpowiednich działań dla zachowania od-
rębnych grup religijnych i kulturowych.

3 T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzynarodowe, Kraków 2007, s. 224–227.
4 A. Kłoskowska, Kultura, [w:] Socjologia – lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2006, 
s. 288–296.
5 W. Modzelewski, Wprowadzenie do socjologii, Katowice 1999, s. 43–45.
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Niektóre kraje prowadzą oficjalną politykę wielokulturową w celu zachowania 
tożsamości kulturowej imigrantów. W tym kontekście wielokulturowość promuje 
społeczeństwo, które nadaje równorzędne znaczenie różnym grupom kulturowym 
i religijnym, nie stawiając żadnej z nich w pozycji uprzywilejowanej. Terminy mul-
ticulturalisme w języku francuskim oraz multiculturalism w angielskim mają, podob-
nie jak polska „wielokulturowość”, znaczenia – pojęcie wielokulturowości odnosi się 
często do społeczeństwa, którego członkowie pochodzą z różnych grup etnicznych 
lub religijnych oraz opisuje ich wzajemne relacje i negocjacje oraz stosowane przez 
państwo rozwiązania regulujące ich wzajemne stosunki�.

Wielokulturowość to bogactwo zachowań ludzkich, efekt wielopokoleniowej pra-
cy, porażek i sukcesów, ciekawych narracji o różnorodnych światach życia. Kultury 
zatrzymane w czasie – ich materialne dziedzictwo, wiedza zgromadzona w bibliote-
kach, w pamięci starych ludzi, mitach i wierzeniach – jak i te elementy, które rozwija 
się współcześnie i wykorzystuje do społecznej komunikacji i wspólnotowego życia 
– stanowią nierozerwalną całość, doświadczaną w różnych formach. 

WielokulTuroWość W TurysTyce Jako spoTkanie śWiaTóW 
Kontakty międzykulturowe odbywają się na różnych poziomach funkcjonowania 

wspólnot kulturowych. Spotkanie światów czy ich „zderzenie” zachodzi na płaszczyź-
nie cywilizacyjnej we wszystkich ich aspektach – od gospodarczego po kulturowy. 
Mając na uwadze najszerszą perspektywę podziału „globalnego społeczeństwa” na 
systemy kulturowe, można się odwołać do przeżywających obecnie renesans teorii 
modernizacji, które opisując złożoność współczesnego świata, grupują społeczeństwa 
i państwa według poziomu gospodarczego rozwoju, przekształceń instytucjonalnych 
oraz specjalizacji funkcjonalnej. W określonych regionach świata zamieszkują ludzie 
bogaci, tworzący nową postindustrialną kulturę, w innych zaś bieda jest sprzężona 
z tradycyjnymi strukturami społecznymi; występuje tam niski poziom zaawansowania 
technologicznego i informacyjnego, a istniejące instytucje nie są odpowiednio przygo-
towane do nowych, wyspecjalizowanych funkcji�. 

Te procesy przemian, mające obecnie charakter globalny, oferują wielkie nagrody, 
ale też nakładają olbrzymie koszty. Rozmontowują świat tradycyjny, gdzie znaczenie 
określonych wartości życia jest jasne; ciepłe osobiste więzi społeczne ustępują miejsca 
bezosobowemu, rywalizującemu społeczeństwu, uruchamiającemu pęd ku indywidu-
alnym osiągnięciom�.

Na ten podział nakładają się dzieje ostatnich stuleci – historia dzieliła państwa 
na imperia kolonialne i obszary podporządkowane dominacji wojskowej oraz gospo-

6 Por.: J. bolter, Interkulturowa kompetencja, Poznań 2006, s. 26.
7 K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, 
Katowice 2002, s. 11–20.
8 E. Puchnarewicz, Rozwój z perspektywy socjologicznej. W stronę krajów Południa, [w:] Rozwój w do-
bie globalizacji, red. A. bąkiewicz, U. Żuławska, Warszawa 2010, s. 509.

Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku 17 



darczej, których mieszkańcy byli sprowadzani do roli egzotycznych eksponatów lub 
potrzebnej dla funkcjonowania kolonii niewolniczej siły roboczej.  Historia zależności 
regionu czy kraju ciągle służy do uzasadniania obecnej mizerii ekonomicznej i ogra-
niczeń rozwoju społecznego oraz kulturowego. Niewątpliwie podział ten wyznacza 
dziś najważniejszą granicę pomiędzy światami różnych kultur�. Turysta masowy, ma-
jący możliwość jedynie powierzchownego kontaktu ze społecznością lokalną – po-
legającego zresztą głównie na kontakcie niewerbalnym – przyczynia się najczęściej 
do pogłębienia rezerwy lub zadawnionej, wynikającej z uwarunkowań historycznych 
niechęci. 

Występująca asymetria jest rezultatem dominacji języka niektórych centrów kul-
turowych. Popularność oraz wpływy kina i telewizji amerykańskiej oraz powszech-
ność używania języka angielskiego faworyzują Stany Zjednoczone w wytwarzaniu 
i dystrybucji współczesnej kultury, narzucają określone sposoby postrzegania świata, 
style życia, wzory konsumpcji, życia codziennego odmienne od utrwalonych w innych 
systemach społecznych i religijnych.

Nierównomierny rozkład wpływów kulturowych w stosunkach międzynarodo-
wych powiększa się w wyniku zróżnicowanej wielkości potencjałów technicznych, 
np. w zakresie ilości i jakości wydawanych książek czy czasopism, emitowanych 
filmów czy programów telewizyjnych i radiowych, ilości komputerów przypada-
jących na jednego mieszkańca�0. 

Cywilizacja jest najbardziej pojemnym źródłem odniesienia do tworzenia tożsa-
mości kulturowej – jej ramy mogą określać różnice językowe, religijne, rasowe i wiele 
innych. Samuel Huntington, twórca teorii zderzenia cywilizacji, wyraża przekonanie, 
że najpoważniejsze konflikty toczyć się będą między społeczeństwami należącymi 
do różnych kręgów kulturowych. Może to najczęściej wynikać z różnic w poziomie 
rozwoju gospodarczego, układów politycznych, ale głównym aktorem w teatrze relacji 
między ludźmi zamieszkującymi określone obszary świata będzie kultura – sposoby 
odczytywania i interpretacja kodów kulturowych będą miały zasadnicze znaczenie 
w układaniu relacji pokojowych w nadchodzącym czasie��. 

Dawna miażdżąca przewaga ruchu turystycznego w obrębie cywilizacji 
Zachodu zaczyna się powoli maleć. Analiza kierunków wyjazdów mówi wie-
le o wielokulturowych kontaktach. Coraz częściej wybierane są kierunki poza 
kontynentem europejskim – bliski Wschód, Azja, Afryka i Ameryka Łacińska. 
Wykresy danych za lata 2000–2008 (gdzie rok 2000 stanowi 100%) ukazujące 
procentowy wzrost turystów odwiedzających poszczególne regiony dowodzą, że 
w światowej turystyce występuje stały trend zmiany zainteresowań poszczegól-

9 E. Rekłajtis, Poznawcze uwarunkowania komunikacji międzykulturowej, [w:] Obrazy świata kultury, 
red. S. Łodziński, J.J. Milewski, Warszawa 1997, s. 160–161.
10 T. Paleczny, Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki, Kraków 2001. 
11 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 
1998, s. 45.
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nymi obszarami. We wspomnianym okresie liczba turystów odwiedzających Eu-
ropę wzrosła o 2,8%, region Azji i Pacyfiku wybrało o 6,6% podróżnych więcej, 
obie Ameryki zarejestrowały 1,7% zwyżkę przyjazdów. Na pierwszym miejscu 
znalazły się kraje bliskiego Wschodu ze wzrostem 10,5%, a na drugim Afryka, 
gdzie odnotowano zwiększenie liczby przyjazdów o 6,7%.  Łatwo zauważyć, że 
tempo wzrostu przyjazdu turystów do Europy i do obu Ameryk jest najniższe. 

Edward Said, twórca podstaw studiów postkolonialnych, w swoim dziele 
Orientalizm przekonuje, że Zachód pozostaje pod nieustającym wpływem kul-
tur Orientu. Z jednej strony, pełna stereotypów fascynacja Orientem jako barwną 
krainą, z jej kuriozami kulturowymi niepodobnymi do „naszych”, z drugiej pa-
ternalistyczny stosunek do zależnych niegdyś obszarów przyczyniały się i nadal 
przyczyniają do pędu Europejczyków oraz mieszkańców Ameryki Północnej 
w kierunku egzotycznych krain Wschodu��. Dallen Timothy i Rami Daher dowo-
dzą, że turyści napływający do krajów Azji i Afryki Północnej podążają tropem 
ukształtowanych w ostatnich stuleciach zachodnich fantazmatów – dobrze już 
znanych z literatury i filmu stanowisk archeologicznych, świątyń i innych ze-
społów architektonicznych, unikalnych krajobrazów naturalnych i kulturowych. 
Mieszkańcy tych obszarów, żyjący w złożonym kontekście tradycji i nowoczes-
ności dopiero są odkrywani jako przedmiot zainteresowania turystów��. 

i jeszcze jedna interpretacja wpisująca się w nurt świadomości postkolonial-
nej utrzymującej się w społeczeństwach postmodernistycznych: 

Granice świata turystycznego są takie same, jak granice ekspansji nowoczesnej 
świadomości, ostateczne miejsce przeznaczenia, zarówno w świecie kolonialnym, 
jak i postkolonialnym i świecie do skolonizowania, znajduje się tam, gdzie kon-
centrują się surowce przemysłowe, egzotyczna fauna i flora oraz ludzie. Ponadto 
świat turystyczny ukonstytuował się ponad granicami Trzeciego Świata��. 

Wybitny, nieżyjący już etnolog, Jacek Olędzki, podejmując próbę analizy 
długiego trwania i dynamicznej współegzystencji całego bogactwa form byto-
wania kultur pierwotnych dawnego i współczesnego świata, oparł się na dwóch 
sposobach, rzadko współcześnie przywoływanych, interpretacji – geograficznego 
determinizmu i dyfuzjonizmu. We wstępie do pracy Ludzie wygasłego wejrzenia 
zaproponował wykładnię swojego sposobu odczytywania tego, co trwałe w tra-
dycyjnych kulturach:

12 E. Said, Orientalizm,  przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2008.
13 D. Timothy, R. Daher, Heritage tourism in Southwest Asia and North Africa. Contested Past and Veilied 
Realities, [w:] Cultural Heritage and Tourism in the Developing World. A Regional Perspective, ed. D.J. 
Timothy, G.P. Nyaupane, London and New York 2009, s. 152–154.
14 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, War-
szawa 2002, s. 274–278.
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W książce tej odnajdzie czytelnik świadectwa kulturowych zależności człowie-
ka od swych naturalnych uwarunkowań środowiskowych, które się kształtowały 
i rozwijały i były chronione w długich interwałach dziejowych. Stwarzało to pod-
stawę do zagubionej dziś perspektywy wieczności, nieskończoności, transcenden-
cji. Odczucie względności ludzkich dokonań nie miało jedynie charakteru – jak to 
się dzieje obecnie – postmodernistycznych (nadal intelektualnych) deklaracji, lecz 
zdecydowanie utrwaloną pozycję w zbiorowym myśleniu i działaniu��.

Tak więc możemy się spodziewać, że dopóki istnieją chociaż niektóre z istot-
nych elementów środowiska, w którym żyją te społeczności, rdzeń kultury nie 
ulegnie unicestwieniu. 

globalizacJa – zagrożenie czy szansa dla 
WielokulTuroWości?

Jeśli globalizacja powoduje heterogenizację, to wzrośnie zainteresowanie ele-
mentami kultury, takimi jak język, religia, socjalizacja, edukacja, tradycyjna sztu-
ka, rzemiosło oraz lokalne produkty żywieniowe, funkcjonowanie rodziny oraz 
pamięć o wspólnej historii. Te elementy zostają wyeksponowane, a ludzie, którzy 
się z nimi zetknęli, stają się bardziej świadomi i wrażliwi na ich różnorodność. 
Heterogenizacja jako efekt globalizacji jest równocześnie ważnym czynnikiem 
wyzwalającym zainteresowanie turystów, mieszkańców globu jego różnorodnoś-
cią kulturową. Zarazem rozprzestrzeniające się ponad granicami państw i regio-
nów pewne style konsumpcyjne, promujące określone jedzenie, napoje, ubrania, 
seriale telewizyjne, współczesną muzykę rozrywkową, są znane i naśladowane 
na każdym lokalnym rynku��. Tendencje do homogenizacji – ujednolicania pro-
duktów i zachowań – są odbierane w społecznościach, do których docierają, jako 
ułatwiające kontakt z obcymi, zewnętrzne elementy kultury. Heterogenizacja 
i homogenizacja w takim rozumieniu przyczyniałyby się do podtrzymania lokal-
nych systemów kulturowych. Handlarz przypraw na regionalnym bazarze korzy-
sta z telefonu komórkowego, gdyż ułatwia mu to handel, komunikację z rodziną, 
z samymi turystami i nie wpłynie to negatywnie na jego stosunek do krewnych, 
przyjaciół oraz na pielęgnowanie zasady wzajemności w lokalnych relacjach��. 

Czy na skutek globalizacji i masowego rozwoju turystyki postępuje erozja 
kultur? Turystyka jako jeden z elementów procesów globalizacyjnych wywiera 
wpływ na wartości tradycyjne. Mówi się o zjawisku deterioryzacji i erozji kultu-
ry, podporządkowaniu jej elementów potrzebom turystów. inwencja społeczności 
lokalnych jest właśnie odpowiedzią na globalną turystykę. Szmaciane kukiełki 
uzbrojonych Zapateros, w kominiarkach na głowie, którzy przecież do niedaw-
15 J. Olędzki, Ludzie wygasłego wejrzenia, Warszawa 1999, s. 17.
16 J. Urry, Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2009, s. 96.
17 T. Coles, D. Duval, C. Hall, Tourism, Mobility and Global Communities: New Approaches to Theoris-
ing Tourism and Tourist Spaces, [w:] Global Tourism, ed. W. Theobald, burlington 2005, s. 463–481.
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na nieśli śmierć w wielu regionach Ameryki Łacińskiej, świetnie się sprzedają 
w centrach turystycznych��. Czy podobne figurki Talibów cieszyłyby się równym 
powodzeniem w Afganistanie, gdyby pojawili się tam turyści? Relatywne war-
tościowanie tego, co dzieje się w różnych regionach świata, byłoby tu widoczne 
jak na dłoni��. 

Wydaje się, że krytyka zaniku autentyczności kultur z przyczyny używania 
nowych technologii ich podtrzymywania i przekazu przypomina sposoby inter-
pretacji przyjmowane przez dziewiętnastowiecznych antropologów badających 
„dzikich”. Wtedy również odwoływano się do nieingerencji w światy obser-
wowanych społeczności. Przyznanie prawa wszystkim mieszkańcom ziemi do 
udogodnień, jakie niesie cywilizacja techniczna, rodzi pytanie, czy ludzie żyjący 
w tradycyjnym, niezmienionym jeszcze świecie mogą po swojemu udoskonalać 
treści kulturowego przekazu, wykorzystując nowoczesne narzędzia, np. prze-
kształcać je w zrozumiałe dla przybyszów trendy w muzyce i innych sztukach�0. 
Tradycyjne kultury lokalne zanikają, ale społeczności dalej wytwarzają kulturę, 
która wyraża istotę ich myśli i działań. Pozostaje pytanie: kiedy mamy do czy-
nienia z globalnym produktem homogenicznym, a kiedy jeszcze z przetworzoną 
swoistą kulturą tubylczą? Czy granica przebiega gdzieś pomiędzy Cesarią Evorą 
a Michaelem Jacksonem?  

Przybysze licznie odwiedzający określone miejsca i obszary wywołują presję 
ekologiczną, powodują, że miejsca przez nich oblegane nie są w stanie dobrze 
funkcjonować. Turyści w przepełnionej Florencji stoją wszędzie w kolejkach; ra-
zem z mieszkańcami muszą znosić hałas, który sami wytwarzają, a same obiek-
ty kultury narażone są na niszczenie. Ci sami turyści wpływają na pozytywne 
działania władz rewitalizujących i konserwujących wiele obiektów o światowym 
znaczeniu, a także tych uznanych za ważne dla danego narodu czy społeczności��. 
Można użyć przenośni, że świat pięknieje wzdłuż uczęszczanych szlaków tury-
stycznych. Przestrzeń jest porządkowana, architektura pielęgnowana, powstały 
reprezentacyjne dzielnice miast, co cieszy również ich mieszkańców.

Napisano tomy o utracie, zanikaniu tożsamości różnych grup etnicznych, 
mieszkańców wielu wyraźnie kulturowo wyodrębnionych regionów świata. Tu-
rystów może rozczarowywać fakt, że miejscowi oglądają razem z nimi lokalne 
tańce na wideo, zamiast pląsać na żywo przed ich oczyma. Ale oni jedynie ułatwili 
sobie życie, podobnie jak znane gwiazdy popu poruszające bezdźwięcznie us-

18 b. Lisocka-Jaegermann, Turystyka etniczna w Ameryce Łacińskiej. Przegląd problematyki badawczej, 
Warszawa 2003, s. 49–65.
19 E. Puchnarewicz, Rozwój z perspektywy socjologicznej. W stronę krajów Południa, [w:] Rozwój w do-
bie globalizacji, red. A. bąkiewicz, U. Żuławska, Warszawa 2010, s. 511–513.
20 M. Lanfant, International Tourism, Internationalization and the Challenge to Identity, [w:] S. Williams, 
Tourism. Critical Concepts in the Social Sciences, vol. 1: The Nature and Structure of Tourism, New York 
2005, s. 372–377.
21 Wywiad z K. Podemskim, „Rzeczpospolita”, 8 stycznia 2010. 
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tami, ponieważ już wcześniej ich głos został nagrany. Przetwarzanie kultury może 
się objawiać chociażby zmianą krajobrazu kulturowego, ingerowaniem w pełne 
harmonii naturalne przestrzenie. Wiele miejsc i obszarów w Grecji, choć ukazu-
jących architektoniczną ciasnotę, zwłaszcza na wyspach, zachwyca nas rodzajem 
architektury, która stapia się z naturalnymi elementami krajobrazu – morzem, gó-
rami oraz typową dla tamtego terenu roślinnością. Jednocześnie wiele plaż nad 
Morzem Śródziemnym – na przykład w Monako czy w Hiszpanii – zamieniło się 
w betonowe miasta, gdzie gęsto poutykane w pasie przybrzeżnym hotelowe wie-
żowce odgradzają morze od reszty lądu. Alienacja przestrzenna nie jest jeszcze 
równoznaczna z alienacją w ogóle. Hiszpanie mają się dobrze ze swoją kulturą 
między innymi dzięki zyskom płynącym z turystyki. 

 Wydaje się, że tendencja do umacniania suwerenności i tożsamości grup 
etnicznych, religijnych i całych narodowości okazuje się silniejsza niż wpływy 
osłabiające te procesy. Jest to reakcja w pewnym sensie obronna przedsięwzięta 
„na zapas”, by nie znaleźć się w sytuacji nieodwracalnego rozmycia się czy roz-
miękczenia własnej kultury w morzu homogenicznych produktów kultury maso-
wej. Tendencje te będą się wzajemnie ścierały i niczym kamienie młyńskie coraz 
bardziej na siebie następowały. Pod wpływem zachodzących procesów globalnych 
ludzie będą poszukiwali i wracali do lokalnych korzeni, wspólnoty religijnej, za-
pamiętanego z dzieciństwa krajobrazu. Jeśli na danym obszarze ukształtowała się 
i długo funkcjonowała wspólnota kulturowa, w której na skutek globalnych prze-
obrażeń nastąpił zanik więzi i poczucia solidarności, to samo odniesienie do jej 
terytorium mającego przecież bogaty i długi zapis kulturowy, będzie zwornikiem 
podtrzymującym lokalną tożsamość��. 

Czy świat pod wpływem globalizacji kurczy się w sensie zaniku jego różno-
rodności? Wiele małych grup etnicznych i ludów traci swoje kultury i tożsamość, 
jak na przykład Pigmeje w Afryce Centralnej czy społeczności indiańskie w Ame-
ryce Południowej i Północnej. Wiele społeczeństw ma poczucie zdominowania 
przez kulturę masową, niezrozumiałą w kontekście rodzimych wartości i kodów 
zachowań. Dążą one do ograniczenia wpływu globalnej konsumpcji i walczą 
o społeczną i ekonomiczną sprawiedliwość. Globalizacja niesie dla turystyki nowe 
wyzwania. Stawia przed turystami z krajów bogatych problem zrozumienia i do-
stosowania się do odmiennych poglądów, różnic kulturowych oraz konieczność 
odpowiedniego przygotowania się do rozwoju międzykulturowej komunikacji.

TurysTa Jako uczesTnik komunikacJi międzykulTuroWeJ

Jakiego rodzaju komunikacja kulturowa zachodzi między turystami a rdzenną 
ludnością? Jeśli założymy, że komunikacja jest wzajemnym przekazem, to nale-
żałoby zastanowić się, w jaki sposób i co przekazują sobie obie strony. Relacja 

22  M. Kazimierczak, Etyka globalna w turystycznym kontekście, [w:] Turystyka w humanistycznej per-
spektywie, red. M. Kazimierczak, Poznań 2004, s. 104.
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jest w tym przypadku asymetryczna: turysta kupuje pakiet przekazu kulturowe-
go, sam zaś prezentuje obraz świata dosyć zamkniętego, który wyklucza nawet 
grzecznościową wymianę zdań. Komunikacja została przygotowana jako częś-
ciowo spontaniczny, ale sformalizowany sposób kontaktowania się. Porozumie-
wanie się z przedstawicielami rdzennej ludności jest celem drugoplanowym, ma-
jącym usprawnić i umilić turystom wypoczynek��. Najwyraźniej asymetryczność 
stosunków objawia się w swobodzie obyczajów gości, na przykład odbywających 
na plażach lub w innych miejscach publicznych bardzo intymne randki, w ze-
stawieniu z wymuszonymi przez funkcję bycia gospodarzami sformalizowanymi 
i powściągliwymi reakcjami personelu, obsługi sklepów i ogólnie użytkowników 
wspólnej przecież przestrzeni turystów i mieszkańców. Za odpowiednią opłatą od 
drugiej strony oczekuje się spontaniczności, życzliwości, gotowości do wymiany 
informacji i zdań na różne tematy. 

Tymczasem w związku z różnicami w komunikacji kulturowej w wielu 
krajach muzułmańskich samo zatrudnienie kobiet w sektorze turystycznym 
w rdzennym środowisku ich życia rodzi poważne problemy. Praca w tej bran-
ży wymaga grzecznej, życzliwej gotowości do wykonania usług hotelarskich 
czy żywieniowych, wskazany jest uśmiech i tworzenie przyjaznej, domowej 
atmosfery. Egipcjanki i kobiety z innych krajów arabskich nie mogą sobie na 
to pozwolić, ponieważ uśmiech i przyjaźń okazywane cudzoziemcom są czę-
sto w tej kulturze odczytywane jako komunikaty seksualne nieodpowiednie 
dla pań. Już na tym poziomie praca w usługach jest odbierana jako „seksualne 
sprzedawanie się”. Stąd zatrudnianie kobiet w turystyce jest ściśle regulowa-
ne i licencjonowane w sektorze formalnej gospodarki. Kobiety mogące mieć 
kontakty z turystami pracują prawie wyłącznie jako przewodniczki turystyczne 
i pracownice muzeów. W nieformalnym sektorze turystyki pracują mężczyźni; 
tacy nieformalni przewodnicy mogą przyprowadzać turystów do domu rodzin-
nego, by spróbowali domowej kuchni i doświadczyli tradycyjnej gościnności. 
Dużo nieporozumień rodzących się z powodu błędnego odczytania gestów to-
warzyskich między turystami a lokalną ludnością rodzi się w sytuacji, kiedy 
jedna lub obydwie strony kontaktu nie posługują się rodzimym językiem, a ten 
przyswojony w procesie edukacji jest używany bez znajomości jego kontekstu 
kulturowego��.  

Nie zawsze więc komunikacja odbywa się na gruncie wspólnie wyłonione-
go zespołu symboli i znaczeń. Na ogół w relacji masowego turysty z przedsta-
wicielami rdzennej ludności przeważa sposób komunikowania się wyznaczony 
przez jedną, dominującą kulturę��. Turysta odwiedzający obcy kraj natrafia na 

23 Por.: K. Podemski, Antropologia turystyki, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, red. A. Winiar-
ski, Warszawa 2008, s. 54–60.
24 J. Linde-Usiekniewicz, Językowe, międzyjęzykowe, kulturowe i międzykulturowe aspekty grzeczności, 
[w:] Grzeczność na krańcach świata, red. M. Marcjaniuk, Warszawa 2007, s. 33.
25 T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzynarodowe, s. 110.
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bariery komunikacyjne, takie jak język, zespół gestów i zachowań, uprzedze-
nia i stereotypy, etnocentryzm oraz stres powstający w obliczu kontaktu z kimś 
„obcym”��.

Turyści z byłych metropolii kolonialnych często są uznawani za przedstawi-
cieli niegdysiejszych ciemiężców, w związku z czym lokalni mieszkańcy mogą 
wobec nich okazywać całą gamę postaw: od rezerwy i niechęci do złości i prag-
nienia rewanżu. Takie wizyty są zawsze wypełnione trudnymi emocjami, zdzi-
wieniem i rozczarowaniem turystów, że pamięć lokalnej wspólnoty jest ciągle 
przesycona przewinami ich przodków, penetrujących kiedyś te tereny��. Histo-
ria jako dziedzictwo kulturowe sprawia także wiele kłopotu samym społeczeń-
stwom przyjmującym turystów. Zarówno starsze pokolenia, jak i młodzi ludzie 
pragną zapomnieć o trudnych okresach historii kraju, nie chcą w swojej pamięci 
odświeżać doświadczeń konfliktów i przemocy. Pragną żyć w teraźniejszości, 
patrzeć w przyszłość i zapomnieć o czarnych kartach historii swojego narodu. 

Oto przykłady trudnych spotkań. Grupa kresowiaków i ich potomnych od-
wiedziła w 2009 roku jedną ze wsi ukraińskich, gdzie zginęło wielu ich krew-
nych. Stanęli naprzeciwko siebie turyści i miejscowi. Po długim milczeniu 
jedna z mieszkanek wsi wyrzuciła z siebie: „Tak, jesteśmy winni tego, co się 
tu kiedyś wydarzyło, ale była w nas złość i rozpacz. My byliśmy nędzarzami, 
a wy panami, i teraz stoimy tu naprzeciwko siebie, my dalej nędzarze, a wy jak 
dawniej macie się dobrze. Na nic się to wszystko zdało, zapraszamy do nas na 
herbatę”��. Uczestników konferencji w Heidelbergu zaproszono do wykwintnej 
restauracji, gdzie kucharze odgrywali sceny przygotowywania jadła i sposoby 
bawienia gości w poszczególnych stuleciach. Pokaz zakończono na dziewiętna-
stowiecznych zwyczajach. Taktownie nie żartowano z późniejszych czasów.  

Wszędzie na świecie zarządzanie miejscami pamięci ludzkich tragedii na-
potyka wiele trudności. Wyważony komentarz przewodników budzi niejedno-
krotnie sprzeciw turystów mających głębokie przeżycia emocjonalne, związane 
z utratą najbliższych lub poczuciem krzywdy doznanej przez własny naród. Gru-
pa mieszkańców wsi boliwijskiej, często odwiedzanej przez młodych turystów 
plecakowych, spontanicznie wyspecjalizowała się w przewodnictwie „ścieżką 
pamięci Ernesta Che Guevary”, przedstawiając go jako bohatera i wyzwolicie-
la, choć jest on niejednoznacznie oceniany przez współczesnych historyków. 
Długi czas w Polsce żyliśmy odwróceni od cmentarzy z okresu pierwszej wojny 
światowej, ponieważ były to miejsca pochówku żołnierzy wrogich armii. Obecnie 
młodzi turyści z ochotą przemierzają szlaki bitewne tamtego czasu i odwiedzają 
zadbane już i uporządkowane miejsca pamięci.

26 A.Tyszka, Rozmowa kultur, [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Komunikacja międzykulturo-
wa, zbliżenia, impresje, Warszawa 1995, s. 18.
27 D. J. Timothy, G.P. Nyaupane, Introduction, [w:] Cultural Heritage and Tourism in the Developing 
World. A Regional Perspective, ed. D.J. Timothy, G.P. Nyaupane, London and New York 2009, s. 9.
28 Reportaż radiowy, Program i PR, 22–23 października 2009, godz. 23–1 w nocy.

24 Elżbieta Puchnarewicz



Kultura popularna i masowa w erze postindustrialnej zubaża dialog komuni-
kacyjny, ponieważ „ludzie bardziej różnią się w treściach i formach komunika-
cyjnych od tego, co ma im do zaproponowania kultura masowa”��. Utrudnienia 
w komunikacji międzyludzkiej mogą występować również w sytuacji, gdy grupy 
kulturowe, etniczne, religijne czy współczesne subkultury dążą do maksymalnej se-
paracji, zamykając się na zewnętrzne oddziaływania. Takie separatystyczne zacho-
wania utrudniają kontakt międzykulturowy znacznie bardziej niż płytkie konwencje 
postindustrialnych konsumentów. Poza tymi dwoma skrajnymi przypadkami ist-
nieje cała gama grup, których członkowie przechodzili swoje procesy socjalizacji 
w różnych kulturach i mają największą szansę na nawiązanie odpowiednich relacji 
międzykulturowych. Migranci, młodzież studiująca za granicą, a także turyści lata-
mi spędzający całe sezony w tych samych miejscowościach stają się „tłumaczami 
kultur”, nieocenionymi pośrednikami w międzykulturowych kontaktach. 

Często stają oni przed trudnościami związanymi z konfliktem lojalnościowym, 
problemem,  co wybrać z mieszanki kulturowej i uznać za swoje. badr, artysta na-
iwny, malarz i rzeźbiarz, znający dobrze język angielski, poznał trochę świat, zanim 
osiadł w rodzinnej oazie na krańcach pustyni egipskiej. Wybudował tam muzeum 
sztuki, jest przewodnikiem, założył wraz z kolegami, reprezentującymi pokolenie 
młodych wykształconych mężczyzn, własne biuro turystyczne. Jest wzorowym mu-
zułmaninem, przestrzega zasad życia według praw religii i tradycji. Celebrowanie 
świąt, zajęcia dnia powszedniego, posiłki, odwiedziny krewnych, przebiega w jego 
domu tak jak u innych mieszkańców oazy, preferujących tradycyjny styl życia. Kie-
dy jednak pojawiają się turyści, przechodzi on metamorfozę –  staje się jednym 
z nich. Jego związki z tubylcami schodzą na drugi plan. Oprowadza przyjezdnych, 
tłumaczy, wyjaśnia, wzdycha, że tęskni za szerokim światem. Z racji wypełnianej 
roli przewodnika naraża swój wizerunek we wspólnocie. Traci w oczach krewnych 
i znajomych, a zwłaszcza żony, kiedy po oazie podąża za nim sznur turystek ubra-
nych w letnie stroje i potem wszyscy, zwiedzając muzeum, znikają z pola widzenia 
kontrolującej zachowania społeczności tradycyjnej.    

Poprzez wyjazdy turystyczne powiela się kontakt międzykulturowy, dający 
okazję do spotkania ludzi przynależących do różnych ras, grup etnicznych, posłu-
gujących się nieznanymi turyście językami i wyznających różne religie. Turystykę 
silnie wspierają nowoczesne media komunikacyjne, takie jak internet, telewizja czy 
telefonia komórkowa. Wokół stolic państw i innych miast rozprowadzających ruch 
turystyczny na danym obszarze powstają środowiska ludzi wyspecjalizowanych 
w komunikacji międzykulturowej. Sieci i węzły komunikacyjne oraz centra roz-
prowadzające ruch turystyczny, jak: lotniska, centralne dzielnice wielkich miast, 
dworce kolejowe oraz sieci szybkich kolei i autostrad, wraz z całym zapleczem 
obsługującym ruch turystyczny, hotelami oraz biurami obsługi ruchu turystyczne-
go stanowią często etap pośredni dojazdu do miejsc docelowych, kurortów, plaż 
29 J. Mikulowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i ko-
munikowaniu medialnym, Kraków 2006, s. 4–44.
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nadmorskich, masywów górskich i innych miejsc unikalnych przyrodniczo i kultu-
rowo�0. W miejscach tych pracują odpowiednio przygotowani specjaliści, wspiera-
jący turystów w ich międzykulturowym tranzycie. 

WielokulTuroWość a TurysTyka masoWa i indyWidualna

Dokonująca się unifikacja kultury i jej uśrednianie na potrzeby masowe-
go odbiorcy stworzyły nową, łatwo dla każdego czytelną – z prostymi kodami 
preferencji i zachowań w muzyce i sztuce wizualnej – płaszczyznę identyfika-
cji. Wszędzie można być u siebie, zastając nawet w odległych rejonach świata 
prawie identyczne jak w miejscu zamieszkania centra rozrywki i zakupów oraz 
zunifikowane standardy bazy noclegowej i żywieniowej��. Turysta kupujący pa-
kiet podróżny ma świadomość bezpiecznych rozwiązań, dbałości o jego wygodę 
i zdrowie. Nie wystawia się na  ryzyko spożycia „niejadalnego dania”, nocowania 
w nieznanym miejscu, radzenia sobie pośród ludzi władających innymi niż on 
językami, nie jest zależny od miejscowej komunikacji i od zaakceptowania jego 
osoby w społeczności lokalnej��. 

Turystykę nazwano przemysłem, a język opisujący tę sferę działalności ludz-
kiej ubrał ją w słownictwo zaczerpnięte ze świata biznesu. Naprzeciw pragnie-
niom doznania przeżyć estetycznych, zmysłowych, emocjonalnych i intelektu-
alnych wychodzą „przemysł turystyczny”, „produkt turystyczny”, „marketing”. 
Turysta stał się konsumentem, któremu dostarcza się „produkty kultury globalnej 
i narodowej”.  

Przełom XX i XXi wieku przyniósł nowe zmiany. Nowe narzędzia komunika-
cji elektronicznej  przybliżają obszary unikalnie piękne i dotąd nieznane, a także 
pozwalają ocenić koszt dotarcia i pobytu w każdym miejscu na kuli ziemskiej. 
Rodzą też mody na miejsca, gdzie efekt demonstracji nowoczesnej ekskluzyw-
ności zachodzi w dużej skali. Turysta masowy korzysta ze wszystkich możliwych 
udogodnień proponowanych przez organizatorów turystyki: uczestniczy w zwie-
dzaniu miejsc, które według przewodników i utartej opinii „trzeba zobaczyć”, 
porusza się środkami komunikacji specjalnie dla niego przeznaczonymi, mieszka 
w hotelach należących do znanych sieci, bierze udział w spędzaniu wolnego czasu 
według powtarzającego się strumienia masowych usług w zakresie rozrywki��.

Style życia miejscowej ludności, codzienne czynności, sposób kontaktowa-
nia się z innymi, ubiory i gospodarowanie w naturalnym środowisku stanowią 
nie więcej jak 5% informacji zawartych w materiałach popularyzujących dane 
30 Y. Reisinger, dz. cyt., s. 377–386.
31 L.M. Nijakowski, Polacy, Niemcy i Ślązacy – między ładem wielokulturowym a konfliktem etnicznym, 
[w:] L.M. Nijakowski, W poszukiwaniu ładu wielokulturowego. Mniejszości narodowe w Polsce a wy-
zwania integracji europejskiej, Warszawa 2001, s. 39.
32 Por.: M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, s. 130–131.
33 Z. Krawczyk, Wzory osobowe ludzi podróży, [w:] Człowiek w podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewan-
dowska-Tarasiuk, J. Sienkiewicz, Warszawa 2009, s. 23.
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miejsce czy obszar. istnieje bardzo duża rozbieżność pomiędzy ofertami biznesu 
turystycznego, a postulatami świata nauki, organizacjami turystycznymi i innymi 
opiniodawczymi ciałami co do obrazu świata, który turysta powinien poznać. 
Zbliżenie kultur i droga do ich wzajemnego poznania i zrozumienia są ograni-
czone. Kontakty międzykulturowe są sprowadzane głównie do rozrywek serwu-
jących masową popkulturę oraz odwiedzenia znaczących zabytków materialnych. 
Ważną rolę do spełnienia ma tutaj turystyka indywidualna, gdzie spotkanie twarzą 
w twarz, od zarania ludzkości stanowiące warunek poznania innych ludzi w kon-
tekście ich kultury, realizuje się na co dzień. 

Obok nurtu turystyki masowej rodzą się różnego rodzaju sposoby podróżo-
wania i spędzania czasu w miejscach destynacji, które niosą ze sobą inne, bar-
dziej indywidualne zaangażowanie, zawierające w sobie pierwiastki wartościu-
jące. W dokumentach międzynarodowych organizacji i licznych opracowaniach 
naukowych pojawiły się nowe określenia nadchodzących zjawisk: „nowa tury-
styka”, „turystyka odpowiedzialna”, „miękka turystyka”, „turystyka alterna-
tywna”, „turystyka zielona”, „turystyka zrównoważona” i inne. Turystyka 
kulturowa wchłania nowe treści i specjalności: żywienie, szlaki winne, poszu-
kiwania genealogiczne; tzw. community tourism czy turystyka wolontarystyczna 
zawierają w swoich programach współuczestniczenie i pomoc w codziennych 
sprawach lokalnych społeczności. Czy wobec popularności nowych form turystyki 
opustoszeją olbrzymie kombinaty hotelowe, a turyści podróżujący indywidualnie 
zanurzą się w świat, który pragną poznać taki, jakim on jest, bez udogodnień i poza 
enklawami odgradzającymi od realnego życia „tam”? Jakie miałyby być te nowe 
produkty turystyczne? Niewielkie i mobilne wyposażenie do spania, spożywania 
posiłków, higieny? – już zastanawiają się eksperci od turystyki. 

Pojawiły się nowe nurty edukacji dla turystyki przyszłości, które obierają sobie 
za cel uświadamianie turystom, że wartością nadrzędną jest wspieranie rozwoju 
społeczności lokalnych przez dzielenie ich problemów, uczestniczenie w ich życiu. 
Czas by nadeszła epoka turystyki społecznej. Skoro przesłaniem cywilizacji glo-
balnej jest uznanie kultury za wartość nadrzędną, należy ją rozważać w możliwie 
wielu wymiarach – od kultury zinstytucjonalizowanej, po poznawanie niesforma-
lizowanych form kultury tworzonych przez lokalne społeczności. Rekonesansowi 
nowych obszarów, rozwijaniu specjalistycznych zainteresowań powinno towarzy-
szyć poznawanie wiedzy już zgromadzonej w postaci przewodników, opracowań 
naukowych, nauka wytwarzania miejscowych wyrobów rzemieślniczych i podsta-
wowych zwrotów w lokalnym języku��. 

Najwyższy czas by postawa proekologiczna promowana w oficjalnych społecz-
nych programach i propagowana przez media masowe znalazła swój wyraz również 
w turystyce. Mogłaby polegać na spożywaniu lokalnych specjałów, produkowa-
nych naturalnie bez użycia chemii, poznawaniu walorów przyrody oraz wykazywa-
34 Por.: A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] 
A. Kowalczyk, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 21.
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niu wrażliwości na niedostatek podstawowych dóbr, poprzez limitowanie zużycia 
wody i drewna na terenach suchych. 

Wydaje się, że biznes turystyczny, decydenci i sami turyści opamiętali się 
w wykorzystywaniu nad miarę lokalnych zasobów. W warunkach unikalnych przy-
rodniczo stawia się na małą bazę noclegową w postaci schronisk, eko-domków, 
pensjonatów z prostym wyposażeniem, gdzie turysta otrzymuje informacje o po-
trzebie i sposobach chronienia środowiska��. Przemysł turystyczny powinien być 
wyczulony na dysproporcje w dostępie do podstawowych dóbr. Zdarza się, że na 
terenach półpustynnych, gdzie wędrówka ludzi i ich stad do wodopoju może trwać 
kilka godzin, a nawet całą dobę, stoi kompleks hotelowy, mający rozległe baseny 
z ciągłą wymianą wody, a turyści mogą z tego dobra korzystać bez ograniczeń��. 

Pojawiło się określenie „turystyka moralna”. W zestawieniach celów uniwer-
salnych, które powinien brać pod uwagę każdy, kto zanurza się w zastany świat, 
wymienia się wartości rodzinne, przyjaźń, potrzebę podtrzymania społecznej har-
monii, humanitaryzm oraz wyrażanie szacunku i miłości wobec drugiego czło-
wieka. „Turystyka moralna” to wieczory spędzane na rozmowach, wspólnych 
grach, wycieczkach przy zachowaniu zasad nieingerowania w związki rodzinne 
i emocjonalne spotykanych ludzi. To przedsiębiorczość turystyczna „non-profit” 
nastawiona na potrzeby ludzi zagrożonych społecznym wykluczeniem, jak bez-
robotni czy ludzie z niepełnosprawnością��. Takie miejsca doskonale prosperują 
w krajach arabskich, jak np. wioska turystyczna w bejrucie, proponująca m.in. 
czytanie poezji, naukę gotowania tradycyjnych potraw, tereny zabaw dla dzieci 
itp. Nowy globalny turysta to nowy człowiek XXi wieku, współczujący, rozumie-
jący, chcący się uczyć, postępujący etycznie, przyjazny ludziom spotkanym na 
drodze swojej wędrówki��. 

zakończenie

Przenikanie kultur trwa od zarania dziejów ludzkości, toteż fascynującą przy-
godę odgadywania przyczyn powstawania w różnych regionach świata podobnych 
budowli, narzędzi, elementów wierzeń i obrzędów przeżywają nie tylko naukow-
cy, znawcy starożytnych kultur, ale każdy, niekoniecznie bardzo wykształcony, 
mieszkaniec Ziemi. Zainteresowanie odmiennością, lecz także odkrywanie po-
dobieństw poznawanych kultur, jest właściwe, choć w różnym stopniu, każdemu 
potencjalnemu turyście.  

35 www.travelshopturkey.com/eco; http://ecotourism.gordonsguide.com/china; www.eco-tropicalresorts.
com/southameric/brazil.
36 H.Yang, A. Zehnder, Water Scarity and Food Import. A Case Study from Southern Mediterranean 
Countries, „World Development”, 2002, no 8, s. 1413–1430.
37 http://www.egyptforall.com.
38 E. Puchnarewicz, Wpływ turystyki na społeczności lokalne. Doświadczenia krajów rozwijających się, 
„Turystyka i Rekreacja”, 2008, z. 1, s. 7–21.
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Czy możliwe jest zbudowanie ładu wielokulturowego i jaką rolę w tym zakre-
sie mogłaby odegrać turystyka? Na to pole wkracza polityka ze swoimi międzyna-
rodowymi rozwiązaniami prawnymi, procedurami minimalizowania napięć, ale 
jak wynika z doświadczenia ostatnich lat, mechanizmy te często zawodzą. Tury-
ści, podróżni, mimo wielu barier ograniczających porozumienie w komunikacji 
międzykulturowej, są najlepszymi posłańcami swoich światów. Odwiedzający 
i rdzenni mieszkańcy uczą się siebie wzajemnie i jeśli niewiele się dowiedzieli 
o „innych” i na początek obie strony nie powzięły o sobie najlepszego mniema-
nia, to ich spotkanie odbywa się w atmosferze wypoczynku, rozrywki, zdobywa-
nia nowych doświadczeń, poznawania nowych ludzi i miejsc, rozwoju swoich 
umiejętności, a nie w sytuacji wzajemnego mierzenia sił, walki oraz olbrzymie-
go ryzyka i stresu. Doświadczamy wszyscy wielokulturowości w skali globalnej, 
uczymy się życia w środowisku różnorodności kulturowej, a jako turyści uczymy 
się współistnienia, kontaktu z „innym”, „obcym” (może już niebawem te terminy 
znikną ze słownika antropologii), kontaktu osobistego „twarzą w twarz”. 
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absTracT

The role of multiculturalism in tourism at the beginning of XXI 
century

The author examines the role of multiculturalism in tourism at the begin-
ning of XXi century. Multiculturalism is understood in two ways – as the state 
or condition of being multicultural and as the preservation of different cultures 
or cultural identities within a unified society. The connection between  tourism 
and multiculturality has been shown in the light of asymmetric conditions of the 
socio-cultural development of northern and southern parts of the world. The clash 
of civilizations has its source in unequal economic conditions of the human life 
and fear of domination of postmodern societies over traditional norms and sym-
bols of semi-developed world. The author distinguishes that a tourist’s relations 
with local inhabitants depend on the form of organization of their peregrination. 
Mass-tourism is isolated from cultural communication with native people, and in-
dividual, or small group travels engaged in human tourism. She examines cultural 
mediators and how they help tourists appreciate foreign cultures. The author also 
shows how tourists experiences are strategically crafted by mediators. in conclu-
sion she considers what role tourism should play in multicultural contemporary 
world.
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WielokuTuroWość a promocJa TurysTyczna 
mieJsca

WsTęp

Turystyka jest jedną z najważniejszych – i zarazem najżywiej krytykowanych 
– form komunikacji i edukacji międzykulturowej�. Stawiane zarzuty dotyczą nie 
tyle intencjonalnej aktywności człowieka związanej z czasowym, dobrowolnym 
przemieszczeniem z codziennej przestrzeni (geograficznej, społecznej, kulturo-
wej) i osobistej styczności z przestrzenią niecodzienną, co wynikają ze specyfiki 
turystyki jako przemysłu oraz elementu kultury współczesnej. Relacje turystyki 
i kultury są przedmiotem analiz semiotycznych, koncentrujących się na znako-
wym charakterze kultury, rozumianej jako dynamiczny proces komunikacji.

Zagadnienie wielokulturowości w turystyce w szczególny sposób odwołuje 
się do sytuacji przekraczania codziennej semiosfery uczestników spotkania tury-
stycznego, gdy każdy z nich określa się w stosunku do oznaczników przynależno-
ści własnej kultury, które budują poczucie tożsamości jednostkowej i grupowej. 
istotną cechą podróży jest zatem wymiana i komunikacja znaków i znaczeń mię-
dzy semiosferami, w których funkcjonują turyści i mieszkańcy odwiedzanych 
miejsc�. Ukształtowane przez procesy życia w społeczeństwie dyspozycje do po-
stępowania, myślenia, odczuwania i reagowania na świat zewnętrzny nazywamy 
dziedzictwem kulturowym. Źródłami kultury współczesnego człowieka są: 
język, grupa narodowa, grupa etniczna, religia, rodzina, grupa płci, klasa społecz-
na, wykształcenie, zawód, organizacja lub instytucja, media�.

Turystyka do miejsc dziedzictwa jest zaliczana do form turystyki kulturowej�. 
Abstrahuję w tym miejscu od proponowanych przez różnych autorów klasyfi-

1 Spośród czterech podstawowych typów komunikacji międzykulturowej najbardziej interesuje mnie 
w niniejszym opracowaniu komunikacja „poprzezkulturowa”, czyli komunikowanie się przedstawicieli 
różnych grup wewnątrz jednej kultury narodowej (cross-cultural communication). Pozostałe rodzaje to: 
komunikacja „pomiędzykulturowa” – pomiędzy uczestnikami różnych kultur narodowych (inter-cultural 
communication); komunikacja międzynarodowa (international communication) i komunikacja globalna 
(global communication). Por. J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, 
Kraków 1999.
2 S. Owsianowska, Semiotyka turystyki, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Winiarski, 
Warszawa 2008, s. 117–139.
3 Por. J. Mikułowski Pomorski, dz. cyt. 
4 Współcześnie obserwujemy dynamiczny rozwój turystyki kulturowej, w tym turystyki do miejsc dzie-
dzictwa kulturowego, znanej tak naprawdę od początków historii podróży. Por. m.in. K. buczkowska, Tu-



kacji turystyki, od dyskusji nad przyjmowanymi przez nich kryteriami czy też 
od kwestii „płynności” granic między wyróżnionymi kategoriami. Warto nato-
miast podkreślić, że turystyka kulturowa obejmuje wiele rozmaitych sposobów 
spędzania wolnego czasu w podróży: od wyjazdów na festiwale, koncerty i inne 
imprezy kultury „wysokiej” i popularnej, przez turystykę kulinarną i winiarską,  
sentymentalne „powroty do korzeni”, do kraju przodków, po turystykę etniczną 
(rozumianą także jako wyjazdy w celu poznania kultury innych niż własna grup 
etnicznych).  To właśnie turystyka etniczna czy kulturowa turystyka regionalna 
w największym stopniu kierują się ku atrakcjom cennym dla różnych religii, grup 
narodowych i etnicznych. W prezentowanym teoretycznym opracowaniu koncen-
truję się na roli, jaką turystyka do miejsc dziedzictwa może odgrywać w procesie 
budowy tożsamości narodowej i etnicznej podróżnika oraz na znaczeniu promocji 
turystycznej w podkreślaniu wielokulturowego charakteru miejsca. 

TurysTyka do mieJsc dziedzicTWa kulTuroWego 
a Tożsamość narodoWa i eTniczna

badania prowadzone na przełomie XX i XXi wieku poszukiwały rdzenia 
turystyki określanej jako „turystyka do miejsc dziedzictwa” (heritage tourism)� 
w relacji, jaka łączy wskazywane przez turystów motywacje i sposób percepcji 
walorów kulturowych z ofertą turystyczną. Wcześniejsze ujęcia, formułowane 
albo z punktu widzenia popytu, albo z punktu widzenia podaży, dostarczyły wie-
dzy fragmentarycznej i powierzchownej�. Konieczność zmiany takiego sposobu 
myślenia łączyła się z ewolucją procesu produkcji, z przejściem od ery „fordy-
zmu” do ery „post-fordyzmu”, a w turystyce – od standardowych pakietów do 
zróżnicowanych i zindywidualizowanych ofert. Wpływ nowoczesnej technolo-
gii, zmiany społeczne oraz nowe wzorce traktowania dziedzictwa kulturowego 
dla potrzeb turystyki doprowadziły do zbieżności (konwergencji) między do-
świadczeniem turystycznym a doświadczeniem kulturowym�. Konsekwencją 
tego procesu jest – między innymi – postępująca komercjalizacja kultury, która 
utraciła autentyczność w wyniku dostosowywania jej elementów do wymagań 
i wyobrażeń turystów. Ten aspekt traktowania dóbr kultury jako towarów „na 

rystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań 2008; Współczesne formy turystyki kulturowej, red. 
K. buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Poznań 2009; Komercjalizm turystyki kulturowej, red. K.M. 
Leniartek, Wrocław 2008; W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimier-
czak, Poznań 2008; Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Warszawa 2008; 
A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.
5 W odróżnieniu od wizyt „turystów w miejscach dziedzictwa” – tourists in the heritage sites.
6 A. Apostolakis, The Convergence Process in Heritage Tourism, „Annals of Tourism Research”, 2003, 
30. Por. także: b. Garrod, A. Fyall, Heritage Tourism: A Question of Definition, „Annals of Tourism 
Research”, 2001, 28, s. 1049–1052.
7 A. Apostolakis, dz. cyt., s. 795–796. Por. także: J. Urry, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, War-
szawa 2007. 
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sprzedaż” stanowi jedną z najczęściej eksponowanych dysfunkcji turystyki w za-
kresie edukacji kulturowej. 

Jak zauważa między innymi W. Nuryanti, słowo „dziedzictwo” jest ściśle 
związane z „dziedziczeniem”, a więc tym, co jest przekazywane z pokolenia 
na pokolenie�. W przypadku dziedzictwa o dużym znaczeniu dla reprezentan-
tów różnych kultur, grup etnicznych i narodowych możemy mieć do czynienia 
zarówno z sytuacją „wydziedziczenia”, jak i „podwójnego/zwielokrotnionego 
dziedziczenia”. Tradycje i materialne ślady obecności mniejszości etnicznych lub 
narodowych na danym terenie mogą być zatem przez aktualnych mieszkańców 
akceptowane, odrzucane lub ponownie odkrywane i odtwarzane w procesie kre-
acji tzw. „wspólnego dziedzictwa”�. Odpowiedzialność za jego ochronę, zarzą-
dzanie, informację, promocję i interpretację spoczywa zatem i na spadkobiercach 
duchowych, i na spadkobiercach „terytorialnych”. 

Według konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego z 1972 roku, dziedzictwo kulturowe (cultural heritage) 
stanowią: „pomniki i grupy budynków o wybitnej wartości z punktu widzenia hi-
storii, sztuki lub nauki oraz miejsca o wybitnej uniwersalnej wartości z historycz-
nego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego punktu widzenia”�0. 
Pamiętając o intencjonalnym wymiarze kultury, wykaz ten należy uzupełnić 
o niematerialne jej formy, takie jak „filozofia, tradycja, sztuka we wszystkich jej 
przejawach, różne style życia oraz edukacja poprzez literaturę lub folklor”��. 

Wielokulturowość dziedzictwa wynika zwykle z bogatej i burzliwej historii 
regionu, z jakim jest ono związane. Akceptowane i promowane dziedzictwo znaj-
duje trwałe miejsce w katalogu dóbr kultury narodowej, bądź też jest na nowo 
odkrywane i odtwarzane. Natomiast ochrona i popularyzacja dziedzictwa zapo-
mnianego lub niechcianego, budzącego sprzeczne emocje��, a w dodatku pozba-
wionego spadkobierców-opiekunów, napotyka często na ogromne przeszkody.

Wielokulturowość ma sprzyjać kreowaniu postaw wyrażających tolerancję 
dla inności i różnorodności kulturowej, zwłaszcza w stosunku do zamieszkują-
cych dany kraj mniejszości etnicznych i narodowych, imigrantów czy repatriantów 
(na przykład repatriantów wracających do Polski po 1989 roku z terenu byłego 
Związku Radzieckiego). Wskazuje się na trzy główne płaszczyzny wielokulturo-
wości. Pierwsza, wielokulturowość faktyczna, dotyczy sytuacji, gdy w danym spo-
łeczeństwie występuje zróżnicowanie kulturowe, etniczne, religijne (na przykład 

8 W. Nuryanti, Heritage and postmodern tourism, „Annals of Tourism Research”, 1996, 23.
9 M.-T. Albert, Ochrona Światowego Dziedzictwa – wyzwanie interdyscyplinarne, „Rocznik Międzynaro-
dowego Centrum Kultury w Krakowie”, 2004, s. 13.
10 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Warszawa 1995, s. 81.
11 W. Nuryanti, dz. cyt. Por. także: M. Nowacki, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja 
– jako produkt turystyczny, „Problemy Turystyki”, 1999, nr 2, s. 7.
12 Por. m.in. Dissonant heritage: the management of the past as a resource in conflict, eds. J.E. Turn-
bridge, G.J. Ashworth,  Chichester 1996.
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w Stanach Zjednoczonych, Australii; w Polsce heterogeniczność obserwowana jest 
przede wszystkim w dużych aglomeracjach). Druga płaszczyzna, wielokulturo-
wość w świadomości społecznej, odwołuje się do odczuwanej przez ludzi różnicy 
w sposobie postrzegania świata, systemie wartości wyznawanych przez nich i przez 
reprezentantów innych kultur, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Nato-
miast wielokulturowość w systemie ideologicznym (polityczna) wiąże się z afirma-
cją współistnienia wielu grup kulturowych, powstawaniem instytucji działających 
na ich rzecz, edukacją międzykulturową, promocją dziedzictwa, także w związku 
z turystyką��. 

Grupa etniczna to „grupa społeczna mająca odrębny język, swoistą kulturę, 
poczucie więzi grupowej i świadomość odrębności od innych grup oraz własną 
odrębną nazwę”��. W tradycyjnym ujęciu etnos wyznaczony jest przez „zespół cech 
charakteryzujących kulturę grupy odrębnej etnicznie; termin często używany jako 
synonim grupy etnicznej, jest bliski pojęciu tożsamości etnicznej, niekiedy też naro-
dowej”��. Naród to „trwała wspólnota ludzka ukształtowana na podstawie wspólno-
ty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, przeja-
wiająca się w świadomości przynależności do danego narodu i poczuciu odrębności 
w stosunku do innych narodów”��. inne definicje poszerzają jeszcze ten zakres cech 
charakterystycznych dla narodu o dążenie do posiadania własnego państwa, wspól-
ne cechy psychiczne, obyczaje, czasem także – religię czy wspólną ideologię. 

Artykuł 35. Konstytucji RP stwierdza:

Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszo-
ści narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, 
zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości 
narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyj-
nych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do 
uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Za mniejszości narodowe w Polsce uznaje się mniejszość białoruską, 
czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukra-
ińską, żydowską. Natomiast za mniejszości etniczne – mniejszość kara-
imską, łemkowską, romską i tatarską. W ustawie z 6 stycznia 2005 roku 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w której 
zdefiniowano pojęcie „mniejszości narodowej” i „mniejszości etnicznej”, określa 
się także, iż obok ustalonych w języku polskim nazw geograficznych mogą być 
używane, jako nazwy dodatkowe, tradycyjne nazwy w języku danej mniejszości 
13 J. Mucha, Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 1999, 
z. 14–15, s. 41–50. Por. także: i. Czerniejewska, Edukacja wielokulturowa w Polsce w kontekście antro-
pologii, praca doktorska, Poznań 2008.
14 Tamże, s. 587.
15 Nowy Leksykon PWN, Warszawa 1998, s. 456. 
16 Tamże, s. 1142.
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dla miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz ulic, co stanowi jedną z najła-
twiej dostrzegalnych w podróży form realizacji idei wielokulturowości��.

W ramach inicjatyw wspierających poznawanie i popularyzowanie dziedzi-
ctwa różnych grup etnicznych i narodowych pojawiają się projekty takie jak: Ma-
łopolska wielu kultur. Zwierciadła, propagujący m.in. wiedzę o Łemkach, Słowa-
kach, Romach, Węgrach zamieszkujących region; programy współpracy trans-
granicznej, wykorzystujące nowoczesne techniki informacyjne w celu promocji 
zróżnicowania językowego i kulturowego w internecie; szlaki tematyczne (na 
przykład Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Świątyń Karpackich, Karpacki 
Szlak Rowerowy, Nadbużański Szlak Przyjaźni, Szlak Tatarski, Szlak Kaszubski, 
Szlak Rękodzieła Ludowego na Podlasiu), i imprezy, takie jak: Festiwal Kul-
tury Żydowskiej w Krakowie, Łemkowska Watra w Zdyni (beskid Niski), Dni 
Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych 
w Koszalinie, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie (Lubelskie); Polsko-Niemie-
cko-Ukraiński Festiwal Folklorystyczny „Sąsiady” w Trzebiatowie (Zachodnio-
pomorskie); Wielokulturowy Festiwal Galicja w Przemyślu.

W związku z omawianymi zagadnieniami poruszana jest kwestia tożsamo-
ści,  gdyż, jak to ujął Ryszard Kapuściński w Podróżach z Herodotem: „inne 
światy, inne kultury to są zwierciadła, w których przeglądamy się my i nasza kul-
tura. Dzięki którym lepiej rozumiemy samych siebie, jako że nie możemy okre-
ślić swojej tożsamości, dopóki nie skonfrontujemy jej z innymi”��. Tożsamość 
jest zatem  dynamicznym procesem – zwłaszcza w globalizującym się świecie 
– samookreślania się wobec innych jednostek i grup. Jako system semiotyczny 
kultura „wydziela obszar wspólnoty”, odgranicza „my” od „innych”, na przykład 
poprzez stosunek do oznak przynależności. 

Pojawia się zatem problem własnej tożsamości odczuwanej jako

[…] rzecz dana lub uzyskana – zarazem określanej jako przynależność do cze-
goś ponadjednostkowego, zbiorowego. [To z kolei] otwiera pytania: co znaczy 
przynależność, jaki rodzaj istnienia czy zachowania jest rzeczywistą przyna-
leżnością; jeśli przynależymy, to do czego mianowicie, do pewnej wspólnoty 
z krwi i kości czy raczej do rzeczy duchowych, które odnajdujemy w jej hi-
storii, księgach, symbolach?��

Celem podróży sentymentalnych jest właśnie poszukiwanie znaków i sym-
boli, dzięki którym zerwane lub słabe więzi są rekonstruowane, redefiniowane 
i pielęgnowane, a pytanie o to, kim jestem i jakie są moje korzenie konkretyzu-
je się w kontakcie z nasyconą znaczeniami przestrzenią. Jednak, jak zauważa 

17 Ustawa z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
(Dz. U. z 31 stycznia 2005 roku).
18 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2008.
19 E. bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim, Warszawa 1998, s. 94.
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m.in. C. Palmer, dotychczas nieliczne badania poświęcono temu, jak przebiega 
doświadczenie turystów w miejscach o szczególnym znaczeniu narodowym/et-
nicznym, jak odbierają krajobrazy, artefakty i zabytki, symboliczne dla własnej 
nacji lub grupy etnicznej i jak to doświadczenie odwołuje się do budowania ich 
tożsamości kulturowej�0. 

Semiotyczne odniesienia do przeszłości realizowane są przede wszystkim 
dzięki autentycznym doświadczeniom, związanym z miejscem historycznym, 
wydarzeniem, osobą czy przedmiotami. Jawne oznaki materialne – symbole tożsa-
mości narodowej/etnicznej to na przykład znaczki pocztowe, monety, flagi, herby, 
stroje narodowe, nalepki na samochody, insygnia królewskie, oficjalne dokumen-
ty, a także pamiątki i popularne artefakty kolekcjonowane przez turystów��. Choć 
znaczenia przedmiotów ulegają przemianom, dekontekstualizacji – zwłaszcza 
w kulturze popularnej – obiekty uznawane za tradycyjne, stałe i niezmienne pozo-
stają punktem odniesienia dla poczucia przynależności do danej wspólnoty. Są to 
zarówno ważne symbole i tradycje, jak też codzienne przedmioty i zwyczaje. Jed-
nocześnie semiotyczna analiza relacji między indeksowością�� a przedmiotami, 
które przedstawiają dla ich posiadacza wartość nie do „zastąpienia”, ukazuje, że 
tworzą one połączenie, które umożliwia właścicielowi samodzielne odwoływanie 
się do przeszłości. To bezpośredni, fizyczny kontakt z przestrzenią, wydarzeniem 
lub osobą, do której dany przedmiot się odnosi, decyduje o jego niepowtarzalnych 
walorach i autentyczności – względy estetyczne czy funkcjonalne nie są w tym 
przypadku tak istotne.   

 Jedną z podstawowych kategorii antropologicznych w odniesieniu do podró-
żowania jest przestrzeń (miejsce). W ujęciu Yi-Fu Tuana: „[W] porównaniu 
z przestrzenią, miejsce jest spokojnym centrum ustalonych wartości [...] Miejsce 
to bezpieczeństwo, przestrzeń to wolność: przywiązani jesteśmy do pierwsze-
go, tęsknimy za drugą”��. Ponowoczesność rozbiła i tę opozycję, nomadyczność 
współczesnych społeczeństw zmodyfikowała tradycyjne rozumienie dialektycz-
nej relacji między „tu” i „tam”, między „domem” i „poza domem”, kluczowej 
dla zjawiska turystyki. W powrotach do krainy przodków, opuszczonej ojczyzny  
niezwykle wyraźnie zaznacza się jednak ów moment „zadomawiania” i pozytyw-
nego wartościowania przestrzeni, jej swoistej sakralizacji. Tim  Edensor wyróżnił 
kilka rodzajów miejsc (przestrzeni) ważnych dla przedstawicieli danego narodu: 

1. ideologiczne krajobrazy (np. wiejskie); 
2. miejsca znaczące (m.in. ze względu na historyczne wydarzenia);
3. symboliczne miejsca kultury popularnej i zgromadzeń (stadiony sportowe, 

parki, promenady, dzielnice artystyczne, miejsca religijne itp.); 

20 C. Palmer, An Etnography of Englishness, „Annals of Tourism Research”, 2005, 32.
21 T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004, s. 149.
22 Szerzej na ten temat piszę w: Semiotyka turystyki, s. 128–129.
23 Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987, s. 75.
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4. znajome zwykłe krajobrazy; 
5. przestrzenie miejsca zamieszkania; 
6. przestrzeń domową��.
Dla osób przyjeżdżających do kraju ojczystego znaczenie mają nie tylko 

zabytki, muzea, festiwale i sanktuaria. ich doświadczenie ma charakter polise-
miczny, wielozmysłowy, bazuje na widokach, dźwiękach, smakach i zapachach, 
gestach i słowach, znanych ze wspomnień, z opowieści, fotografii, muzyki, fil-
mów i literatury, na trudnej do uchwycenia atmosferze kojarzonej z domem ro-
dzinnym, wreszcie – na idealizacji miejsca, „raju utraconego”. Z drugiej strony, 
odwiedzający mogą czerpać z doświadczeń z podróży oraz ze źródeł wirtualnych 
– telefonu, telewizji satelitarnej, internetu itp. – w celu budowy „domu daleko od 
domu”, na obczyźnie. 

Jest zatem tak, że członkowie danego narodu żyjący za granicą zachowują 
poczucie tożsamości narodowej, niezależnie od liczby źródeł, z których budo-
wany jest ich dom. Widać to najwyraźniej w przestrzeni diaspory, zamieszka-
nej przez emigrantów zachowujących powiązania z ojczyzną, dopuszczające 
takie poczucie tożsamości, które może się przesuwać pomiędzy fizycznym 
miejscem zamieszkania a miejscem utrzymywanym w sposób wirtualny��. 

WielokulTuroWość dziedzicTWa a promocJa TurysTyczna 
mieJsca 

W procesie podejmowania decyzji o podróży, jak wskazują analizy psycho-
logicznych przesłanek rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego, od lat 
70. XX wieku coraz większe znaczenie mają specjalne zainteresowania turystów 
(Special Interest Tourism). Pytanie o możliwość realizacji zainteresowań wyprze-
dza pytanie o miejsce – cel wyjazdu. Dla turystów deklarujących chęć odwiedze-
nia obiektów dziedzictwa kulturowego pytanie „dokąd” pozostaje priorytetowe. 
Niemniej jednak i wśród nich wyróżnić można co najmniej dwie główne grupy. Po 
pierwsze tę, która przyjeżdża w określone miejsce, by zapoznać się z pamiątka-
mi historii, własnej lub cudzej, nie angażując się w to wydarzenie emocjonalnie. 
Aspekt poznawczy i ludyczny dominuje nad refleksją nad (wspólną) przeszłością. 
Niekiedy motywacje bywają bardziej niejednoznaczne, jak w przypadku turysty-
ki do miejsc tragedii, tanatoturystyki (thanatourism, dark tourism, grief tourism), 
gdy bodźcem do wizyty w obozie koncentracyjnym, na cmentarzu czy polu bi-
twy mogą być kwestie eschatologiczne, patriotyzm, chęć złożenia hołdu ofiarom, 
ciekawość, potrzeba silnych doznań. Dla drugiej grupy charakterystyczne są po-
dróże „do korzeni”, sentymentalne wyprawy do opuszczonej z różnych powodów 
ojczyzny, do źródeł kultury. Głęboko przeżywane odwiedziny i powroty mogą 
24 T. Edensor, dz. cyt., s. 69.
25 Tamże, s. 88.
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budzić poczucie więzi z odkrywanym i – w pewien sposób – pozyskiwanym lub 
odzyskiwanym dla siebie terenem czy obiektem��. 

Poria, butler i Airey wskazali cztery grupy turystów odwiedzających miejsca 
(obiekty dziedzictwa), starając się ukazać powiązania łączące turystów i dzie-
dzictwo, ułatwić zrozumienie nasyconej subiektywizmem relacji między daną 
przestrzenią a jednostką��. Autorzy przyjęli następujące kryteria: 

1.  świadomość atrybutów miejsca; 
2.  motywację wizyty; 
3.  uznawanie atrakcji za część własnego dziedzictwa. 
Obok, po pierwsze, turystów nieświadomych znaczenia dziedzictwa, po dru-

gie, świadomych, ale motywowanych do przyjazdu zupełnie innymi względami, 
oraz, po trzecie, tych przyciąganych właśnie walorami dziedzictwa, choć nie-
utożsamiających się z nim, czwarta grupa spełnia wszystkie warunki stawiane 
przez prowadzących badania i decyduje o istocie heritage tourism. Wawel dla 
Polaków, Watykan dla katolików, Akropol dla Europejczyków, Ziemia Święta 
dla chrześcijan, żydów i muzułmanów – to przykłady miejsc, w których może-
my mówić o szansie „wzorcowego odbioru” dziedzictwa przez wskazane grupy 
odwiedzających��.

W powyższych rozważaniach na pierwszym planie znajduje się turysta i jego 
doświadczenie. Jednak nie można zapominać o roli mediatorów, osób uczest-
niczących w spotkaniu turystycznym po stronie mieszkańców i pracowników 
branży turystycznej, a także autorów publikacji informacyjno-promocyjnych. 
W przypadku gdy w komunikacji uczestniczą przedstawiciele różnych kultur 
należy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo przygotowywania różnych wersji ję-
zykowych, kontekst tłumaczenia tekstu z reguły pozostaje ten sam. Pożądane 
natomiast byłoby wprowadzenie interpretacji uwzględniających różne potrzeby 
i oczekiwania podróżników, na przykład osób kierujących się poczuciem obo-
wiązku i szczególnym podejściem emocjonalnym do atrakcji dziedzictwa kultu-
rowego (w przeciwieństwie do tych, którzy stykają się z nimi przy okazji aktua-
lizacji innych wartości)��. 

W tekstach promocyjnych, zawartych na przykład w przewodnikach tury-
stycznych czy na stronach internetowych, znajdujemy odwołania do wielokul-
turowości opisywanych regionów: „mozaika kultur”, „pogranicze stylów”, „po-

26 Y. Poria, R. butler, D. Airey, The Core of Heritage Tourism, „Annals of Tourism Research”, 2003, 30, 
s. 249.
27 Tamże, s. 238–239. 
28 Tamże, s. 249.
29 Tamże, s. 250–251. Por. także: Y. Poria, R. butler, D. Airey, Clarifying Heritage Tourism,  „Annals of 
Tourism Research”, 2001, 28, s. 1047–1049. Koncepcję G. Moscardo i problematykę interpretacji dzie-
dzictwa kulturowego prezentuje m.in. M. Nowacki w artykule: Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego 
interpretacja – jako produkt turystyczny, „Problemy Turystyki”, 1999, 2, s. 5–12. 
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granicze kultur” itp. Przykładowe opisy ukazują sposób prezentacji wielokultu-
rowości miejsca�0: 

Pogranicze kultur charakteryzują szczególnie zróżnicowane korzenie zamiesz-
kujących tu grup etnicznych i narodowościowych [Zachodniopomorskie]

Skomplikowana historia, zderzające się i wzajemnie przenikające wpływy 
różnych kultur pozostawiły nader bogate i interesujące zasoby zabytków oraz 
innych świadectw kultury materialnej [Dolnośląskie] 

Kuchnia podlaska zawiera w sobie przysmaki charakterystyczne dla państw 
ościennych, tj. Litwy i białorusi [Podlaskie] 

Przez ponad pięć wieków toczyło się tutaj życie wielu pokoleń bojków, Pola-
ków, Żydów [Podkarpackie] 

Na dzisiejszy obraz tego regionu wpłynęła trudna historia pogranicza polsko-
czesko-niemieckiego [Opolskie] 

Każda z tych narodowości [Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Szkoci, Austriacy i Cze-
si] wprowadzała nowy trwały ślad w kulturze tego miasta [Tarnów]��. 

Lubelszczyzna to region urzekający bogactwem wielokulturowego dziedzi-
ctwa, charakterystycznego dla kresów wschodnich [Lubelskie] 

W analizowanych przekazach podkreśla się także europejskość wybranych 
regionów, jak w przypadku województwa opolskiego („najbardziej europejski 
z polskich regionów”) czy lubelskiego („Tu zaczyna się Unia Europejska”). Na 
przykładzie architektury obiektów dziedzictwa kulturowego i widocznych wza-
jemnych wpływów, inspiracji i przenikania stylów (m.in. ukraiński barok) po-
dejmuje się próby dalszej identyfikacji z zachodnio- lub wschodnioeuropejskim 
nurtem kultury. Problematyka tożsamości etnicznej i narodowej jest zatem wzbo-
gacona o wątek przynależności do kręgu kultury europejskiej, a więc do wspól-
noty o zasięgu ponadnarodowym.   

Przywołany powyżej przykład Kresów pozwala zilustrować związaną z mito-
twórstwem narodowym strategię realizowania idei wielokulturowości. Mit jako 
wyraz z jednej strony cech narodowych, a z drugiej wspólnych wartości europej-
skich to temat, który pojawia się „naturalnie i spontanicznie” w rozważaniach nad 
tożsamością��. Konkurencyjne wizje przeszłości sprawiają jednak więcej kłopo-

30 Źródło cytatów (o ile nie zaznaczono inaczej): http://regiony.poland.gov.pl/zachodniopomorskie/
Najwieksze,atrakcje,139.html, 12.09.
31 Http://www.visit.malopolska.pl/zwiedzanie/tarnow/, 12.09.
32 M. Cieśla-Korytowska, Narodowy i ponadnarodowy charakter „Dziadów” Mickiewicza, [w:] Narodo-
wy i ponadnarodowy charakter literatury, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 1996.
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tów niż pożytku w wypracowywaniu nowego podejścia do wspólnego dziedzi-
ctwa, zakorzenionego w wielokulturowości regionów. Wspomnienia o walecznej 
przeszłości, osnute na zachowanych fortecach, zamkach i na polach bitewnych 
(Chocim, Kamieniec Podolski i in.), a także kreacjach literackich (m.in. „Trylo-
gia”), nie ułatwiają modyfikacji stereotypowych wizerunków.  

Niemniej jednak dynamika przemian politycznych, gospodarczych i społecz-
nych inspiruje do ponownego określania tożsamości mieszkańców i przybyszów. 
Gospodarze podejmują świadomy wysiłek rekonstruowania dawnych sąsiedzkich 
relacji i próby reinterpretacji minionych wydarzeń. Symboliczne powroty tury-
stów-pielgrzymów, peregrynacje do miejsc kultu (Milatyn Nowy, Kochawina, 
berdyczów), zabytkowych miast i wiosek (Lwów, Żółkiew, buczacz, Krzemie-
niec), nekropolii (Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich) i miejsc 
znaczących w biografii sławnych osób mają na celu przywracanie pamięci, 
a przede wszystkim odnajdywanie tras i znaków zaginionego świata��. 

W rezultacie w tkance dawnych wielokulturowych regionów, obecnie pozba-
wionych swej „kultury kresowej” zniszczonej przez dwudziestowieczne ideo-
logie totalitarne, przeszłość i teraźniejszość zaczynają współistnieć w zupełnie 
nowych formach. Jednym ważniejszych sposobów kreowania wizerunku miejsca 
są działania marketingowe podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za roz-
wój turystyki. Na podstawie materiałów promocyjnych o Lwowie, przygotowa-
nych w języku angielskim, francuskim, polskim i rosyjskim, można dostrzec, jak 
emocjonalne nacechowanie przekazów w języku polskim i rosyjskim w gruncie 
rzeczy utrudnia prezentację miasta, eksponując lub zacierając te etapy w jego 
historii, które adresaci mogliby uznać za „niewarte” opisu lub kontrowersyjne. 
Z kolei interpretacje dziedzictwa miasta przeznaczone dla odbiorców z Europy 
Zachodniej utrzymane są przede wszystkim w konwencji zobiektywizowanych 
tekstów stricte informacyjnych. 

podsumoWanie

Kluczową rolę w rozwoju turystyki przypisuje się informacji i promocji tu-
rystycznej. Relacje między turystą a miejscem są zatem zapośredniczone i ujęte 
w ramy interpretacyjne, które coraz trudniej jednoznacznie zdefiniować, biorąc 
chociażby pod uwagę przepływ informacji, znaków i symboli w kulturze popular-
nej. Analizy semiotyczne, skoncentrowane na kreacji wizerunku miejsca w pro-
mocji turystycznej, dotyczą między innymi tematów niedostatecznie reprezen-
towanych lub pomijanych w przekazie, problematyki władzy i kontroli, wpływu 
ideologii na dyskurs��. Zaproponowany powyżej podział na akceptowane, odkry-
wane i odtwarzane oraz odrzucone dziedzictwo innych grup etnicznych i narodo-
wych na terenie Polski i krajów sąsiednich w perspektywie ostatnich dwudziestu 
33 Por. R. Gruber, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Sejny 2004.
34 S. Owsianowska, dz. cyt.
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lat zachęca do postawienia kilku pytań, które mogą stać się podstawą dalszych, 
systematycznych badań. Jakie elementy dziedzictwa były reprezentowane w ofer-
cie turystycznej przez cały czas, a do ich interpretacji nie wprowadzono żadnych 
znaczących zmian (dziedzictwo akceptowane)? Jaka część dziedzictwa została 
odrzucona i dlaczego? i wreszcie, najbardziej interesujące pytanie o te aspekty 
dziedzictwa, które nie były promowane, ale powróciły i wciąż powracają, są na 
nowo odkrywane, rekonstruowane i interpretowane. „Raj utracony z samej swej 
natury nie ma wad, życie w nim to pasmo szczęścia”, pisze Antoni Kroh i podkre-
śla, że szansą dla rewaloryzacji pomników kultury (kresowej) jest promocja tu-
rystyczna (głównie turystyki sentymentalnej). Jej nadawcami powinni być ludzie 
miejscowi, którzy „uznają zabytki za swoje dziedzictwo, powód do regionalnej 
dumy, atrakcję turystyczną, a więc także źródło dochodów […] innej drogi chyba 
nie ma. Na szczęście”��.     
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absTracT

Multiculturalism and the tourist promotion of a place

New patterns of heritage treatment for tourism purposes have been observed 
in the geographic and socio-cultural landscape of Poland and the neighbouring 
countries, especially in their borderlands. Up to the present times, there has been 
no systematic research or detailed study concerning the relationship between tour-
ism and identity in these countries, as discussed in the literature on the topic. On 
the one hand, the author analyses how the identity of tourism sites is formed and 
how this process is reflected in tourism marketing, in the domains of information 
and promotion. The very special role of multiculturalism of the heritage has been 
underlined. On the other hand, the tourists’ experience of ethnic and national iden-
tity is analyzed, in the context of semiotics, which is particularly interesting when 
cultural heritage and tourism converge, as described for instance by J. Urry.
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WzaJemne zWiązki TurysTyki i kulTury

WsTęp

Turystyka jest bez wątpienia elementem kultury. Związek pomiędzy tury-
styką a kulturą zmienia się wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Turystyka, której 
charakter w społeczeństwie współczesnym jest coraz bardziej masowy, w istotny 
sposób, obok rozwijających się technologii komunikacyjnych oraz procesów ur-
banizacji, wpływa na przemiany kulturowe. 

Przemiany kulturowe, wynikające między innymi ze spotkań międzykulturo-
wych w ramach ruchu turystycznego, niosą ze sobą liczne następstwa. W społe-
czeństwie współczesnym turystyka jest zjawiskiem bardzo złożonym, mającym 
konsekwencje gospodarcze, polityczne, ale także psychologiczne i społeczne. 
Zarówno masowa skala turystyki, jak też jej oddziaływanie na różne sfery ży-
cia pozwalają wyodrębnić oczekiwane i rzeczywiste funkcje turystyki�.  Funk-
cje oczekiwane dotyczą wyłącznie pozytywnych aspektów turystyki i dominują 
w ogólnej analizie przemian społecznych. Funkcje rzeczywiste zaś występują 
wówczas, gdy skutki nie odpowiadają oczekiwaniom, a zamiast  pozytywnych 
efektów występują również zjawiska negatywne. 

Chociaż obydwa typy funkcji turystyki są niezmiernie istotne dla analizy 
przemian społecznych, w niniejszym artykule postanowiono skoncentrować się 
jedynie na określonym zakresie pozytywnych funkcji turystyki kulturowej, a mia-
nowicie na jej roli w procesie przełamywania stereotypów narodowościowych 
i etnicznych. W rozważaniach na ten temat warto podkreślić, że historyczne etapy 
rozwoju turystyki kulturowej są zdeterminowane przez ogólne procesy rozwoju 
społecznego. Siłą rzeczy więc odzwierciedlają te procesy�.  Wśród licznych zmian 
w dziejach społeczeństw należy przede wszystkim wymienić zwiększanie się licz-
by społeczeństw otwartych w stosunku do społeczeństw zamkniętych, w których 
przekaz kulturowy jest nadal ograniczony (współcześnie społeczeństwa w pełni 
zamknięte już nie występują). Otwarty charakter społeczeństwa oznacza, stop-
niowe  zanikanie zjawiska etnocentryzmu kulturowego charakterystycznego dla 
społeczeństw zamkniętych, a to z kolei wiąże się bezpośrednio ze zmianą świado-
mości społecznej, a zwłaszcza ze stopniowym zanikaniem patologicznego jej wy-
miaru w postaci stereotypów narodowościowych i etnicznych. Jakkolwiek ogół 
procesów prowadzących do przekształceń społecznych i zmiany świadomości ma 
1 Zob. W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2003, s. 388.
2 Zob. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa, Gniezno 2008, s. 40–49.



złożony i wielowymiarowy charakter, to niewątpliwie są one związane z rozwo-
jem turystyki. Jednym z jej wymiarów bowiem jest poznawanie innych kultur, 
które w przypadku turystyki ogólnej pozostającego w tle podróży, a w przypadku 
turystyki kulturowej stanowi jej istotę. 

TurysTyka i TurysTyka kulTuroWa

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji turystyki. Niektórzy znawcy 
zagadnienia twierdzą, że do tej pory nie sformułowano definicji, która zyskała-
by powszechną aprobatę środowiska, gdyż uniemożliwiają to stale zachodzące 
zmiany życia społecznego. Ponadto inaczej rozumie turystykę socjolog, inaczej 
ekonomista, a jeszcze inaczej statystyk ujmujący różne wielkości w zestawieniu 
matematycznym. 

Definicja turystyki, obecnie uważana za klasyczną, została sformułowana 
przez profesora W. Hunzikera i brzmi ona następująco: „turystyka jest to zespół 
stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile 
nie występuje w związku z tym osiedlenie i podjęcie pracy zarobkowej”�. Formuła 
Hunzikera nie uwzględnia jednak społecznych aspektów rozwoju turystyki i dla-
tego w literaturze spotyka się definicje rozszerzone. Do najczęściej przytaczanych 
zaliczyć należy niewątpliwie tę sformułowaną przez K. Przecławskiego: „cało-
kształtu zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową 
zmianą pobytu, rytmu i środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze 
środowiskiem odwiedzanym – przyrodniczym, kulturowym, bądź społecznym”�. 
Definicja stanowiąca, z uwagi na swoją obszerność, wręcz analizę zjawiska tury-
styki została zamieszczona z kolei w Leksykonie turystyki i krajoznawstwa:  

Turystyka – krótkotrwałe, zorganizowane zbiorowe lub indywidualne wyjaz-
dy poza miejsce stałego zamieszkania (pobytu), wędrówki po obcym terenie 
w celach krajoznawczych (krajoznawstwo), rozrywkowych, sportowych i dla 
odpoczynku lub będące formą czynnego wypoczynku, przedsiębranych nie 
w celach zysku (np. turystyka piesza, motorowa, konna, żeglarska, narciar-
ska, nizinna, górska, krajowa, zagraniczna, indywidualna, zbiorowa, maso-
wa). Ogólnie: odbywanie podróży w celach wypoczynkowych, sportowych 
lub poznawczych. Poznawczych – w szerszym znaczeniu do turystyki zalicza 
się także wyjazdy na kuracje, w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych5.

Wśród ogromnej liczby definicji turystyki przyjmuje się jako powszechnie 
akceptowaną  definicję sformułowaną  i zalecaną  od 1985 roku przez Światową 
Organizację Turystyki (WTO):

3 Z. Frączek, Turystyka i kultura – dwie siostry, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, red. 
A. Stasiak, Łódź 2007, s. 19.
4 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 2004, s. 13.
5 E. Mazur, Leksykon turystyki i krajoznawstwa, Szczecin 2000, s. 62.
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turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w ce-
lach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej niż przez rok bez 
przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, 
w których głównym celem jest działalność zarobkowa wynagradzana w od-
wiedzanej miejscowości�.

Wobec faktu powszechności stosowania powyższej definicji zarówno w sta-
tystyce turystyki, jak i dla analizy naukowej w dziedzinach ekonomicznych, poli-
tologicznych i socjologicznych, nie będziemy w tym miejscu dokonywali analizy 
szeregu innych wykładni tego pojęcia. Skoncentrujemy się natomiast na prezen-
tacji zjawisk psychologicznych, społecznych, ekonomicznych i przestrzennych, 
które turystyka obejmuje. 

Turystykę można rozpatrywać przez pryzmat różnorodności zjawisk, z który-
mi jest związana i w tym sensie turystyka jest:�

– zjawiskiem psychologicznym, gdyż udział w turystyce umożliwia zaspoka-
janie nie tylko materialnych, ale i duchowych potrzeb współczesnego człowieka, 
które kształtują motywy i cele podróży i mają wpływ na wymianę międzykultu-
rową;

– zjawiskiem społecznym, ponieważ w czasie wyjazdu turystycznego jego 
uczestnik nawiązuje kontakty z innymi podróżującymi i z miejscową ludnością, 
zmieniając swoje środowisko społeczne;

– zjawiskiem ekonomicznym, które wywiera wpływ na powstawanie nowych 
produktów i usług, aktywizujących działalność gospodarczą; turystyka powoduje 
w skali kraju i w skali międzynarodowej przemieszczanie się osób i posiadanych 
przez nich pieniędzy do miejsca, w którym turyści przeznaczają je na określone 
wydatki, z reguły innego rodzaju niż w miejscu stałego zamieszkania;

– zjawiskiem przestrzennym, aktywizującym obszary i miejscowości, na któ-
rych rozwija się ruch turystyczny, infrastruktury inżynieryjnej, turystycznej, noc-
legowo-żywieniowej, handlowo-usługowej.

Rozpatrując powiązania turystyki z różnymi zjawiskami społeczno-gospo-
darczymi i psychologicznymi, należy zwrócić uwagę, że to właśnie turystyka 
przyczyniła się w bardzo dużej mierze do powstania współczesnych struktur spo-
łecznych. Analizując bowiem historię społeczną od struktur rodowo-plemiennych 
po współczesność, na każdym etapie rozwoju zauważamy ogólną tendencję do 
łączenia się mniejszych formacji społecznych w większe, aż po powstanie społe-
czeństw i ich struktur formalnych w postaci państw, a w wymiarze świadomoś-
ciowym – narodów. Proces ten nie byłby możliwy bez przemieszczania się jedno-
stek, badających przydatność nowych terytoriów dla potrzeb własnych wspólnot. 
Tak zatem „prekursorów turystyki” należy doszukiwać się już w czasach pier-
wotnych, kiedy grupy rodowo-plemienne delegowały zwiadowców na rozpozna-

6 WTO, Konferencja w Ottawie. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, UKFiT, 1993, s. 5.
7 H. borne, A. Doliński, Organizacja turystyki, Warszawa 1998,  s. 8.
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nie nowych obszarów przydatnych do życia.  Tendencja ta, chociaż oczywiście 
w zmienionych formach i marginalna w stosunku do zasadniczych funkcji współ-
czesnej turystyki, występuje do dnia dzisiejszego.  

Współczesna turystyka oraz różne formy rekreacji i wypoczynku pełnią  na-
stępujące funkcje�:

– edukacyjne, polityczne, wychowawcze i cywilizacyjne;
– kulturalne, estetyczne i rozrywkowe;
– regeneracyjno-zdrowotne, rehabilitacyjne i lecznicze;
– społeczno-ekonomiczne, aktywizacji społecznej ludności.
Związek pomiędzy turystyką a szeroko rozumianą kulturą jest zatem nieza-

przeczalny. Oprócz stwierdzenia, że turystyka jest wytworem kultury obejmującej 
przecież całość życia człowieka, istotne są również  inne współzależności pomię-
dzy turystyką a kulturą�:

– turystyka jest funkcją kultury – jest wyrazem danej kultury, ponieważ nie 
można zrozumieć współczesnej turystyki bez zrozumienia tego, co dzieje się we 
współczesnej kulturze;

– turystyka jest elementem kultury – turystyka wpisała się na trwałe w kulturę 
współczesną;

– turystyka jest przekazem kultury – określone wartości kulturowe są przeno-
szone również przez turystykę;

– turystyka jest spotkaniem kultur, „zderzeniem” kultur – jest wymianą war-
tości przede wszystkim pomiędzy turystami a ludnością miejscową, przy czym 
im różnica kulturowa między nimi jest większa, tym trwalsze ślady pozostawia 
to „zderzenie”;

– turystyka jest czynnikiem przemian kulturowych – zmian w świadomości 
społecznej i indywidualnej powodujących przemiany samej treści kultury lub jej 
interpretacji.

Najściślejsza współzależność  pomiędzy turystyką a kulturą występuje jednak 
w przypadku formy tej pierwszej – turystyki kulturowej.

Definicja funkcjonalna turystyki kulturowej brzmi:

wszystkie indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których 
spotkanie uczestników podroży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami 
kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowa-
nym przez człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą częścią programu 
podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej 
podjęciu lub wzięciu w niej udziału�0.

8 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, Warszawa 2006, s. 182.
9 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 2004, s. 32.
10 A. Mikos von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 31.
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Rozróżnienie na kulturę wysoką i popularną pozwala również ujmować tury-
stykę kulturową w wąskim oraz szerokim znaczeniu��:

– turystyka kulturowa sensu stricto to każda forma turystyki, której celem 
jest kontakt turystów z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym 
odwiedzanego obszaru  (dzieła sztuki, architektura, pomniki historii, folklor), wy-
korzystująca ogólnie dostępną ofertę kulturalną (muzea, galerie, teatry, koncerty, 
festiwale itd.);

–  turystyka kulturowa sensu largo to wszystkie rodzaje turystyki, które mają 
swój związek z szeroko rozumianą kulturą powszechną, codzienną, współczesną.

A. Mikos von Rohrscheidt obok turystyki kultury wysokiej oraz powszechnej 
turystyki kulturowej wyróżnił również turystykę edukacyjną, formułując i opisu-
jąc następujący podział��:

– turystyka kultury wysokiej obejmująca: turystykę dziedzictwa kulturowego, 
turystykę muzealną, turystykę literacką i turystykę eventową;

– turystyka edukacyjna obejmująca: podróże studyjne, podróże tematyczne, 
podróże językowe, podróże seminaryjne;

– powszechna turystyka kulturowa obejmująca: turystykę miejską, turystykę 
kulturową obszarów wiejskich, turystykę etniczną, kulturową turystykę militarną, 
turystykę obiektów przemysłowych i technicznych, turystykę żywej historii, tu-
rystykę kulturowo-przyrodniczą, turystykę egzotyczną, turystykę religijną i piel-
grzymkową, turystykę kulinarną, turystykę hobbystyczną i turystykę regionalną.

Warto zauważyć również, że pewne elementy turystyki kulturowej występu-
ją w trakcie wszystkich podróży turystycznych, ponieważ zawsze dochodzi do 
„wejścia w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym”��.

Powiązania pomiędzy turystyką a kulturą są zatem silnie wzajemnie sprzężo-
ne. Chociaż związki te są nie tylko harmonijnym współdziałaniem, to na potrzeby 
poniższych rozważań zaakcentowano przede wszystkim pozytywne aspekty tej 
współzależności. Należy podkreślić, że turystyka jest częścią kultury, a jej zakres 
i charakter zmieniały się wraz z rozwojem społecznym. 

W czasach antycznych podróżowano dla wiedzy i spotkania z kulturą. Śre-
dniowiecze charakteryzuje przede wszystkim ruch pielgrzymkowy i związana 
z rozwojem uniwersytetów turystyka edukacyjna, która stała się początkiem no-
wożytnej turystyki miejskiej. Renesans i oświecenie uważa się za faktyczny po-
czątek turystyki kulturowej. „Grand Tour” to długotrwała podróż, jaką w XVi 
i XVii w. odbywali młodzi angielscy arystokraci na kontynent europejski w celach 
poznawczych i edukacyjnych. Później naśladowana przez przedstawicieli klas 
niższych, którzy z uwagi na szczuplejsze zasoby finansowe podróżowali krócej. 

11 A. Stasiak, dz. cyt., s. 8.
12 Zob. A. Mikos von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 51–172.
13 K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, s. 27.
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Zapoczątkowała indywidualną turystykę dziedzictwa kulturowego oraz miejskie 
wyprawy kulturowe. Epoka oświecenia to także akademickie podróże seminaryj-
ne i podróże edukacyjne. W okresie romantyzmu pojawiły się pierwsze podróże 
związane z zainteresowaniem  romantycznie rozumianą historią (ruiny zamków, 
stare katedry, pomniki legendarnej i tajemniczej przeszłości), które stały się pier-
wowzorem masowej turystyki dziedzictwa kulturowego. 

W drugiej połowie XiX wieku z powodu upowszechnienia kolei turystyka 
zaczęła nabierać charakteru masowego. Pojawiła się turystyka eventowa, kul-
turowa turystyka militarna oraz turystyka kulturowo-przyrodnicza. Pierwsza 
połowa XX wieku oznaczała wprowadzenie nowej formy podróży studyjnej, 
zainteresowanie krajoznawstwem i kulturową turystyką regionalną. 

Druga połowa XX wieku przyniosła odkrycie kulturowego potencjału ob-
szarów wiejskich i zarazem rozwój turystyki obiektów przemysłowych (zamy-
kanych fabryk i kopalń).  W tym czasie rozwinęły się także: turystyka edukacyj-
na, podróże językowe, kulturowe podróże egzotyczne. Ten okres uznaje się za 
prawdziwy przełom w dziejach podróży kulturowych, spowodowany zarówno 
dalszym umasowieniem turystyki, jak i rozszerzeniem pojęcia kultury. Przy-
szłość turystyki krajoznawczej i kulturowej zdaje się natomiast należeć do pa-
kietów turystycznych łączących zgodnie z wyborem konsumenta poszczegól-
ne moduły podróży w indywidualna ofertę��. Współcześnie masowa turystyka 
i rekreacja są zjawiskami typowymi dla krajów rozwiniętych i stanowią ważny 
element stylu życia bogatych społeczeństw.

Obok niezaprzeczalnego faktu, że turystyka jest częścią szeroko rozumia-
nej kultury, ta dziedzina aktywności ludzkiej wiele jej zawdzięcza, w szeroki 
sposób wykorzystując dziedzictwo kulturowe – zabytki, instytucje kulturalne, 
imprezy stanowią ważną część produktu turystycznego. Zarazem jednak kul-
tura czerpie korzyści z rozwoju turystyki, ponieważ zainteresowanie turystów 
sprzyja ochronie dóbr kultury. W socjologii podróży mocno podkreśla się, że 
turystyka pośredniczy między kulturami, a nawet powoduje przenikanie się kul-
tur. Spotkanie turystów z rdzenną ludnością to spotkanie dwóch światów, które 
sprzyja wymianie myśli, doświadczeń, umożliwia wzajemną obserwację, skła-
nia do refleksji i  porównań, które wzbogacają obydwie strony. Turystyka odgry-
wa również istotną rolę w edukacji i upowszechnianiu kultury, ponieważ nawet 
najnowocześniejsze środki masowej komunikacji nie zastąpią bezpośredniego 
i indywidualnego doświadczenia��. Sprzyja zdobywaniu wiedzy o szeroko ro-
zumianej kulturze innych społeczeństw, co niewątpliwie ma ogromne znaczenie 
w procesie przełamywania stereotypów narodowościowych i etnicznych, wyni-
kających najczęściej z braku wiedzy o innych sposobach życia.

14 Zob. A. Mikos von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 40–49.
15 Por. A. Stasiak, dz. cyt., s. 10.
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Liczne opracowania z dziedziny socjologii kultury wskazują bowiem nie tyl-
ko na pozytywne aspekty istnienia różnic kulturowych, do których niewątpliwie 
należy poczucie tożsamości kulturowej czy narodowościowej, na których budo-
wany jest porządek społeczny. Dostrzegają również mechanizmy patologizacji 
świadomości społecznej wynikające z niewłaściwego interpretowania funkcji 
kultury we własnej wspólnocie. Rozważając tę kwestię, należy przyjrzeć się bliżej 
zagadnieniu tożsamości kulturowej, ponieważ z niej mogą wywodzić się stereo-
typy narodowościowe i etniczne. Kultura dostarcza bowiem wzorców na życie, 
które w procesie socjalizacji powinny zostać „zaprezentowane” jako alternatywa 
na życie, a nie jako jedynie słuszny ideał  ludzkiej egzystencji.

kulTura, eTnocenTryzm i TurysTyka – WizJa scepTyczna

Ludzie, którzy wyrośli w jednej kulturze, obowiązujące w niej wzory za-
chowań traktują jako naturalne, a stykając się z odmienną kulturą, skłonni są jej 
zwyczaje i konwencje postrzegać jako niezrozumiałe, śmieszne czy żenujące. Po-
stawa taka, charakterystyczna dla początków okresu transformacji społeczeństw 
zamkniętych w społeczeństwa otwarte, w dobie globalizacji może przybierać 
niepokojące postaci. Wiek XX zrodził dwie przeciwstawne tendencje rozwoju 
kultur narodowych. Jedna z nich dąży do unifikacji powszechnie dostępnych tre-
ści kultury, druga zaś kładzie nacisk na renesans wszelkich kultur etnicznych 
i grup mniejszościowych oraz poszukiwanie źródeł własnej tożsamości i tradycji. 
Z tymi procesami wiąże się zjawisko etnocentryzmu.

Pojęcie etnocentryzmu wprowadził do języka nauk społecznych G.W. Sum-
ner, definiując je jako: „koncentrację na własnej grupie pochodzenia i zamknięcie 
się w jej granicach, czemu towarzyszy przekonanie o szczególnej ważności i war-
tości własnej grupy i własnej kultury”��. innymi słowy, etnocentryzm to stawianie 
własnego narodu lub grupy etnicznej w centrum zainteresowania oraz ocenianie 
praktyk innych kultur wedle norm kultury własnej uważanej za nadrzędną��. Et-
nocentryzm społeczności pierwotnych był naturalnym skutkiem izolacji i niezna-
jomości innych kultur. Nie zawsze wiązał się z wrogością wobec obcych, którzy 
zazwyczaj byli dopuszczani do udziału w kulturze. 

Przenikanie się kultur, które wiąże się między innymi z rozwojem turysty-
ki kulturowej, zmienia stan wiedzy na temat wzajemnych różnic. Etnocentryzm  
występuje jednak również w społeczeństwach współczesnych, chociaż ma on już 
zupełnie inny charakter. Łączy się często z ksenofobią, czyli lękiem lub nienawiś-
cią w stosunku do obcych. Oznacza wówczas całkowite odrzucenie obcej kultu-
ry i pogardliwe traktowanie ze względu na jej odmienność. Własna kultura jest 
chroniona przed obcymi wpływami z obawy przed utratą „czystości”, wyższości, 
tożsamości. Wszelka wymiana kulturowa jest postrzegana jako zagrażająca trwa-
16 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 58.
17 Por. K.b. MacDonald, Fenomen żydowski? – ze studiów nad etniczną aktywnością, Sadków 2004.
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łości grupy, a asymilacja obcych niedopuszczalna. Skrajną formą ksenofobii jest 
rasizm. Postawa rasistowska oznacza przypisywanie różnic kulturowych czynni-
kom naturalnym, genetycznym. Własna zbiorowość i własna kultura stawiane są 
na czele hierarchii wartości, a innym grupom odmawia się prawa do posiadania 
i rozwoju własnej kultury��.   

Współcześnie etnocentryzm wiąże się bezpośrednio z procesami kreowania 
i podtrzymywania  stereotypów narodowościowych i etnicznych, zwłaszcza tych 
o skrajnie negatywnej konotacji, które wskazują na niższość przedstawicieli grup 
obcych względem własnej. Stereotypizacja myślenia występuje jednak nie tyl-
ko w przypadku etnocentryzmu. Kreowanie stereotypów związane jest również 
z dychotomicznymi nierównościami społecznymi, kiedy większości narodo-
wościowe lub etniczne kreują wyobrażenia na temat grup mniejszościowych, na 
przykład w celu obrony własnych miejsc pracy czy wysokości zarobków��. Może 
również być wynikiem niewiedzy, chociaż taka wykładnia przyczyn powstawania 
stereotypów w dobie intensyfikacji procesów przenikania kulturowego jest raczej 
mało prawdopodobna. Aby bliżej zrozumieć mechanizm tworzenia stereotypów 
i konsekwencje, które mogą z niego wynikać, należy zdefiniować samo pojęcie 
stereotypu oraz przedstawić proces patologizacji świadomości społecznej, u pod-
łoża którego leżą stereotypy o negatywnej konotacji, czyli przesądy. Pojęcie to 
pochodzi od greckiego słowa stereo – stężały, twardy oraz typos – wzorzec, od-
cisk�0. Z etymologicznego punktu widzenia można to słowo przetłumaczyć jako 
„twardy wzorzec”, czyli coś, co trudno jest zmodyfikować, przekształcić.

Sam termin ‘stereotyp’ został wprowadzony przez francuskiego drukarza, Di-
dota, w 1798 roku na oznaczenie gotowych sztywnych matryc, zastosowanych 
w procesie drukowania. Sto lat później psychiatrzy zaczęli określać tym termi-
nem niezmienne w sposobie ekspresji i powtarzające się zachowania swoich 
pacjentów. Podobnie iwan Pawłow nazwał tak sztywne zachowania badanych 
psów w reakcji na niedającą się przez nie kontrolować zmienność stosowa-
nych w eksperymencie bodźców. Zachowania te określił mianem stereotypów 
dynamicznych��.

Nauki socjologiczne i psychologiczne nieustannie poszukują koncepcji do-
głębnie wyjaśniających istotę stereotypów, uprzedzeń oraz oraz ich konsekwen-
cji, na przykład dyskryminacji. Powstało także wiele definicji takich terminów, 
jak stereotyp, stereotyp społeczny, stereotypizacja, uprzedzenia. 

Większość definicji w pracach socjologów i psychologów podkreśla, że 
stereotyp jest najczęściej używany w odniesieniu do obcych grup społecznych 
18 H. Podedworna, Kultura i jej rola w życiu codziennym, [w:] Socjologia ogólna. Wybrane problemy, red. 
J. Polakowska-Kujawa, Warszawa 2007, s. 32–37.
19 Zob. P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2003, s. 351–352.
20 i. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Warszawa 2008,  s. 50. 
21 W. Domachowski, Stereotypy i stereotypizacja, Poznań 2007,  s. 135–136. 
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oraz przedstawicieli tych grup, czyli jest z natury zjawiskiem społecznym. Wie-
lu socjologów podkreśla nawet, że stereotypy aspołeczne po prostu nie istnieją. 
Piotr Sztompka twierdzi, że „stereotyp to uproszczony, jednostronny, skrajnie 
wyjaskrawiony obraz pewnej zbiorowości, traktujący wszystkich jej członków 
w sposób niezróżnicowany, niezależnie od ich przymiotów indywidualnych”��.

istotne charakterystyczne cechy stereotypów to:
– tworzone są  najczęściej na podstawie jakichś jednostkowych doświadczeń 

z reprezentantami zbiorowości, by wreszcie zostać zastosowane zwrotnie, bez-
krytycznie i „automatycznie” do każdego kolejnego członka zbiorowości;

– wykluczają a priori  możliwość, że ktoś należący do zbiorowości mógłby 
mieć inne cechy;

– szczególne niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy stereotypy wyraź-
nie implikują negatywną ocenę opisywanej grupy, a także gdy traktują takie 
negatywne cechy jako nieusuwalne i nienaprawialne, bo związane z samą na-
turą grupy.

Negatywne stereotypy, nazywane przesądami, stanowią podłoże często bar-
dzo groźnych form patologii świadomości społecznej, aż do zjawiska ekstermi-
nacji. Przesądy formułowane są wobec grup obcych, innych niż własna. Często 
towarzyszy im przeciwny stereotyp własnej grupy, jednostronnie i uogólniająco 
pozytywny, który może przybierać postać  megalomanii albo szowinizmu grupo-
wego. Wśród wielu rodzajów stereotypów najbardziej interesujące dla kształto-
wania się relacji pomiędzy różnymi narodowościami są stereotypy narodowoś-
ciowe (narodowe), rasowe i etniczne.

Stereotypy narodowe są rodzajem indywidualnych przekonań na temat różnych 
grup narodowych, w których powstaniu uczestniczy tendencja do uproszczonego 
spostrzegania świata społecznego, które wpływają na proces przetwarzania infor-
macji na temat tych grup i gwarantują podtrzymanie poczucia własnej wartości 
ich twórcy��. 

Definicja tego terminu, a nawet sama nazwa wskazuje na adresata stereoty-
pów, są one wymierzone w poszczególne narodowości. Mówi się o stereotypie 
Polaka, Rosjanina, Amerykanina itp. Charakterystyczne dla stereotypów naro-
dowych jest to, że zazwyczaj rozpowszechniają się za pośrednictwem modelu 
kulturowego. Są częścią świadomości narodowej i zawierają „uproszczone, cał-
kowicie lub częściowo niezgodne z faktami treści, które są przekazywane przez 
społeczeństwo i jego kulturę”��.

22 P. Sztompka, dz. cyt., s. 300.
23 W. Domachowski, dz. cyt., s. 15. 
24 Tamże, s. 14. 
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Ten rodzaj stereotypów pełni w kulturze i w świadomości społeczeństwa wie-
le istotnych funkcji. Teresa Walas w swoje książce wymienia kilka najważniej-
szych:

1. Służą członkom społeczności jako wspólne, gotowe układy odniesienia, 
pozwalające konstruować w sposób społecznie istotny zarówno świat zewnętrz-
ny, jak i innych ludzi. Ułatwiają ponadto porozumiewanie się członkom społecz-
ności politycznej. 

2. Wzmacniają więź pomiędzy członkami społeczności, ponieważ podkreśla-
ją poczucie współprzynależności. 

3. Wyrażają wspólnotę wartości poprzez przeciwstawienie „naszych” warto-
ści i zwyczajów wartościom i zwyczajom „obcych”.

4. Można ich używać dla pozytywnego podkreślenia, że „nasza” zbiorowość 
jest różna od innych, z którymi można by ją pomylić. Funkcje tę często uwydat-
nia się w międzynarodowych tekstach reklamowych („korporacyjna tożsamość 
narodu”).

5. Można je stosować  dla włączania lub wyłączania  osób lub grup, których 
wartości i zwyczaje  uważa się za zagrożenia dla „naszych” wartości.

6. Osoby należące do danej zbiorowości mogą ich używać  dla wykazania 
swej lojalności – prawdziwej lub fałszywej – względem tej zbiorowości.

7. Służą narodowi do kreowania „kozła ofiarnego” w czasie kryzysu��.
Stereotypy narodowe są nieodłącznym elementem tożsamości narodowej 

i ujawniają się w ważnych momentach, na przykład podczas obchodów rocznic 
wojen, międzynarodowych kontaktów itp. Wpływają na charakter stosunków 
międzynarodowych, ale same też zależą od relacji z innymi państwami. Gdy 
mamy pozytywne stosunki z danym krajem, upowszechniają się jego pozytywne 
wyobrażenia, negatywne zaś zanikają.

Niezależnie od funkcji, stereotypy są związane z wadliwością poznawczą: 
przesądy i stereotypy niosą w sobie, zwłaszcza w powiązaniu z szowinizmem 
grupowym, element dodatkowy: emocje niechęci, wrogości i odrzucenia wobec 
obcych, co ma bardzo groźne konsekwencje społeczne. Po pierwsze, może pro-
wadzić do separowania się od obcej grupy, powiększania dystansu społecznego, 
czyli ograniczania puli wspólnie podejmowanych interakcji (np. unikania miesza-
nych małżeństw), a w końcu całkowitej segregacji, czyli zwyczajowo lub prawnie 
zagwarantowanej izolacji. Następny krok to aktywne, gorsze traktowanie człon-
ków obcej grupy, czyli dyskryminacja. Oznacza ona mniejszy zakres dostępu do 
wykształcenia, zawodu, majątku, praw politycznych, prestiżu i innych cenionych 
dóbr, z tej tylko racji, że ktoś jest członkiem jakiejś grupy, będącej przedmiotem 
przesądów i bez uwzględnienia jego indywidualnych kwalifikacji czy zasług.

25  T. Walas, Narody i stereotypy, Kraków 1995, s. 23.
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Szeroko rozpowszechniona wiedza, zwłaszcza wynikająca z osobistych kon-
taktów z różnorodnością kultur, może w rezultacie doprowadzić do ostateczne-
go przełamania schematów myślenia w postaci stereotypów, szczególnie tych 
negatywnych. Turystyka, a zwłaszcza turystyka kulturowa, upowszechnia wie-
dzę transkulturową, przyczyniając się tym samym do wyjaśniania i rozumienia 
etnicznych odmienności. Współczesna eksplozja turystyki nie oznacza jednak 
rychłego odwrócenia głęboko zakorzenionych negatywnych stereotypów. Mimo 
jej powszechności, czasami przybierającej postać „inwazji” turystów, zarówno 
do krajów ościennych, jak i odległych, egzotycznych obszarów świata, w wielu 
miejscach nie obserwuje się istotnej zmiany kierunku myślenia o odwiedzanych, 
żyjących tam ludziach. Pierwsze, co zaskakuje czytającego fora turystyczne, 
to fakt, że w relacjach z podróży prawie nie ma wzmianek o ludziach spotyka-
nych na trasie turystycznej. Stałymi elementami narracji są opisy przyrody oraz 
unikalnego klimatu odwiedzanych miejsc, przygód związanych z odbywaną 
podróżą, wreszcie warunków noclegowych, żywieniowych, spraw związanych 
z higieną i z bezpieczeństwem. 

Rdzenni mieszkańcy przyjmujący standardowe odwiedziny grup turystycz-
nych, uprzednio włączone do programu podróży jako prezentacja miejscowego 
folkloru, pozostają w cieniu wypełnianych ról. Przelotność i sporadyczność kon-
taktu turysty z mieszkańcami miejscowości turystycznej może nawet przyczynić 
się do umocnienia uprzedzeń rasowych czy etnicznych. W Stanach Zjednoczo-
nych silny jest stereotyp niewykształconego, mającego małe aspiracje zawodowe 
i życiowe Meksykanina, mimo popularności wśród Amerykanów  wyjazdów tu-
rystycznych do różnych obszarów Meksyku. Jeśli wziąć pod uwagę wzrost licz-
by turystów niemieckich w Polsce i polskich w Niemczech w ostatnim dwudzie-
stoleciu, przedstawiciele naszych narodów powinni wypowiadać się wzajemnie 
o sobie ze zrozumieniem i najwyższą atencją, jako dwa miłujące się narody, za-
pominając o wszelkich negatywnych stereotypach. Przytoczone przykłady wska-
zują na moc utrwalonych wyobrażeń o sąsiadach, zawierających przekonania 
o własnej „wyższości” lub „niższości”, o doznanych kiedyś urazach i zniecierp-
liwieniu jednostronnym pojmowaniem wytworzonych wizerunków etniczności 
po obydwu stronach. 

Mieszkaniec Afryki Subtropikalnej, mający w pamięci krzywdy doznane 
przez swoich przodków pod jarzmem kolonialnym, do dzisiaj nosi w swojej du-
szy zadrę. Czuje, że jest postrzegany jako przedstawiciel rasy „słusznie” przez 
stulecia podporządkowanej światlejszym narodom, kontynent ten bowiem do 
chwili obecnej  omija globalna ekspansja gospodarcza. Skrupulatnie odnotowuje 
różnice w poziomie życia bliskich i turystów napływających z bogatego świata. 
Daje im niejednokrotnie do zrozumienia, że szkody historyczne są nieodwracal-
ne i wywierają piętno na ludziach Afryki do dnia dzisiejszego. Z drugiej strony 
stereotyp „leniwego Afrykańczyka”, żyjącego na poziomie minimum egzystencji, 
trzyma się mocno. Turysta nie zastanawia się nad teorią dziedziczonego ubóstwa, 
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po prostu stwierdza fakt, że praca wykonywana przy pomocy tradycyjnych, pro-
stych narzędzi jest mało wydajna, pochłania dużo czasu i energii, a uzyskiwane 
z tego tytułu dochody są prawie żadne.

W egzotycznych miastach krajów Południa dziwi nas, że ludzie sprzedający 
nic nieznaczące drobne przedmioty, wykonujący usługi na przykład wskazywania 
drogi, proponujący transport przy użyciu sił mięśni, mają poczucie sensu wyko-
nywanej pracy. Egoizm narodowy i kulturowy to egoizm chroniący własny świat, 
świat przeżycia, świat komfortu, świat tożsamości. Najlepiej to widać w dzia-
łalności wielkich globalnych organizacji gospodarczych i politycznych. Mimo 
przyjętych wielkich i szlachetnych celów, nie wychodzą one poza konwencje 
własnych światów kulturowych, nie na poziomie eksplikacji rzecz jasna, lecz na 
poziomie czynów. „Walka” z AiDS w Afryce jest tu koronnym przykładem. 

Turystyka corocznie wprawia w ruch setki milionów ludzi przemierzających 
duże przestrzenie, jednakże oceniając jej pozytywną rolę pomniejszania nega-
tywnych stereotypów etnicznych, należy się uzbroić w cierpliwość. Przełamanie 
bowiem struktur długiego trwania poprzez spotkania „twarzą w twarz” wymaga 
co najmniej dziesiątków lat.  

WpłyW TurysTyki kulTuroWeJ na rozWóJ i TransmisJę 
śWiadomości globalneJ – WizJa opTymisTyczna

Odwracając niejako sytuację i spoglądając z perspektywy człowieka podró-
żującego, należy wziąć pod uwagę znaczenie apriorycznej potrzeby oglądu in-
nych rzeczywistości. Jedną z najważniejszych funkcji turystyki pozostaje funk-
cja poznawcza. Jest wyraźnie wykształconą potrzebą człowieka, którą dobrze 
oddaje znane powiedzenie „podróże kształcą”. Wszystkie wyjazdy, bez względu 
na ich cele, służą zaspokajaniu ciekawości, pozwalają zetknąć się bezpośrednio 
z tym, co turysta znał wcześniej z książek, telewizji, opowiadań. W czasie po-
dróży turystycznej mamy do czynienia z wiedzą skomasowaną, obejmującą róż-
ne dziedziny. Jest ona najlepszą okazją poznania innych ludzi, ich doświadczeń, 
obyczajów, bogactwa tradycji i różnorodności środowiska przyrodniczego.

istotą współczesnej turystyki, zjawiska o skali masowej, jest wymiana, która 
czyni kontakty między dużymi grupami ludzi mniej konfliktowymi, skoro nie 
ma w tym procesie wyłącznie zyskujących i wyłącznie tracących. Trzeba zwró-
cić uwagę, że dziś mamy do czynienia z bardziej równomiernym rozmieszcze-
niem podróży turystycznych na świecie i wymiana odbywa się w różne strony, 
co zdecydowanie ożywia dialog między kulturami. Powstają w ten sposób różne 
płaszczyzny kontaktu. Obok gospodarczych aspektów tego układu, zwrócić na-
leży uwagę przede wszystkim na funkcje społeczne turystyki – kulturotwórcze, 
wychowawcze, edukacyjne i inne. W trakcie podróży turystycznych dochodzi do 
spotkania przedstawicieli różnych narodów, religii i kultur. Ma ono wartość nie 
do zastąpienia – jest to bowiem kontakt osobisty, bezpośredni. Może mieć charak-
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ter incydentalny lub trwalszy, w wyniku czego możliwe jest nawiązanie dialogu, 
lepsze wzajemne poznanie, a w ślad za tym także zrozumienie, wzbogacanie oso-
bowości, wiedzy i życiowych doświadczeń.

Turystyka w dialogu kultur będzie sprzyjała podważaniu stereotypów, które 
zawsze wypaczają i zafałszowują rzeczywisty obraz, a w konsekwencji są źródłem 
uprzedzeń, niechęci i wielu innych niepożądanych społecznie zachowań i postaw.  
Odwiedziny innego kraju czy regionu to często zobaczenie innego świata, zupełnie 
odmiennego od wcześniejszych wyobrażeń turysty. Wydaje się, że te aspekty tu-
rystyki w dzisiejszych warunkach są mniej doceniane niż w przeszłości. Podróże 
turystyczne spowszedniały, zostały maksymalnie uproszczone, w dużym stopniu 
zestandaryzowane. Dlatego nie dostarczają już tak głębokich przeżyć i doznań jak 
dawniej. Z drugiej jednak strony pozytywnym oddziaływaniem turystyki objęta 
jest dzisiaj ogromna liczba ludzi, która na dodatek będzie rosła. Coraz więcej 
jest także podróży dalekich. Masowa turystyka dociera już dzisiaj do wszystkich 
regionów świata, nawet do tych trudniej dostępnych i zaniedbanych. To wydaje 
się czynnikiem decydującym o kształcie współczesnego świata��.

Przełamywanie myślenia stereotypami wśród młodzieży jest istotnym pro-
cesem, ponieważ to właśnie młodzi ludzie tworzą podwaliny dla poszerzania się 
świadomości globalnej. W obliczu danych, jakich dostarcza WTO, oczywiste staje  
się znaczenie turystyki dla rozwoju i transmisji świadomości globalnej. Według 
WTO w 1990 roku w międzynarodowej turystyce uczestniczyło 415 milionów 
osób, w roku 1998 – 625 milionów, w roku 2005 – około 1 miliarda i przewiduje 
się, że liczba ta wzrośnie w roku 2020 do 1,6 miliarda osób��.

Turystyka kulturowa wnosi wiele cennych wartości, które kształtują oso-
bowość człowieka zdolnego do życia w globalizującym się świecie. Rozwój 
człowieka nie będzie nigdy harmonijny, jeśli nie nauczy się tolerancji, szacunku  
i zrozumienia dla innych ludzi, a tych wartości uczy właśnie turystyka kulturowa. 
Powyższe spostrzeżenia w zestawieniu z cechami społeczeństwa współczesnego 
jasno określają znaczenie turystyki w procesach zmian społecznych, które stano-
wią podstawę transmisji świadomości globalnej.

Cechy społeczeństwa współczesnego, które pozostają ze sobą w ścisłej współ-
zależności  to przede wszystkim��:

– duże znaczenie wiedzy i informacji;
– rozwój technologii komunikacyjnych;
– możliwość szybkiego i masowego przemieszczania się w przestrzeni;
– wzrost ilości grup odniesienia, z którymi stykają się jednostki;
– rozwój i transmisja świadomości globalnej.

26 J. Wysokiński, Turystyka czynnikiem przemian współczesnego świata, [w:] Turystyka jako dialog kul-
tur, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2005, s. 36–39.
27 Zob. W.W. Gaworecki, dz. cyt., s. 144–147.
28 Por. P. Kisiel, Współczesne procesy zmieniające życie społeczne oraz kulturę, [w:] Odkrywanie socjo-
logii. Podręcznik dla ekonomistów, red. A. Karwińska, Warszawa 2007, s. 188–189.
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Świadomość globalna staje się tutaj pojęciem kluczowym, ponieważ��:
– wyraża się w trosce o losy całej planety: problemy takie jak wyczerpanie su-

rowców naturalnych, głód, choroby endemiczne, zniszczenie ekosfery, ocieplenie 
klimatu, konflikt „północy i południa” czy groźba nuklearnej samozagłady;

– jest pozbawiona stereotypów narodowościowych i etnicznych – jest po-
nadkulturowa, szanując jednocześnie odmienności kulturowe ponieważ wynika 
z wiedzy o świecie;

– jest nadal ograniczona do elit intelektualnych, naukowych, politycznych, 
środowisk studenckich i nowych ruchów społecznych, ale jej rozwój i transmisja 
jest ciągłym procesem, który następuje przede wszystkim w rezultacie przenikania 
się kultur „ich dialogu”, w czym ogromna rolę odgrywa turystyka kulturowa.

podsumoWanie

Wszelkie podróże turystyczne zawierają w sobie elementy turystyki kultu-
rowej rozumianej jako odmiana turystyki, której podstawą jest kontakt turystów 
z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym odwiedzanego ob-
szaru. Turystyka powstała w rezultacie zmian społecznych, jest częścią kultury, 
ale również wtórnie wywołuje przemiany kulturowe. Przekształcenia społecz-
ne, w przebiegu których duże znaczenie odgrywa turystyka, oparte są o procesy 
zmiany świadomości społecznej, wynikające ze wzajemnego oddziaływania 
ludzkiej wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Patrząc z tej perspektywy, efekty 
wpływu turystyki kulturowej na zmiany wzajemnego postrzegania odwiedzają-
cych i odwiedzanych odkładają się w czasie i uwidaczniają się wraz z wolno po-
stępującymi przemianami w świadomości społecznej. 

Z drugiej strony postępujące procesy wykształcania się świadomości global-
nej powodują zanikanie stereotypów narodowościowych i etnicznych, które były 
charakterystyczne zarówno dla społeczeństw zamkniętych, gdzie  częste zjawisko 
stanowił etnocentryzm kulturowy (wynikający z niewiedzy o kulturach obcych), 
jak i dla społeczeństw współczesnych, w których zjawisko etnocentryzmu może 
przybierać niepokojące formy. Turystyka kulturowa jeszcze niedawno charak-
terystyczna dla wysokorozwiniętych społeczeństw otwartych obecnie nabiera 
globalnego wymiaru, stając się istotnym czynnikiem w procesie przełamywania 
stereotypów narodowościowych i etnicznych. istotnym rodzajem turystyki kultu-
rowej dla budowania świadomości globalnej jest między innymi turystyka eduka-
cyjna dotycząca młodych ludzi, do których należy przyszły rozwój społeczny.

29 Por. P. Sztompka, dz. cyt., s. 293–294.
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absTracT

Mutual connections of the tourism and cultures

All processes resulting in social transformations and changes in social con-
sciousness are complex and multifaceted. The current changes are certainly re-
lated to the development of tourism, which is connected to cultural cognition by 
definition. in order to present and organise the most important aspects mutual 
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connections of the tourism and cultures, this article has been divided into three 
parts. The first part describes the cultural tourism, its field of research and meth-
odological approaches. The following part is concentrated on ethnocentrism and 
tourism. The author presents her sceptical vision on tourism role in diminishing 
negative national stereotypes. The final part is sacrificed to positive role of global 
tourism in cultural integration and rising hetero identity.   
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znaczenie TurysTyki dla edukacJi 
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TurysTyka Jako obszar WychoWyWania do 
„kulTury solidarności” W śWieTle nauczania 

Jana paWła ii

Przebogata w swej treści intelektualna spuścizna Jana Pawła ii pozwala nam 
podjąć próbę odczytania papieskiej myśli również w odniesieniu do zagadnień 
współczesnej turystyki. Papież zawarł swoje refleksje związane bezpośrednio 
z turystyką nie tylko w pochodzących z lat 2000–2004 pięciu orędziach na Świa-
towy Dzień Turystyki – jak wiadomo, ogłaszany przez Światową Organizację 
Turystyki i przypadający na 27 września – ale także w wielu innych wystąpie-
niach. Temat ten podejmował na przykład w przemówieniu do mieszkańców 
Courmayeur, stolicy turystyki alpejskiej, zatytułowanym Wychowanie do goś-
cinności nową formą turystyki (1986), w przemówieniu w Madrycie do człon-
ków Światowej Organizacji Turystyki (1982), przemówieniu w Pieve di Cadore 
o duchowym wymiarze odpoczynku (1996) czy przemówieniu do uczestników 
Kongresu Środowisko a zdrowie (1997).  

Już z pobieżnej analizy wspomnianego materiału wynika, że na złożone 
zjawisko turystyki Jan Paweł ii patrzy w jego całościowym wymiarze, jako na 
fenomen wpleciony w różnorodne dziedziny ludzkiej egzystencji, w oderwaniu 
od których nie sposób rozumieć i rozpatrywać turystyki w jej bytowym kształ-
cie. Można powiedzieć, że zarysowany tu zostaje obraz turystyki jako przejawu 
ludzkiego życia w jego najszerszym duchowo-materialnym ujęciu. Jan Paweł ii 
określił turystykę jako „szczególny przejaw życia społecznego, którego wymiar 
ekonomiczny, finansowy oraz kulturowy wywiera decydujący wpływ na losy 
jednostek i narodów”�. Dodajmy, idąc  tropem papieskich rozważań, że turystyka 
z jednej strony rodzi się z ludzkich dążeń i pragnień, zaspokajając je, z drugiej 
strony wyzwala przecież nowe pragnienia i dążenia, pełniąc rolę czynnika kultu-
rotwórczego. Człowiek więc za pośrednictwem turystyki wzbogaca i kształtuje 
własną sferę intelektualno-duchowych i emocjonalnych doznań, obcuje z ocze-
kiwanymi, ale też i z nowymi dla siebie wartościami, podlegając w ten sposób, 
choćby bezwiednie, wychowawczemu oddziaływaniu turystycznej aksjosfery.   

Uzasadniając jedną z nauk Papieża dotyczących turystyki – tak jak formułuje 
je tytuł niniejszego artykułu – najpierw rzucimy nieco światła na ujmowanie przez 
1 Jan Paweł ii, Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz źródło pracy i ładu społecznego. Orędzie 
na XXIV Światowy Dzień Turystyki 2003, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 9/2003, 1.    



Jana Pawła ii kilku zasadniczych pojęć i ich wzajemnych związków. Przybli-
żymy więc papieską interpretację pojęć „kultura” i „solidarność”, by następnie 
powiedzieć coś o „kulturze  solidarności”.  Prześledzenie rozumienia przez Jana 
Pawła ii samego pojęcia „turystyka” wymagałoby szerszej analizy treści wielu 
wypowiedzi, czego nie sposób dokonać w tym artykule. Ograniczymy się zatem 
w tym przypadku jedynie do potrzebnego nam aspektowania fenomenu turystyki. 
Następnie postaramy się wykazać na podstawie wypowiedzi Jana Pawła ii, że tu-
rystyka może pełnić funkcję czynnika kształtującego postawy zgodne z „kulturą 
solidarności”, stając się – wedle jego słów – „turystyką  solidarną” i „turystyką 
inteligentną”. Na koniec wypada przypomnieć rzecz powszechnie znaną, że Karol 
Wojtyła, sam będąc aktywnym podróżnikiem, bardzo cenił turystykę, a doświad-
czając jej dobroczynnego wpływu, tym bardziej mógł wypowiadać się o niej 
w sposób bezpośredni i autentyczny.  

kulTura i JeJ doniosłość W życiu JednosTki i narodóW 
Pojęcie kultury ma długą tradycję. Zwykło się w niej sięgać do czasów sta-

rożytnych, mianowicie do refleksji Cycerona, który w Rozmowach tuskulańskich 
użył metafory cultura animi, by ukazać w ten sposób zjawisko uprawiania/kształ-
towania ducha i umysłu przez filozofię�. Dziś wiele dyscyplin nauki – od antro-
pologii, filozofii, socjologii, psychologii czy teologii, po ekonomię – dysponuje 
bardzo rozbudowaną analizą pojęciową fenomenu kultury w wielu dyscyplinach: 
od antropologii, filozofii, socjologii, psychologii czy teologii, po ekonomię. 

 Dla Jana Pawła ii sprawa kultury – jej istota i funkcje, kierunki rozwoju 
i zagrożenia, a wreszcie adekwatna koncepcja i współtworzenie dzisiejszej kul-
tury przez Kościół – jest jednym z najistotniejszych wątków całego pontyfikatu�. 
Papieskie rozważania na ten temat nie zawierają się w jakimś jednym i odrębnym 
dokumencie, lecz odnajdujemy je w poszczególnych encyklikach, adhortacjach 
apostolskich, homiliach, orędziach, przemówieniach i listach pasterskich. Trzeba 
w tym miejscu zaznaczyć, że dobrym tłem i zarazem punktem odniesienia owych 
rozległych zakresowo wypowiedzi, pomagającym w ich bardziej syntetycznym 

2 Marek Tuliusz Cyceron, Rozmowy tusculańskie (8a, 11,5, 13), cyt za: A. Dudek, Kultura, [w:] Jan Pa-
weł II. Encyklopedia nauczania społecznego, pod red. A. Zwolińskiego, Radom 2005, s. 258.   
3 Świadczy o tym nie tylko duża liczba wystąpień, w których poruszane jest przez Papieża zagadnienie 
kultury, ale nade wszystko merytoryczna waga tych wypowiedzi. W książce Jan Paweł II. Encyklopedia 
nauczania społecznego, Radom 2005 na s. 259 czytamy, że: „Od początku pontyfikatu uczynił On kulturę 
jednym z najistotniejszych wątków swoich rozważań. W przemówieniu do Kolegium Kardynalskiego 
stwierdził, że jest to «dziedzina, w której toczy się gra o przyszłość Kościoła i świata» [09.11.1979,6]”. 
O wadze, jaką Jan Paweł ii przypisywał kulturze i jej ewangelizacji, świadczy także m.in. powołanie 
przez Papieża do życia w 1982 r. Papieskiej Rady ds. Kultury. „Wyznaczając Radzie zadania, Ojciec 
Święty pragnął, by swoją działalnością wzbogaciła ona ewangelizacyjne doświadczenia Kościoła i sprzy-
jała koordynacji pracy urzędów watykańskich w tym dziele, by umożliwiła lepszy dialog Kościoła z kul-
turą, Konferencjami Episkopatów, organizacjami międzynarodowymi, rządami, intelektualistami, by jej 
działalność zapewniła udział Stolicy Apostolskiej we wszystkich gremiach, debatujących nad kształtem 
i przyszłością kultury współczesnej” (tamże, s. 263).          
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ujęciu, jest stanowisko Soboru Watykańskiego ii wyrażone w Konstytucji duszpa-
sterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Znajdujemy tu reprezentatywne dla 
Kościoła katolickiego i jego nauki społecznej sformułowanie, czym jest kultura. 
W dokumencie tym czytamy: 

Jest właściwością osoby ludzkiej, że do prawdziwego i pełnego człowieczeń-
stwa dochodzi ona nie inaczej jak przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie 
dóbr i wartości naturalnych. Gdziekolwiek więc chodzi o sprawy życia ludz-
kiego, tam natura i kultura jak najściślej wiążą się z sobą. Mianem „kultury” 
w sensie ogólnym oznacza się wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija 
wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy 
poddać sam świat pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie społeczne 
tak w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez postęp obyczajów 
i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków wyraża, przekazu-
je i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia na to, aby służyły 
one postępowi wielu, a nawet całej ludzkości. Wynika stąd, że kultura ludz-
ka z konieczności ma aspekt historyczny i społeczny oraz że wyraz „kultura” 
przybiera nieraz znaczenie socjologiczne oraz etnologiczne; w tym zaś zna-
czeniu mówi się o  wi e l o ś c i  k u l t u r  [podkreślenie – T.Cz.]. Z różnego 
bowiem sposobu używania rzeczy, wykonywania pracy i wypowiadania się, 
pielęgnowania religii i kształtowania obyczajów, stanowienia praw i instytucji 
prawnych, rozwijania nauk i sztuk oraz kultywowania piękna powstają różne, 
wspólne warunki życia i różne formy układu dóbr życiowych. Tak z przeka-
zanych instytucji powstaje dziedzictwo swoiste dla każdej ludzkiej wspólnoty. 
Tak też tworzy się określone i historyczne środowisko, w które włącza się 
człowiek jakiegokolwiek narodu czy wieku i z którego czerpie wartości dla 
doskonalenia kultury osobistej i społecznej�. 

W tym opisie fenomenu kultury, w istocie stanowiącym jego szeroką antro-
pologiczno-socjologiczną definicję, łatwo dostrzec, jak doniosłą jakościową rolę 
odgrywa kultura w rozwoju jednostki, a tym samym w humanizacji cywiliza-
cyjnego dorobku człowieka. Mówimy tu naturalnie o kulturze w sensie wartości 
autotelicznych, rozgraniczając pojęcie kultury od pojęcia cywilizacji jako sfery 
wartości materialnych i zarazem instrumentalnych�. W nauczaniu Jana Pawła ii 
właśnie takie podejście do kultury będzie dominowało. Papież bowiem, jak czę-
sto to słyszeliśmy, akcentuje pierwszeństwo etyki przed techniką, prymat osoby 
w stosunku do rzeczy oraz pierwszeństwo ducha wobec materii – gdyż tylko taki 

4 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 53, [w:] Sobór Watykański II. Konstytu-
cje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, wyd. iii, b. d. i m. w., s. 582–583.   
5 Zob. np. rozgraniczenie, jakiego dokonuje W. Pawluczuk, Wprowadzenie do teorii cywilizacji, cz. 1: 
Systemy teoretyczne, białystok 2008, s. 7. Na temat zakresu znaczeniowego używanych pojęć „kultura”, 
„cywilizacja”, „kultura materialna”, „kultura duchowa” por. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjo-
logii, Warszawa 1972, s. 73–78.     
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porządek rzeczy może obronić człowieka przed alienacją jego wytworów w sfe-
rze szeroko pojętej kultury i cywilizacji�.  

Przytoczone powyżej z Konstytucji duszpasterskiej rozumienie kultury uzy-
skuje swoje rozwinięcie i konkretyzację – trzeba powiedzieć, że także w ślad dal-
szych wskazań Konstytucji � –  w nauczaniu Papieża-Polaka – także i w tej materii 
twórczego kontynuatora Jana XXiii i Pawła Vi�. Jan Paweł ii – nie sposób tego 
nie podkreślać – staje się autorem wielkiego dialogu Kościoła ze światem współ-
czesnym i jego kulturą w duchu soborowego „aggiornamento”�, którego potrze-
bę, będąc przecież aktywnym  uczestnikiem Soboru �0 i współautorem konstytucji 
Gaudium et spes��,  doskonale wyczuwał i rozumiał już od samego początku. 
W owym dialogu ze światem miało się zarazem dokonać, i dokonało, „budowanie 
samoświadomości Kościoła otwartego”��. 

6 Zob. Jan Paweł ii, Redemptor hominis, 16; tegoż, Głęboka harmonia prawd nauki z prawdami wiary 
(W stulecie urodzin Alberta Einsteina). Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk, Rzym, 10 Xi 1979, 4. 
7  W dalszej części Konstytucja mówi o jakościowych zmianach cywilizacyjnych w XX wieku i zwią-
zanych z tym  uwarunkowaniach rozwoju współczesnej kultury. „Przygotowuje się powoli bardziej po-
wszechna forma ludzkiej kultury, która tym bardziej rozwija i wyraża jedność rodzaju ludzkiego, im 
lepiej uwzględnia odrębności różnych kultur”. Wskazuje się przy tym na niektóre zasady „należytego 
rozwoju kultury” i związane z tym zadania chrześcijan. Podkreśla się „wielorakie powiązanie dobrej no-
winy Chrystusowej z kulturą ludzką”. Konstytucja zastrzega, iż  „ Kościół, posłany do wszystkich ludów 
jakiegokolwiek czasu i miejsca, nie wiąże się w sposób wyłączny i nierozdzielny z żadną rasą czy naro-
dem, z żadnym partykularnym układem obyczajów, żadnym dawnym czy nowym zwyczajem. Wierny 
własnej tradycji i zarazem świadomy swej uniwersalnej misji, potrafi nawiązać łączność z różnymi form-
ami kultury, przez co bogacą się zarówno sam Kościół, jak i różne kultury” (Sobór Watykański II. Kon-
stytucje, s. 586). W tym stosunku Kościoła katolickiego do kultury zaznacza się jego ewolucja od „Koś-
cioła europejskiego” w poprzednich wiekach, do „Kościoła światowego”, jaki rodzi się wraz z innym 
podejściem do misji w początkowym okresie XX w. za benedykta XV (encyklika Maximum illud, 1919 
r.). „Misję do pogan” zastępuje tworzenie miejscowych kościołów z miejscowym klerem i episkopatami. 
W ten sposób Kościół stopniowo odchodzi od tezy o wyższości kultury europejskiej i kolonialnego uwi-
kłania misji, przechodząc do otwarcia się na inne kultury, które stanowią obszar inkulturacji Ewangelii, 
a sam Kościół staje się uniwersalnym jej wyrazicielem (zob. K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty 
zwrotne w historii Kościoła, przeł. J. Zakrzewski SJ, Kraków 2002, s. 264).       
8 Przeoczeniem byłoby tu nie wspomnieć choćby głośnej encykliki Jana XXiii Pacem in terris z roku 
1963, w której czytamy: „Aby jednak przepoić kulturę i cywilizację prawdziwymi założeniami i zasada-
mi chrześcijańskimi, nie wystarcza, żeby Nasi Synowie korzystali tylko ze światła wiary i kierowali się 
zapałem w szerzeniu dobra. Muszą oni ponadto wejść do instytucji kulturalnych i cywilizacyjnych oraz 
od wewnątrz uczestniczyć w ich pracach” (Pacem in terris, 147). Dalej czytamy o odpowiednim przy-
gotowaniu do pełnienia takiej roli przez chrześcijan. Paweł Vi natomiast w swojej pierwszej encyklice 
Ecclesiam suam, ogłoszonej w roku 1964 – a więc jeszcze w trakcie trwania prac soborowych – poświę-
conej tożsamości Kościoła i jego dialogowi ze światem, napisał: „Kościół powinien nawiązać dialog ze 
społecznością ludzką, w której żyje; dlatego powinien stać się Kościołem słowa, orędzia i rozmowy” 
(Ecclesiam suam, 65).   
9 Termin wł. aggiornamento, znaczący tyle, co „aktualizowanie”, „uwspółcześnienie”, „wprowadzanie 
zmian”, wprowadzony do Kościoła katolickiego przez Jana XXiii i używany na Soborze Watykańskim 
ii, staje się stopniowo synonimem soborowej reformy i odnowy.    
10 Jako biskup i ojciec soboru Karol Wojtyła zawarł swoje rozważania podsumowujące Vaticanum ii 
w książce U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 2003.     
11 Por. Jan Paweł II, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 5, Warszawa 2002, s. 152 nn. 
12 Por. wymowę konstytucji Gaudium et spes; K. Wojtyła, U podstaw odnowy, w którym autor szeroko 
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Jedną z istotniejszych wykładni rozumienia kultury przez Jana Pawła ii od-
najdujemy w jego przemówieniu podczas wizyty w siedzibie UNESCO w Paryżu, 
2 czerwca 1980 roku. Zarysowana tu zostaje koncepcja chrześcijańskiego podej-
ścia do kultury. Papież podkreśla, że: „problemy kultury, nauki i wychowania nie 
kształtują się w życiu narodów oraz w stosunkach międzynarodowych niezależ-
nie od innych problemów ludzkiej egzystencji, takich jak pokój czy głód. Prob-
lemy kultury są uwarunkowane przez inne wymiary ludzkiego bytowania, jak też 
z kolei one je warunkują”��. Zawsze więc dla oblicza samej kultury decydujące 
jest to, jak w wielu sferach ludzkiego życia traktowany jest ich zasadniczy wy-
miar – człowiek: „człowiek w swojej integralności, człowiek żyjący jednocześnie 
w sferze wartości materialnych i duchowych”��. 

Ta afirmacja osoby ludzkiej (aspekt antropologiczno-personalistyczny) jest 
pierwszym z zasadniczych rysów papieskiego ujmowania kultury. Jan Paweł ii 
powie za św. Tomaszem z Akwinu: Genus humanum arte et ratione vivit. Słowa 
te mają sens uniwersalny, ogólnoludzki, jak zauważa Ojciec Święty, i sięgają 
swoją wymową poza krąg kultury zachodniej, śródziemnomorskiej czy atlanty-
ckiej. Człowiek bowiem jako taki „żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kul-
turze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że przez nią człowiek 
odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego 
świata: człowiek nie może obejść się bez kultury”��. Przypominając za konstytu-
cją Gaudium et spes, że właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka 
jest kultura, która stwarza między ludźmi więź i stanowi o społecznym charak-
terze tego bytowania, Papież zaznaczył, iż człowiek jest jedynym „ontycznym 
podmiotem kultury, jest też jedynym właściwym jej przedmiotem i celem”��. 
Człowiek – kontynuuje Jan Paweł ii – przez kulturę staje się bardziej człowie-
kiem, a to znaczy, że bardziej „jest”. Należy bowiem w tym miejscu rozróżnić 
pomiędzy tym, czym człowiek „jest”, a tym, co „posiada” – a więc pomiędzy 
„być” a „mieć”��. 

omawia zagadnienie świadomości Kościoła jako ludu bożego; syntetyczną rozprawę M. Zięby OP, Epo-
ka Jana Pawła II. Zrozumieć niezwykły pontyfikat, Poznań-Kraków 2006, w tym ostatnim szczególnie 
rozdz. 2 „Priorytety pontyfikatu” oraz rozdz. 3 „Wpływ magisterium pontificium Jana Pawła ii na samo-
świadomość Kościoła”.        
13 Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, [w:]  Przemówienia i homilie Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, wyd. ii zmienione i uzupełnione, Kraków 2008, s. 281. 
14 Tamże, s. 281. 
15 Tamże, s. 282. 
16 Tamże, s. 283. 
17 Warto w tym kontekście chociażby wspomnieć rozważania chrześcijańskiego filozofa egzystencjalisty 
Gabriela Marcela w jego książce Być i mieć (przeł. P. Lubicz, Warszawa 1986), jak również znanego 
socjologa Ericha Fromma (Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, Poznań 1995). Podejście obu autorów, 
którzy możliwe przezwyciężenie kryzysu cywilizacyjnego dostrzegają w przewadze „modusu bycia” nad 
tendencją do posiadania, w swej istocie zbiega się z nauczaniem Jana Pawła ii.           
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Kultura – powie Jan Paweł ii – pozostaje zawsze w istotnym i koniecznym 
związku z tym, czym (raczej: kim) człowiek „jest”, natomiast związek jej 
z tym, co człowiek „ma” (posiada), jest nie tylko wtórny, ale i całkowicie 
względny. Wszystko, co człowiek „ma”, o tyle jest ważne dla kultury, o tyle 
jest kulturotwórcze, o ile człowiek przez to, co posiada, może równocześnie 
pełniej „być” jako człowiek, pełniej stawać się człowiekiem we wszystkich 
właściwych człowieczeństwu wymiarach jego bytowania��. 

To, że o kulturze człowieka wnioskujemy na podstawie zmaterializowanych 
wytworów kultury, nie zmienia faktu, iż kierunek  zależności ontyczno-przyczy-
nowej wskazuje na człowieka jako podmiot. „Człowiek, i tylko człowiek, jest 
sprawcą i twórcą kultury; człowiek, i tylko człowiek, w niej się wyraża i w niej 
się potwierdza”��. Mowa jest tu o człowieku jako wspaniałej syntezie ducha i ma-
terii (ciała), wykluczającej jakiekolwiek w nim aprioryczne rozróżnienia i prze-
ciwstawianie obu tych sfer�0. Ale tym samym mowa jest także o człowieku – pod-
miocie kultury – w jego pełni, jako  osobie , człowieku obdarzonym należną mu 
godnością – a to z kolei znaczy, że każda kultura zakorzeniona w tak rozumianej 
naturze człowieka, godna jest zauważenia, uznania i szacunku��.         

  O ile natomiast słuszny wyda się podział kultury (aspekt ontologiczny) – po-
wie Ojciec Święty – na kulturę duchową i materialną, w zależności od wytworów, 
w jakich się ona przejawia, to należy przy tym stwierdzić, że 

dzieła kultury materialnej świadczą o jakimś „uduchowieniu” materii, o pod-
dawaniu tworzywa materialnego energiom ludzkiego ducha: inteligencji, woli 
– z drugiej zaś strony dzieła kultury duchowej świadczą […] o swoistej „mate-
rializacji” ducha i tego, co duchowe. Oba te ciągi wytworów – podkreśla Pa-
pież – zdają się w dziełach kultury równie pierwotne i równie odwieczne��. 

istnieje zasadniczy związek między naturą a kulturą, której kształt jest rezul-
tatem „rozumnej działalności, wynikającej z religijnej i społecznej natury czło-
wieka. Owa aktywność nadaje kształt człowieczeństwu jednostki i tworzonym 
przez człowieka dziełom i instytucjom, które stanowią wyraz wyznawanych 
przez społeczeństwo wartości”��. Tak więc kultura jawi się jako „dusza społe-
czeństwa”, „wcielenie doświadczeń i dążeń narodu”, „styl życia wspólnego”, 
a jeszcze inaczej: jako skarbnica wartości, dla istnienia których nieodzowna jest 
pamięć o przeszłości i tradycja. Cechą konstytutywną kultury jest jej rozwój: 
18 Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, s. 283. 
19 Tamże, s. 283. 
20 Papież dystansuje się wyraźnie tak do materialistycznych, jak i idealistycznych ujęć w antropologii 
filozoficznej, por. tamże, s. 284–285.    
21 Por. Przemówienie do członków Papieskiej Rady do Spraw Kultury, Rzym, 18 stycznia 1983, [w:] Prze-
mówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, s. 305.  
22 Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, s. 284. 
23 Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 261. 
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„kultury rodzą się i przeobrażają. Powstają jako owoc autotranscendencji czło-
wieka, wynikającej «z wewnętrznej potrzeby porozumiewania się i dzielenia 
z innymi»”��. 

Ale kultura jest także, i nade wszystko, przymierzem boga z człowiekiem 
dla podniesienia człowieka i w rezultacie jego zbawienia (aspekt soteriologicz-
ny). W tym stwierdzeniu  przejawia się następny fundamentalny rys ujmowania 
kultury przez Jana Pawła ii:  „W dziele kultury bóg zawarł przymierze z czło-
wiekiem. Sam bóg stał się twórcą kultury dla rozwoju człowieka” – głosi Papież 
i przytacza słowa św. Pawła: „Dei agricultura estis – Jesteście uprawną rolą 
bożą” (1 Kor 3, 9)��. W przymierzu tym, zawartym przez boga za pośrednic-
twem kultury, człowiek został niejako zobowiązany do naśladowania boga w Je-
go nieskończonej miłości. „Dzieło kultury jest dziełem miłości” pochodzącej 
z miłości społecznej��. 

Nie ma miłości społecznej – mówi Ojciec Święty – kiedy, odnosząc się z po-
gardą do drugich, nie szanuje się  p lu ra l i zmu  p rawowi tych  ku l tu r  
[wyróżnienie – T. Cz.], a dąży się do narzucenia swej własnej kultury, która 
ani nie jest jedyna, ani wyłączna w stosunku do społeczności ekonomicznie 
i politycznie słabszych��.

Z powyższym aspektem kultury wiąże się w sposób naturalny rola i zadania 
Kościoła (aspekt eklezjologiczno-cywilizacyjny). Ten olbrzymi dział zanurzenia 
się Kościoła, w ciągu całej swej historii, w dzieło kultury zachodniej i ogólno-
światowej, w dzieło ewangelizacji kultur, trudno jest oczywiście streścić w paru 
zdaniach bez szkody dla jego całościowego obrazu. Jan Paweł ii wielokrotnie 
w sposób analityczny wypowiadał się na ten temat. Można także w sposób cał-
kowicie usprawiedliwiony powtórzyć, że Papież czyniąc sprawę kultury jednym 
z naczelnych zadań swego pontyfikatu, wypełniał owo zadanie w sposób wybit-
nie heroiczny. Aspekt kulturotwórczy posiadała każda jego pielgrzymka, pobu-
dzając do refleksji, wpływając na umysłowość i postawy milionów ludzi w róż-
nych częściach świata, związanych z różnymi kulturami i ideologiami��. Mówiąc 
o kulturotwórczej roli Kościoła katolickiego i zwracając się do przedstawicieli 
UNESCO, w swoim paryskim wystąpieniu z roku 1980 Jan Paweł ii stwierdził, 

24 Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i kultury, Tbilisi 09.11.1999, cyt. za: tamże, s. 261.  
25 Jan Paweł ii, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do przedstawicieli 
świata kultury, Rio de Janeiro, 1 lipca 1980, [w:] Jan Paweł II. Wiara i kultura. Dokumenty, przemówie-
nia, homilie, red. M. Radwan SCJ, S. Wylężek, T. Gorzkula, wyd. ii, Rzym–Lublin 1988, s. 72.  
26 Tamże (Papież odwołuje się w tym miejscu do poruszonego przez siebie zagadnienia miłości społecz-
nej w encyklice Redemptor hominis, 16, w rozdz. „Postęp czy zagrożenie?”).    
27 Tamże. 
28 Warto przypomnieć kilka danych statystycznych: Jan Paweł ii odbył w sumie 104 pielgrzymki zagra-
niczne do ponad 130 krajów i setek miast (w tym ponad 200 miast we Włoszech), odwiedził około 400 
parafii rzymskich.  
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że miejsce Stolicy Apostolskiej w tej organizacji jest uzasadnione nie tylko suwe-
rennością Stolicy Świętej, ale nade wszystko 

jest uzasadnione organicznym i konstytutywnym związkiem religii, w szcze-
gólności chrześcijaństwa, z kulturą. Ta zależność obejmuje wielość faktów, 
które trzeba określić jako konkretny wyraz kultury w różnych epokach histo-
rii i w różnych punktach długości i szerokości geograficznej. Na pewno nie 
będzie przesadą – powiedział Ojciec Święty – twierdzić, że cała Europa – od 
Atlantyku aż po Ural – wyjątkowym nasileniem tych faktów potwierdza ów 
związek między kulturą i chrześcijaństwem w dziejach poszczególnych naro-
dów i wspólnot��.
        

W encyklice Redemptoris missio (o stałej aktualności posłania misyjnego) 
odnajdujemy wskazania dotyczące „wcielania Ewangelii w kultury narodów” 
i wyjaśnienie, czym jest inkulturacja wiary, w której Jan Paweł ii widział szansę 
uobecniania chrześcijaństwa we współczesnej kulturze narodów�0. 

Prowadząc działalność misyjną wśród narodów – czytamy w encyklice – Koś-
ciół spotyka różne kultury i zostaje wciągnięty w proces inkulturacji. Jest to 
potrzeba, która zaznaczyła się w całej jego drodze dziejowej, ale dziś jest 
szczególnie żywa i paląca. […] Poprzez inkulturację Kościół wciela Ewan-
gelię w różne kultury i jednocześnie wprowadza narody z ich kulturami do 
swej własnej wspólnoty; przekazuje im własne wartości, przyjmując wszystko 
to, co jest w nich dobre, i odnawiając je od wewnątrz. Ze swej strony przez 
inkulturację Kościół staje się bardziej zrozumiałym znakiem tego, czym jest, 
i coraz odpowiedniejszym narzędziem misji��.
 

innymi słowy inkulturacja posiada dwa wymiary: z jednej strony oznacza 
ona „wewnętrzne przekształcenie autentycznych wartości kulturowych przez ich 
integrację w chrześcijaństwie”, z drugiej zaś strony „jest zakorzenieniem chrześ-
cijaństwa w różnych kulturach”��. Ale trzeba tu dodać za Janem Pawłem ii rzecz 
następującą, aby przypadkiem nie zrozumieć inkulturacji jako zwyczajnego kul-
turowego synkretyzmu:

29Jan Paweł ii, Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, 9, [w:] Jan Paweł II. Wiara 
i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, s. 285. Por. także istotny dla tego zagadnienia fragment, 
tamże, 10, s. 286.  
30 Omawiając pojęcie „inkulturacja” w Religia. Encyklopedia PWN (t. 5, s. 41), podaje, że w socjologii 
religii i teologii jest to „określenie procesu przekazywania szeroko pojętej kultury religijnej przodków 
pokoleniu współczesnemu, a także zjawiska przenikania bądź swoistego wszczepiania wzorów kultu-
rowych i zwyczajów wynikających z religii do kultur rodzimych (lokalnych); w tym sensie mówi się 
np. o inkulturacji Ewangelii jako próbie ponownego zakorzenienia idei ewangelicznych i reguł wiary 
w kulturze dzisiejszych ludzi”.     
31 Redemptoris missio, 52. 
32 Redemptoris missio, 52; por. także adhortację apostolską Ecclesia in Africa, 59. 

72 Tomasz Czarnawski



Dokonując rozeznania wartości i antywartości kultur, należy się wpatrywać 
w tajemnicę wcielenia i odkupienia. Tak jak Słowo boże stało się podobne do 
nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu, tak też w procesie inkulturacji Do-
bra Nowina wchłania wszystkie autentyczne wartości ludzkie, oczyszczając je 
z grzechu i przywracając im ich pełne znaczenie��. 

A w innym miejscu powiada:

Stykając się z kulturami, Kościół powinien przyjmować to wszystko, co w tra-
dycjach ludów daje się pogodzić z Ewangelią, aby wnieść w nie bogactwa 
Chrystusa oraz samemu ubogaci się przejawiającą się w różnych formach mą-
drością narodów świata. […] inkulturacja skierowuje Kościół na trudną, lecz 
konieczną drogę��. 
    

Opisany tu, założony i żmudny proces przenikania wiary chrześcijańskiej do 
poszczególnych kultur (nowa ewangelizacja), życia w nich i z nimi, wzajemnego 
wzbogacania się, nie stoi w sprzeczności z zasadą „międzykulturowego dialo-
gu”, a więc zasadą dialogu partnerskiego, lecz sprzyja takiemu właśnie dialogowi 
i spotkaniu. W żadnym razie nie chodzi tu także o narzucanie „kultury chrześci-
jańskiej” w miejsce rodzimych obyczajów i zastępowanie ich tym, co jest aktual-
nym dziedzictwem Kościoła, lecz o twórcze wzajemne wzbogacanie się i wzrost 
z poszanowaniem kulturowej oryginalności i autentyczności. Co więcej, trzeba 
stwierdzić,  że posoborowy Kościół katolicki, mówiąc o konieczności przestrze-
gania zasady sprawiedliwości społecznej i pluralizmu, przeciwstawia się tym 
samym wszelkiemu narzucaniu i unifikacji kultury w wymiarze ogólnoświato-
wym, idącej niejako w parze z procesem globalizacji ekonomicznej��. Jan Paweł 
ii przypomni w związku z tym, że: „Problem polega na tym, że postęp techniczny 
i zmiany w stosunkach pracy dokonują się zbyt szybko, aby kultura mogła na nie 
właściwie zareagować”��. Globalizacja grożąc zniszczeniem pieczołowicie two-
rzonych dotychczas struktur, narzuca nowy styl pracy, nowy styl życia i odmienną 
organizację ludzkich wspólnot. 

Globalizacja nie może być nową postacią kolonializmu – powie Papież. Musi 
respektować w i e l o ś ć  k u l t u r  [wyróżnienie – T.Cz.], które w ramach po-

33 Ecclesia in Africa, 61.
34 Jan Paweł ii, Spotkanie z nowożytnymi kulturami i inkulturacja. Przemówienie do Papieskiej Rady do 
spraw Kultury, Rzym, 17 stycznia 1987, [w:] Jan Paweł II. Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, 
homilie, s. 398–399.  
35 Papież Paweł Vi w swojej encyklice Populorum progressio, poświęconej zagadnieniom pomocy dla 
krajów „trzeciego świata”, daje dobitny wyraz naturalnemu prawu każdej społeczności ludzkiej do za-
chowania swej godności i odrębności, co oznacza konieczność przestrzegania zasad  sprawiedliwości 
społecznej i pluralizmu jako zasad społeczno-moralnych, w tym zasady powszechnej solidarności ludz-
kiej, również w odniesieniu do narodowych kultur (zob. np. 108).          
36 Jan Paweł ii, Przemówienie w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: Globalizacja i etyka, 27 kwiet-
nia 2001, 3, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 2001, nr 6, s. 43.      
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wszechnej harmonii narodów są jakby różnymi kluczami interpretacyjnymi 
ludzkiego życia��. 

W świetle tych wypowiedzi nie da się interpretować chrześcijaństwa jako po 
prostu jednej z wielkich kultur mającej ambicje globalistyczne. było by to – zda-
niem autora tego artykułu – nie tylko uproszczeniem, ale i nieporozumieniem. 
Owszem, można by natomiast, śledząc historię chrześcijaństwa, dopatrywać się 
w nim swoistej t ranskul tury, sięgającej głębin ludzkiego bytu – jego trans-
cendentnego wymiaru. Jawi się ono niczym „pielgrzymowanie w głąb ludzkiego 
ducha”��. i w tym sensie należy do kultury, lecz o uniwersalnym znaczeniu. Przy-
taczając tu słowa Papieża: „sama Ewangelia jest zaczynem kultury, ponieważ 
dosięga człowieka w jego sposobie myślenia, zachowania, pracy, odpoczynku, to 
znaczy w całej jego kulturowej specyfice”��.      

Wymienić tu należy przynajmniej jeszcze jeden zasadniczy rys w podejściu 
Jana Pawła ii do kultury. Kultura stanowi dla człowieka jego środowisko wycho-
wawcze, formacyjne (aspekt aksjologiczno-pedagogiczny i moralny). Jan Paweł 
ii ujmie to w następujący sposób: 

[…] pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i zarazem każdej 
kultury jest wychowanie. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby 
człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej „był”, 
a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posia-
da”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał 
bardziej „być” nie tylko „z drugimi”, ale także „dla drugich”. Wychowanie 
ma podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich 
i społecznych�0.
                          

W tej krótkiej wypowiedzi streszcza się sens i cel wielu koncepcji wycho-
wania, a mówiąc inaczej: streszcza się sens całej pedagogiki chrześcijańskiej 
i jej uniwersalności. Rozpatrując ową wypowiedź na tle nauczania papieskiego, 
siłą rzeczy ukierunkowujemy nasze spojrzenie i pedagogiczną refleksję w stronę 
chrześcijańskiego personalizmu��. Zgodnie z nim człowiek jako osoba pozosta-
je w relacji do osobowego boga – a mając z Nim łączność, przejawiającą się 
zwłaszcza w sumieniu, człowiek rozwija się w perspektywie dobra wspólnego, 
37 Tamże, 4. 
38 Jan Paweł ii, W duchu nowej solidarności. Spotkanie ze światem kultury, Kalkuta 3 lutego 1986, 5, [w:] 
Jan Paweł II. Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, s. 346.  
39 Jan Paweł ii, Przemówienie do członków Papieskiej Rady do spraw Kultury, Rzym, 18 stycznia 1983, 
10, [w:] Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, s. 304.
40 Jan Paweł ii, Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, 11, [w:] Jan Paweł II. Wiara 
i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, s. 287.  
41 Zob. M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwie-
ciński, b. Śliwerski, t.1, Warszawa 2008, s. 232–247. Autor analizuje różne odmiany personalizmu, które 
wpłynęły na rozwój pedagogiki.     
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staje się nie tylko świadomym członkiem określonej społeczności, lecz współ-
tworzy relacje wspólnotowe, oparte na więzi duchowej i na wzajemnej  so l i -
darnośc i  (tak w płaszczyźnie naturalnej, jak i nadprzyrodzonej). W podejściu 
chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej człowiek jest traktowany podmio-
towo jako niepowtarzalna jednostka, ukierunkowana na świat wartości, zarówno 
wartości autoteliczne i heteroteliczne, jak i – szczególnie – wartości ideoteliczne. 
Ponadto jako osobie człowiekowi przysługuje autonomia i niezbywalna godność. 
Wyrażająca się w ten oto sposób afirmacja osoby ludzkiej w kontekście kultu-
ry w konsekwencji wymaga od wszelkich programów i instytucji społecznych 
podporządkowania wartości cywilizacyjnych (materialnych, ekonomicznych czy 
technicznych) wartościom osobowo-duchowym��.  

Wychowanie ma, według Jana Pawła ii, wprowadzać człowieka w sferę sze-
regu wartości (prawda, mądrość, wiara, wierność, służba bogu, miłosierdzie, 
nadzieja, świętość, dobro wspólne, pokój, odpowiedzialność, solidarność, sza-
cunek dla życia, nauka, praca, wspólnota, wierność, rodzina, ojczyzna, naród, 
człowieczeństwo, godność, czystość, młodość jako zadanie, miłość – by wymie-
nić te najistotniejsze)��. Jednakże wychowanie takie powinno być zarazem raczej 
twórczością, a nie rzemiosłem. Jeżeli bowiem każdy człowiek jest inny, to każdy 
wymaga indywidualnego podejścia��. 

Wychowanie to twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym – powie Jan 
Paweł ii – wychowuje się bowiem zawsze i tylko osobę – zwierzę jedynie 
można tresować […]. Wszystko to, co z natury zawiera się w wychowywanym 
człowieku, stanowi tworzywo dla wychowawców, tworzywo, po które winna 
sięgać ich miłość. Do całokształtu tego tworzywa należy także to, co daje bóg 
w przypadku nadnatury, czyli łaski. Nie pozostawia On bowiem dzieła wy-
chowania, które jest poniekąd ciągłym stwarzaniem osobowości, całkowicie 
i wyłącznie rodzicom, sam osobiście również bierze w nim udział��. 

Jeżeli zadaniem kultury jest wychowywanie człowieka, to jakość kultury, któ-
ra jest zarazem skarbcem określonych wartości i pamięcią tradycji, musi mieć 
wpływ na jej funkcję wychowawczą, a przez to na obraz kształtowanego przez nią 
człowieka i jego postawę moralną, a w jeszcze dalszej konsekwencji na kształto-
wanie stosunków międzyludzkich i społecznych. Chcę tu podkreślić raz jeszcze 
wagę, jaką Ojciec Święty przypisywał kulturze, mówiąc do jej przedstawicieli, 
zgromadzonych na Konferencji Generalnej w paryskiej siedzibie UNESCO dru-
giego czerwca 1980 roku, że: „Przyszłość człowieka zależy od kultury!”   

42 Por. tamże, s. 237. 
43 Por. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, red. 
K. Chałas, t. iii: Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość, Lublin–Kielce 2006. 
44 Por. Wychowanie, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, s. 590. 
45 Cyt. za: tamże.  
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„kulTura solidarności” – próbą odpoWiedzi na WyzWania 
Współczesnego śWiaTa 

Nauczanie Jana Pawła ii odnoszące się do obszaru kultury obfituje w wiele 
aspektów, akcentuje różnorakie zagadnienia i dotyczy ważnych działów i sfer 
aktywności związanych z ogólnym ujęciem fenomenu kultury. Stąd w tekstach 
i przemówieniach Jana Pawła ii pojawiają się pojęcia, takie jak: „kultura praw 
człowieka”, „kultura moralna”, „kultura pokoju”, „kultura śmierci”, „kultura 
życia” czy „kultura solidarności”. Związane jest to z zastosowaniem tych pojęć 
w funkcji diagnostyczno-opisowej i prognostyczno-aksjologicznej papieskich 
rozważań, zakorzenionych w tradycji Kościoła katolickiego i stanowiących fi-
lozoficzno-teologiczne inspiracje w całościowej koncepcji kultury��. Nie spo-
sób, pisząc o ocenie i wizji kultury u Jana Pawła ii, pominąć krytycznego wątku 
i niepokoju, którym Papież daje wyraz. Te krytyczne uwagi odnoszą się nie tyl-
ko do form kultury masowej – a więc do form najbardziej widocznych i roz-
powszechnionych, o największym wymiarze społecznego oddziaływania – ale, 
co niezmiernie istotne, do ujawniających się tendencji rozumienia – a właściwie 
jego braku, czyli nie-rozumienia i nie-porozumienia – czym kultura jest w swojej 
istocie i czym być powinna.  

Cywilizacja współczesna – głosi Ojciec Święty – stara się narzucić człowie-
kowi szereg pozornych imperatywów, które jej rzecznicy uzasadniają prawem 
rozwoju i postępu. Tak na przykład na miejsce poszanowania życia – „impera-
tyw” pozbywania się i niszczenia życia; na miejsce miłości przejawiającej się 
w odpowiedzialnej wspólnocie jednostek – sumę użycia seksualnego zwolnio-
nego od wszelkiej odpowiedzialności; na miejsce prymatu prawdy w działaniu 
– „prymat” sensacji, koniunktury i doraźnego sukcesu. W tym wszystkim wy-
raża się pośrednio tępa, systematyczna rezygnacja z tej zdrowej ambicji, którą 
jest ambicja bycia człowiekiem. Nie łudźmy się, że system zbudowany na 
fundamentach tych fałszywych imperatywów, system takich podstawowych 
rezygnacji może tworzyć przyszłość człowieka i przyszłość kultury��. 

Jeżeli mówi się dziś o kryzysie kultury w jego różnych aspektach, mając na 
myśli m.in. odejście od poszukiwania klasycznych wartości (prawdy, dobra i pięk-
na), związanych z nimi wartości religijnych nadających wyższy sens ludzkiej 
egzystencji, jeżeli mówimy o prymitywizacji obyczajowości życia codziennego, 
nadmiernym nastawieniu na konsumpcję kosztem własnego człowieczeństwa, 
wybujałym hedonizmie, wynaturzonej wolności, o przeroście biurokracji, lęku 
egzystencjalnym, zagrożeniach ze strony mediów – to te, jak i wiele innych ze-
wnętrznych  przejawów kryzysu, mają swoje źródło w procesach dehumanizacji 
46 Por. Kultura, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, s. 264.  
47 Jan Paweł ii, Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980, 13, [w:] Jan Paweł II. Wiara 
i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, s. 289.
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zachodzących w ludzkiej świadomości: w pogłębiającym się sekularyzmie, zacie-
raniu się granicy między dobrem a złem oraz – jak to ujmuje Papież – w „błędzie 
antropologicznym”, który polega na unicestwianiu bądź bałwochwalczym trakto-
waniu człowieka w imię zsekularyzowanego humanizmu��.                    

Jeśli uznamy tę diagnozę za prawdziwą – z czym, doprawdy, trudno się nie 
zgodzić – i nie będziemy mówić jedynie o „zwykłych przemianach” obyczajowo-
ści i moralności będących „naturalnym” wynikiem cywilizacyjnych zmian, uspra-
wiedliwiając w ten sposób odchodzenie od uznanych – i racjonalnych z punktu 
widzenia życia społecznego – etycznych norm (całej sfery fundamentalnych war-
tości, których ukoronowaniem, a zarazem uniwersalnym źródłem, jest w naszej 
kulturze Dekalog), to z konieczności musimy stanąć przed pytaniem: co powinno 
stać się współcześnie wyznacznikiem ludzkich działań – w kulturze, wychowaniu, 
w relacji człowieka z człowiekiem na wszelkich płaszczyznach ludzkiej aktywno-
ści, co powinno stać się owym  paradygmatem  także dla ekonomii i polityki – two-
rzenia ogólnoludzkiej cywilizacji, mającej za swój cel przetrwanie i godne trwanie 
człowieka w tym świecie? Pytania te są tak podstawowe, że mogą wydawać się 
banalne, a jednak dotyczą rzeczywistej sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek��.      

Przyglądając się wszechstronnej refleksji Jana Pawła ii w odniesieniu do wy-
mienionych zagadnień – ale także jego poprzedników, autorów encyklik społecz-
nych�0 – można zrozumieć, dlaczego tak często Papież wymawia słowo solidar-
ność. Słownikowa definicja tego pojęcia informuje nas, że chodzi tu o „wzajemne 
wspieranie się, współdziałanie, współodpowiedzialność, jednomyślność, ale tak-
że (w języku prawniczym): odpowiedzialność zbiorową i indywidualną za całość 
wspólnego zobowiązania”��. „Solidarność”, „bycie solidarnym” oznacza więc, 

48 Zob. wyczerpujące, ale i syntetyczne, ujęcie opinii Jana Pawła ii na ten temat:  K. Klauza, Dehu-
manizacja, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, s. 89–101. Trzeba w tym miejscu 
przypomnieć, że debata środowisk intelektualnych na temat kryzysu cywilizacji zachodniej i jej kultury 
ma dość długą historię, a jej początki zwykło się wiązać z wydaniem w roku 1918 głośnej pracy Oswalda  
Spenglera Der Untergang des Abendlandes (Zmierzch Zachodu). Od tej pory ogromna liczba twórców 
i uczonych zabierała głos na ten temat. Zapewne jest to problematyka zasługująca na szersze omówienie 
w kontekście diagnozy, jaką stawia Vaticanum ii oraz w kontekście nauczania posoborowych Papieży.
49 Erich Fromm w jednym z esejów napisał rzecz następującą: „[…] świadomość naszej patologicznej sy-
tuacji, nie będąc jeszcze lekarstwem, jest jednakże pierwszym krokiem ku wyleczeniu. Jeśli więcej ludzi 
uświadomi sobie różnice między miłością życia a miłością śmierci, jeśli sobie uświadomią, jak daleko 
już się posunęli w kierunku nekrofilii, sam ten szok może wywołać nowe, zdrowe reakcje. […] wielu 
będzie mogło przeniknąć nabożne racjonalizacje zwolenników śmierci i zmienić swój podziw dla nich 
w odrazę. […] apatia, która jest pogłębiana przekonaniem, że zło człowieka jest nieodłączną częścią jego 
natury, może być osłabiana świadomością, że miłość życia i miłość śmierci nie są dualizmem zawartym 
w człowieku, stanowią raczej możliwość jego podstawowego wyboru, ale wyboru, którego nie dokonuje 
on wtedy, gdy dochodzi do aktu ostatecznego zniszczenia, ale na długo przedtem; podejmuje on wybór 
za każdym razem, gdy lekceważy życie i odrzuca je. […] Nigdy konsekwencje błędnego wyboru nie były 
tak całkowite i nieodwracalne jak dzisiaj” (Wojna w człowieku, przeł. P. Kuropatwiński i P. Pankiewicz, 
Gdańsk 1991, s. 28–29).          
50 O „solidarności” w duchu chrześcijańskim traktuje szczególnie encyklika Pacem in terris Jana XXiii 
oraz Populorum progressio Pawła Vi.  
51 Hasło Solidarność, [w:] Słownik Języka Polskiego, t. 3, Warszawa 1981.
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przynajmniej do pewnego stopnia, utożsamienie się z kimś drugim w tym, co 
wynika z życia wspólnoty. Żadnej wspólnoty bowiem nie da się stworzyć bez tej 
więzi, którą jest solidarność – tak w płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. So-
lidarność  musi mieć charakter wielowymiarowy: moralny, społeczny, kulturowy, 
polityczny i ekonomiczny; musi mieć też zasięg ogólnoświatowy, by stała się kul-
turą zdolną pchnąć rozwój cywilizacji ludzkiej na bezpieczne i godne człowieka 
tory. Jan Paweł ii podkreślił w związku z tym rzecz następującą: 

Chodzi nade wszystko o fakt wspó łza l eżnośc i  pojmowanej jako sys t em 
de te rminu jący stosunki w świecie współczesnym, w jego komponentach: 
gospodarczej, kulturowej, politycznej oraz religijnej, współzależności przy-
jętej jako ka tegor i a  mora lna. Na tak rozumianą współzależność właś-
ciwą odpowiedzią – jako postawa moralna i społeczna, jako „cnota” – jest 
so l ida rność. Nie jest więc ona tylko nieokreślonym współczuciem czy po-
wierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich 
czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna  i  t rwa ła  wo la angażowania się 
na rzecz dobra  wspó lnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy 
bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za  wszys tk i ch��.

 Tak wszechstronnie rozumiana zasada solidarności ma swoje uzasadnienie 
i swój antropologiczno-teologiczny fundament: w godności każdej osoby ludz-
kiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Stwórcy – a więc tym samym impliku-
jącej wzajemną solidarność – we wzorczym solidaryzowaniu się boga z człowie-
kiem, które objawiło się w akcie Wcielenia i Odkupienia, ale także w przekazaniu 
człowiekowi przez Stwórcę w posiadanie i odpowiedzialne gospodarowanie Zie-
mi – naturalnego środowiska ludzkiego życia. Solidarność taka – dodajmy – za-
kłada funkcjonowanie społecznego e tosu obcego „kulturze śmierci”, której 
zasadniczymi wyznacznikami są wyśrubowany i bezwzględny zysk, nadmierna 
konsumpcja, władza dla władzy, niepohamowana, wręcz rabunkowa eksploatacja 
zasobów naturalnych. Do optymistycznych zjawisk w tej mierze należy jednak 
zaliczyć budzącą się w wielu współczesnych społeczeństwach świadomość soli-
darnej odpowiedzialności za losy życia na Ziemi. Może udanym przykładem tej 
coraz powszechniejszej świadomości okaże się trwający, kiedy piszę te słowa, 
światowy szczyt w Kopenhadze, poświęcony skoordynowanym działaniom po-
szczególnych krajów w celu ograniczenia emisji CO2, by przynajmniej opóźnić 
efekt cieplarniany – niezależnie bowiem od przeczących sobie diagnoz co do fak-
tycznych źródeł pochodzenia owego zagrożenia i wynikających stąd perturbacji, 
Kopenhaga jest testem dla solidarności w skali globalnej.                                   

52 Sollicitudo rei socialis, 38. 
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TurysTyka Jako czynnik urzeczyWisTniania poWszechneJ 
„kulTury solidarności” 

W badaniach nad turystyką już poprzez rozwój samej jej definicji odzwier-
ciedla się zmaganie z coraz większym zakresem zagadnień: od  aspektu czysto 
psychologicznego turystyki, po jej wymiar ekonomiczny, a nawet polityczny (po-
lityka turystyczna). Turystyka jest bowiem równocześnie: fenomenem psycho-
logicznym (to człowiek jest podmiotem podróżowania i on podejmuje decyzję 
o podróży dla zaspokojenia konkretnych potrzeb), ekonomicznym (myślimy tu 
o prawach podaży i popytu rynku turystycznego oraz o wynikającym stąd zysku), 
przestrzennym (zagospodarowanie turystyczne zmienia krajobraz), społecznym 
(turystyka kształtuje społeczne role i relacje międzyludzkie) i kulturowym (tu-
rystyka jest elementem szeroko rozumianej  współczesnej kultury oraz stanowi 
obszar jej wewnętrznego wzbogacania, dzięki spotkaniu się kultur i kulturowej 
wymianie)��. Tak rozległy przedmiot badań, formułowany w sposób tak bardzo 
ogólny, stwarza szereg trudności w procesie wykształcania się odrębnej dyscy-
pliny naukowej, której miejsce tymczasem wypełnia interdyscyplinarna wiedza 
o turystyce czy też „nauki o turystyce”. Stąd także w literaturze przedmiotu spo-
tyka się różne definicje turystyki, w zależności od zaakcentowania jakiegoś jej 
aspektu, określonego „punktu widzenia” – właśnie dyscypliny naukowej, w ra-
mach której dokonuje się odpowiednich badań, używając specyficznych dla tej 
dyscypliny narzędzi i metodologii��.  

Mówiąc o turystyce w tym miejscu, mamy na myśli przede wszystkim jej 
socjologiczno-psychologiczne rozumienie jako kategorii czasu  wolnego ��, 
a więc z jednej strony jako „rodzaju instytucji kulturowo-obyczajowej”, z drugiej 
strony jako „obszaru działań podlegających motywacjom człowieka”��. Wpraw-
dzie wypowiedzi Jana Pawła ii na temat turystyki dotyczą całości tego zjawiska, 
a więc dotykają także wymiaru ekonomicznego (turystyki jako branży), to jednak 
nie stanowią w tym względzie żadnych konkretnych wskazań, lecz odnoszą się do 
szeroko pojętego aspektowania natury aksjologiczno-etycznej. Stąd też wydaje 
się być uzasadnione, aby na użytek naszych rozważań przyjąć definicję Krzysz-
tofa Przecławskiego:

53 Por. K. Przecławski, Życie – to podróż. Wprowadzenie do filozofii turystyki, Warszawa 2005, s. 125–128. 
54 Dobrym przykładem na złożoność zjawiska turystyki przejawiającym się w interdyscyplinarności 
badań nad nim jest praca zbiorowa pod red. R. Winiarskiego Nauki o turystyce (cz. 1–2, Kraków 2003–
2004). Znajdujemy tu takie działy badań związanych z turystyką, jak: geografia, ekonomika, socjo-
logia, psychologia, historia, filozofia, teologia, pedagogika, ekologia, statystyka, prawo, politologia, 
marketing, finanse, biometeorologia, medycyna, antropologia. Por. także: Pojęcie i funkcje turystyki, 
[w:] W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 2000, s. 15–70.         
55 Por. Czas wolny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Warszawa 1998, s. 111–114.    
56 Tamże, s. 111. 
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Turystyką – w szerokim znaczeniu – jest całokształt zjawisk ruchliwości prze-
strzennej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu 
i środowiska życia; oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem 
odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym lub społecznym)��. 
    

Warte podkreślenia jest sformułowanie: „osobista styczność turysty ze środo-
wiskiem odwiedzanym”, które każe nam zwrócić uwagę na relacje zachodzące 
między potrzebami turysty, jego motywacjami�� oraz – stanowiącą zaspokojenie 
tych potrzeb i czynnik kształtujący je – sferą wartości, jaką turystyka w sobie za-
wiera i jaką odsłania przed turystą. Do owej turystycznej aksjosfery należą zarów-
no wartości specyficzne dla turystyki, jak i te, do których turystyka nas prowadzi, 
niejako pośrednicząc w spotkaniu z nimi��. W tym drugim przypadku mamy do 
czynienia z ogromną sferą przeróżnie klasyfikowanych wartości. Jak wyraził się 
jeden z badaczy tego zagadnienia, Józef Lipiec: 

Niewiele jest dziedzin ludzkiej aktywności, które tak jak turystyka, zanurzone 
są niemal bez reszty w rozliczne wartości, w które wyposażony jest oglądany 
przez nas świat i nasza ludzka ochota sprostania pragnieniom ich zakoszto-
wania. Turystyka wyrasta sama z wartościowania rzeczywistości i ku wartoś-
ciom świadomie zmierza�0.
                                      

Pomijamy tu – ze względu na skrótowość ujęcia – między innymi zagadnienie 
związane z ustalaniem ontologicznego wymiaru samych wartości (czym zajmu-
je się aksjologia), pozostając przy ich intuicyjnym rozumieniu i wyodrębnieniu 
podmiotowego ujęcia wartości. Spośród istniejących klasyfikacji wartości chciał-
bym tylko zwrócić uwagę na – przydatną dla naszej refleksji dotyczącej ujęcia 
turystycznej aksjosfery w nauczaniu Jana Pawła ii – propozycję ks. Stanisława 
Kowalczyka. Dokonuje on klasyfikacji wartości wedle kryteriów: przedmioto-
wego, podmiotowego oraz formalno-profilowego. ich podmiotowe ujęcie hie-
rarchizuje przy uwzględnieniu założeń filozofii personalistycznej – a więc mając 
na uwadze jako podmiot wartości człowieka w jego pełnej, cielesno-duchowej 
naturze. W aspekcie podmiotowym mamy więc (zaczynając od wartości niejako 
„niższych” czy bardziej podstawowych) następujące ich kategorie: 
57 K. Przecławski, Życie – to podróż, s. 124.  Por. tegoż, Turystyka a wychowanie, Warszawa 1973.  
58 Cenną pozycją na naszym rynku wydawniczym traktującą m.in. o potrzebach i motywacjach turysty 
jest książka R. Winiarskiego i J. Zdebskiego, Psychologia turystyki, Warszawa 2008.
59 Wartościami specyficznymi dla samej turystyki (niejako samymi w sobie – autotelicznymi) są war-
tości, które zarazem turystykę konstytuują. J. Lipiec pisząc o turystyce w kategoriach filozoficznych 
(ontologia, epistemologia i aksjologia turystyki), wymienia m.in. „ruch” – przemieszczanie się turysty 
w przestrzeni: fizycznej (przyrodniczej), społecznej i kulturowej, ku przedmiotowi (celowi turystycz-
nemu). inną wartością jest „ekspresja wolności” turysty – turysta podejmuje swoją wędrówkę w akcie 
wolności, dobrowolności. Za jeszcze inny czynnik konstytutywny J. Lipiec uznaje tendencję podmiotu 
do „eksploracji” – „turystyka jawi się jako ciąg bezpośrednich doświadczeń zmysłowych”. Por. J. Lipiec, 
Filozofia turystyki, [w:] Nauki o turystyce, cz. 1, red. R. Winiarski, Kraków 2003, s. 90. 
60 Tamże, s. 93. 
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1) wartości materialno-ekonomiczne; 2) wartości biologiczno-witalne – powią-
zane z cielesnym wymiarem człowieka; 3) wartości sensytywno-emocjonalne 
i ludyczne; 4) wartości poznawczo-intelektualne – skoncentrowane na prawdzie; 
5) wartości artystyczno-estetyczne – związane ze zjawiskiem piękna; 6) wartości 
moralno-obyczajowe; 7) wartości religijno-sakralne��.  

Tak zarysowany świa t  war tośc i turystycznej aksjosfery stanowi wycho-
wawczy wymiar turystyki. Kształtuje ona niewątpliwie naszą świadomość warto-
ści, wywierając wpływ na nasze postawy. Ale też aktualna świadomość wartości 
ma wpływ na nasz wybór odpowiednich form turystyki (proces wartościowania 
i motywacji) mających zaspokoić nasze pragnienie. Jan Paweł ii mówiąc o tu-
rystyce jako „czasie wolnym”, mówił o czasie przeznaczonym na odpoczynek 
od biegu życia, świadomie ukierunkowanym na wartości i związane z tym for-
my przeżywania, a więc czasie, który nie jest „odpoczynkiem” od wartości, nie 
jest „pustą rozrywką”, która dehumanizuje i zubaża, ale jest właśnie spotkaniem 
z tym, co stanowi o naszym człowieczeństwie. 

Uwalniając się od rytmów codziennego życia, które męczą i wyczerpują fi-
zycznie i duchowo, człowiek ma możność odkryć na nowo najgłębsze funda-
menty swego życia i postępowania. […] Naturalną koleją rzeczy może wów-
czas spojrzeć innymi oczyma na własne życie i na życie innych: uwolniony 
od pilnych zajęć codziennych, może odkryć swój wymiar kontemplacyjny, 
rozpoznając ślady boga w przyrodzie i przede wszystkim w innych ludziach. 
To doświadczenie budzi w nim nową wrażliwość na ludzi żyjących wokół 
niego, poczynając od jego własnej rodziny��.  

Owa ludzka, nowa (będąca wynikiem doświadczania wartości) wrażliwość 
implikuje tu postawę ludzkiej solidarności, a tym samym wyłaniający się z tej 
postawy pewien uniwersalny e tos. W przypadku zaś turystyki możemy mówić 
o wykształcaniu się e tosu  turys ty  so l idarnego oraz – powtarzając za Janem 
Pawłem ii – o „turystyce solidarnej”��. 

Właściwa etyka turystyki – powie Ojciec Święty – wpływa na postępowanie 
turysty, sprawia, że staje się on solidarnym współpracownikiem, wymagają-
cym od samego siebie oraz od tych, którzy organizują jego podróż; partnerem 
dialogu między cywilizacjami i kulturami, który służy budowie cywilizacji 
miłości i pokoju. Tego rodzaju kontakty sprzyjają powstawaniu między na-
rodami pokojowych relacji, jakie mogą się kształtować wyłącznie dzięki „tu-

61 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006, 
s. 139–140. 
62 Jan Paweł ii, Duchowy sens odpoczynku. Przemówienie w Pieve di Cadore – Włochy 21 lipca 1996, 
[w:] Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II, t. Vi, Vaticana 1998, s. 261.  
63 Por. orędzia Jana Pawła ii na Światowy Dzień Turystyki w „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 
10/2000, 9/2001, 9/2002, 9/2003, 9/2004. Praktycznie w każdym z tych orędzi Papież porusza zagad-
nienie kształtowania postawy solidarności przez turystykę. Pojęcie „turystyki solidarnej” odnajdujemy 
w orędziu z 2001 r.     
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rystyce solidarnej”, opartej na współudziale wszystkich. Tylko uczestnictwo 
oparte na zasadzie „równy z równym” może sprawić, że kontakty między kul-
turami staną się okazją do wzajemnego zrozumienia i poznania oraz do łago-
dzenia napięć między ludźmi. [...] Turystyka – przeczytamy w innym miejscu 
– która przybiera dziś rozmiary międzynarodowe, może zatem wnieść cenny 
wkład w kulturę solidarności […]��.

 W ujęciu Papieża postulat „turystyki solidarnej” adresowany jest nie tylko do 
samych turystów – dotyczy on całej podmiotowej sfery fenomenu współczesnej 
turystyki, a więc także organizatorów turystyki i ludności recepcyjnej. Postulat ten 
koresponduje także z treścią wielu doniosłych dokumentów odnoszących się do 
etycznych zasad turystyki, takich chociażby jak Deklaracja Haska w sprawie tu-
rystyki z 1989 roku (stworzona wspólnie przez Unię Międzyparlamentarną [iPU], 
Światową Organizację Turystyki (WTO) i Holenderską Grupę Międzyparlamen-
tarną); Deklaracja na rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego i Rozwoju (Rio Dec-
laration on Environment and Development), zawierająca proekologiczne postula-
ty rozwoju do przemysłu turystycznego (przyjęta w 1992 roku na ii Konferencji 
ONZ w Rio de Janeiro, tzw. „Szczycie Ziemi”, którego zasadniczym i bardzo 
obszernym dokumentem programowym jest Action Programme – Agenda 21, po-
święcona wprowadzaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju w skali globu); 
Lanzarocka Karta Zrównoważonej Turystyki (Lanzarote Chartes for Sustainable 
Tourism) z 1995 roku, opracowana przez WTO, Program Środowiskowy przy 
ONZ, UNESCO i Komisję Wspólnoty Europejskiej; wreszcie Globalny Kodeks 
Etyczny dla Turystyki (Global Code of Ethics for Tourism), przyjęty na Xiii Sesji 
WTO w Santiago de Chile w 1999 roku. Dokumenty te – najogólniej rzecz ujmu-
jąc – są reakcją na coraz wyraźniej zarysowujące się negatywne skutki rozwoju cy-
wilizacyjnego w ogóle i niepożądane efekty globalizacji ekonomicznej, w jakich 
uczestniczy także turystyka jako jedno z fundamentalnych zjawisk ekonomicz-
nych, społecznych, kulturowych i politycznych współczesnego świata. 

Dokumenty papieskie dotyczące turystyki – szczególnie Orędzia na Świato-
wy Dzień Turystyki�� – w powiązaniu z nauczaniem społeczno-moralnym Jana 
Pawła ii stanowią przebogaty i inspirujący materiał dla badań nad turystyką w jej 
humanistycznej perspektywie. Uwaga, jaką Papież poświęcał turystyce, wiązała 
się z ujrzeniem w niej swoistego sprzymierzeńca w dziele ewangelizacji kultury 
i procesu wychowawczo-edukacyjnego społeczeństw dla rozwoju ogólnoludzkiej 
„kultury solidarności”. Takie rozumienie kultury jest zarazem konieczną odpo-
wiedzią chrześcijaństwa na sytuację człowieka we współczesnym świecie. Tury-

64 Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki, 2001, 5.
65 Licząc od 2000 do 2004 r. orędzia te ogłaszane były po hasłami: Technika i przyroda: dwa wyzwania 
dla turystyki na progu XXI stulecia, Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywilizacjami, Ekotu-
rystyka kluczem do właściwego rozwoju, Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz źródło pracy 
i ładu społecznego, Sport i turystyka – ożywcze siły w służbie wzajemnego zrozumienia, kultury i rozwoju 
krajów. Same ich tytuły sugerują konkretne etyczne wskazania dla rozwoju turystyki.     
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styka w tym kontekście ma wiele do zaoferowania – jednakże pod warunkiem, że 
jej rozwój będzie postępował w myśl koncepcji „turystyki solidarnej”.                                                  
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absTracT

Tourism as a way to promote “solidarity culture” in the light of the 
teachings of John Paul II

Among the plethora of topics which John Paul ii tackles in his teaching, the 
issue of tourism is also addressed. The Pope perceives the dynamic development 
of tourism as a potential ally of cultural, educational and evangelical processes 
that shape our societies, which all serve to foster international harmony. The papal 
vision of this harmony can be summed up in his concept of “Civilization of Love” 
and  “Culture of Solidarity”, which constitute the Church’s response to the chal-
lenges people face in the modern world. Tourism, today a commonplace cultural 
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phenomenon, steeped in the sphere of multiple values, is perceived as a conven-
ient instrument for shaping a person’s humanity. Through it, a person is brought up 
in solidarity with the world, and tourism in its educational aspect becomes indeed 
“Tourism of Solidarity”. it is in that context that this paper analyses the role of 
spiritual and permanent values, such as the experience of sacrum, of solidarity 
with others, or the awareness of a common good, which results in the feeling of 
responsibility. The multidimensional concepts of “culture” and “solidarity”, key 
to the thesis posed in the title, are also subject to a brief analysis in their Christian 
and anthropological aspects. Finally, the author points to the Pope’s lively and 
personal attitude towards tourism, as John Paul ii engaged in it throughout many 
years and in many different forms. 
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Karolina buczkowska
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

WyJazdy polskich sTudenTóW W ramach 
programu llp/erasmus W konTekście TurysTyki 

kulTuroWeJ

WsTęp 
W połączonej Europie i globalizującym się świecie, w którym kultura ulega 

coraz większej komercjalizacji, multikulturowość miast, krajów i regionów staje 
się zjawiskiem powszechnym, coraz częściej postrzeganym pozytywnie. Niewąt-
pliwie ma to znaczenie w rozwijaniu różnych form turystyki do poszczególnych 
destynacji. bywa też bodźcem do podejmowania podróży. Dla turystów bowiem 
(a zwłaszcza turystów kulturowych) atrakcyjne jest  poznawanie nie tylko dzie-
dzictwa kulturowego, ale także współczesnych stylów bycia i życia odwiedzanych 
społeczeństw. im bardziej obszar zróżnicowany jest pod względem społecznym 
– a przez to i kulturowym – tym więcej atrakcji i doświadczeń może dostarczyć 
osobie przyjezdnej.

Otwartością na poznawanie i doświadczenia turystyczne cechują się przede 
wszystkim ludzie młodzi, co wynika z ich łatwości nawiązywania kontaktów, zna-
jomości języków, brakiem obaw przed nieznanym. Wśród młodych podróżnych 
dominują przede wszystkim studenci, albowiem to w czasie studiów młodzi lu-
dzie nabierają ogłady i obycia, zdobywają wiedzę, pragną poznawać świat i mają 
więcej czasu, by to robić, aniżeli ich pracujący rówieśnicy. Pomocą w realizacji 
tych działań jest funkcjonujący już od ponad 20 lat program międzynarodowej 
wymiany studenckiej oraz od niedawna program praktyk studenckich – Erasmus. 
W Polsce Erasmus funkcjonuje od lat 10.

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyjazdów studenckich 
w ramach tego programu na przykładzie Polski w kontekście rozwijającej się 
dynamicznie turystyki kulturowej. W poszczególnych rozdziałach zostaną 
więc zawarte następujące zagadnienia: rys historyczny programu, jego działa-
nie i funkcjonowanie, szeroko propagowane przez program pojęcie mobilności, 
zakres terytorialny i liczbowy programu oraz specyfika współczesnej turystyki 
kulturowej. Materiał źródłowy zostanie wsparty wynikami badań empirycznych, 
przeprowadzonych za pomocą kwestionariuszy ankiet na wybranych grupach stu-
dentów – zarówno uczestniczących w wymianie Erasmusa, jak i nigdy niemają-
cych z nią styczności.      



rys hisToryczny programu llp/erasmus

Program Erasmus jest najpowszechniejszym programem Unii Europejskiej, 
przeznaczonym dla europejskich szkół wyższych, służącym wymianie studentów 
i nauczycieli – w chwili obecnej realizuje go 9 na 10 szkół wyższych w Europie. 
Został ustanowiony w 1987 roku jako program wyjazdów stypendialnych dla stu-
dentów o nazwie The EuRopean Community Action Scheme For The Mobility 
Of University Students, w skrócie: ERASMUS. 

Programowi patronuje Erazm z Rotterdamu (1466–1536) – holenderski filo-
zof i czołowy humanista epoki Odrodzenia�.

Od chwili rozpoczęcia działania w 1987 roku, aż do 1995 roku Erasmus sta-
nowił odrębny twór o nazwie: „Europejski program działań na rzecz mobilności 
studentów”. Druga faza Erasmusa w latach 1995–2006 to okres funkcjonowa-
nia w ramach szerszego programu współpracy Unii Europejskiej – „Socrates i” 
i „Socrates ii”. Natomiast w aktualnej – trzeciej już fazie (która rozpoczęła się 
w 2007 roku i potrwa do roku 2013) Erasmus jest realizowany w ramach bardzo 
szerokiego programu – „Lifelong Learning Programme” (w skrócie LLP), czyli 
„Uczenie się przez całe życie” (oprócz Erasmusa do LLP włączone są też trzy inne 
programy sektorowe, tj.: Comenius – program wspiera międzynarodową współ-
pracę szkół, uczniów i nauczycieli; Leonardo da Vinci – w ramach programu 
możliwe jest dofinansowanie projektów wymian i staży oraz projektów współ-
pracy wielostronnej;  Grundtvig – program służy edukacji ogólnej niezawodowej 
osób dorosłych; Program Międzysektorowy i program Jean Monnet – służące 
zrozumieniu integracji europejskiej)�.

Erasmus ruszył z początku jako odrębny projekt, ale sukcesywnie wpisywany 
był – co pokazano powyżej – w coraz szersze programy współpracy europejskiej 
w zakresie edukacji. Nigdy jednak Erasmus nie utracił ani swojej tożsamości, ani 
nazwy. 

W pierwszym roku istnienia Erasmusa (rok akademicki 1987/88) wzięło 
w nim udział 3244 studentów. W ciągu 20 lat realizacji programu stypendia Era-
smusa otrzymało ponad 1,5 miliona studentów, a Komisja Europejska zakłada, że 
do 2012 roku w programie weźmie udział 3 miliony stypendystów�. W poszcze-
gólnych fazach realizacji Erasmusa, udział studentów prezentował się następu-
jąco:

• w okresie Erasmusa w latach 1987/88–89/90 wyjechało 32 614 studentów;
• w okresie Erasmusa w latach 1990/91–1994/95 wyjechało 251 683 stu-

dentów;

1 20 lat Erasmusa 1987–2007, ulotka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2007.
2 Kolanowska E., 10 lat Erasmusa w Polsce 1998–2008, Warszawa 2008; 20 lat Erasmusa; www.
ec.europa.eu; www.llp.org.pl. 
3 20 lat Erasmusa.
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• w okresie programu Socrates i – Erasmus w latach 1995/96–1999/2000 za-
notowano 455 782 wyjazdy studentów;

• w okresie programu Socrates ii – Erasmus w latach 2000/01–2006/07 miało 
miejsce 943 849 wyjazdów studentów;

• w pierwszym roku włączenia Erasmusa do programu LLP, tj. roku akade-
mickim 2007–2008 stypendia otrzymało 182 697 studentów (w tym: 162 695 na 
wyjazd na studia oraz 20 002 na wyjazdy na praktykę).

W stosunku do roku startowego, w roku jego dwudziestolecia zanotowano 
56-krotny wzrost wyjazdów erasmusowskich, a w programie uczestniczyło 2500 
uczelni�.

Polskie uczelnie po raz pierwszy rozpoczęły działania w ramach Erasmusa 
(przyłączając się do wspomnianego programu Sokrates) w roku akademickim 
1998/99.  Co prawda już wcześniej, bo od roku 1990, uczestniczyły w europej-
skim programie Tempus, ale miały świadomość, że włączenia się do programu 
Erasmus zapewni im przejście (w wymiarze symbolicznym oczywiście) od fazy 
pomocy do fazy partnerskiej współpracy�. 

założenia, cele i idee programu mobilności llp/erasmus

Erasmus to program, którego celem jest „podnoszenie jakości kształce-
nia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzyna-
rodowej współpracy między uczelniami wyższymi oraz wspieranie mobilności 
studentów i pracowników szkół wyższych”. W niektórych działaniach Erasmusa 
mogą uczestniczyć także inne instytucje (między innymi instytuty PAN-owskie), 
organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. 

Na chwilę obecną w programie uczestniczy 31 krajów, tj.:
• 27 krajów Unii Europejskiej; 
• 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: islandia, Lichtenstein, Nor-

wegia;
• oraz Turcja, czyli kraj kandydujący do UE.
Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus 

jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), nadawana przez Ko-
misję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się 
o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Karta nadawana 
jest najczęściej na okres wieloletni.

4 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/08. Wyjazdy studentów na studia. Liczba wyjazdów stu-
dentów z poszczególnych uczelni w roku 2007/08 – ranking wg liczby wyjazdów, http://www.erasmus.org.
pl/s/p/artykuly/54/54/2007-08_Wyjazdy_stud_studia_praktyki.xls, 12.2009. brak jeszcze opracowanych 
danych za rok akademicki 2008/2009.
5 E. Kolanowska, dz. cyt.

Wyjazdy polskich studentów w ramach programu LLP/Erasmus... 89 



Uczelnie, które uczestniczą w Erasmusie mają możliwość:
• prowadzenia wymiany studentów; 
• prowadzenia wymiany pracowników uczelni;  
• organizowania kursów intensywnych – cyklu zajęć dydaktycznych opraco-

wanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynaro-
dowej grupy studentów; 

• udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów 
uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych progra-
mów nauczania, w tym nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współ-
pracy z przemysłem itp.; 

• udziału w sieciach tematycznych Erasmusa�. 
Szeroko rozumiana i propagowana od 2007 roku „mobilność” w programie 

LLP/Erasmus (rozumiana jako wyjazdy do innych krajów na pobyt czasowy w ce-
lu studiowania, podjęcia pracy, odbycia praktyki, udziału w szkoleniach, prowa-
dzenia zajęć dla studentów itp.; słowo „mobilność” często zastępuje określenie 
„wymiana” lub „wyjazd zagraniczny”) odnosi się do dwóch pierwszych – z pięciu 
wymienionych powyżej – kategorii działań, a ich realizacja odbywa się poprzez:

1.  wymianę studentów, na którą składają się: 
– wyjazdy studentów na część studiów (SMS: Student Mobility – Studies) 

– trwające od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego; 
– wyjazdy studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, orga-

nizacji w krajach europejskich (SMP: Student Mobility – Placements) – trwające 
od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego; 

2. wymianę pracowników uczelni, która obejmuje:
– wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycz-

nych w uczelniach partnerskich za granicą (STA: Staff Teaching Assignments); 
do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przed-
siębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów;

– wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i in-
nych pracowników) do partnerskich szkół wyższych oraz do innych współpracu-
jących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskona-
lenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział 
w szkoleniach, „work shadowing” itp.) (STT: Staff Training)�.  

Przy wymianach studenckich obowiązuje zasada jednokrotnego wyjazdu, 
zgodnie z którą student może wyjechać tylko jeden raz w celu studiowania i jeden 
raz w celu odbycia praktyki, niezależnie od tego, na ilu kierunkach studiuje�.

6 Informacje ogólne, http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/3/, 12.2009.
7 Informacje ogólne; Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/2008. W kolejnych rozdziałach skon-
centruję się jedynie na omówieniu wyjazdów studenckich, jako najbardziej „mobilnego” składnika pro-
gramu LLP/Erasmus.
8 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/2008.
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Wyjazd w ramach programu Erasmus daje jego beneficjentom różnorakie 
możliwości. Wśród akcentowanych przez program Erasmus oraz Fundację Roz-
woju Systemu Edukacji� są następujące:

1. możliwości dla studenta:
• realizacja części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym 

otoczeniu,
• poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
• podniesienie kompetencji językowych,
• nawiązanie nowych znajomości,
• poznanie innych kultur,
• poprawienie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania proble-

mów;
2. możliwości dla pracownika uczelni:
• wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami,
• doskonalenie swoich umiejętności,
• poznanie systemu kształcenia innego kraju;
3. możliwości dla uczelni:
• umiędzynarodowienie kształcenia,
• rozwijanie współpracy międzynarodowej,
• poszerzanie oferty dydaktycznej i zwiększanie jej innowacyjnego charak-

teru.
Na oficjalnych stronach internetowych programu możemy przeczytać, że Era-

smus to 

nie tylko program edukacyjny w wąskim tego słowa znaczeniu. Dla wielu eu-
ropejskich studentów stypendium Erasmusa było szansą na pierwszy w życiu 
dłuższy pobyt za granicą. Erasmus uczy, zbliża ludzi, pomaga przełamywać 
uprzedzenia i stereotypy. Stał się zjawiskiem społecznym i kulturowym�0. 

Z okazji 10-lecia istnienia programu Erasmus w Polsce w 2008 roku wiele 
napisano i powiedziano na jego temat. Poniżej przytoczone zostały trzy wypo-
wiedzi, które według autorki artykułu, idealnie oddają istotę i celowość realizacji 
tego programu��.

Pierwsza wypowiedź to słowa prof. Michała Seweryńskiego – Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego: 

Program Erasmus stanowi dużą wartość dla polskiego systemu szkolnictwa 
wyższego. Uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej to istot-
ny element procesu wdrażania studentów i pracowników naukowych w życie 

9 20 lat Erasmusa. 
10 20-lecie Erasmusa.
11 Erasmus – co to dla mnie znaczy? 20-lecie programu Erasmus w Polsce, Warszawa 2007.
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europejskiej społeczności uczonych. Erasmus zachęca do mobilności już od 
pierwszego poziomu studiów. Pozwala nie tylko pogłębić wiedzę i nawiązać 
pierwsze kontakty w międzynarodowej wspólnocie nauki, ale również opa-
nować umiejętności praktycznego użycia języków obcych i współdziałania 
z ludźmi z różnych kultur. 

Jako drugiego warto zacytować prof. dra hab. inż. Tadeusza Luty – przewod-
niczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, który zapytany 
o to „jakie jest znaczenie mobilności w przygotowaniu dobrego absolwenta” od-
powiedział: 

Mało byłoby powiedzieć, że jest ona ważna, bo tak naprawdę jest niezbędna. 
Każdy młody Europejczyk, jeśli chce zrobić karierę zawodową, musi w któ-
rymś momencie zetknąć się z międzynarodowym środowiskiem. im wcześ-
niej się to stanie, tym lepiej. Przez odbycie części studiów za granicą student 
zyskuje otwartość na pracę w międzynarodowym zespole, nabiera pewności 
siebie, że on będzie sobie radził za granicą. Jednocześnie uczy się szacunku 
dla innych kultur, zwyczajów, doskonali znajomość języka obcego, staje się 
Europejczykiem w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie zapominajmy również, 
że mobilność studentów to szansa na niebywały wręcz rozwój „zaradności ży-
ciowej” i samodzielności tych żaków, którzy w dzisiejszych czasach są często 
bardzo uzależnieni od pomocy rodziców. Wśród dalszych „za” na korzyść mo-
bilności wymieniłbym: nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów, 
[…] i znaczny wzrost motywacji do nauki.

Autorem trzeciej wybranej wypowiedzi jest Krzysztof Dzikiewicz – przewod-
niczący organizacji Erasmus Student Network (ESN) Polska: 

Jako student i członek organizacji Erasmus Student Network w Polsce obser-
wuję, że program Erasmus to coś zdecydowanie więcej niż tylko możliwość 
uczenia się za granicą. Ten program tworzy szeroką więź znajomych wśród 
studentów z różnych krajów europejskich. Studenci i wykładowcy mają moż-
liwość poznania i doświadczenia różnorodności europejskich kultur. interak-
cje międzykulturowe pomagają we wzajemnym zrozumieniu, co prowadzi do 
budowania unijnej wspólnoty, która w żadnym innym projekcie Unii Europej-
skiej nie działa tak bezpośrednio na obywatela i jego otoczenie. […] Mówiąc 
o innych korzyściach wymian, to jest to z pewnością podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych poprzez kontakt z językiem obcym, pracę w zespołach wielo-
narodowych i realizację wspólnych projektów. Erasmus rozszerza horyzonty 
myślowe, gdyż oprócz akademickiej nauki, wzbudza też nieodłączną chęć 
zwiedzania, zabawy i podroży.

Oprócz ogromnych profitów, które z istnienia Erasmusa czerpią jego bene-
ficjenci (studenci oraz uczelnie wyższe uczestniczące w programie), program 
odegrał też ogromną rolę w przekształcaniu i unowocześnianiu szkolnictwa wyż-
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szego w Europie oraz przyczynił się do powstania idei Procesu bolońskiego. Jest 
to inicjatywa europejskich środowisk akademickich, która zmierza do „wprowa-
dzenia większej przejrzystości i większej „kompatybilności” europejskich sys-
temów szkolnictwa wyższego oraz do ułatwiania mobilności studentów i kadry 
akademickiej��.  

Poza tym, jak pisze E. Kolanowska: 

W ciągu tych 20 lat istnienia Erasmus stał się jedną z ikon integracji europej-
skiej i – choć z pewnością nie jest idealny –  niewielu odważyłoby się dziś 
kwestionować sens tego programu i chyba nikt nie potrafiłby wyobrazić go 
sobie bez udziału studentów��.

rozmiar WyJazdóW polskich sTudenTóW W ramach 
programu llp/erasmus – prezenTacJa danych 

liczboWych

W roku przystąpienia Polski do programu Erasmus, tj. w roku akademickim 
1998/1999, Kartę Uczelni Erasmusa uprawniającą do udziału w programie otrzy-
mało 46 polskich uczelni, a na wyjazdy za granicę skierowano 1426 studentów. 
W kolejnych latach liczba ta diametralnie wzrastała (i nadal wzrasta), osiągając 
następujące rozmiary (w programie uczestniczą zarówno uczelnie państwowe, 
jak i prywatne):

rok akademicki 1999/2000 – 74 uczelnie, wyjechało 2813 studentów;
rok akademicki 2000/2001 – 98 uczelni, wyjechało 3691 studentów;
rok akademicki 2001/2002 – 98 uczelni, wyjechało 4322 studentów;
rok akademicki 2002/2003 – 120 uczelni, wyjechało 5419 studentów;
rok akademicki 2003/2004 – 151 uczelni, wyjechało 6278 studentów;
rok akademicki 2004/2005 – 187 uczelni, wyjechało 8388 studentów;
rok akademicki 2005/2006 – 217 uczelni, wyjechało 9974 studentów;
rok akademicki 2006/2007 – 240 uczelni, wyjechało 11 219 studentów;
rok akademicki 2007/2008 – 256 uczelni, wyjechało 12 854 studentów (licz-

ba uwzględnia zarówno wyjazdy na studia – 11 879 osób, jak i na praktyki stu-
denckie – 975 osób)��.

Jak wynika z powyższego zestawienia w przeciągu 10 lat funkcjonowania 
Erasmusa w Polsce, na studia i praktyki wyjechało łącznie 66 384 studentów 
(przy czym w 2008 roku zanotowano 9-krotny wzrost liczby wyjeżdżających 
studentów oraz 3,5-krotny wzrost liczby uczelni posiadających Kartę Uczelni 
Erasmusa w stosunku do roku startowego).

12 20-lecie Erasmusa.
13 10 lat Erasmusa w Polsce, www.erasmus.org.pl/index.php/ida/272/, 12.2009
14 Erasmus w Polsce – dane, www.erasmus.org.pl/index.php/ida/54/, 12.2009.
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W pierwszych dziesięciu latach funkcjonowania Erasmusa w Polsce (1998–
2007) najwięcej studentów wysłał na wymianę Uniwersytet Warszawski, potem 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Jagielloń-
ski��. Najwięcej studentów wyjechało do Niemiec (ponad 17 tys.), a także do 
Francji (prawie 8 tys.), Hiszpanii (ponad 6 tys.), Włoch (ponad 5 tys.) oraz Wiel-
kiej brytanii (prawie 4 tys.). Żaden polski student nie wyjechał do tego czasu do 
Lichtensteinu, a zaledwie kilku studiowało w Luksemburgu.

Szczegółowo wyjazdy polskich studentów do poszczególnych krajów Europy 
w latach 1998–2007 zaprezentowane zostały w tabeli nr 1��.

Tab. 1. Wyjazdy studentów z Polski do poszczególnych krajów w latach 1998/99–2007/2008

 Kraj
1998

/
1999

1999
/

2000

2000
/

2001

2001
/

2002

2002
/

2003

2003
/

2004

2004
/

2005

2005
/

2006

2006
/

2007

2007
/

2008
Ogó-
łem

Austria 22 46 61 73 131 159 229 293 286 324 1 624

Belgia 124 162 218 230 294 358 436 475 520 561 3 378

Bułgaria      18 49 66 93 226

Cypr       7 38 30 75

Czechy       84 247 353 423 1 107

Dania 82 158 159 197 241 362 480 541 629 710 3 559

Estonia       14 20 38 53 125

Finlandia 44 135 174 188 280 310 376 423 459 482 2 871

Francja 168 334 529 624 745 857 1086 1116 1188 1210 7 857

Grecja 5 56 77 96 106 122 167 182 184 393 1 388

Hiszpania 63 165 245 319 442 546 764 968 1171 1521 6 204

Holandia 139 218 207 243 292 294 405 440 453 476 3 167

Irlandia 3 22 35 50 51 74 98 136 167 161 797

Islandia    2 7 14 22 45

Liechtenstein    

Litwa       42 84 120 137 383

Luksemburg 1  1 3 5

Łotwa       11 36 42 52 141

Malta       3 4 9 11 27

Niemcy 500 972 1190 1392 1682 1870 2235 2329 2384 2466 17 020

Norwegia   73 100 154 153 480

Portugalia 22 61 119 152 192 222 298 371 478 619 2 534

15 Erasmus w Polsce od roku 1998, www.erasmus.org.pl/index.php/ida/174/, 12.2009.
16 Wyjazdy studentów z Polski do poszczególnych krajów w kolejnych latach,: http://www.erasmus.org.
pl/s/p/artykuly/54/54/TAbELE_statyst_PL_latami.xls, 12.2009.
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Rumunia       2 22 24 34 82

Słowacja       41 109 160 182 492

Słowenia       28 76 101 115 320

Szwecja 32 97 143 192 246 286 336 375 373 362 2 442

Turcja       21 103 191 332 647

Węgry       35 70 109 155 369

Wielka Bry-
tania 151 227 281 262 314 337 475 567 627 727 3 968

Włochy 71 160 252 304 403 481 628 824 881 1047 5 051

Ogółem 1426 2813 3691 4322 5419 6278 8388 9974 11219

12854
studia 
i pra-
ktyki

66 384

Źródło: Wyjazdy studentów z Polski do poszczególnych krajów w kolejnych latach, http://www.era-
smus.org.pl/s/p/artykuly/54/54/TAbELE_statyst_PL_latami.xls, data dostępu: grudzień 2009 r. 

moTyWacJe i efekTy WyJazdóW na Wymiany sTudenckie 
W ramach programu llp/erasmus – prezenTacJa WynikóW 

ankieToWych (na przykładzie sTudenTóW Wydziału 
TurysTyki i rekreacJi aWf W poznaniu)

W ramach działalności programu Erasmus przeprowadzane są różnego rodza-
ju badania jakościowe tej formy mobilności studentów i uczelni europejskich. Jed-
nym z nich jest wypełnianie ankiet przez wszystkich stypendystów wracających 
z wymiany. Z ogólnych danych i informacji, które możemy znaleźć w różnych 
opracowaniach na temat Erasmusa, wynika, że stypendyści cenią  ten program ze 
względu na korzyści:

* w wymiarze kulturowym – tu stypendyści wymieniają takie aspekty jak: 
poznanie innych krajów i języków; 

* w wymiarze akademickim – stypendyści doceniają możliwość poznania in-
nych modeli kształcenia i funkcjonowania uczelni; 

* w wymiarze zawodowym – według stypendystów studia za granicą stano-
wią atut w oczach pracodawców; 

* oraz w wymiarze osobistym – wskazywana tu jest tolerancja, otwarcie na 
inne kultury i innych ludzi, usamodzielnienie się oraz pozbycie kompleksów��.

idąc w ślad za tymi informacjami, przeprowadziłam badania ankietowe wśród 
prawie 300 studentów i i V roku Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu 
(a więc tych, którzy dopiero rozpoczęli studia i tych kończących wkrótce), którzy 

17 Erasmus w Polsce od roku 1998.

Wyjazdy polskich studentów w ramach programu LLP/Erasmus... 95 



łącznie stanowili trzy czwarte wszystkich studentów z obu roczników (badania 
przeprowadzono jesienią 2009 roku). 

Studentom zadano między innymi dwa poniższe pytania: 
1. Czy uczestniczyłaś/eś w wymianie międzynarodowej w ramach programu 

LLP Erasmus?

 Tak, byłam/em w [nazwa kraju]: ……………………….………………………...

 Nie, ale zamierzam pojechać do [nazwa kraju]: ……………….…………

 Nie, nie mam możliwości wyjazdu

 Nie i nie interesuje mnie to

2. Dlaczego wyjechała/eś lub zamierzasz wyjechać w ramach Erasmusa? 
[możliwe wybranie więcej niż 1 odpowiedzi]

 Chciałam/em / Chcę studiować w innym kraju  

 Uczelnia, do której pojechałam/em / wybieram się oferowała/oferuje 
interesujący mnie program zajęć

 Chciałam/em / Chcę podszkolić znajomość języków obcych

 Chciałam/em / Chcę poznać kulturę innego kraju

 Chciałam/em / Chcę zdobyć przyjaciół z innych krajów

 inne (jakie): ………………….………………………

Analiza danych z ankiet wypełnionych przez studentów V roku studiów sta-
cjonarnych dała następujące wyniki: ankietę wypełniło ponad 75% studentów, 
a wśród nich było 16 osób, które w czasie studiów wyjechały na wymianę w ra-
mach Erasmusa. Stypendystą był więc co piąty ankietowany w tej grupie. Najwię-
cej, bo prawie połowa ankietowanych (46,4%), zaznaczyła, że nie miała możli-
wości takiego wyjazdu, a co trzeci student (33,35%) nie był nim zainteresowany. 
Jedna osoba (stanowiła nieco ponad 1%) podała, że jeszcze zamierza z takiego 
stypendium skorzystać (prawdopodobnie osoba ta planuje wyjazd w ramach in-
nych studiów). Osoby, które nie miały możliwości wyjazdu na Erasmusa, byłyby 
prawdopodobnie nim zainteresowane, gdyby nie przeszkody natury finansowej, 
rodzinnej i bariery wynikające ze słabej średniej ocen czy niewystarczającej zna-
jomości języka obcego.

Wspomnianych 16 stypendystów studiowało w następujących krajach: w Hi-
szpanii (prawie 44% ankietowanych), Szwecji, Finlandii, Niemczech, Turcji, Ho-
landii i na Cyprze. 

Ponad 80% tych osób stanowiły kobiety, a niecałe 20% mężczyźni (stosu-
nek 4:1).
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Motywami, które skłoniły ankietowanych stypendystów do wyjazdu, były 
(każdy ankietowany zakreślił średnio 3 z nich):

– chęć studiowania w innym kraju – ponad 21% odpowiedzi;
– interesujący program zajęć w odwiedzanej uczelni – zaledwie 6% odpo-

wiedzi;
– chęć polepszenia znajomości języków obcych – ponad 23% odpowiedzi;
– chęć poznania kultury innego kraju – ponad 23% odpowiedzi;
– chęć zdobycia przyjaciół z innych krajów – ponad 21% odpowiedzi;
– inne – niecałe 6% odpowiedzi – wśród powodów wymieniono: wewnętrzną 

potrzebę zmian, chęć wszechstronnego rozwoju oraz próbę samodzielności.
Analiza danych z ankiet wypełnionych przez studentów V roku studiów 

niestacjonarnych dała nieco odmienne wyniki. Ankietę wypełniło ponad 90% 
tych studentów, a wśród nich nie było ani jednego stypendysty Erasmusa. Trzy 
osoby (stanowiły niecałe 8% ankietowanych) podały jednak, że jeszcze za-
mierzają z takiego stypendium skorzystać (prawdopodobnie osoby te planują 
wyjazd w ramach innych studiów). Najwięcej, bo ponad połowa ankietowa-
nych (53,9%), zaznaczyła, że nie miała możliwości takiego wyjazdu, a prawie 
39% studentów nie było nim w ogóle zainteresowanych. Osoby, które nie miały 
możliwości wyjazdu na Erasmusa, byłyby prawdopodobnie nim zainteresowa-
ne, gdyby nie przeszkody natury finansowej, zawodowej, rodzinnej, bariery 
wynikające ze słabej średniej ocen czy niewystarczającej znajomości języka 
obcego.

Analiza danych z ankiet wypełnionych przez studentów i roku studiów sta-
cjonarnych dała następujące rezultaty: ankietę wypełniło ponad 60% tych studen-
tów, a wśród nich nie było jeszcze stypendysty Erasmusa. Niezwykłe jest jednak 
to, że prawie połowa ankietowanych (45,5%) zamierzała z takiego stypendium 
skorzystać w czasie kolejnych lat studiów. Wyjazdem na wymianę nie jest zain-
teresowany prawie co trzeci ankietowany student (31,7%). Co piąty ankietowany 
(22,8%) uważa, że nie będzie miał możliwości takiego wyjazdu, co zapewne wy-
nika z obaw natury finansowej, przeszkód ze strony rodziny, niepewności co do 
przyszłej średniej ocen czy znajomości języka obcego.

Wspomniani pretendenci do stypendium pragną wyjechać do następujących 
krajów: Hiszpanii (prawie połowa ankietowanych – wynika to zapewne z faktu, 
że od kilku miesięcy osoby te uczą się języka hiszpańskiego), krajów skandynaw-
skich (marzy o tym ponad 10% ankietowanych), Niemiec, Holandii, Portugalii, 
Włoch, Francji, Anglii, na Cypr i na Kretę. Niektórzy, nieznający jeszcze pewnie 
zasad Erasmusa, wymienili też Australię i USA. Aż 12% ankietowanych pragnie 
wyjechać na studia, ale nie ma konkretnie sprecyzowanego kierunku.  

Motywami, które skłaniają ankietowanych do tego, by w przyszłości wyje-
chać na Erasmusa są (każdy ankietowany zakreślił średnio 2 lub 3 z nich):
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– chęć studiowania w innym kraju – prawie 16% odpowiedzi;
– interesujący program zajęć w odwiedzanej uczelni – zaledwie 2% odpo-

wiedzi;
– chęć polepszenia znajomości języków obcych – tę odpowiedź wskazywał 

co trzeci ankietowany (32,4% odpowiedzi);
– chęć poznania kultury innego kraju – tę odpowiedź wskazywał co czwarty 

ankietowany (24,8% odpowiedzi);
– chęć zdobycia przyjaciół z innych krajów – ponad 21% odpowiedzi;
– inne – nieco ponad 3% odpowiedzi – wśród powodów wymieniono: chęć 

spełnienia marzenia o studiowaniu we Włoszech, chęć przeżycia przygody, aspekt 
sportowy, chęć przyjrzenia się Hiszpanii lub Portugalii pod kątem ewentualnej 
przeprowadzki do tych krajów w przyszłości, cel zarobkowy.

Analiza danych z ankiet wypełnionych przez studentów i roku studiów nie-
stacjonarnych dała w pewnym zakresie wyniki podobne do wyników ankiet ich 
rówieśników ze  studiów stacjonarnych, jednak w niektórych kwestiach diametral-
nie różne. Ankietę wypełniło ponad 90% studentów, a wśród nich nie było jeszcze 
stypendysty Erasmusa. Co czwarty ankietowany (26,5%) zamierza jednak z takiego 
stypendium skorzystać w czasie kolejnych lat studiów. Niestety, ponad połowa an-
kietowanych (51%) uważa, że nie będzie miała możliwości takiego wyjazdu, co 
zapewne wynika z obaw natury finansowej, konieczności pracowania w związku ze 
studiowaniem w trybie zaocznym, przeszkód ze strony rodziny, niepewności co do 
przyszłej średniej ocen czy znajomości języka obcego, a być może nieświadomości, 
że dla studentów niestacjonarnych Erasmus także jest dostępny. Całkowicie wyjaz-
dem na wymianę nie jest zainteresowane ponad 20% ankietowanych studentów. 

Wspomniani pretendenci do stypendium pragną wyjechać do następujących 
krajów: Hiszpanii (prawie 36% ankietowanych – wynika to zapewne z faktu, że 
od kilku miesięcy osoby te uczą się języka hiszpańskiego), Francji (marzy o tym 
prawie 29% ankietowanych), Niemiec, Anglii, belgii, do Czech. Jedna osoba nie 
ma konkretnie sprecyzowanego kierunku.  

Motywami, które skłaniają ankietowanych do wyjazdu na Erasmusa są (każdy 
ankietowany zakreślił średnio 1 lub 2 z nich):

– chęć studiowania w innym kraju – ponad 14% odpowiedzi;
– interesujący program zajęć w odwiedzanej uczelni – tego motywu nie wy-

brała żadna osoba (0% odpowiedzi);
– chęć polepszenia znajomości języków obcych – tę odpowiedź wskazała 

ponad połowa ankietowanych (52,4% odpowiedzi);
– chęć poznania kultury innego kraju – tę odpowiedź wybrało jedynie  14,3% 

ankietowanych;
– chęć zdobycia przyjaciół z innych krajów – tę opcję zgłosił co piaty ankie-

towany (19% odpowiedzi);
– inne – tego motywu nie wybrała żadna osoba (0% odpowiedzi).
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Łącząc wyniki ankiet przeprowadzonych we wszystkich czterech wymienio-
nych grupach, można wyliczyć, że ponad 30% studentów turystyki pierwszych 
i ostatnich lat studiów uczestniczyła już lub chce uczestniczyć w programie LLP/
Erasmus. ich motywami do wyjazdów są lub były: przede wszystkim chęć nauki 
języka, a następnie poznanie kultury odwiedzanego kraju i zawarcie międzyna-
rodowych przyjaźni. Dopiero na kolejnym miejscu znalazła się chęć uczenia się 
w innym kraju (studia zagraniczne służą więc Erasmusom do realizacji celów 
wymienionych wcześniej), a już najmniej istotne są dla nich programy studiów 
oferowane przez uczelnie partnerskie. 

WyJazdy sTudenckie W ramach programu llp/erasmus 
W konTekście TurysTyki kulTuroWeJ

W różnorodnych opracowaniach na temat znaczenia i istoty mobilności Era-
smusa często pojawia się – przytoczone już wcześniej – stwierdzenie, że stał się 
on już zjawiskiem społecznym i kulturowym. Nikt do tej pory nie wpisał jednak 
wyraźnie tych wyjazdów w kontekst turystyki kulturowej, choć nikt też – jak 
sądzę – nie uzna tego za błąd. Aby jednak formalnościom stało się „za dość”, 
uczynię to poniżej, poddając analizie najważniejsze cechy turystyki kulturowej, 
odnosząc się każdorazowo do „erasmusowskiej mobilności”. Wybrane, najistot-
niejsze cechy turystyki kulturowej to��:

1. Chęć doświadczania szeroko rozumianej kultury stanowi cel nadrzędny 
lub jeden z celów głównych podróży – Erasmusi wybierają kraj studiów zgodnie 
z zainteresowaniami, pragną poznawać jego kulturę, język, ludzi (wynika to z idei 
programu oraz z wyników przeprowadzanych badań);

2. Turystyka kulturowa ma wszelkie cechy turystyki alternatywnej, powszech-
nie rozumianej jako alternatywa dla turystyki masowej, którą charakteryzuje 
między innymi: nacisk na obcowanie z rodzimą kulturą odwiedzanych terenów 
z zachowaniem tradycyjnych wartości i społeczności oraz regulowany i kontro-
lowany rozwój – wyjazdy w ramach programu LLP/Erasmus nie mają charakteru 
masowego, a studenci chcący wyjechać przechodzą przed wyjazdem określoną 
procedurę rekrutacyjną (uczelnie mają świadomość, że Erasmusi są ambasado-
rami zarówno ich, jak i swojego kraju i dlatego starają się kwalifikować na nie 
najlepszych studentów). Liczba ponad 150 tys. „mobilnych studentów” rocznie 
jest co prawda dość duża, ale gdy podzielimy to przez 2500 uczelni z 31 krajów 
uczestniczących w programie i uwzględnimy rozłożenie wyjazdów na różne mie-
siące roku, to wyjazdy te nadal będą utrzymywać zrównoważony charakter.  

18 Cechy turystyki kulturowej zaczerpnięto z: K. buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik meto-
dyczny, Poznań 2008.

Wyjazdy polskich studentów w ramach programu LLP/Erasmus... 99 



3. Turystyka kulturowa edukuje, kształci, rozwija i uświadamia, w związku 
z czym przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą posiąść wiedzę – studia 
w obcym kraju niewątpliwie mają taki charakter, zwłaszcza gdy weźmiemy pod 
uwagę fakt, że Erasmusi w trakcie pobytu na stypendium bardzo dużo podróżują 
po kraju studiów i krajach sąsiednich;

4. Wyjazdy w ramach turystyki kulturowej realizowane są indywidualnie lub 
w małych kameralnych grupach (do kilkunastu osób) i dlatego mają wyjątkowy, 
często elitarny charakter – grupy erasmusowskie na wydziałach poszczególnych 
uczelni liczą zazwyczaj od kilku do maksymalnie 20–30 studentów, w związku 
z czym same w sobie stanowią grupy małe, a w przypadku podejmowanych wy-
cieczek Erasmusi poruszają się zazwyczaj w grupach kilku- lub kilkunastooso-
bowych; 

5. Turystyka kulturowa prezentuje i objaśnia wybrane kulturowe idee, myśli 
i tematy, a swym zasięgiem obejmuje wszystkie możliwe obszary recepcyjne róż-
nej wielkości i rangi – studenci Erasmusa bardzo często wyjeżdżają na studia za-
graniczne, ponieważ chcą osobiście doświadczyć życia, o którym wcześniej tylko 
słyszeli lub czytali i dlatego wybierają miejsca, które szczególnie ich interesują 
i chcą poznać. Efektem tego dogłębnego poznania są bardzo często tematyczne 
prace magisterskie;   

6. Turystyka kulturowa rezygnuje z pospiesznego pokazywania wielu obiek-
tów na rzecz dogłębnego poznania kilku wybranych oraz nie znosi pośpiechu, po-
nieważ tylko możliwość „delektowania” się danym miejscem przynosi wymierne, 
czyli poznawcze efekty – studenci Erasmusa mają na poznanie danego miejsca 
kilka miesięcy, w związku z czym czynią to spokojnie, wracając kilkakrotnie do 
miejsc już wcześniej obejrzanych, mogą żyć tymi miejscami;

7. Turystyka kulturowa sprzyja: zmianie jakości życia, tj. uczeniu się, kształ-
towaniu wrażliwości na piękno, uczestnictwu w kulturze; znajdowaniu sensu ży-
cia, tj. lepszemu poznawaniu świata i siebie, poczuciu wolności, postępowaniu 
zgodnie z przekonaniami, działalności twórczej; podnoszeniu poziomu życia, tj. 
wypoczynkowi, rozrywce, ułatwianiu życia – wyjazdy erasmusowskie w pełni tę 
regułę realizują;

8. Turystyka kulturowa wymusza intelektualne zaangażowanie turysty, kon-
centrację, dobrą kondycję psychofizyczną, doświadczenie w podróżowaniu, cza-
sami użycie różnych środków transportu, przez co jest turystyką aktywną – Era-
smusi są młodymi studentami, w związku z czym posiadają wymagane powyżej 
cechy, a dodatkowo charakteryzują się dużą aktywnością;

9. Turystyka kulturowa niweluje zjawisko szoku kulturowego, ponieważ tury-
ści kulturowi są przygotowani merytorycznie do podróży, są otwarci, tolerancyj-
ni, posiadają doświadczenie w podróżowaniu – Erasmusi, wyjeżdżając z domu 
na kilka miesięcy do obcego kraju, zazwyczaj należycie przygotowują się do wy-
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jazdu, zdobywają liczne informacje, chcąc jak najłagodniej zaaklimatyzować się 
w tym nowym otoczeniu (tym bardziej, że na nowej uczelni spotkają dodatkowo 
studentów z różnych obszarów kulturowych). 

Zainteresowanie kulturą innych krajów jest elementem niezbędnym przy upra-
wianiu turystyki kulturowej. Dlatego też prowadząc badania ankietowe, o których 
była mowa w poprzednim rozdziale, dotychczasowym stypendystom programu 
LLP/Erasmus zadałam pytanie o to, w jakim stopniu interesuje ich kultura od-
wiedzanych miejsc. Nie byłam zaskoczona wynikami: „w znacznym” wskazało 
aż prawie 70% stypendystów. Kolejne ponad 30% zaznaczyło z kolei odpowiedź 
„w średnim”. Nikt nie wybrał opcji „w minimalnym” ani „w zerowym”.

Pytaniu o zainteresowanie kulturą odwiedzanych krajów towarzyszyło też 
inne: Czy uważasz się za turystę kulturowego? Spośród stypendystów Erasmusa 
połowa odpowiedziała: „Tak, zawsze”, a połowa: „Tak, czasami”. 

Zaskakujące w wynikach przeprowadzonych przeze mnie badań było, że cza-
sami turystami kulturowymi czuje się ponad 71%, a zawsze prawie 11% studentów 
V roku studiów stacjonarnych, którzy nigdy nie byli zainteresowani wyjazdami 
w ramach programu Erasmus. Szkoda, że nie wykorzystali swoich kulturowych 
zainteresowań podczas wyjazdu na zagraniczne studia lub praktyki. W przypadku 
V roku studiów niestacjonarnych odpowiedzi są podobnie niezrozumiałe, ponie-
waż wśród studentów niezainteresowanych poznaniem świata przez wyjazd sty-
pendialny, turystami kulturowymi czuje się zawsze ponad jedna czwarta rocznika, 
a czasami aż co trzeci ankietowany.

W przypadku studentów i roku analizie pod kątem określenia się turystą kul-
turowym poddano tylko ankiety osób, które wyraziły chęć wyjazdu na studia 
zagraniczne w przyszłości. Dominował w nich wybór: „Tak, czasami”. Wśród 
studentów stacjonarnych tę opcje zaznaczyło ponad 85% ankietowanych (pozo-
stałe odpowiedzi rozłożyły się na odpowiedzi: „Tak, czasami”, „Nie, nigdy” oraz 
„Nie wiem, nie znam pojęcia”.), a wśród niestacjonarnych aż 100%.  

Wnioski

Turystyka kulturowa studentów programu LLP/Erasmus znakomicie wpisuje 
się w założenia tzw. „turystycznego spojrzenia”, nakreślonego przez J. Urry’ego. 
Jego istotą jest dostrzeganie i wyodrębnianie przez turystę miejsc, które czymś się 
różnią od miejsc widywanych przez niego codziennie. Źródłem zadowolenia staje 
się dla niego bezpośredni kontakt z „tym czymś odmiennym”, a więc: 

• unikalnym – jedynym w swoim rodzaju;
• typowym – charakterystycznym dla danego miejsca;
• bądź nieznanym aspektem czegoś, co było traktowane do tej pory jako 

znane. 
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Dzięki Erasmusowi – jak zauważa wiele osób – powstaje nowe pokolenie 
Europejczyków, których niemiecki politolog prof. Stefan Wolff nazwał wręcz 
„pokoleniem Erasmusa”. Zdaniem profesora, 

gdy to pokolenie przejmie stery w nadchodzących dziesięcioleciach, zarówno 
w brukseli, jak i w stolicach poszczególnych krajów, będziemy świadkami 
głębokiego wstrząsu kulturowego. […] Poczekajmy 15, 20 czy 25 lat, a Eu-
ropą będą kierować zupełnie inaczej społecznie ukształtowani liderzy niż ci, 
których mamy dziś. […] W przyszłości będzie mniej sporów o sprawy krajo-
we […], a więcej jedności w tworzeniu polityki UE. 

Jestem przekonana, że nie będzie wówczas pomijana – a wręcz, że będzie 
szczególnie propagowana i dotowana – turystyka kulturowa, dzięki której można 
pielęgnować i udoskonalać istotę wielokulturowości świata. 
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absTracT

Travels of LLP/Erasmus programme students 
in the context of cultural tourism

Erasmus – nowadays a part of the EU’s Lifelong Learning Programme – is 
one of the best-known community actions, which encourages student and teacher 
mobility, and promotes transnational cooperation projects among universities 
across Europe. it was launched in June 1987 and universities from 31 countries 
participate in the programme. Poland joined Erasmus in 1998.

Research on the participation of Polish students in the programme indicates 
that the most important feature of being an Erasmus is the possibility of experienc-
ing life in the chosen country, including its culture, language and other aspects: 
life styles of citizens and other foreign Erasmuses in the period of a few months. 
The research data are presented in the article.

The mentioned data and also the analysis of the features of cultural tourism 
– one of the most important trends in modern travel – allow to state that tourism 
undertaken by Polish students and connected with the participation in Erasmus 
Programme has all the symptoms of aforementioned form. What is more – travels 
because of being an Erasmus allow to develop cultural tourism year by year and 
transform Polish Erasmus beneficiaries into rightful valuable Europeans.
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iwona błaszczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

rola uniWersyTeTóW ludoWych 
W upoWszechnianiu kulTury chłopskieJ poprzez 

TurysTykę

Ten znak otrzymywał każdy wychowanek z rąk ignacego Solarza ze słowa-
mi: „…z tym znakiem chodzi «Godność i Rzetelność» weźcie go za swój znak 
i strzeżcie”. ignacy Solarz szukał symbolu, w którym mieściłyby się najistot-
niejsze wartości wychowawcze. Znalazł taki znak – „Krzywulę – znak zgody 
i współdziałania”. Natrafił nań w obyczajowości społecznej bardzo odległych 
czasów – w pradawnych obyczajach słowiańszczyzny. Czym była „Krzywula” 
w czasach, kiedy nie było gazet, radia, telewizji, kiedy wszelkie wiadomości były 
upowszechniane w formie ustnego przekazu? była wezwaniem. Młodziutki dęb-
czak, wyrosły ze zdrowego ziarna, na dobrej glebie posłużył jako ten niezwykły 
znak. Wierzchołek jego związano w węzeł i tak rósł, nabierał mocy i twardości. 

Fot. 1. Krzywula – znak zgody i współdziałania

Źródło: Archiwum i Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. Zespół Materiały archiwalne 
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Rzeczypospolitej Polskiej 1948–1993, nr akt 110.



Gdy przyszła potrzeba mobilizacji sił współziomków, ścinano dębczaka przy ko-
rzeniach. Przenoszony z chaty do chaty, z osiedla do osiedla, niósł wiadomość: 
„sąsiad szykuje się do napaści”, i wzywał wszystkich do zjednoczenia sił. „Krzy-
wula” była wezwaniem do współdziałania, nakazywała porzucić wszystko, choć-
by najpilniejszą robotę podjętą na własny użytek, gdyż tego wymagało dobro 
społeczności�. 

WproWadzenie

geneza i idea poWsTania uniWersyTeTóW ludoWych Jako 
insTyTucJi społeczno-WychoWaWczych ośWiaTy dorosłych

Uniwersytety ludowe jako instytucje oświaty dorosłych pielęgnowały prze-
świadczenie o doniosłym znaczeniu kultury chłopskiej dla dalszego rozwoju 
kultury ogólnonarodowej. Szczególną ich zasługą było pełne zaangażowanie 
w proces upowszechniania i pielęgnowania wartości tradycji chłopskiej. Pozna-
nie tej kultury, obcowanie z nią, podkreślenie jej wagi miało na celu kształtowa-
nie u młodego pokolenia chłopów poczucia  własnej wartości, godności i wiary 
w swoje siły. 

     Trzeba pamiętać, że na polską wieś zawsze silnie oddziaływały miejskie 
wzory kulturowe i tendencje do traktowania stylu życia chłopów w kategoriach 
zacofania i skansenu. To właśnie uniwersytety ludowe  przeciwstawiały się ten-
dencji do degradowania wartości kultury chłopskiej, poprzez ukazywanie jej nie-
powtarzalnego piękna, mądrości i głębokiego humanistycznego sensu.

Pod koniec XiX wieku dotarły do Polski idee Mikołaja Gruntdviga, twórcy 
duńskich uniwersytetów ludowych. Spotkały się one ze specyficznymi problema-
mi i dążeniami wsi polskiej oraz całej kultury narodowej. Wraz z odzyskaniem 
niepodległości wzmogło się zainteresowanie środowisk oświatowych koncepcją 
wychowawczą realizowaną w tych placówkach. Już w 1872 roku w Poznaniu, 
jako reakcja na germanizację, powstało Towarzystwo Oświaty Ludowej (TOL). 
Po jego rychłej likwidacji przez władze pruskie założono w 1880 roku Towarzy-
stwo Czytelni Ludowych (TCL), któremu udało się przetrwać do czasów ii Rze-
czypospolitej. W 1881 roku w Małopolsce z inicjatywy Adama Asnyka powstaje 
Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL)�. Na tym tle trzeba dostrzegać okoliczności 
i uwarunkowania przyswajania idei grundtvigowskich na ziemiach polskich. 

Znamienny dla tego procesu wydaje się być artykuł J.H. Siemienieckie-
go z 1888 roku zamieszczony w warszawskim „Głosie”, pt.: Cesarz niemiecki 
w Kopenhadze – uniwersytety chłopskie w Danii�. Autor przedstawia przegraną 
1 Z. Mierzwińska-Szybka, Krzywula znak zgody i współdziałania, „Kwartalnik Towarzystwa Uniwersy-
tetów Ludowych”, 2002, s. 39.
2 F. Popławski, Polski Uniwersytet Ludowy, Warszawa 1985.
3 J.H. Siemieniecki, Cesarz niemiecki w Kopenhadze a uniwersytety ludowe w Danii, „Głos”, 1888, 
nr 11, s. 7.
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wojnę Danii z Niemcami (1864) i utratę Szlezwiku oraz Holsztyna jako ważną 
przyczynę ożywienia ruchu patriotycznego i kulturalnego wsi duńskiej, widocz-
nego w tworzeniu uniwersytetów ludowych. Wskazuje na potrzebę naśladowa-
nia nad Wisłą takiej formy walki o narodową tożsamość i świadomość chłopów 
polskich. 

Na terenach zaboru rosyjskiego, tzw. Królestwa Kongresowego, zasadnicze 
znaczenie miała inicjatywa zakładania ludowych szkół rolniczych przez członki-
nię PSL „Wyzwolenie” Jadwigę Dziubińską, przy pomocy działaczy skupionych 
wokół pisma „Zaranie”. Pierwsze placówki tego rodzaju dla dorosłej młodzieży 
wiejskiej zostały utworzone w Pszczelinie w 1900 roku, w Kruszynku w 1903 
roku oraz w Sokołówku w 1909 roku. Jadwiga Dziubińska powołała w 1927 roku 
Uniwersytet Ludowy w Sokołówku, który spełniał rolę szkoły ćwiczeń dla słu-
chaczek seminarium nauczycielskiego�. Wymienione placówki wychowawcze 
pozostawały w zasięgu oddziaływania ruchu ludowego, który w warunkach za-
borów nie mógł stworzyć organizacji politycznej, natomiast po roku 1918 skry-
stalizował się jako Polskie Stronnictw Ludowe „Wyzwolenie”�. 

inną interesującą inicjatywę podjęło poznańskie Towarzystwo Czytelni Lu-
dowych, pod opieką którego w 1921 roku został powołany do  życia Uniwersytet 
Ludowy w Dalkach koło Gniezna, założony przez księdza Antoniego Ludwicza-
ka�. Uniwersytet ten stawiał przed sobą jako naczelne zadanie – podobnie jak inne 
uniwersytety założone później przez Towarzystwo (w Zagórzu i Odolanowie ) 
– wychowanie Polaka-Katolika�. To niewątpliwie uniwersytet o charakterze kon-
fesyjnym, ale jego program, nakreślony przez księdza Ludwiczaka, miał charak-
ter obywatelsko-społeczny. 

W uniwersytetach ludowych powstałych w okresie ii Rzeczypospolitej zde-
cydowanie dominował nurt ideologii chłopskiej. W tym czasie powstało aż 26 
tego typu placówek. Niewątpliwie szczytowym osiągnięciem tego ruchu było po-
wstanie  dwóch uniwersytetów prowadzonych przez ignacego i Zofię Solarzów: 
pierwszego w Szycach koło Krakowa w latach  1924–1931 oraz drugiego w Gaci 
koło Przeworska w latach 1932–1939. W Polsce powojennej działalnością uni-
wersytetów ludowych zajęła się organizacja społeczna pod nazwą: Towarzystwo 
Uniwersytetów Ludowych, która stworzyła ogromną – jak na trudne powojenne 
czasy – sieć 78 internatowych uniwersytetów ludowych�. 
4 J. Poniatowski, Pamięci Jadwigi Dziubińskiej w hołdzie, [w:] Pamięć boru. Wspomnienia o Jadwidze 
Dziubińskiej, Warszawa 1968, s. 212.
5 Z. Kmiecik, Działalność oświatowo-społeczna w Królestwie Polskim w latach 1900–1914, „Roczniki 
Dziejów Ruchu Ludowego”, 1961, nr 3. 
6 A. Ludwiczak, Pierwsze Uniwersytety Ludowe w Polsce. Materiały ze zbiorów bałtyckiego UL, Gnie-
zno 1930, s. 37.
7 Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce. Biuletyn konferencji oświatowej poświęconej sprawie uniwer-
sytetów ludowych (Łowicz 7–9 marca 1937), Warszawa 1938, s. 137.
8 b. Gołębiowski, TUL wobec wyzwań edukacyjnych XXI wieku, „Kwartalnik Towarzystwa Uniwersyte-
tów Ludowych”, 1994, s. 23.
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Warto wspomnieć, że organizacja ta do dnia dzisiejszego prowadzi aktywną 
działalność. Funkcjonuje jako pozarządowa organizacja oświatowa, zakładają-
ca i prowadząca placówki uniwersytetów ludowych oraz inne zbliżone duchowo 
i wychowawczo formy edukacji dorosłych na terenach wiejskich.

Głównym założeniem funkcjonowania uniwersytetów ludowych było dążenie 
do rozbudzenia w środowisku chłopskim podmiotowej świadomości i aktywności 
twórczej, gospodarczej, a w szczególności społecznej i kulturotwórczej. Placówki 
te docierały do tych mieszkańców wsi, którzy spragnieni byli wiedzy i dążyli do 
społecznego i kulturalnego awansu. Program wychowawczo-dydaktyczny uniwer-
sytetów ulegał ciągłej ewolucji. Obok nauczania historii i literatury wiele miejsca 
poświęcano problematyce przyrodniczej, a w szczególności kulturze ludowej oraz 
amatorskiemu ruchowi artystycznemu. 

Podstawową formą i metodą kształcenia był wykład oraz wycieczki krajo-
znawcze. Olbrzymie znaczenie wychowawcze w uniwersytetach odgrywała, jak 
nazywał ją Lucjan Turos, „autokreacja turystyczna”�. Turystyka wyzwalała bo-
wiem młodzież wiejską z zaściankowego sposobu myślenia, partykularyzmu, ot-
wierała oczy na świat, uczyła patriotyzmu i przywiązania do regionalnych trady-
cji, kształtowała postawy tolerancji i szacunku dla wszystkich ludzi bez względu 
na rasę, grupę etniczną i narodowość. 

U podstaw kształcenia i wychowania słuchaczy uniwersytetów ludowych 
leży idea duchowej aktywizacji i emancypacji chłopów oraz niwelacji ich wad, 
uprzedzeń, konserwatywnych poglądów, przyzwyczajeń, oporów i kompleksów 
wynikających z poczucia niższości cywilizacyjnej wobec kultury miejskiej. 
Kształtowaniu orientacji poznawczej, potrzeb i postaw wychowanków uniwersy-
tetów ludowych sprzyjało organizowanie w ramach działalności tych placówek 
ich aktywności turystycznej. 

Wychowawcy uniwersytetów ludowych widzieli w turystyce nie tylko formę 
czynnego wypoczynku, ale i sposób zdobywania wiedzy, np. poznawania przy-
rody oraz kultury własnego regionu i kraju. Wycieczki krajoznawcze, które po-
dejmowano najczęściej, w praktyce stwarzały wiele sytuacji wychowawczych. 
Stanowiły dla młodzieży wiejskiej wyzwanie intelektualne i emocjonalne, wielką 
przygodę duchową. Nie tylko wzbogacały wiedzę człowieka, ale kształtowały 
zdolność do obserwacji i prowadzenia samodzielnych badań. Poprzez poznanie 
ziemi rodzinnej, jej przyrody, zabytków, pamiątek historii rodziły przywiązanie 
i szacunek do tej ziemi. Stanowiły więc ten rodzaj kontaktów grupowych, który 
uczył młodzież wiejską kulturalnych form współpracy i współżycia. Ponadto wy-
cieczki posiadały znaczenie bardzo praktyczne – stanowiły okazję do porównania 
życia i gospodarki innych regionów kraju z życiem terenów rodzinnych. Tak ro-
zumiana turystyka pobudzała do refleksji nad dorobkiem kultury wiejskiej i nad 
potrzebą zespolenia tego dorobku z kulturą narodową.

9 L. Turos, Andragogika autokreacji, Warszawa 2007,  s. 265.
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Fot. 2. Zofia i ignacy Solarzowie z córką Agnieszką  i synem Andrzejem. Szyce 1929 rok

Źródło: zbiory prywatne Haliny Popławskiej.

Fot. 3. Zespół teatralny słuchaczy uniwersytetu ludowego po skończonym widowisku 
artystycznym w Ratuszu Miejskim. Chełmno 1937 rok

Źródło: Zakład i Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. Zespół Materiały archiwalne 
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych  Rzeczypospolitej Polskiej 1948–1993, nr akt 110.
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rola uniWersyTeTóW ludoWych W upoWszechnianiu 
WarTości kulTury chłopskieJ

Uniwersytety ludowe uczyły młodzież wiejską racjonalnego przystosowania 
się do zmian społeczno-ekonomicznych, kulturowych oraz zachowania rdzen-
nych wartości kultury chłopskiej, takich jak�0: 

Przywiązanie  do ziemi rozwijane poprzez odkrywanie jej piękna, przy-
datności i żywotności, ukazywanie jej jako stałego składnika kultury chłopskiej.

Szacunek dla  przyrody jako naturalnego środowiska życia i najdosko-
nalszego dzieła Stwórcy. Placówki te kształtowały naturalistyczny światopogląd, 
wyrażający się w przekonaniu, że najdoskonalszą formą istnienia jest przyroda i że 
jest ona źródłem wszelkich wartości. Dzięki takiej edukacji uniwersytety ludowe 
przyczyniały się i nadal się przyczyniają do kształtowania takiej świadomości ak-
sjologicznej chłopów, w której przyroda zajmuje naczelne miejsce i jest przedmio-
tem poznania, mądrego korzystania i estetycznego podziwu, jest źródłem materialne-
go dostatku i często źródłem twórczości kulturalnej.

10 L. Turos, Wychowawcze wartości kultury chłopskiej w ujęciu Ignacego Solarza i jego wychowanków, 
Siedlce 1982,  s. 265.

Fot. 4. Słuchaczki żeńskiego kursu Uniwersytetu Ludowego w Szycach na uroczystości otwarcia 
Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W środku grupy Wincenty Witos. Kraków 1939 rok

Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zespół Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych 
Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1946–1948, nr akt 144.
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Pracowitość, rozumiana jako szacunek i zamiłowanie do pracy na roli. Pra-
ca była i jest traktowana na uniwersytetach ludowych jako jedna z najwyższych 
wartości kultury chłopskiej, narodowej i ogólnoludzkiej; jako ten rodzaj działal-
ności ludzkiej, która nadaje egzystencji człowieka sens, wielkość i świętość. 

Kult  życia  rodzinnego – zakorzenione głęboko w kulturze chłopskiej 
przekonanie o tym, że rodzina jest jedną z najbardziej humanistycznych instytucji 
społecznych, w których jednostka i grupa może zaspokajać swoje potrzeby mate-
rialne i duchowe. Placówki te ukazywały rodzinę jako instytucję wychowawczą 
i jako związek ludzi złączonych miłością, sakramentem i zobowiązaniem wobec 
prawa; jako środowisko kulturotwórcze, które tworzy własny styl życia, obyczaje 
i podkulturę życia rodzinnego.

Poczucie  godności  i  społecznej  sprawiedl iwości. Przez długi czas 
(okres pańszczyźniany) chłop polski miał dwie dusze: duszę poddanego, kłania-
jącego się nisko panu, pokornego chłopa, oraz duszę wolnego człowieka. W pla-
cówkach tych kształtowano u wychowanków przekonanie, że chłopi wnoszą do 
gospodarki, kultury i życia społecznego bezcenne wartości i przynależność do tej 
warstwy społecznej winna być źródłem dumy i uzasadnionego poczucia godności.

Miłość do ojczyzny. Ten swoisty ludowy patriotyzm wyrażał się także 
w przeświadczeniu, że obowiązkiem chłopów jest obrona ojczyzny przed na-
jeźdźcą. Manifestował się również w przekonaniu, że prawdziwa ojczyzna musi 
być także dobrą matką dla chłopów.

Głód wiedzy i  dążenie  do prawdy. Placówki te w pewnym stopniu wy-
eliminowały popularne wśród mieszkańców wsi przesądy społeczne i obyczajowe, 
wynikające z niewiedzy, umysłowego lenistwa, braku krytycyzmu, nieumiejętno-
ści samodzielnego myślenia, ulegania przestarzałym wyobrażeniom o świecie.

Poczucie  sol idarności  w walce z  wrogiem i  z  żywiołami. Jedną 
z godnych najwyższego podziwu cech kultury chłopskiej jest solidarność w mo-
mencie zagrożenia społecznego lub przyrodniczego. W tych warunkach dochodzi 
do głosu chłopskie poczucie jedności interesu, losu wspólnoty, społecznego po-
krewieństwa. W tych sytuacjach rodzi się piękna, silna, umożliwiająca obronę ich 
praw, bądź ratowanie dobytku – solidarność, wzajemna pomoc, jedność.

Współczucie  dla  biednych – uniwersytety ludowe rozwijały szczegól-
ną moralną wrażliwość na los ludzi upośledzonych, zubożałych i pozbawionych 
praw, nieszczęśliwych i okaleczonych przez przyrodę lub technikę. Rozwijanie 
takiej wrażliwości humanistycznej przez uniwersytety ludowe czyniło z nich waż-
ne instytucje oświaty i wychowania dorosłych, sprzyjające postępowi moralnemu 
i społecznemu.

Rel igi jność. Uniwersytety ludowe katolickie uczestniczyły także aktyw-
nie i twórczo w procesie przekazywania dziedzictwa religijności chłopskiej, 
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rozumianej nie tylko jako uczestnictwo w obrzędach i zwyczajach religijnych, 
ale jako głębiej rozumiana służba bogu. Dzięki temu kontynuowały one tradycję 
chrześcijańskiej kultury polskiej, w której „bóg, Człowiek i Ojczyzna” zajmują 
naczelne miejsce.

Szczególnie ważna i aktualna wydaje się dzisiaj nobilitacja kultury ludowej 
w oczach samych chłopów oraz całego społeczeństwa i Europy propagowana 
przez uniwersytety ludowe. Szansę na realizację tej idei stanowi rozwój turystyki 
na wsi.  Dzięki upowszechnianiu tradycyjnych i współczesnych wartości kultury 
chłopskiej poprzez turystykę uniwersytety mogłyby przyczyniać się do integracji 
kultury polskiej z kulturą europejską, światową. Z jednej strony wpływałyby one 
pozytywnie na utrzymanie kulturowej odrębności, poczucia tożsamości Polaków, 
gdyż swoistość polskiej kultury narodowej ma swoje korzenie w oryginalności 
kultury chłopskiej. Popularyzacja kultury chłopskiej służyłaby umocnieniu au-
tonomii kulturowej i zachowaniu jej niepowtarzalności i zdolności do rozwoju. 
Pomogłaby także w głębszym zrozumieniu i przyswojeniu wybranych wartości 
kultury innych państw. Do takich wartości należą niewątpliwie: tolerancja świa-
topoglądowa i religijna, uznanie prawa człowieka do zachowania swojej indy-
widualności, rozwój osobowości, wolność polityczna narodów, wolność słowa, 
demokracja, racjonalizm��. Upowszechnianie scharakteryzowanych wartości kul-
tury chłopskiej sprzyjałoby poznaniu i otwarciu się na wartości kultury europej-
skiej, które mieszczą się w szeroko rozumianym pojęciu praw człowieka i jego 
godności. idea godności ludzkiej jest podstawowym składnikiem europejskiego 
humanizmu. Zrozumienie tego pojęcia funkcjonującego w chłopskiej kulturze 
umożliwia głębsze poznanie tej wartości w jej europejskim wydaniu. 

W moim przekonaniu głoszenie przez współczesne uniwersytety ludowe 
wartości kultury chłopskiej z jednej strony wesprze obronę polskiej wsi przed 
bezkrytycznym przyjmowaniem wszelkich nowinek kultury europejskiej, przed 
jej fetyszyzacją, a z drugiej strony ułatwi poznanie tych idei i doświadczeń, które 
odzwierciedlają najwybitniejsze osiągnięcia umysłowe, artystyczne i społeczne 
jej twórców.

sTosunek do kulTury ludoWeJ

Turystyka dotycząca kultury ludowej, jej obiektów muzealnych i występu-
jących w naturalnym środowisku,  przyczynia się w istotny sposób do rozwija-
nia aspiracji poznawczych człowieka oraz dostarcza mu cennego doświadcze-
nia o życiu społecznym, kulturze, przyrodzie, zwiedzanych regionach i krajach. 
Poznawanie zabytków tradycji ludowej stanowi dużą atrakcję i źródło przeżyć 
intelektualno-emocjonalnych. Człowiek odkrywa w nich te wartości, które są mu 
szczególnie bliskie, takie jak: miłość, zaufanie do praw przyrody, solidarność 
rodzinna, afirmacja życia, zwyczaje i obrzędy wyrosłe z tej tradycji. 
11 W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, Kraków 1996, s. 164–165.
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Jeśli – jak podkreślał profesor bujak – „kultura ludowa jest cudownym 
zwierciadłem, które pozwala narodowi patrzeć w przyszłość oraz oglądać swoją 
młodość”, to powinna ona być dostępna szerokiemu ogółowi ludności wiejskiej 
i miejskiej. Dziś słowa te zachowują swoją aktualność jako diagnoza współczes-
nej kultury narodowej i postulat wychowawczy. Zaszczepione przez szlachetczy-
znę poczucie niższości występujące niekiedy u ludności wiejskiej również dzisiaj 
jest zupełnie pozbawione podstaw. Pod różnymi społecznymi kostiumami, ludzie 
są tacy sami. 

Manifestowanie dystansu do kultury ludowej spostrzeganej jako „wiej-
ski folklor” zdarza się także współcześnie. istnieje więc problem postrzegania 
i rozumienia istoty kultury ludowej. Jej potoczne wyobrażenie funkcjonujące 
w świadomości społecznej przypomina krzywe zwierciadło. 

Na kulturę ludową i wiedzę o niej musimy współcześnie spojrzeć, odnosząc je 
do dwóch zjawisk. Pierwsze, to procesy transformacyjne i możliwość uczestnicze-
nia w nich chłopów. Drugie zaś, to integracja europejską. Współcześnie konieczne 
staje się podmiotowe traktowanie kultury ludowej, co oznacza, że musi być ona 
postrzegana w kategoriach właściwych ludziom w niej żyjącym, a nie jako skansen 
atrakcyjny tylko dla obserwatora z zewnątrz. Aktualnie stosunek różnych warstw 
społecznych do kultury ludowej i tworzących ją chłopów jest zróżnicowany. Są 
w nim zarówno elementy społecznej aprobaty, uznania wsi i jej mieszkańców za 
równoprawne środowisko kulturotwórcze, za siłę społeczną zdolną współtworzyć 
władzę, za zbiorowość, której praca jest podstawą gospodarki narodowej (agra-
ryzm),  jak i akcenty krytyki i postrzegania chłopów jako warstwy konserwatywnej, 
niezdolnej do nadążania za przemianami cywilizacyjnymi��. Funkcje kulturowe wsi 
należy pojmować szeroko, widząc nie tylko tworzone przez środowiska wiejskie 
artefakty kulturowe, ale także jej obyczaj i kształtujący się na tym tle specyficzny 
system wartości oraz sposób życia. W tym szerszym znaczeniu wieś ma do zaofe-
rowania społeczeństwu bardzo wiele. Ale, z drugiej strony, nie można zamykać 
oczu na fakt, że w wiejskim sposobie życia występują również zjawiska negatywne, 
wymagające zmiany.

Odrębność tej kultury ma istotny wpływ na kształtowanie się ciągłości i tożsa-
mości kultury narodowej, jest jej ingerującym elementem i szczególnego rodzaju 
zwornikiem. Ma ona najdłuższą historię i tym jest szczególnie silna. Konieczne 
jest jednak rozwijanie wśród pełnej świadomości Polaków jej pięknych walorów 
i temu może i powinna służyć turystyka. „Pośród  różnych grup społecznych nie ma 
w całym społeczeństwie takiej, która by lepiej harmonizowała z dobrem państwa 
i narodu jak grupa wiejska” – tak pisał Józef Chałasiński w iV tomie Młodego poko-
lenia chłopów��. Miał on na myśli kulturę w najszerszym i najgłębszym tego słowa 
12 E. Jagiełło-Łysiowa, Elementy stylów życia ludności wiejskiej. Próba diagnozy społecznej i prognozy, 
Warszawa 1978, s. 100–101.
13 J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia  kształtowania się warstwy chłopskiej 
w Polsce, t. 1–4, Warszawa 1938.
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znaczeniu, a nie jedynie sztukę ludową i folklor, na których skupia się najwięcej 
uwagi ze względu na ich szczególną atrakcyjność. Docenianie sztuki ludowej będą-
cej artystycznym widzeniem świata i specyficznym wysiłkiem ducha powinno być 
powiązane z pełnym rozumieniem tego świata. 

Tak zarysowuje się nam dziś prawdziwy urok wsi i ludzi, których odwiecznie 
kształtuje praca na roli. Dokonuje się oczywisty, nieuchronny i konieczny proces 
transformacji wsi i rolnictwa, ale nie może to oznaczać zaprzepaszczenia kształto-
wanej przez wieki tradycji. Przeciwnie, zachowanie jej i nieustanne pomnażanie 
stanowi doskonałą ofertę turystyczną, znajdującą dzisiaj powszechne zastosowanie 
w rozwijającej się agroturystyce.

podsumoWanie 
Potrzeba poznawania świata jest jednym z najgłębszych i najcenniejszych ludz-

kich pragnień. Jej źródłem jest przekonanie o pięknie, różnorodności i niezwykłości 
świata, o tym że kontakt z nim może stać się źródłem radości i poczucia szczęścia. 
Jednym ze sposobów jej zaspokajania jest turystyka.

Atrakcyjność turystyki polega między innymi na: doświadczeniu wrażeń, 
które wywołuje oglądane dzieło rąk i geniuszu minionych pokoleń ludzkich; 
poznaniu obiektów kultury ludowej, obrzędów, zwyczajów, codziennego bytu, 
pracy, zabawy, życia rodzinnego, systemie wartości i stylu życia ludności wiej-
skiej; kontakcie z wytworami tej kultury w postaci muzyki, tańca, śpiewu, teatru 
wiejskiego, literatury, rzemiosła, rękodzieła, jak również z krajobrazem ukształ-
towanym przez siły przyrody. Kultura ludowa to nie martwy skansen, ale żywe 
i ciągle zaspokajające ludzkie potrzeby kulturowe i społeczne, estetyczne 
i moralne dziedzictwo kulturowe narodu zasługujące na badanie, przyswajanie 
i wprowadzanie do obiegu społecznego. Turystyka umożliwia ukazanie nieśmier-
telności kulturowych i humanistycznych wartości kultury ludowej oraz wzorów ży-
cia, które wypracowało wiele pokoleń chłopów.         

Nie jest zatem przypadkiem, że na polskich uniwersytetach ludowych od 
początku ich działalności turystyka cieszyła się dużym uznaniem tak wycho-
wawców, jak i młodzieży. Uniwersytety ludowe wykorzystywały turystykę edu-
kacyjną jako doskonały środek wychowania młodzieży wiejskiej oraz jako swoisty 
regulator stosunków międzyludzkich i samookreślenia jednostki.  
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absTracT

The role of folk high schools in popularising rustic culture by means 
of tourism

At the end of the nineteenth century the ideas of Nicolai Grundtvig, the initiator 
of the Danish folk high schools, reached Poland. When Poland regained its inde-
pendence, the interest of the educational environment in the pedagogical conception 
implemented in this school system was increased. Folk high schools, as educational 
institutions for adults, maintained the conviction about the significant meaning of 
rustic culture for further development of national culture. The most important con-
tribution of these educational institutions was their complete engagement in the 
process of popularising and cultivating the value of rustic culture. As for the young 
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generation of peasantry, shaping a sense of self-esteem, dignity and self-confidence 
was to be obtained via the recognition and emphasis on this culture. Lectures and 
excursions constituted the basic forms and methods of accomplishment of the peda-
gogical objectives in folk high schools. Therefore, tourism was of great importance 
since it liberated the rustic youth from the parochial way of thinking. it opened their 
eyes to the world, taught them patriotism and attachment to regional traditions. 
More to the point, it shaped the attitude of tolerance and respect for all people, 
regardless of their race, ethnic group and nationality. Tourism, organised within 
the framework of folk high schools, was conducive to shaping students’ cognitive 
orientation, their needs and attitudes which referred to self-education. Not only was 
the form of active leisure associated with tourism, but also it was stated that tourism 
was connected with touring aims such as, for instance, becoming acquainted with 
the nature and the culture of one’s own region and country. Tourism understood in 
such a way stimulated one to reflect on the rustic culture output and on the need to 
combine this output with the national culture.

116 Iwona Błaszczak



rozdział iii
WpłyW lokalneJ i regionalneJ 

złożoności kulTuroWeJ na TurysTykę





Maria Koniusz
Jacek Koniusz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

WpłyW kulTury sTaroobrzędoWcóW polskich 
na aTrakcyJność TurysTyczną Warmii i mazur

WsTęp

Warmia i Mazury to kraina jezior i przepięknej przyrody, doskonałe miejsce 
wypoczynku i rekreacji, które zachwyca turystów swym krajobrazem. Mniej-
szość zamieszkująca te ziemie to staroobrzędowcy, zwani też starowiercami. Jest 
to rosyjska mniejszość narodowa, która osiedliła się na terenach Rzeczpospolitej 
już w XVii wieku. Staroobrzędowcy należą do Wschodniego Kościoła staroob-
rzędowego. 

Osady staroobrzędowców zachowały się dziś głównie na Mazurach i Suwal-
szczyźnie. Grupa ta powstała w carskiej Rosji w drugiej połowie XVii wieku 
w skutek rozłamu w cerkwi prawosławnej. Za oficjalną datę rozłamu uważa się 
rok 1667. Wtedy to zostały oficjalnie zatwierdzone postanowienia dotyczące za-
sad wiary prawosławnej. Chodziło tu przede wszystkim o reformę zewnętrznego 
porządku cerkwi, zmiany w przekładach ksiąg cerkiewnych, wprowadzenie zaka-
zu używania ikon malowanych na zachodzie. Ważną kwestią było też przełożenie 
dogmatu o Trójcy Świętej na język obrzędu�.

Staroobrzędowcy podjęli walkę 

[...] o wierność całej duchowej spuściźnie, o zachowanie tradycji, o niesprze-
niewierzenie się dotychczasowym poglądom, postawom i obyczajom, wresz-
cie o czystość wyznawanej, popartej autorytetem nauczania kościelnego i te-
stamentem ojców, wiary, a więc i o zbawienie własnej duszy�.

Społeczność ta identyfikuje się wyłącznie z ideałami pochodzącymi z czasów 
minionych. Zwolennikom tradycyjnych obrzędów cerkiewnych wydawało się na-
wet, że są grupą szczególnie uprzywilejowaną, która została wybrana przez sa-
mego boga, by dać świadectwo prawdzie. Jedynym sposobem na kontynuowanie 
praktyk religijnych według starego zwyczaju była ucieczka w odludne miejsca, 

1 H. Kowalska, Konserwatyzm Staroobrzędowców rosyjskich. Próba obrony tożsamości i ciągłości 
kulturowej, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, Kraków 1996, 
s. 257–266.
2 R. Łużny, Stary obrzęd i jego miejsce w kulturze rosyjskiej, „Więź”, 1984, rok XXViii, nr 1 (303), s. 97.



z dala od znienawidzonej władzy. Tym sposobem staroobrzędowcy rozpierzchli 
się po świecie, trafiając także do Polski, na tereny Warmii i Mazur.

Zwolennikiem reform w kościele prawosławnym była władza carska, która 
upatrywała w nich poprawę swojego wizerunku wśród ludu i liczyła, że reformy 
te przyczynią się do centralizacji państwa rosyjskiego. Nie przewidziano jednak 
tak silnego oporu wobec nowego porządku. Oporu, który zakończył się rozłamem 
w cerkwi.

W kraju panowała bieda spowodowana rozwarstwieniem społeczeństwa. 
Ruch reformatorski pod przewodnictwem cara nie znalazł poparcia wśród ludu, 
w którym reformy budziły nieufność i niechęć�.

Na kolejnych soborach przyjmowano coraz to nowe zmiany, a wdrażanie 
ich w życie charakteryzowało się brakiem umiaru. Po soborze w 1667 roku za-
twierdzającym nowe zarządzenia nasiliły się represje. Starowiercy zrozumieli, że 
chcąc swobodnie wyznawać starą wiarę, muszą opuścić Rosję. Zaczęły się więc 
masowe migracje ludności w różnych kierunkach. Często nie kończyły się one 
na jednym przesiedleniu i znalezieniu sobie miejsca na stałe. W zależności od 
sytuacji ekonomicznej i politycznej starowiercy osiedlali się w danym miejscu na 
stałe bądź też wędrowali dalej w poszukiwaniu lepszego życia�.

Najwcześniejsze osiedlenia staroobrzędowców miały miejsce na północy 
kraju. Wiele osad powstało na terenach należących do Polski przed drugą wojną 
światową �. Staroobrzędowcy migrowali po całym świecie. Wszędzie pozostawili 
swój ślad. Zakładali swe osady na terenach mało zagospodarowanych i przystoso-
wywali je do życia. Nie straszne im były nawet najcięższe warunki, byleby mogli 
w spokoju wyznawać swoją wiarę. Właśnie wiara sprawiła, że przetrwali tyle lat, 
nie poddając się zmianom czasu. Dla nich religia była sensem życia i dla niej byli 
w stanie przezwyciężyć wszystko.

To, że dotarli również na ziemie polskie, na Mazury i Suwalszczyznę, pozwa-
la dziś zapoznać się turystom krajowym i zagranicznym z ich bogatą kulturą.

mazury Jako kraina naJWiększeJ ekspansJi 
sTaroobrzędoWcóW

Mazury to najdalej wysunięty na zachód obszar zamieszkały przez staroob-
rzędowców w Polsce. Pierwsi prześladowani przez władze wyznawcy starej wia-
ry nabywali tu ziemię i karczowali lasy. Nowym mieszkańcom wydzielono tereny 
nad rzeką Krutynią, w okolicy Starej Ukty, oraz udzielono rozmaitych ulg�.

3 W. Jakubowski, Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, s. 9–20.
4 i. Grek-Pabisowa, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka i obyczajów, Warszawa 1999, s. 15–27.
5 A. Zielińska, Skupiska staroobrzędowców w Europie, Ameryce i Azji: ich miejsce i tradycje we współ-
czesnym świecie, Warszawa 1995, s. 403–413.
6 E. iwaniec, Z dziejów Staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., Warszawa  1977, s. 22–34.
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Ziemię dostawali na prawach wykupu. Pozwolono im swobodnie wykonywać 
praktyki religijne i budować własne świątynie. Rozwój starowierskiej kolonii na 
Mazurach nastąpił około roku 1833, gdy wieści o doskonałych warunkach osied-
lenia się w Prusach rozeszły się po kraju�. Zaczęły się wówczas masowe migracje 
na te ziemie, a rząd pruski przyjmował ich bez przeszkód, na korzystnych warun-
kach i odnosił się do nich z szacunkiem, gdyż zależało mu na zagospodarowaniu 
tych ziem wyludnionych wskutek epidemii i wojny napoleońskiej.

Liczba osiedleńców w pierwszych latach wyniosła przeszło 1500 osób�, jed-
nak pod koniec wieku XiX zmalała wskutek powrotu niektórych z nich do Rosji. 
W ciągu pierwszych lat po osiedleniu powstało 10 niewielkich wsi starowier-
skich: Wojnowo, Śwignajno, Osiniak, Majdanki, iwanowo, Mostiszki, Gałkowo, 
Zaszkwiry, Onufryjewo, Piaski.

Głównym ośrodkiem stała się wieś Wojnowo, licząca początkowo około 145 
mieszkańców. Później nastąpił jej rozwój, co związane było z powstaniem „mo-
lenny”� i klasztoru. W roku 1872 Wojnowo liczyło już 400 mieszkańców. Obec-
nie liczba starowierców na Mazurach wynosi poniżej 150 osób�0.

Wybudowane na Mazurach wsie starowierskie nie różniły się dawniej niczym 
od wsi rosyjskich. budynki były nieco wyższe i czyściejsze. Dom, przeważnie bez 
werandy, dzielił się na dwie części: izbę mieszkalną i alkowę. W izbie mieszkalnej 
znajdował się wielki piec, zwany „kominem”, służący do ogrzewania, natomiast 
w alkowie wisiały rzędy ikon i przechowywano tam księgi religijne. Dziś budynki 
starowierców prawie niczym nie różnią się od domów ich mazurskich sąsiadów.

Na Mazurach wkrótce po osiedleniu się staroobrzędowcy mieli własne szkół-
ki, w których prywatny nauczyciel uczył chłopców pisma cerkiewnosłowiańskie-
go. W roku 1847 władze niemieckie wprowadziły obowiązek szkolny, również 
dla dziewcząt, jednakże szkoły publiczne powstały dopiero po roku 1876 i były 
to szkoły 2–3 klasowe.

Trudnym okresem w życiu staroobrzędowców mazurskich były lata 1850–
1920, kiedy to władza pruska postanowiła uporządkować ich sprawy. Ustanowiono 
funkcję komisarza, który odpowiadał za porządek prawny. W roku 1840 starowier-
cy przyjęli nazwiska, a dwa lata później nastąpił pierwszy pobór rekrutów do armii 
pruskiej. Do roku 1872 w szkole uczono języka polskiego, który był językiem 
urzędowym, po roku 1872 takim językiem stał się niemiecki��.

7 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy w Polsce i ich księgi, Olsztyn 1995, s. 5–9.
8 J. Kuźniecow – autor sprawozdania wygłoszonego w Wilnie 4 maja 1872 r. na zebraniu Oddziału Pół-
nocno-Zachodniego Rosyjskiego Cesarskiego Towarzystwa Geograficznego podaje, że posługując się 
danymi administracyjnymi ustalił liczbę starowierców pruskich w piątym dziesięcioleciu XiX w. na 
przeszło 1500 osób.
9 Molenna – modlena – świątynia starowierców, gdzie odbywają się wszystkie nabożeństwa.
10 Dane z roku 2008.
11 E. Sukertowa-biedrawina, Filiponi na ziemi mazurskiej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1961, 
1(71), s. 39–68.
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losy sTaroobrzędoWcóW po pierWszeJ WoJnie śWiaToWeJ

Po pierwszej wojnie światowej nasilił się proces germanizacji staroobrzędow-
ców poprzez wojsko, administrację, a głównie przez szkołę, co nie pozostało bez 
wpływu na ich gwarę. Proces ten utrzymywał się, choć już w mniejszym stop-
niu, aż do roku 1945, kiedy to zaraz po wojnie Mazury weszły w skład państwa 
polskiego. Dzieci zaczęły pobierać naukę w polskich szkołach. W okolicznych 
opuszczonych gospodarstwach i w miasteczkach osiedlali się Polacy przybywa-
jący tu z różnych stron kraju i zza buga w poszukiwaniu nowego życia. Szybkie 
zmiany gospodarcze i społeczne oznaczały dla starowierców konieczność przy-
stosowania się do nowego życia. Nastąpił odpływ młodzieży do miast, a nawet 
emigracje całych rodzin��.

Ponieważ przez większą część swych dziejów obecne Mazury znajdowały 
się na terenie Prus, kultura niemiecka wywarła niemały wpływ na starowierców. 
To właśnie władze niemieckie utrwaliły nazwę „filiponi” dla całej ludności sta-
rowierskiej na Mazurach, podczas gdy w istocie prawdziwych filiponów�� była tu 
znikoma ilość. Nazwa „filiponi” jest nadal używana w stosunku do starowierców 
przez tutejszą ludność.

W Polsce międzywojennej żyło ponad 50 tysięcy staroobrzędowców��. Dziś 
ich cała populacja liczy prawdopodobnie około 1000 osób rozproszonych po ca-
łym kraju. Ponieważ ich kultura powoli zamiera, postanowili ją ratować i dzięki 
temu powstało Centrum Tradycyjnej Kultury Rosjan „Prieobrażenskoje”, którego 
działalność ma służyć ratowaniu dziedzictwa kulturowego tej grupy wyznanio-
wej.

Na Mazurach nie słyszy się już rosyjskich pieśni ani nie tańczy rosyjskich tań-
ców ludowych��. Sytuacja materialna starowierców niewiele się różni od sytuacji 
chłopów w Polsce, gdyż podstawowym źródłem ich utrzymania jest gospodar-
stwo rolne oraz praca sezonowa w lesie.

dziedzicTWo kulTuroWe sTaroobrzędoWcóW

Szczególne miejsce wśród cech wyróżniających kulturę staroobrzędowców 
zajmuje kultura religijna i duchowa. Stosują oni surowe, wielodniowe posty do-
puszczające spożywanie wyłącznie potraw jarskich. Jedynym tłuszczem jest olej. 
Posiłki spożywa się tylko 2 razy dziennie, a podstawą pożywienia jest chleb, kar-

12 i. Grek-Pabisowa, Niektóre wiadomości o starowiercach zamieszkałych na terenie Polski, „Slavia 
Orientalia”, 1958, Viii, nr 4, s. 135–150.
13 Filiponi – jedna z najbardziej skrajnych i fanatycznych sekt staroobrzędowców bezpopowców, z nazwą 
tą łączono imię przywódcy grupy starowierskiej, która w 1794 roku przesiedliła się z Litwy do prowincji 
Sejny.
14 W. Jakubowski, Z historii kolonii staroobrzędowców rosyjskich na Mazurach, „Slavia Orientalia”, 
1961, X, nr 1, s. 82–103.
15 i. Grek-Pabisowa, Staroobrzędowcy, s. 194–199.
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tofle, buraki, kapusta i cebula. Ponadto starowierców obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania mięsa ze zwierząt posiadających nierozszczepione kopyta��.

Ludność tę cechuje głęboka religijność, a szczególnym kultem otaczają oni 
księgi liturgiczne. Staroobrzędowcy nie pozwalali, by dotykali je innowiercy, 
gdyż byłoby to bezczeszczenie przedmiotu kultu. Podobnie nie wolno było do-
tykać ikon i krzyży i poddawać ich konserwacji.

ikony umieszczane są w domach we wschodnim narożniku izby, na ścianie 
bądź w specjalnych szafkach. Na noc zasłania się je ozdobnymi ręcznikami, by 
nie były „świadkami” współżycia małżonków. Fotografowanie ikon jest niemile 
widziane. Wiersze duchowe występują w postaci rękopiśmiennej i drukowanej. 
Znajdują się one w wielu starowierskich domach i chociaż dziś śpiewane są 
w Polsce przez starowierców bardzo rzadko, to przepisuje się je w zeszytach 
jako modlitwy. W porównaniu z cerkwiami domy modlitwy pod względem ar-
chitektury i wystroju wnętrz cechuje duża skromność. Wypływa to z przekona-
nia, że przepych zewnętrzny jest sprzeczny z bogactwem duchowym��.

Dom modlitwy (molenna) to budynek na planie czworokąta z dwuspadowym 
dachem i krzyżem mocowanym na szczycie. Wszystkie molenny starowierskie 
w Polsce zbudowane są z drewna, oprócz klasztoru w Wojnowie na Mazurach.

Staroobrzędowcy posługują się pewnymi przedmiotami kultu religijne-
go nieznanymi u prawosławnych. Są to: „lestowka”, czyli rodzaj różańca, oraz 
„podrucznik” – płaska poduszeczka do opierania rąk w czasie bicia pokłonów. 
Według ich zwyczajów nie można palcami, które dotykały podłogi, wykonywać 
16 E. iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców…, s. 217–247.
17 U. Cierniak, Literacki wymiar kultury religijnej Staroobrzędowców, Częstochowa 1997, s. 192–194.

Fot. 1. Grabowe Grądy: molenna staroobrzędowców

Źródło:  http://dziedzictwo.ekai.pl/_album/699,500,q.jpg.
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znaku krzyża i odwracać kart ksiąg, by nie zbrukać tym pism świętych i nie obra-
zić boga��.

W domach starowierców ganki i okna ozdobione są ludowymi rosyjskimi 
elementami rzeźbionymi w drewnie. Charakterystycznym budynkiem, po któ-
rym bezbłędnie można rozpoznać gospodarstwo starowierskie, jest łaźnia (bania) 
budowana zawsze nieopodal, na tyłach innych zabudowań, jako osobny obiekt. 
Wewnątrz domostw elementami wyróżniającymi są: rosyjski piec z miejscem do 
spania w górnej części izby oraz szafka na ścianie, gdzie umieszczano ikony.

Odzież codzienna staroobrzędowców powoli traci swój rosyjski charakter. 
Kiedyś kobiety nosiły płócienne koszule z długimi rękawami i przepasywały się 
barwnymi pasami tkanymi we wzory o bogatej symbolice. Mężczyźni spodnie 
podwiązywali sznurkami. Starano się unikać zapięć na guziki. Koszule szyto 
z rozcięciem z boku i stójką, zamiast kołnierzyka. Obowiązek noszenia chustki 
na głowie obejmuje zarówno dorosłe kobiety, jak i małe dziewczynki.

istotną różnicę kulturową stanowi też język. W gwarze staroobrzędowców 
przeplatają się: białoruski, polski, litewski, jidysz, rosyjski i łotewski. Wpływ na 
ten język miała również gwara mieszkańców terenów, na których się osiedlili, np. 
Mazur czy Suwałk��.

18 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, dz. cyt., s. 60–62.
19 b. Falińska, O języku starowierców z Ukty na Mazurach, [w:] Skupiska Staroobrzędowców w Europie, 
Azji i Ameryce, ich miejsce i tradycje we współczesnym świecie, Warszawa  1994, s. 323–331.

Fot. 2. Nieistniejąca już drewniana molenna wiejska w Wojnowie (spłonęła w 1923 roku), zbudowana 
w latach 40. XiX wieku jako druga (po molennie w Śwignajnie) na Mazurach. Wyróżnia się prostą, 
drewnianą architekturą. Na uwagę zasługuje fakt, że schody do dzwonnicy biegną na zewnątrz 
budynku. Przed molenną starowierki w tradycyjnych strojach

Źródło:  http://www.philipponia.republika.pl/varia-Dateien/image017.jpg.
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Kultura staroobrzędowców swoim przywiązaniem do staroruskiej tradycji re-
ligijnej, do uporczywego poszukiwania prawdy często niepozbawionej tragizmu 
wiele wniosła do krajobrazu wschodniej Polski.

zmiany W TradycyJneJ kulTurze i obyczaJoWości 
sTaroobrzędoWcóW 

Staroobrzędowcom nie było łatwo dostosować się do nowych warunków 
życia na obcym dla nich terenie. Zmiany w dziedzinie ich obyczajowości były 
nieuniknione.

Pierwsze odstępstwo od tradycyjnych zasad miało miejsce już w kilkadziesiąt 
lat po ich osiedleniu się na ziemi augustowskiej pod koniec XViii wieku. Władze 
pruskie nakazały im poddanie się ewidencji urzędowej. Przeprowadzono spis, 
wszystkim nadano nazwiska. W latach siedemdziesiątych XiX wieku wprowa-
dzono powszechny obowiązek szkolny�0. 

Nastąpiły również zmiany w tradycyjnym sposobie ubierania się. Dziś ubiór 
tej grupy wyznaniowej prawie niczym nie odbiega od codziennego ubioru pol-
skich mieszkańców Warmii i Mazur. Jedynie młode kobiety w molennie nakry-
wają głowę chustą, by zdjąć ją zaraz po wyjściu ze świątyni. Zaczęto również 
stosować w odzieży guzki zamiast troczków, paski zamiast sznurka oraz nosić 
czapki z daszkiem. Niezmieniony został jednak ubiór nastawnika (duchownego, 
wybieranego spośród wiernych) w czasie wypełniania obowiązków religijnych.

Zmieniło się także nastawienie staroobrzędowców do fotografii. Dość długo 
unikano fotografowania się, jednak teraz ochoczo pozują oni do zdjęć. W dalszym 
ciągu jednak niechętnie udzielają zgody na fotografowanie bądź filmowanie ksiąg 
liturgicznych i obiektów sakralnych, ale i to staje się możliwe, o czym świadczą 
ilustracje w książkach i artykułach poświęconym staroobrzędowcom��.

Zmiany nastąpiły również w podejściu do małżeństwa. Obecnie coraz częściej 
zawierane są małżeństwa mieszane. Dzieci z takich małżeństw są chrzczone we-
dług obrządku staroobrzędowego. Dziś ponadto każdy może swobodnie uczestni-
czyć w nabożeństwach staroobrzędowców, co kiedyś było nie do pomyślenia.

Również zwyczaje żywieniowe zmieniły się w dość istotny sposób. Na święta 
i wesela obok potraw tradycyjnych przygotowuje się również potrawy regional-
ne Warmii i Mazur. Dużo spożywa się sałatek, surówek i wypieków nieznanych 
dawniej w starowierskiej kuchni. Ziemniaki, których w Rosji staroobrzędowcy 
długo unikali, gdyż były z nimi związane rozmaite przesądy, „polscy” staroobrzę-
dowcy przyjęli bez obaw jako potrawę powszechną��. Dziś nie przestrzegają oni 
również zakazu picia herbaty i kawy. Złamano też zakaz picia alkoholu.

20 E. Sukertowa-biedrawina, dz. cyt., s. 39–68.
21 Z. Jaroszewicz-Pieresławiec, dz. cyt., s. 63–98.
22 E. iwaniec, dz. cyt., s. 235–236.
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Dalej jednak rygorystycznie podchodzi się do palenia tytoniu. Choć uprawa 
tytoniu jest sprzeczna z zasadami wiary, niektórzy podejmują się jej z przyczyn 
ekonomicznych. Zaniechano również reguły niezasiadania wspólnie do stołu z in-
nowiercami i podawania im posiłków w oddzielnych, specjalnych do tego celu 
przeznaczonych naczyniach.

Zaniechano również zasady niepoddawania się leczeniu. Chociaż obecnie sta-
rowiercy zażywają leki, leczą się w szpitalach, zgadzają się na wykonywanie im 
zastrzyków, to jednak najchętniej zwalczają dolegliwości tradycyjnymi metodami 
– ziołami czy parzeniem się w bani. Nie wyrażają też zgody na transfuzję krwi.

Również w języku staroobrzędowców następują zmiany. Dotyczą one na 
przykład imion dzieci. Przy rejestracji urodzin rodzice często zmieniają imiona 
nadane przy chrzcie starowierskim na polskie, na przykład: Artiomon – Antoni, 
boris – bogdan, Raisa – Renata��.

Otoczenie w dość istotny sposób wpływa na tradycję starowierców. Na War-
mii i Mazurach ścierają się dwie kultury: polska i staroruska. Staroobrzędowcy 
przejęli wiele zwyczajów polskich. Przemiany następowały powoli i przez długi 
okres czasu. Starowiercy idąc z postępem, zostali zmuszeni do ustępstw. Zmieni-
ły się czasy i zmienili się też starowiercy, choć nadal zachowują stary obrządek, 
to nie są już tak restrykcyjnie nastawieni do osób z zewnątrz; pozwalają im wcho-
dzić do ich świątyń, udostępniają swoje księgi i ikony.

W Polsce równoprawność wyznania staroobrzędowców uznano już w roku 
1928, nadając mu oficjalną nazwę „Wschodni Kościół Staroobrzędowy Nieposia-
dający Hierarchii Duchowej” i zatwierdzono jego statut wewnętrzny. istniejące 
w Polsce Rosyjskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe stara się o zwiększenie 
liczby godzin nauczania języka rosyjskiego w szkole w Gabowych Grądach 
i o biblioteki z książkami w języku rosyjskim. Rząd polski wspiera działalność 
staroobrzędowców. Ze środków budżetu państwa starowiercy starają się ocalić 
zabytki swojej kultury materialnej��. 

zabyTki kulTury sTaroobrzędoWcóW W muzeum Warmii 
i mazur

Muzeum Warmii i Mazur znajdujące się w Olsztynie ma w swoich zbiorach 
pokaźną kolekcję mosiężnych ikon, ołtarzyków i krzyży, które są wytworami rąk 
staroobrzędowców. Wyroby te były niezwykle rozpowszechnione w kulcie ru-
skiego i rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Choć wytwarzanie miedzianych 
odlewów rozpoczęło się na Rusi z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa w 988 roku, 

23 i. Grek-Pabisowa, Związki gwary rosyjskich enklaw Staroobrzędowców z językiem polskim dawniej 
i dziś, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 1994, XXXii, s. 152–160.
24 M. Kwiecień, Obecność staroobrzędowców w kulturze polskiej, „Europa Wschodnio-Zachodnia”, 
1999, nr 3, s. 47–50.
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to dopiero staroobrzędowcy rozpowszechnili tę dziedzinę sztuki na niespotykaną 
dotąd skalę��.

Odlewy miedziane były ważne dla staroobrzędowców, ponieważ tradycja 
przekazała im wiarę w magiczne właściwości miedzi. Popularność wyrobów 
z miedzi była spowodowana również dużą dostępnością tego materiału, a nie bez 
znaczenia był też mały format tego typu przedmiotów, które mogły być łatwo 
ukryte w czasie ucieczek przed prześladowaniami.

Znajdujące się w zbiorach muzeum przedmioty kultu staroobrzędowców po-
chodzą z okresu od przełomu XVii–XViii wieku do początku wieku XX. Część 
z nich została zakupiona do zbiorów muzealnych w klasztorze staroobrzędowców 
w Wojnowie, inne również pochodzą z zakupów lub zostały przekazane przez 
urzędy celne. Pierwsze przedmioty tego typu muzeum pozyskało w 1953 roku��.

Ciekawsze pozycje ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur to:
– ołtarzyki – w rosyjskiej terminologii używa się nazwy „stwory” (skrzydła). 

Początkowo zawieszano je na szyi, dlatego do początków XVii wieku znajdują-
ce się u góry charakterystyczne uszka miały przewiercone dziurki. Są jednymi 
z bardziej popularnych i znamiennych wytworów staroobrzędowych. Przykładem 
takiego ołtarzyka jest Tryptyk z wizerunkiem św. Mikołaja w popiersiu. Na skrzy-
dle środkowym św. Mikołaj Cudotwórca ukazany jest do pasa, frontalnie z pra-
wą dłonią ułożoną w geście błogosławieństwa, lewą przytrzymujący zamkniętą 
księgę Ewangelii. Ubrany jest w szaty biskupie zdobione ornamentem roślinnym. 
U góry plakietka z mandylionem��, z tyłu której znajduje się uszko z dziurką do za-
wieszenia na szyi. Skrzydła boczne podzielono na 3 poziomy, w których ukazane 
są postacie św. Piotra i Archanioła Michała, niezidentyfikowanego świętego, św. 
Kasjana i św. bazylego, a na prawym skrzydle: św. Archanioł Gabriel, św. Paweł, 
św. Grzegorz, św. Dymitr, niezidentyfikowany święty i św. Sergiusz.

– ikony – to plakietki, niekiedy z ozdobnym zwieńczeniem, na których 
przedstawione są wizerunki postaci świętych bądź sceny z ich życia. Najczęściej 
mają kształt zbliżony do kwadratu, ale mogą być też okrągłe. Do wieku XiX 
takie małe ikony były zawieszane na szyi, później tego zaprzestano. Do takich 
ikon należą: 

• ikona Trzej wielcy liturgiści: św. Jan Złotousty, św. Grzegorz Teolog, św. 
Bazyli Wielki. Święci ukazani są w całej postaci, ubrani w szaty biskupie. Scena 
otoczona jest ramką z wyciśniętym ornamentem roślinnym imitującym graweru-
nek. Trzej wielcy liturgiści byli częstym tematem ikon staroobrzędowych. ikona 
wzorowana jest na modelach wygowskich.
25 G. Kobrzeniecka-Sikorska, Ikony staroobrzędowe w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 
Olsztyn 1993, s. 7–12.
26 G. Kobrzeniecka-Sikorska, Mosiężne ołtarzyki, ikony i krzyże staroobrzędowców w zbiorach Muzeum 
Warmii i Mazur, „Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur”, 1999, nr 3, s. 7–23.
27 Mandylion – występujący w ikonografii od Vi w., rodzaj acheiropoietosu. Nazwa wywodzi się od późnogo-
tyckiego mandylion – ręcznik, chusta. Mandylion przedstawia oblicze Chrystusa wpisane w nimb krzyżowy.
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• ikona Zmartwychwstanie Chrystusa – Zejście do otchłani. Na ikonie znajdu-
je się najbardziej popularne, szczególnie na ikonach staroobrzędowców, przedsta-
wienie Zmartwychwstania Chrystusa – Zejście Chrystusa do otchłani. Głównym 
akcentem kompozycji jest postać Chrystusa otoczona mandorlą (poświatą), zdo-
bioną białą emalią. Tego typu ikony mosiężne staroobrzędowcy często umieszczali 
na krzyżach nagrobnych. Zwyczaj ten zachował się na cmentarzach staroobrzędo-
wych we wsiach mazurskich: Gałkowie i Wojnowie.

–  krzyże – stanowią tradycyjną, zewnętrzną oznakę każdego chrześcijanina. 
Kształt i symbolika krzyża były dla staroobrzędowców jednym z podstawowych 
punktów spornych w polemice z wyznawcami zreformowanej wiary. Starowier-
cy uważali, że jedyną dopuszczalną formą jest krzyż ośmiokońcowy, bo na takim 
był rozpięty Chrystus. Składa się on z pionowego słupa, belki poziomej, do której 
przygwożdżone są ręce Chrystusa, ukośnego podnóżka, do którego przybite są stopy 
Zbawiciela, oraz tabliczki powyżej głowy z wypisanym imieniem Ukrzyżowanego. 
Krzyże typu ołtarzowego, które od najprostszej formy krzyża modlitewnego różnią się 
większymi rozmiarami, umieszczane były w cerkwiach i pełniły funkcję liturgiczną. 
były one kładzione na ołtarzu, często wdrążone w deskę i wieszane na ikonostasie��.

28 ikonostas – wysoka ściana po wschodniej stronie świątyni pokryta ikonami. W kościele prawosławnym jest 
to ściana z trojgiem drzwi, przez które wchodzi jedynie kapłan (Z. Jaroszewicz-Pieresławiec, dz. cyt., s. 190).

Fot. 3. Na starym, zaniedbanym 
cmentarzu w Śwignajnie zachował 

się jeden z nielicznych drewnianych 
krzyży nagrobnych. W okresie 

powojennym wszędzie na grobach 
zaczęto stawiać krzyże cementowe

Źródło: http://www.philipponia.
republika.pl/varia-Dateien/image023.jpg.

Fot. 4. Cmentarz w Wojnowie na 
Mazurach. W dowód szacunku dla 
zmarłych krewnych starowierka 

z Wojnowa na Mazurach założyła 
chustkę, długą spódnicę i pochyla się, 

by oddać im cześć

Źródło:  http://www.national-geographic.
pl/foto/fotografia/cmentarz/.
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Krzyże modlitewne, oprócz trzech poprzeczek, czyli typowej dla staroobrzę-
dowców formy, bo bokach mają dwie plakietki z przedstawieniem postaci zwy-
czajowo ukazywanych w scenach ukrzyżowania: po lewej Matka boska i Maria 
Magdalena, po prawej św. Jan i Longin Setnik. Krzyże te przeznaczone są do 
wstawienia w szafki na ikony lub w same ikony.

aTrakcJe TurysTyczne zWiązane z kulTurą 
sTaroobrzędoWcóW

Warmia i Mazury to miejsce, które staroobrzędowcy wybrali do osiedlenia 
po rozłamie w kościele prawosławnym��. Tereny zamieszkałe przez staroobrzę-
dowców na Warmii i Mazurach ściśle graniczą z Mazurskim Parkiem Krajobra-
zowym. 

Mazurski Park Krajobrazowy został utworzony w grudniu 1977 roku. Po-
wierzchnia Parku wynosi 53655 ha, a jego strefy ochronnej 18608 ha, z tego lasy 
zajmują ponad 29000 ha, a rzeki i jeziora ok. 17000 ha. Reszta to użytki rolne 
i tereny zabudowane. Leży on na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
i obejmuje swoimi granicami fragmenty gmin znajdujących się w trzech powia-
tach: piszowskim, mrągowskim i szczycieńskim.

Mazurski Park Krajobrazowy położony na pograniczu dwóch odmiennych 
form geomorfologicznych – moreny i sandrów, chroni wielkie bogactwo świata 
roślin i zwierząt, obfitość lasów, torfowisk, jezior i wód płynących. Na terenie 
Parku znajduje się 60 jezior (powyżej 1 ha), łącznie z największym jeziorem 
w Polsce – Śniardwami, a także uznana za jeden z najciekawszych szlaków ka-
jakowych w Europie rzeka Krutynia. Park obejmuje też 11 rezerwatów przyrody, 
a najciekawsze z nich to: 

1. Jezioro Łuknajno – rezerwat faunistyczny o powierzchni 709,97 ha; chroni 
jedną z największych ostoi łabędzia niemego w Polsce. Od wiosny do jesieni sta-
le przebywa tu kilkaset łabędzi (do 2500). Żyje tu ponad 175 gatunków ptaków, 
z których 95 gniazduje. Jezioro Łuknajno zostało uznane przez UNESCO za re-
zerwat biosfery i w roku 1978 wpisano je na listę międzynarodowych rezerwatów 
Konwencji RAMSAR �0.

2. Krutynia – rezerwat krajobrazowo-leśny; utworzony został dla ochrony 
zróżnicowanego krajobrazu polodowcowego Jeziora Krutyńskiego i górnego od-
cinka rzeki Krutyni, wraz z przyległymi lasami liściastymi i mieszanymi. 

3. Zakręt – rezerwat torfowiskowo-leśny. Rezerwat chroni 3 jeziorka dystro-
ficzne, na których można spotkać rosiczkę okrągłolistną, wełnianki pochwowatą 
i wąskolistną oraz żurawinę. Spotkać tu można również bielika i puchacza.
29 K. boliński, Warmia i Mazury: nowe opisanie ziem staropruskich z osobliwościami godnymi zwiedze-
nia i poznania, Warszawa, 2001, s. 17–21.
30 G. Rąkowski, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Warszawa 1988, s. 5–21.
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4. Królewska Sosna – rezerwat leśno-torfowiskowy. 
5. Strzałowe – rezerwat leśny, występują tu rośliny chronione: lilia złotogłów, 

wawrzyn, wilcze łyko, a także konwalia majowa, przylaszczka pospolita, zawilec 
gajowy.

6. Pierwos – rezerwat krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny. Spotkać tu 
można: bielika orlika krzykliwego, puchacza czy wilka.

7. Czaplisko – Ławny Lasek – rezerwat ornitologiczny, niegdyś była tu ko-
lonia czapli siwej.

8. Czapliniec – rezerwat ornitologiczny, niegdyś była tu kolonia czapli si-
wej.

9. Jezioro Warnołty – rezerwat krajobrazowo-ornitologiczny; jest to obszar 
lęgowy wielu gatunków ptaków, między innymi: łabędzia niemego, czapli siwej, 
kokoszki wodnej.

10. Jezioro Lisiny – rezerwat florystyczny. Dno jeziora pokryte jest warstwą 
mułu.

11. Krutynia – zwany: Krutynia Dolna – rezerwat krajobrazowo-florystyczno-
faunistyczny; występują tu rzadkie rośliny: zawilec wielokwiatowy i dzwonek 
boloński itd. Gnieżdżą się tu rzadkie gatunki ptaków: bielik, rybołów, puchacz, 
żuraw. Główną atrakcją dla turystów jest wieloosobowy spływ łódką – pychówką. 
Przewoźnik, nazywany z niemieckiego „sztakerem”, prowadzi łódkę, odpychając 
się od dna długim drągiem. Łodzie ruszają z przystani obok mostu w górę rzeki. 
W czasie godzinnej przejażdżki pychówką z Krutyni można dotrzeć do wypłyce-
nia rzeki nazywanego „Żółtym Piaskiem”, a potem wracać z prądem do Krutyni. 
Droga dłuższa o pół godziny pozwala dotrzeć do Jeziora Krutyńskiego.

Wieś Krutyń słynie z najpiękniejszego szlaku kajakowego, który jest znany 
w całej Polsce i Europie. Trasa spływu kajakowego rozpoczyna się w Sorkwitach, 
a kończy się w miejscowości Ruciane-Nida. Długość spływu kajakowego rzeką 
Krutynią wynosi około 102 km. W okresie letnim wieś Krutyń tętni życiem, na-
tomiast gdy nastaje zima, wszystko zamiera��.

W centrum wsi Krutyń, w zabytkowej stodole mazurskiej, znajduje się Muze-
um Przyrodnicze. Zebrana kolekcja liczy niespełna 200 eksponatów, ale stale się 
powiększa. Przeważają tu ptaki drapieżne, krukowate i wodne. Zwierzęta, które 
trafiają do muzeum, są najczęściej ofiarami zderzeń z samochodami poruszający-
mi się po drogach Parku, ogrodzeniami, liniami energetycznymi (duże ptaki)��.

Turyści odwiedzający Mazury wybierają często ten właśnie odcinek regionu, 
nie tylko w celu wypoczynku nad jeziorami, lecz także po to, by poznać kulturę 
staroobrzędowców i piękno otaczającej ich od kilku wieków przyrody.

31 S. Dzierżawski, Wycieczka kolarza na Mazury (Z notatek podróży), Olsztyn 1997, s. 49.
32 T. Jaworski, Mazury i Warmia. Przewodnik Turystyczny, Warszawa 1948, s. 12–23.
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Podróżując po Warmii i Mazurach śladami staroobrzędowców, nie sposób nie 
wziąć udziału w spływie kajakowym po mazurskich jeziorach, których urok do-
skonale uzupełnia piękno tutejszej fauny i flory��. Płynąc rzeką Krutynią, turyści 
podziwiają mazurską przyrodę, krajobraz lasów i łąk. Gdy dopływają do jeziora 
Duś, nad którym położona jest malownicza wieś Wojnowo, widoczny staje się dla 
nich klasztor starowierców pochodzący z roku 1847. Jest tu również drewniana 
cerkiew prawosławna zbudowana w latach 1922–1927. Wart obejrzenia jest także 
cmentarz starowierski, jeden z ostatnich jeszcze zachowanych. 

Dalej rzeka prowadzi do dużej wsi Ukta. Wieś znana jest z tego, że w roku 
1832 przywędrowali tu z Rosji starowiercy, zakładając swoją osadę. Zarówno 
w Wojnowie, jak i w Ukcie zachowały się jeszcze drewniane domy, w których od 
wieków  mieszkają starowiercy.

Płynąc dalej przez Puszczę Piską, turyści docierają w końcu do osady Rucia-
ne-Nida. Tu również przywędrowali prześladowani w carskiej Rosji staroobrzę-
dowcy i założyli swą osadę.

Podczas całej podróży podziwiając uroki Mazur, turysta zapoznaje się niejako 
przy okazji z kulturą osiadłych tu staroobrzędowców.

aTrakcJe i hisToria klaszToru śWięTeJ TróJcy  
i zbaWiciela W WoJnoWie

Jedną z najbardziej malowniczych miejscowości na Mazurach jest położone 
nad Jeziorem Duś Wojnowo, które od wieków związane jest ze starowiercami 
i ich kulturą. Znajduje się tu cerkiew prawosławna i dawny żeński klasztor staro-
wierców��. W nawie głównej świątyni wiszą ikony przedstawiające Świętą Trój-
cę, Matkę boską, Chrystusa i proroków.

Dzieje mazurskich staroobrzędowców są ściśle związane z klasztorem woj-
nowskim. Początki klasztoru sięgają 1836 roku. Niestety, po pożarze w roku 
1921 musiano wybudować nową świątynię. Dzisiejszy budynek zbudowany 
jest z czerwonej cegły, z zewnątrz przypomina kościół ewangelicki, ale wnętrze 
jego jest typowe dla kościołów wyznawców starej wiary prawosławnej. Składa 
się on z przedsionka – pomieszczenia, w którym stoją wierni, i części zwanej 
„swiataja swiatych”, gdzie nastawnik odprawia Służbę bożą. Nie ma królew-
skich drzwi, jak w cerkwi prawosławnej, tylko na wschodniej ścianie w rzędach 
wiszą ikony, a przed nimi na ruchomych, ustawionych na odpowiedniej wyso-
kości świecznikach płoną świece. Po bokach, pod ścianami stoją rzędy ławek, 
w których zasiadają wierni. Należy wspomnieć o pięknym, zachowanym do 

33 K. boliński, dz. cyt., s. 17–21.
34 E. Tomczyk, W. bednarczuk-Rzepko, Mazury na weekend. Przewodnik turystyczny: 11 tras po najpięk-
niejszych zakątkach Mazur, Warmii i Suwalszczyzny, bielsko-biała 2001.
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dziś świeczniku-żyrandolu, który ma 3,5 m wysokości, i podarowany został 
świątyni w 1910 roku przez rosyjskiego kupca��.

Największy rozkwit klasztoru przypada na lata 1852–67, gdy jego przeorem 
był Paweł Pruski (Pieter iwanowicz Leśniew 1821–1895). Przeor w ciągu 15 lat 
doprowadził do rozbudowy klasztoru, urządził w nim także drukarnię i bibliotekę.

W wyniku zaostrzających się w Rosji represji wobec staroobrzędowców 
klasztor wojnowski stał się schronieniem dla wielu prześladowanych. Odejście 
Pawła Pruskiego wywołało we wspólnocie staroobrzędowej ostry kryzys. Klasz-
tor w Wojnowie istniał jeszcze przez jakiś czas jako klasztor męski, lecz liczba 
mnichów stale malała. Nie odbywały się już sobory. Starowierska wspólnota stop-
niowo malała, choć staroobrzędowcy podejmowali akcje przeciwdziałające.

W wyniku jednej z takich akcji w roku 1885 przysłano na Mazury młodą za-
konnicę Eupraksję (Jelena Pietrowna Dikipolska 1863–1943), która za 15 tysięcy 
talarów odkupiła wojnowski klasztor wraz z przylegającym do niego gruntem. 
Wokół niej zgromadziły się siostry zakonne przybyłe z Rosji oraz pozostałe przy 
życiu mniszki ze spalonego żeńskiego monasteru w Pupach (Spychowo) i nieco 
później założonego klasztoru na Majdanie. W 1897 roku w klasztorze wojnow-

35 E. iwaniec, Pamiętnik Antoniny Kondratjewej (1914–1916). Przyczynek do dziejów żeńskiego klasztoru 
staroobrzędowego w Wojnowie na Mazurach, „Zeszyty Naukowe KUL”, 1982, r. 25, nr 2–4 (98–100), 
s. 234–262.

Fot. 5. Klasztor starowierców w Wojnowie

Źródło:  http://static.panoramio.com/photos/original/5578396.jpg.
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skim było już 25 mniszek. Do największego rozkwitu żeński klasztor doszedł tuż 
przed wybuchem i wojny światowej.

Klasztor przetrwał kolejne zawieruchy wojenne i stanowi dzisiaj bardzo inte-
resujący zabytek kultury religijnej i obyczajowej staroobrzędowców. Jest zabyt-
kiem przyciągającym liczne rzesze turystów. Obecnie w klasztorze żyją zaledwie 
dwie siostry zakonne��. Klasztor proponuje gościom wypoczynek agroturystycz-
ny połączony ze zwiedzaniem samego zabytku i okolic.

podsumoWanie

Wśród części Polaków wyznawcy starej wiary prawosławnej traktowani są 
jako pewnego rodzaju egzotyka czy skansen. Za tą innością kryje się jednak głę-
bokie przywiązanie do staroruskiej tradycji religijnej i niepozbawione tragizmu 
uporczywe poszukiwanie prawdy. Liczba osób wyznających stary obrządek ma-
leje z roku na rok, a wraz z nią zanika ich kultura. We wsiach, gdzie mieszkają 
staroobrzędowcy, coraz rzadziej spotyka się ich charakterystyczną architekturę. 
Giną starowierskie zabytki kultury materialnej, niszczeją molenny i klasztory. Na-
leży więc chronić tę enklawę, zanim całkowicie zniknie z naszego krajobrazu.

Każda mniejszość narodowa, etniczna lub wyznaniowa wzbudza zaintereso-
wanie swą odrębnością kulturową i obyczajową. Staroobrzędowcy przyciągają 
turystów na tereny Warmii i Mazur, stając się jedną z tutejszych atrakcji. Coraz 
więcej ofert wycieczek turystycznych ma w swoim programie zwiedzanie miejsc 
związanych z tą kulturą. W przewodnikach turystycznych hasło staroobrzędowcy 
pojawia się przy okazji każdej trasy turystycznej po najpiękniejszych rejonach 
Warmii i Mazur. Można również stwierdzić, że kultura staroobrzędowców stała 
się znakiem rozpoznawczym tych terenów.

istnieją agencje turystyczne, które organizują wycieczki szlakiem świątyń 
staroobrzędowych przez Wodziłki, Gabowe Grądy i Wojnowo. Trasa ta cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. Zabytki architektury sakralnej staroobrzę-
dowców okazują się być magnesem przyciągającym turystów. Drewniane zabu-
dowania staroobrzędowców doskonale uzupełniają się z mazurskim krajobrazem. 
Atutem turystycznym regionu jest dobrze rozwinięta baza gastronomiczna.

Kultura staroobrzędowców stanowi również obszar badawczy dla history-
ków, filozofów, archeologów, językoznawców, socjologów, osób zajmujących się 
księgoznawstwem, pisarstwem i muzyką. brak jest jednak skutecznej i pełnej re-
klamy tych miejsc. Uczynienie z kultury staroobrzędowców produktu turystycz-
nego miałoby korzystny wpływ na rozwój turystyki na obszarze Warmii i Mazur, 
a część dochodu z działalności turystycznej mogłaby zostać przeznaczona na 
ochronę dziedzictwa kulturowego tej mniejszości.

36 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, dz. cyt., s. 42–46.
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absTracT

Impact of culture of Polish Old Believers on tourist attractiveness of 
Warmia and Mazury region

Warmia and Mazury are places which were chosen by Old believers (Starovery) 
for settlement after the dissension in the Orthodox Church. The culture of Old be-
lievers exerts a direct impact on the tourist attractiveness of these areas. Tourists 
who visit Warmia and Mazury wish to become acquainted with the culture which 
became the symbol of these areas. The monuments of sacral architecture of Old 
believers (Starovery) increase the attractiveness of the region.

Today, Old believers (Starovery), in spite of practicing old rituals, approach 
people from the outside world with less distance: they allow tourists to enter the 
churches and display their books and  icons. The Polish government supports the 
activities of Old believers (Starovery) who apply for funds from the state budget 
in order to save the tokens of their material culture.

The museum of Warmia and Mazury located in Olsztyn exhibits an extensive 
collection of brass icons, altars and crosses which were manufactured by Old be-
lievers (Starovery). According to their tradition, Old believers (Starovery) believe 
in magical properties of brass. All the items are of small size due to the fact that it 
was often necessary to hide them during escapes from persecutors. The objects of 
Old believers (Starovery) worship collected in the museum derive from the period 
spanning the end of the 17th/ beginning of the 18th century to the beginning of 
the 20th century. Culture of this national minority has been deeply rooted in the 
soil of Warmia and Mazury

. 
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Tomasz Ołdytowski
Politechnika białostocka 

WielokulTuroWość obszaru puszczy 
knyszyńskieJ aTuTem W ofercie TurysTyczneJ 

podlasia

WsTęp 
Niniejsze opracowanie zawiera opis wielokulturowego Podlasia w oparciu 

o wybrany obszar Puszczy Knyszyńskiej – kompleksu leśnego zlokalizowanego 
nieopodal stolicy województwa podlaskiego – białegostoku. Unikalne „skupienie” 
zamieszkujących to współcześnie jak i w nieodległej przeszłości różnych grup et-
nicznych: Polaków, Rosjan, białorusinów, Niemców, Żydów, Tatarów, Niemców 
i Romów, skłoniło autora do syntetycznej charakterystyki ich „małej ojczyzny”. 
Tu w niewielkich miasteczkach i wsiach rozrzuconych w dolinach rzeki Supraśl, 
pośród zwartego kompleksu leśnego zamieszkiwali onegdaj i zamieszkują nadal 
ludzie kultywujący zwyczaje i obrzędy swoich pradziadów. Wyznają oni różne 
religie, często mówią „własnymi” dialektami lub tylko im zrozumiałymi języka-
mi. Celem pracy jest scharakteryzowanie regionu i utworzenie bazy wyjściowej 
do dalszych projektowych opracowań z zakresu turystyki, w tym szlaków i tras 
turystycznych.

charakTerysTyka obszaru

Podlasie jest krainą historyczno-geograficzną, która przez stulecia pełni-
ła funkcję pogranicza politycznego i narodowościowego, gdzie dochodziło do 
przenikania się etnosu polskiego, ruskiego, litewskiego i białoruskiego. Determi-
nowało to kształtowanie się tu trwałej strefy pogranicza religijnego, językowego 
i kulturowego. Zostało ono uformowane przez szereg społeczności etnicznych 
i religijnych, zamieszkujących od wieków ten obszar, wzajemnie się przenikają-
cych i silnie na siebie oddziałujących oraz tworzących – zarówno w przeszłości, 
jak i współcześnie – prawdziwą mozaikę narodowościową, religijną, językową 
i kulturową. Na zróżnicowanie etniczno-religijne tego obszaru decydujący wpływ 
miały wielokrotne zmiany przynależności politycznej Podlasia, a także pełnienie 
przez ten region funkcji granicy, swoistych kresów dla Polski, Litwy i Rusi oraz 
związane z tym kolejne fale osadnictwa�.
1 Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903; barwiński M., „Tolerant Border-
land” – Relations Between Multiethnic Rural Communities of Podlasie, „Revista Romana de Geografie 
Politica”, 2001, nr 2, s. 63–72.



Podlasie należy współcześnie do grupy najbardziej zróżnicowanych pod 
względem narodowościowym i religijnym regionów Polski. Narodem dominują-
cym są Polacy, ale region – szczególnie wschodnia część – jest również zamiesz-
kany przez liczną społeczność białoruską. Ponadto w strukturze narodowościo-
wej Podlasia zaznaczają swą obecność mniej liczne grupy Ukraińców, Litwinów, 
Tatarów, Cyganów, Rosjan; do drugiej wojny światowej również Niemców i Ży-
dów. Podlasie to również obszar zróżnicowany krajobrazowo i przyrodniczo. 

Co prawda Podlasie jako region nie pokrywa się terytorialnie z wojewódz-
twem podlaskim, niemniej zwyczajowo województwo podlaskie nazywane jest 
„Podlasiem”. Jest to jeden z najciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów 
kraju. To kraina wielkich kompleksów leśnych, zachowanych w naturalnym 
stanie dolin rzecznych, rozległych bagien i obszarów pojeziernych. O wartości 
przyrodniczej województwa podlaskiego świadczą liczne obszary chronione. Do 
najcenniejszych należą:

• cztery parki narodowe: białowieski, biebrzański, Narwiański i Wigierski;
• liczne rezerwaty przyrody;
• trzy parki krajobrazowe: Suwalski, Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park 

Krajobrazowy Doliny Narwi.
Puszcza Knyszyńska to rozległy kompleks leśny rozciągający się na północ 

od białegostoku. Niedostrzegany przez naukowców i turystów, zapatrzonych 
w sąsiednią Puszczę białowieską, późno doczekał się uznania. Park Krajobrazo-
wy Puszczy Knyszyńskiej (PKPK) jest największym terytorialnie parkiem krajo-
brazowym w Polsce. Zajmuje powierzchnię 74447 ha, a jego otulina – 52255 ha 
[Dz. Urz. W.P. Nr 31, poz. 548]. Fascynacja Puszczą Knyszyńską w latach 80. za-

Mapa 1. Województwo podlaskie
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owocowała postulatami objęcia tego regionu skuteczną formą ochrony przyrody. 
W ówczesnych warunkach społeczno-ekonomicznych najlepszym rozwiązaniem 
okazało się utworzenie parku krajobrazowego. Prace nad jego powołaniem trwały 
5 lat, do roku 1988. Park został powołany uchwałą Nr XXVi/172/88 Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w białymstoku z 24 maja 1988 roku.

Ze względu na dogodne położenie, a także atrakcyjność turystyczną, siedzibą 
władz administracyjnych Parku jest Supraśl, malowniczo usytuowany nad rzeką 
o tej samej nazwie. Naukowym odkrywcą zasobów przyrody i wielkim miłośni-
kiem Puszczy Knyszyńskiej, a jednocześnie prekursorem utworzenia parku kra-
jobrazowego był żyjący w latach 1888–1962 profesor Witold Sławiński. 

Puszcza Knyszyńska zaczyna  się kilkanaście kilometrów za białymstokiem. 
Zwarta ściana lasu ciągnie się półkolem  na północ i wschód, aż po granicę  z bia-
łorusią. Odcina ona skutecznie ten teren od zgiełku cywilizacji. Obszar puszczy 
obejmuje teren pełen moren i bagnistych zagłębień. Przepływa przez nią rzeka 
Supraśl z głównymi dopływami – Sokołdą i Płoską; biorą tu też początek licz-
ne strumienie. Puszcza Knyszyńska przypomina tajgę, dominują w niej sosny 
i świerki. Kiedyś łączyła się od północy z Puszczą Augustowską, a od południa 
z Puszczą białowieską. W 1998 roku utworzono Park Krajobrazowy Puszczy 
Knyszyńskiej  im. prof. Witolda Sławińskiego obejmujący około 80 procent jej 
obszaru. Cenne bory bagienne, olsy, stare dęby i sosny są chronione w licznych 
rezerwatach. To kraina zieleni, dorodnych sosen i świerków,  pagórkowatych  łąk  
i dolin  z meandrami  rzek. Z gęstwiny Puszczy gdzieniegdzie wyłaniają się wsie 
i miasteczka. 

Mapa 2. Puszcza Knyszyńska 
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Najbliżej stolicy województwa podlaskiego leży Supraśl, niewielkie mia-
steczko malowniczo rozłożone na polanie nad rzeką Supraśl, z górującymi nad 
parterowymi (w większości drewnianymi) domami wieżami trzech świątyń.

Spacerując po tchnących spokojem ulicach, z których każda wiedzie do lasu, aż 
trudno uwierzyć, że w XiX wieku istniał tu potężny ośrodek przemysłowy, który 
zamieszkiwali przedstawiciele różnych narodowości i wyznań (prawosławni, kato-
licy, protestanci i wyznawcy judaizmu, Polacy, Tatarzy, Żydzi, Niemcy i białorusi-
ni). Ta mozaika wielonarodowościowa i wielokulturowa tworzy tzw. Pogranicze.

Pogranicze narodowościowo-wyznaniowe na Podlasiu ma charakter strefowy, 
bez wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi społecznościami, z licznymi 
obszarami przejściowymi, zamieszkanymi przez różne grupy narodowościowe, 
religijne, językowe i kulturowe. Niejednokrotnie występuje tu brak stereotypo-
wych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tożsamości – zwłaszcza 
między przynależnością narodową a językiem ojczystym czy wyznaniem. Często 
przynależność religijna jest ważniejszym elementem różnicującym niż przyna-
leżność narodowa. Ponadto na badanym obszarze nadal zachodzą procesy, które 
bezpośrednio wpływają na przekształcenia struktury narodowościowej. Dotyczy 
to głównie ludności prawosławnej, której część ulega dalszej polonizacji. Dodat-
kowo znaczna grupa mieszkańców Podlasia, wywodząca się głównie – choć nie 
tylko – z prawosławnej ludności wiejskiej, z powodu niechęci do samookreślenia 
się oraz niewielkiej świadomości odrębności etnicznej unika jednoznacznej de-
klaracji narodowościowej, określając się jako „tutejsi”�.
2 W.  Pawluczuk, Pogranicze narodowe czy pogranicze cywilizacyjne?, „Pogranicze. Studia społeczne”, 
t. 8, 1999, s. 23–32.

Fot. 1. Zespół klasztorny w Supraślu
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obrzędoWość podlasia

Podlasie jest regionem rolniczym, którego społeczność od dawien dawna 
miała bliski kontakt z naturą oraz respektowała jej prawa. Przemijający czas od-
mierzany był zatem rytmem pór roku. Natomiast cykl obrzędowy rodzinny był 
odzwierciedleniem cyklu życia człowieka, wyrażał w sposób symboliczny naj-
ważniejsze wydarzenia, takie jak narodziny, małżeństwo oraz śmierć. Szczegól-
nie intrygujące pod tym względem są nawiązania w symbolice obrzędowej obu 
cyklów: dorocznego i rodzinnego�.  Cykl obrzędowy doroczny był odzwierciedle-
niem cyklu życia przyrody, czyli zmieniających się pór roku, na przykład wiosna 
jako nowe życie, symbol odrodzenia. Na Podlasiu do dziś zachowała się bogata 
obrzędowość wiosenna. Sięga ona czasów przedchrześcijańskich Słowian, którzy 
wiązali ją z odradzającym się życiem i budzącą się na nowo przyrodą. Na okres 
zimowo-wiosennego przesilenia przypadał prasłowiański Nowy Rok. Chrześci-
jaństwo na tym podłożu wprowadziło swoją symbolikę. Najważniejszym świętem 
w tym okresie jest Wielkanoc, która na tym terenie obchodzona jest według kalen-
darza gregoriańskiego (w kościele katolickim) oraz juliańskiego (w kościele pra-
wosławnym). Z tym świętem związanych jest bardzo dużo tradycji i obyczajów, 
między innymi bogate ozdabianie jajek rożnego rodzaju techniką (pisanki podla-
skie należą do najładniejszych i najciekawszych w Polsce)�. Do najważniejszych 
wiosennych tradycji na Podlasiu należą kolędy wiosenne. Te obrzędowe pieśni, 
nazywane powszechnie konopielkami lub pieśniami wołoczebnymi (włoczeb-
nymi), są charakterystyczne dla regionu Podlasia (na północy nie przekraczają 
biebrzy, a na południu Narwi). 

istotne znaczenie w prasłowiańskim kalendarzu oraz w ludowym rocznym 
cyklu obrzędowym miało letnie przesilenie słoneczne. Najkrótsza noc (z 23 na 
24 czerwca), zwana sobótką lub kupalnocką, była momentem kulminacyjnym, 
któremu przypisywano niezwykłą moc i znaczenie. Zwyczaj palenia ognisk pod-
czas tej nocy wywodzi się z prastarego słowiańskiego kultu słońca i ognia. Ogień 
posiadał wówczas znaczenie magiczne – chronił przed złymi mocami, jak rów-
nież symbolizował siłę witalną. Obrzęd sobótkowy miał, jak podaje Danuta Kali-
nowska-Kłosiewicz, charakter obrzędu przejścia, był zbiorową inicjacją młodych 
dziewcząt w małżeństwo. Do obrzędu sobótkowego należało także puszczanie 
wieńców plecionych z kwiatów i ziół oraz poszukiwanie kwiatu paproci o nad-
przyrodzonej mocy�. 

3 A. barszczewski, Białoruska obrzędowość i folklor wschodniej Białostocczyzny, białystok 1990, s. 20.
4 Jajko było zawsze bardzo ważnym symbolem nowego życia, w nim była zawarta tajemnica jego po-
wstania. Stąd też jego obecność w mitach o powstaniu świata czy magiczna rola w życiu człowieka.
5 J. bobrowska, Polska folklorystyka muzyczna, Katowice 2000, s. 226.
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grupy narodoWościoWe i WyznanioWe

Prawosławie – Białorusini, Ukraińcy i Rusini

Prawosławie to jedno z głównych wyznań chrześcijańskich obok katolicyzmu 
i protestantyzmu. Powstało w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 
roku i rozwijało się innym rytmem niż chrześcijaństwo zachodnie. Współcześnie 
obejmuje w zasadzie wyłącznie Kościoły wschodnie i Kościoły orientalne. Doktry-
na głoszona jest głównie przez Kościoły prawosławne tzw. kanoniczne i niekano-
niczne oraz wspólnoty staroobrzędowców�. Wyróżniającą cechą prawosławia jest 
jego mistyczny charakter, którego wyrazem jest przede wszystkim bogata obrzę-
dowość i silnie rozwinięta kulturowość. Szczególne znaczenie dla prawosławia ma 
również tradycja. W jej skład wchodzi Pismo Święte, symbole wiary, postanowienia 
soborów powszechnych i dokumenty pochodzące od ojców Kościoła, kanony, księ-
gi liturgiczne oraz ikony. Kościół prawosławny w Polsce liczy obecnie około 500 
tysięcy wiernych. Większość z nich, bo ponad dwie trzecie, zamieszkuje wschodnią 
i południowo-wschodnią część Podlasia, a są to głównie białorusini. 

Jedną z mniejszości narodowych współtworzących oblicze kulturowe Pod-
lasia są Ukraińcy. ich pochodzenie należy wiązać z akcją osadniczą rozpoczętą 
w Xi wieku, w której uczestniczyli mieszkańcy Rusi Kijowskiej, a następnie Rusi 
Halicko-Wołyńskiej. Ludność małoruska, uważana za przodków dzisiejszych 
Ukraińców, kolonizowała tereny wzdłuż rzeki bug, by następnie rozprzestrzenić 
się aż po rzekę Narew na północy. Dopiero podczas wtórnej kolonizacji w wie-
kach XV–XVi zmieszała się z ludnością pochodzenia białoruskiego�. 

białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkująca ziemie Podlasia 
i na jego obszarze stanowi ludność autochtoniczną. Według danych zebranych w spi-
sie powszechnym z 2002 roku w Polsce żyje około 50 tysięcy białorusinów, w więk-
szości zamieszkujących tereny Podlasia (najwięcej w białymstoku – 7,5 tysiąca).

Mniejszości ukraińska i białoruska to wyznawcy prawosławia. Województwo 
podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce. Szacuje się, że o ile 
w całym kraju wiernych Cerkwi jest około 550–600 tysięcy, to połowa z nich 
mieszka właśnie w tym regionie.

Według Świętej Tradycji prawosławia, zgodnie z decyzjami Soboru Chalcedoń-
skiego (451 rok), Duch Święty pochodzi tylko „od Ojca PRZEZ SYNA”. Odrzuca 
się formułę Filioque przyjętą przez doktrynę rzymską: „od Ojca i SYNA”. Prawo-
sławie nie uznaje prymatu i jurysdykcji papieża nad całym Kościołem chrześcijań-
skim ani dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary�. Kościoły narodowe 
są autokefaliczne, czyli – będąc posłuszne w dogmatach – same stanowią o sobie.  

6 E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2000.
7 S. Halicki, Mniejszości narodowe i etniczne na Białostocczyźnie, białostocczyzna 1980, s. 105.
8 L. Skibińska-Opoka,  Prawosławie na białostocczyźnie, „Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geogra-
ficzna”, 2000, nr 4, s. 120.
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Prawosławie nie uznaje dogmatu o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Mat-
ki boskiej. Odrzuca także doktrynę o czyśćcu, ponieważ głosi pogląd, że decyzje 
o losie zmarłych zapadną dopiero w dniu sądu ostatecznego.

Ważnym sposobem wyrażania wiary i tradycji jest sztuka ikony. W prawosła-
wiu występuje szczególny rodzaj ikon tzw. „kanonicznych”. Nie tylko przedsta-
wia, ale jest także objawieniem boga. 

Z tego powodu pisarze ikon nie mają pełnej swobody twórczej i muszą 
uwzględniać ważne aspekty religijne swojego dzieła�. W szczególności istotne 
jest, żeby ikonograf (scs. ikonopisiec) był pobożnym członkiem Kościoła. Sam 
akt twórczy powinien być poprzedzony spowiedzią i przyjęciem eucharystii. iko-
ny są częścią tradycji prawosławia na równi z biblią, soborami, ojcami Kościoła, 
liturgią i kanonami. Nazywa się je objawieniem bożym przedstawionym za po-
mocą kreski i barwy, tak jak w Piśmie Świętym słowem. 

Analizowany w niniejszym opracowaniu obszar wzbogacił się w 2008 roku 
o jeden z największych w Polsce zbiorów ikon. Eksponowany jest on w Muze-
um ikon w Supraślu. Ta nowoczesna placówka kulturalna znalazła swą siedzibę 
w najlepszym miejscu, jakie można byłoby sobie wyobrazić, tj. w budynkach Mę-
skiego Prawosławnego Klasztoru.

Wielowyznaniowość regionu znalazła swe odzwierciedlenie również w histo-
rii budynków klasztornych. Powstały w XVi wieku klasztor zmieniał swych wła-
ścicieli wielokrotnie. Historia tego obiektu jest charakterystyczna dla Podlasia.

9 Tamże, s. 119.

Fot. 2. ikony ze zbioru Muzeum ikon w Supraślu
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Na Podlasiu, na obszarze Puszczy Augustowskiej, mieszkają również staro-
obrzędowcy, którzy stanowią odłam prawosławia. Powstał on za sprawą reform 
przeprowadzonych przez patriarchę Nikona. Grupa ta wytworzyła wiele kolej-
nych odłamów i sekt. Dwa najważniejsze to popowcy i bezpopowcy. Grupy te 
przez wieki chroniły swą wiarę, obyczaje, kulturę i jeszcze dziś, zachowały wie-
le oryginalnego kolorytu oraz przywiązania do dawnych obyczajów, obrzędów 
i form życia. Wyznawcy tej wiary to potomkowie Rosjan, którzy schronili się na 
dawnych ziemiach Rzeczypospolitej, uciekając przed prześladowaniami cara. 

Fot. 3. Ekspozycja Muzeum ikon w Supraślu

Fot. 4. Zdjęcie (współczesne) staroobrzędowców
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Całkowitą liczbę staroobrzędowców w Polsce ocenia się na około 1000 osób, 
z czego na Suwalszczyźnie mieszka ich około 600. Jest zdumiewające, że żyjąc 
tu przez ponad 200 lat w niewielkich grupach, staroobrzędowcy zdołali uniknąć 
asymilacji, zachowali również swój język i dawne zwyczaje. Z pewnością przy-
czynił się do tego ich konserwatyzm i rygorystyczne przestrzeganie zasad wiary 
i nakazów obyczajowych. A były one niezwykle surowe. Zakazywały między 
innymi: palenia tytoniu, picia alkoholu, kawy i herbaty, a mężczyznom ponadto 
golenia bród i służenia w wojsku. Wobec braku duchowieństwa małżeństwo od-
bywało się zgodnie z tradycją przez porwanie panny młodej, a jego legalizacja 
polegała na uzyskiwaniu zgody rodziców i starszyzny wiejskiej. Dziś zachowały 
się tylko niektóre zwyczaje, kultywowane zazwyczaj wyłącznie przez starszych, 
wśród których spotyka się wielu z długimi patriarchalnymi brodami. Dużą wagę 
staroobrzędowcy przywiązują do przedmiotów kultu religijnego. W domach na 
honorowym miejscu, na specjalnych półeczkach stoją ikony. Przechowuje się 
również ośmiokończyste krzyże i święte księgi.

Duże znaczenie w nabożeństwach ma ikona. ikony są symbolicznymi obraza-
mi Chrystusa, Matki bożej, świętych i wydarzeń z dziejów chrześcijaństwa. 

Staroobrzędowcy otaczają je wielką czcią, w razie niebezpieczeństwa nie wa-
hając się narazić własnego życia, by je ratować. Do dziś dnia w domu każdego 
staroobrzędowca, praktykującego czy nie, znajduje się choćby jedna ikona.

Obszar Podlasia jest bogaty w zabytki kultury prawosławnej. Prawie każde 
miasteczko i wieś posiada w swoich zabudowaniach obiekty sakralne związane 
z tą kulturą. Większość z nich ma wielowiekową historię i tradycję, a wszystkie 
przyciągają swoim pięknem  i bogactwem wnętrz. Prawosławne cerkwie są atrak-
cyjne szczególnie dla mieszkańców z innych stron kraju, a także dla turystów 
zagranicznych. Terenem docelowym dla przyjeżdżających mogą być również 
molenny staroobrzędowców na terenie Suwalszczyzny.

Nie tylko budynki sakralne mogą przyciągać turystów w rejony północno-
wschodniej Polski, lecz także sama kultura prawosławia i staroobrzedowców. 
Turyści odwiedzający Podlasie są zafascynowani zwyczajami, obrzędowością 
prawosławia i jego odłamów. 

Islam – Tatarzy

Tatarzy – nazwa początkowo odnosiła się do jednego z plemion mongolskich 
i była znana już w V wieku. Wraz z powstaniem olbrzymiego imperium Czyn-
gis-Chana nazwą tą objęto wszystkie plemiona mongolskie, a także tureckie. 
Współcześnie Tatarów określa się przeważnie mianem Tatarów polskich. Kiedy 
spojrzymy wstecz, do czasów dawnej Rzeczpospolitej, to ludność ta stanowiła 
jej najbardziej egzotyczną mniejszość narodową i religijną. Ponieważ zamiesz-
kiwała ona przede wszystkim dawne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
nazywano ją aż do końca XiX stulecia Tatarami litewskimi, ale również polsko-
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-litewskimi. Tatarzy polscy to termin rozpowszechniony w okresie międzywojen-
nym, określający Tatarów mieszkających na dawnych terenach Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Traktujemy ich jako grupę etnograficzną. W zwyczajach życia 
codziennego nie różnią się oni od innych mieszkańców naszego kraju niczym 
szczególnym. 

Pierwsi Tatarzy przywędrowali na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego 
na początku XiV wieku. Pełny rozwój kolonizacji tatarskiej nastąpił za rządów 
Wielkiego Księcia Witolda, przypadających na lata 1392–1430. Tatarzy osiedlali 
się tam dobrowolnie, porzucając targane wojnami domowymi rodzinne stepy. Na 
samym już początku otrzymali przywileje gwarantujące im wolność wyznania, 
bezpieczeństwo osobiste oraz ziemie. Osiedlający się Tatarzy byli stale zobowią-
zani do służby wojskowej, za co otrzymywali nadziały ziemi. Mogli w swoich ko-
loniach budować meczety, jak też wchodzić w związki małżeńskie z tamtejszymi 
kobietami oraz wychowywać potomstwo w wierze muzułmańskiej. 

W drugiej połowie XVii wieku, w wyniku nadań króla Jana iii Sobieskie-
go, nowe kolonie tatarskie powstały na Podlasiu i w powiecie grodzieńskim. Na 
ziemiach polskich mieszkało wówczas 100 tysięcy Tatarów�0. W XViii stuleciu 
Tatarzy tworzyli nadal swoje pułki, w których służyli także Polacy. U schyłku 
tego wieku walczyli w obronie Rzeczypospolitej, biorąc udział w wojnie polsko-
rosyjskiej 1792 roku i w powstaniu kościuszkowskim 1794 roku. W okresie nie-
woli narodowej Tatarzy niejednokrotnie dawali wyraz swemu przywiązaniu do 
tradycji polskich. Walczyli w wojnach napoleońskich, a później przystępowali 
do powstań polskich lat 1830–1831 i 1863–1864, za co spotkały ich represje ze 
strony władz rosyjskich. 

Osadnictwo tatarskie na ziemiach polsko-litewskich było rozproszone i skła-
dało się z mniej lub bardziej silnych etnicznie enklaw��. Ludność poszczególnych 
wsi i posiadłości tatarskich mimo znacznego oddalenia nie była od siebie odse-
parowana��. 

Tatarzy przynieśli ze sobą islam obrządku sunnickiego, w którym tkwiły 
szczątki dawnych wierzeń tureckich ludów koczowniczych. Wchłonęli także sze-
reg zwyczajów miejscowej ludności chrześcijańskiej. Wszystko to spowodowało, 
że ich kultura zawiera obok zwyczajów muzułmańskich elementy chrześcijań-
skie i pogańskie. Nie spowodowało to jednak odejścia od głównych filarów wiary 
zwanych po arabsku arkan. Są to: szarada (wyznanie wiary), salat (modlitwa), 
zakat (jałmużna), saun (post) oraz hadżdż (pielgrzymka). Podstawą religii muzuł-
mańskiej jest bezkompromisowy monoteizm zawarty w wyznaniu: La ilaha illa-
l-Lahu wa Muhammad rasul-l-Lahi („Nie ma boga oprócz Allaha, a Muhammad 
jest wysłannikiem Allaha”). Najważniejszą księgą islamu jest Koran, uważany za 

10  http://www.tatarzy.tkb.pl, 01.2008.
11 K. Warmińska, Tatarzy polscy. Tożsamość etniczna i religijna, Kraków 1999, s. 57.
12  P. borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986, s. 187.
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słowo Allaha. Powstał on w latach 610–632. Według muzułmanów został obja-
wiony Mahometowi przez Archanioła Gabriela.

Tatarzy zachowali odmienność wyznaniową (islam obrządku sunnickiego), 
obyczajową, obrzędową: 

Tatarzy [...], mimo przyjęcia obcego języka, zachowali poczucie odrębności 
etnicznej. Przed asymilacją uchronił ich islam, który nadal wyznają. Dzięki 
islamowi w obyczajowości Tatarów polsko-litewskich zachowało się wiele 
zwyczajów i obrzędów bliskich innym ludom tureckim. Dzisiaj na terenie Pod-
lasia przetrwały nieliczne (w porównaniu z szesnastowiecznym osadnictwem) 
skupiska ludności wyznającej islam i – mimo spolonizowania – zachowujące 
w pamięci stare zwyczaje oraz świadomość swojego pochodzenia��. 

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza 95% 
polskich muzułmanów pochodzenia tatarskiego, co stanowi około 5000 osób. 

Po ii wojnie światowej część Tatarów opuściła obecne terytorium państwa 
i osiedliła się za wschodnią granicą, w największych ośrodkach życia tatarskiego 
w dawnej Polsce: w Wilnie, Nowogródku, Klecku, iwie, Grodnie. Reszta rozjechała 
się do miejscowości takich jak: Ełk, Giżycko, Olsztyn, Lidzbark, Trzcina Lubuska, 
Poznań, bydgoszcz, Wrocław, Gdańsk. W 1945 roku w białymstoku i okolicach 
Sokółki zaczęły się osiedlać rodziny tatarskie, które w ramach akcji repatriacyj-
nej opuszczały okolice Wilna, Nowogródka i Grodna. Zainicjowano działania 
w kierunku reaktywowania gminy muzułmańskiej w bohonikach. Zlokalizowane 

13  http://www.mswia.gov.pl, 01.2008.

Mapa 3. Mapa z lokalizacjami meczetów tatarskich na dawnych ziemiach 
Rzeczypospolitej
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na wschodnim skraju Puszczy Knyszyńskiej bohoniki i Kruszyniany po wojnie 
nabrały szczególnego znaczenia dla Tatarów. Znajdujące się tam meczety i mizary 
(cmentarze tatarskie) były jedynymi funkcjonującymi na tych terenach. Obecnie 
stanowią one najważniejsze „święte” miejsca wyznawców islamu w Polsce.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaobserwowano odradzenie się kultury 
i tradycji Tatarów. Przejawia się to inwestycjami  z zakresu usług turystycznych. 
Można z powodzeniem mówić o renesansie kuchni tatarskiej i rozwoju turystyki 
religijnej.

Judaizm – Żydzi

Najwcześniejsze wzmianki o Żydach w Polsce pochodzą z X wieku. Pierw-
szym polskim dokumentem nadającym im autonomię i przywileje był statut ka-
liski  z Xiii wieku. ii wojna światowa przyniosła nie tylko zagładę 90% polskich 
Żydów, ale doprowadziła również do przerwania ciągłości żydowskiej tradycji 
oraz życia religijnego i kulturalnego w Polsce��. 

Od końca XV wieku do miast Podlasia, zamieszkałych dotychczas przez ży-
wioł polski i ruski, zaczęli napływać Żydzi��. Najwcześniej osiedlili się w 1487 
roku w Drohiczynie i bielsku Podlaskim. W XVi wieku ich osiedlenia odnoto-
wano w boćkach (1577 rok) i Orli. Pierwsze gminy żydowskie założono między 
innymi w Tykocinie (1522 rok) oraz boćkach. Proces napływu Żydów na ten 
teren trwał aż do wybuchu ii wojny światowej. Szacuje się, że w 1919 roku Żydzi 
14 A. Dobroński, Białostoccy Żydzi, t. 1, białystok 1993.
15 J. Adamczyk, Geografia woj. białostockiego, http://konkurs.eduseek.interklasa.pl, 01.2008.

Fot. 5. Meczet w Kruszynianach 
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stanowili około 17% ludności obszaru obejmującego dawne województwo bia-
łostockie. W niektórych miastach stanowili większość, na przykład w Tykocinie 
i Krynkach około 2/3 mieszkańców. Duże skupiska znajdowały się też w białym-
stoku, boćkach, Orli.

Żydzi są wyznawcami monoteistycznego judaizmu. Podstawą tej religii jest 
wiara w jednego boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niemate-
rialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko stwórcą świata, ale także 
jego stałym „opiekunem”. bóg ten zawarł z ludem izraela wieczyste przymierze, 
obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się Jego nakazom. 
Według ich własnej tradycji twórcą judaizmu i pierwszym Żydem był Abraham. 

Centrum życia wspólnoty jest synagoga. Synagogi ortodoksyjne mają bardzo 
różnorodny wygląd, ale łatwo wskazać łączące je cechy wspólne. Panuje zasada 
segregacji płci (mechica), co w praktyce oznacza, że parter świątyni jest zarezer-
wowany dla mężczyzn, a galeria na piętrze – babiniec – dla kobiet��. W centrum 
znajduje się podium (bima), a na ścianie zorientowanej w kierunku Jerozolimy 
– Arka ze zwojami Tory.

Niestety na Podlasiu kultura i religia żydowska są już tylko historią. Więk-
szość obiektów  świadczących o życiu Żydów uległa zniszczeniu. Świątynie 
opuszczone przez wyznawców uległy destrukcji. „Pamiątkami” po bogatej kul-
turze żydowskiej Podlasia pozostały kirkuty. Jednym z większych na białostoc-
czyźnie jest cmentarz w Krynkach, miasteczku kresowym sąsiadującym z wsią 
Kruszyniany zamieszkiwaną przez Tatarów. 

16 N. Solomon, Judaizm, Warszawa 1997, s. 165.

Fot. 6. Cmentarz żydowski w Krynkach
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podsumoWanie

Wielokulturowość definiowana jest jako: 

Współwystępowanie na tej samej przestrzeni (albo w bezpośrednim sąsiedz-
twie bez wyraźnego rozgraniczenia, albo w sytuacji aspiracji do zajęcia tej 
samej przestrzeni) dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kultu-
rowych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu 
religijnym, układzie wartości, które przyczyniają się do wzajemnego postrze-
gania odmienności z różnymi tego skutkami. istotne jest też to, że postrzega-
nie odmienności odbywa się w optyce jednostek, niewielkich grup lokalnych, 
rówieśniczych czy sąsiedzkich��. 

Obszar będący przedmiotem niniejszej publikacji został wybrany jako re-
prezentatywny do charakterystyki wielokulturowego regionu Podlasia. Jest to 
region pogranicza kultur, region kresowy. Kresy to osobliwe słowo obfitujące 
w przeróżne znaczenia i mity. Dla wielu jest wyrazem niemal magicznym, budzą-
cym wzruszenie, refleksje o dziejach obszaru, gdzie splatało się życie wielu grup 
etnicznych, religijnych i kulturowych.
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absTracT

Multiculturalism of the Knyszynska forest as an asset in the tourist 
offer of Podlasie region

Multiculturalism is defined as “Coexistence in the same area (or in a direct 
neighbourhood  without any significant demarcation, or in a situation of aspiring 
to occupy the same area) of two or more social groups with different distinctive 
cultural features: physical appearance, language, religious beliefs, hierarchy of 
values; which all contribute to a mutual perception of diversity with varying ef-
fects. Equally important is the fact that the perception of diversity takes place in 
‘optical units’; small local, peer, or neighbourhood  groups”.

The area that is the subject of this publication was chosen as a representative 
of the characteristics of the multicultural region of Podlasie. The unique concen-
tration of Poles, Russians, belarusians, Germans, Jews, Tatars and Romanies, liv-
ing here at present and in the recent past, prompted the author to write an overall 
characteristic of their “small homeland”. Here, like nowhere else, in little towns 
and villages spread over the Suprasl river valleys, among a dense forest complex, 
you can find people who cultivate the habits and ceremonials of their predeces-
sors, who have different religious beliefs and often use their own dialects, or the 
languages that only they are able to understand. 

Podlasie is a region of cultures of the borderline, the border region. The bor-
derland (Kresy) is a particular word with various meanings and related myths. 
For many, it is almost a magic word raising emotions and reflections about the 
history of our nation.
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Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła ii w białej Podlaskiej

WielokulTuroWość W TurysTyce na przykładzie 
nadbużańskich gmin poWiaTu bialskiego 

WsTęp

Nazwa południowe Podlasie dotyczy raczej regionu historyczno-kulturo-
wo-administracyjnego niż geograficznego i dlatego trudno znaleźć je na mapie. 
W niektórych opracowaniach możemy natknąć się na informację, że południowe 
Podlasie to tereny położone w dolinie rzeki Krzny, ograniczone dolnym biegiem 
Wieprza oraz środkowym biegiem bugu i Wisły�. 

 Na różnorodność kulturową południowego Podlasia miało wpływ położenie 
na terenie przygranicznym, który w różnych okresach należał do Mazowsza, Pod-
lasia, Ziemi Łukowskiej, województwa sandomierskiego, a później lubelskiego, 
Rusi oraz Jaćwieży. Granice w ciągu wieków ulegały przesunięciu, a o tereny 
sporne trwały zacięte walki. Postępowała kolonizacja mazowiecka z zachodu, ru-
ska ze wschodu oraz litewska z północy. Jest to kraina historyczna, w której przez 
wieki ścierały się różne kultury i religie, co związane było z przynależnością tych 
terenów do sąsiadujących ze sobą narodowości: Litwinów, Polaków, Rusinów. Te 
przenikające się wzajemnie społeczności etniczne były przez wieki narażone na 
walki o dominację polityczną w regionie. Względna stabilizacja nastąpiła po unii 
polsko-litewskiej w 1569 roku. 

W toku dziejów południowe Podlasie zdominowały dwie główne grupy 
religijne, a od XVi wieku zaczęto tworzyć na tym terenie ośrodki kultu: ka-
tolickie w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Pratulinie oraz ośrodek prawosławny 
w Jabłecznej. 

Teren i cele badań 
Terenem badań objęto nadbużańskie gminy Terespol, Kodeń i Sławatycze, 

należące do powiatu bialskiego w województwie lubelskim. Jest to największy 
powiat w województwie lubelskim i trzeci co do wielkości w Polsce. Od wschodu 
graniczy z białorusią, od zachodu z województwem mazowieckim, a od północy 
z województwem podlaskim. Największym atutem terenu jest rzeka bug, tworzą-
ca urokliwe krajobrazy, objęte ochroną w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym 
„Podlaski przełom bugu”. badaniami autorka objęła miejscowości związane 
z ruchem pielgrzymkowym i religijno-poznawczym wyznawców katolicyzmu 
1 b. Górny, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, biała Podlaska 1939, s. 8.  



i prawosławia. W referacie opisane zostały ponadto wsie związane z życiem 
i męczeństwem unitów podlaskich oraz bytnością Tatarów i Olendrów. 

Celem pracy jest przedstawienie gmin nadbużańskich, w których unikalne 
obiekty sakralne oraz pozostałości dawnych kultów stały się produktem tury-
stycznym, przyciągającym wielu zwiedzających. Artykuł został napisany na pod-
stawie analizy literatury i prasy regionalnej oraz sondażu diagnostycznego.

różnorodność eTniczna i religiJna

Teren powiatu bialskiego to jeden z obszarów świadczących o wielokulturo-
wych i wielonarodowych tradycjach dawnej Rzeczypospolitej. Położony jest na 
Podlasiu – historycznej krainie rozciągającej się wzdłuż środkowego bugu. Ziemie 
podlaskie na przestrzeni wieków były terenem, gdzie ścierały się wpływy różnych 
kultur i narodowości. Dostrzec można tu wpływy polskie, litewskie, ruskie, ukra-
ińskie, białoruskie. Tereny te w przeszłości przynależały raz do Mazowsza, raz do 
Litwy, a następnie do Rusi i często były areną licznych walk o wpływy politycz-
ne. Ta część Podlasia w minionych wiekach była strefą pogranicza osadniczego 
między Jadźwingami, Litwinami, ludnością wschodnio- i zachodniosłowiańską�. 
Od XVi wieku, kiedy rozpoczęła się akcja osadnicza, tereny te upodobała sobie 
szlachta. Powstawały tu ośrodki magnackie, między innymi w Kodniu – Sapie-
hów, w Terespolu – Flemingów, w Nepalach – Niemcewiczów, w Sławatyczach 
– Leszczyńskich i Radziwiłłów. Ważnym miejscem kultury stał się Janów Podla-
ski – siedziba biskupów łuckich, między innymi Adama Naruszewicza. Na terenie 
powiatu, w strefie nadbużańskiej znajdują się unikalne w skali krajowej obiekty 
sakralne w Kodniu, Kostomłotach i Jabłecznej.

Największą grupą wyznaniową na omawianym terenie są katolicy, których 
administracja kościelna skonsolidowała się później niż Kościoła prawosławne-
go. Dowodem na pograniczny charakter obszaru jest między innymi struktura 
diecezji katolickich. Od 1375 roku teren południowego Podlasia przynależał 
do biskupstwa we Włodzimierzu Wołyńskim, a od 1404 roku w Łucku (obec-
na Ukraina). W 1465 roku biskupi podlascy przenieśli swoją siedzibę do Ja-
nowa Podlaskiego. Powstawanie parafii katolickich datuje się na połowę XV 
wieku. Pierwsza z nich powstała na omawianym terenie w Terespolu w 1597 
roku przy klasztorze dominikanów. Najcenniejsze obiekty z XVi wieku zwią-
zane są z kultem Matki bożej w Kodniu i Leśnej Podlaskiej. Spokojny rozwój 
organizacji kościelnej przerwały czasy zaborów i antykościelna polityka caratu. 
Po upadku powstania styczniowego rozpoczęła się planowa walka z Kościołem 
poprzez likwidację diecezji podlaskiej ze stolicą w Janowie Podlaskim oraz ka-
satę zgromadzeń zakonnych, między innymi oo. Paulinów i oo. bazylianów. 
Zamieniano także kościoły katolickie na cerkwie prawosławne. Po odzyskaniu 

2  T. Kamiński, Podlasie Zachodnie, Warszawa 1976, s. 8–9.
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niepodległości w 1918 roku wskrzeszono diecezję podlaską, a w 1924 roku jej 
siedzibę przeniesiono do Siedlec�.

 Drugą religią pod względem liczby wyznawców jest prawosławie. Najstarsze 
cerkwie datowane są na Xiii wiek. Największy postęp w rozbudowie organizacji 
Kościoła prawosławnego można obserwować w XVi wieku. W tym okresie bar-
dzo ważnym ośrodkiem życia religijnego pozostawał brześć, gdzie odbywały się 
coroczne synody biskupów prawosławnych. Na jednym z nich doszło do zawarcia 
unii brzeskiej pomiędzy Kościołem katolickim, a częścią prawosławnych bisku-
pów Rzeczpospolitej. Po tym wydarzeniu prawosławni pozostali w mniejszości, 
a region zdominowała Cerkiew grekokatolicka. Wyjątkiem pozostawał monaster 
w Jabłecznej, który szczyci się nieprzerwaną tradycją prawosławia. 

 Zmiana nadeszła w czasie zaborów, kiedy to omawiany teren dostał się pod 
panowanie Rosji. Prawosławie stanowiło religię domu panującego, a car formal-
nie pozostawał zwierzchnikiem Cerkwi. Wyznanie prócz tego, że zyskało uprzy-
wilejowaną pozycję, stało się też elementem gry politycznej. Pod hasłem powro-
tu do prawosławnej religii zniesiono unię, czemu towarzyszyły akty przemocy. 
Cześć kościołów katolickich zamieniono na cerkwie prawosławne, w tym ważne 
dla wiernych sanktuaria w Leśnej Podlaskiej i Kodniu. 

 W okresie po odzyskaniu niepodległości, czyli po 1918 roku, karta się od-
wróciła. Prawosławie straciło atut religii państwowej. W powiecie bialskim żywa 
była pamięć likwidacji unii brzeskiej. Cerkiew wchodziła w niełatwy okres, gdyż 
ewakuacja Rosjan latem 1915 roku spowodowała poważny ubytek wyznawców. 
Duchowni i wierni musieli się pogodzić z utratą szeregu świątyń, które do czasu 
wybuchu wojny znajdowały się w ich rękach. Przejął je Kościół katolicki jako 
dawne świątynie unickie, a więc należące do katolików. Obecnie teren powiatu 
bialskiego stanowi część diecezji lubelsko-chełmskiej, powstałej w 1989 roku. 
Na terenie powiatu bialskiego istnieją dwa dekanaty prawosławne: bialskopod-
laski i terespolski�. 

 Następną niewielką grupą wyznaniową są unici. Ważnym wydarzeniem dla 
Kościoła była unia brzeska – umowa kościelna zawarta w 1569 roku na synodzie 
w brześciu pomiędzy częścią biskupów prawosławnych Rzeczpospolitej a Koś-
ciołem katolickim. Za unią kościelną przemawiały również przesłanki polityczne 
– w założeniach miała zbliżyć prawosławną ludność ruską ziem wschodnich do 
Rzeczpospolitej. Decyzja o unii oznaczała przyjęcie przez prawosławnych hie-
rarchów i kierowane przez nich diecezje zwierzchności papieża i dogmatów ka-
tolickich, przy zachowaniu wschodniej liturgii, języka, odmiennego kalendarza 
i prawa do małżeństwa księży. W ten sposób doszło do powstania dwóch Koś-
ciołów wschodnich w Rzeczpospolitej – unickiego (greckokatolickiego) i prawo-
sławnego. 

3 Biała Podlaska – Brześć. Nieodkryty Wschód, biała Podlaska 2008,  s. 41–43.
4  Tamże, s. 42.
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W 1863 roku na południowym Podlasiu mieszkało 103 tysiące unitów, 
skupionych w 110 parafiach 8 dekanatów – bialskiego, kodeńskiego, łosickie-
go, międzyrzeckiego, sokołowskiego, wisznickiego i włodawskiego. W walce 
z Kościołem katolickim władze carskie zamknęły wiele kościołów, zamieniając 
je na cerkwie, między innymi kościół św. Anny w Kodniu, kościół oo. Paulinów 
w Leśnej Podlaskiej oraz kościół oo. bazylianów w białej Podlaskiej. Gdy wła-
dze carskie przekształciły te sanktuaria na cerkwie, jedynym celem pielgrzymek 
unitów stał się cudowny wizerunek Matki bożej w Woli Gułowskiej (Ziemia Łu-
kowska). Pielgrzymki te odbywano na ogół potajemnie, narażając się na repre-
sje władz carskich. Gościniec z Adamowa do Woli Gułowskiej był wielką drogą 
krzyżową unitów, zroszoną ich męczeńską krwią. Pielgrzymów zawracali z drogi 
carscy żandarmi, raniąc lub nawet zabijając opornych. Tylko nieliczni docierali 
do celu. 

Chcąc osłabić wpływy Kościoła katolickiego władze rosyjskie podjęły akcję 
likwidacji unii. Pierwszy etap lat 1866–1868 przebiegał pod hasłem nawracania 
unitów na prawosławie oraz rugowania z liturgii naleciałości obrządku łacińskie-
go. Druga najbardziej tragiczna fala walk z unitami trwała w latach 1874–1876 
i polegała między innymi na osadzaniu księży prawosławnych w świątyniach 
unickich, czemu z wielką determinacja sprzeciwiali się unici.

W wyniku akcji wojskowych ogółem na południowym Podlasiu śmierć po-
niosło 80 unitów (dane udokumentowane), a w głąb Rosji wywieziono ponad 500 
opornych. Płonęły wsie, nakładano kontrybucje�. Długotrwałe, trwające miesią-
cami postoje wojsk doprowadziły do ruiny nawet bogatszych mieszkańców wsi. 
Do najczęściej spotykanych metod należało wielogodzinne bicie, długotrwałe 
trzymanie na mrozie, zabijanie bydła na oczach gospodarzy, żywienie wojska na 
koszt mieszkańców wsi. 

Na południowym Podlasiu istnieje wiele miejsc związanych z historią uni-
tów, nie wszędzie jednak zachowały się widome znaki dawnych wydarzeń. Tylko 
w nielicznych miejscowościach odnajdziemy tablice pamiątkowe, cmentarze lub 
świątynie unickie. 

 W 1905 roku dawni unici zyskali swobodę wyboru wyznania i w większości 
przeszli na katolicyzm łaciński. Nie wszyscy. Pomysł akcji neounijnej zrodził 
się w 1923 roku z inicjatywy podlaskiego biskupa Henryka Przeździeckiego. 
W Kostomłotach erygował on parafię w obrządku bizantyjsko-słowiańskim dla 
tych mieszkańców Podlasia, którzy nie przeszli do Kościoła rzymsko-katolickie-
go i nie chcieli złączyć się z prawosławiem. Z 40 parafii, jakie powstały w okresie 
międzywojennym, obecnie istnieje jedynie parafia neounicka w Kostomłotach�. 

 islam w okolicach białej Podlaskiej ma dzisiaj jedynie wymiar historyczny. 
Jego świadectwem są dwa cmentarze w Studziance i Lebiedziewie. Obecność 

5  M. Maliszewski, G. Welik, Unici podlascy. Przewodnik, Siedlce 1992, s. 7–10.
6 Z. Nikoniuk, Kostomłoty droga ku jedności, Siedlce  [b.r.w.], s. 18.   
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muzułmanów była związana z osadnictwem tatarskim z drugiej połowy XVii 
wieku. Za czasów Jana iii Sobieskiego w zamian za służbę publiczną nadawano 
Tatarom ziemię. W 1679 roku powstały pierwsze osady Tatarów w okolicach bia-
łej Podlaskiej. Nadania te miały miejsce także w Lebiedziewie, Małaszewiczach 
i Studziance. 

Skupisko tatarskie na południowym Podlasiu ulegało stopniowemu rozprosze-
niu. W początkach XiX wieku w regionie mieszkało około 40 rodów tatarskich, 
w 1860 roku zaś okolice białej Podlaskiej zamieszkiwało 264 muzułmanów, a 30 
lat później było ich trzykrotnie mniej. Stopniowy zanik mniejszości tatarskiej zo-
stał spowodowany przez rusyfikację, migracje i przyjmowanie chrześcijaństwa. 
W 1915 roku spłonął meczet w Studziance, stanowiący swego rodzaju ostoję dla 
wiernych, w 1923 roku zaś zmarł ostatni mufti. Ostatecznie spis powszechny 
w 1921 roku wykazał w powiecie bialskim tylko 11 osób wyznających islam. 
Kilka lat temu zmarła Helena bandzarewicz, ostatnia tatarka na południowym 
Podlasiu�. 

Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa Żydów w regionie dotyczą brześ-
cia, gdzie w 1388 roku istniało już duże skupisko żydowskie. Większy napływ 
osadników żydowskich można było obserwować w XVi–XVii wieku. Pierw-
sze historyczne wzmianki o Żydach w okolicach białej Podlaskiej znajdują się 
w przywileju nadanym przez Aleksandra Radziwiłła w 1621 roku, z którego wy-
nika, że w mieście istniało już około 30 domów żydowskich. Żydzi zamieszkiwali 
głównie miasta i miasteczka, trudnili się dzierżawą i prowadzeniem karczm, rze-
miosłem i handlem. W czasie ii wojny światowej Niemcy wymordowali wszyst-
kich Żydów w regionie, deportując ich do obozów w Treblince, Sobiborze, bądź 
rozstrzeliwując na miejscu, na przykład w Łomazach�. 

Walory kulTuroWe 
Walory kulturowe powiatu bialskiego – zabytki budownictwa sakralnego 

związanego z Kościołem rzymskokatolickim, unickim oraz prawosławnym – są 
świadectwem i źródłem wiedzy historycznej o burzliwej przeszłości regionu. Ta 
część Polski zamieszkana była dawniej przez różne grupy etniczne: Polaków, 
Żydów, białorusinów, Rusinów, Tatarów, Holendrów. Różnorodność narodowoś-
ciowa i wyznaniowa sprawiła, że te tereny są bogate w obiekty historyczne i śla-
dy pozostawione przez zamieszkującą je ludność�. Wraz z rozwojem osadnictwa 
wspomniane grupy wnosiły do dziedzictwa regionu własne obyczaje, odręb-
ne stroje i język. Na przestrzeni wieków elementy ich kultur przenikały się, 

7  Biała Podlaska, s. 45–47.
8 Tamże, s. 47–48.
9 M. Zwolińska-Ligaj, Zabytkowe budownictwo sakralne na szlakach turystycznych parku krajobrazo-
wego „Podlaski Przełom Bugu”, [w:] Turystyka a religia, red. J. bergier, J. Żbikowski, biała Podlaska 
2003, s. 250.
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tworząc nowe, a zarazem charakterystyczne dla południowego Podlasia i Polesia 
formy. Ta odrębność lokalna daje się zauważyć w specyficznej gwarze, starym 
budownictwie oraz lokalnej rzeźbie, malarstwie, plecionkarstwie, garncarstwie 
i tkactwie. Tradycje ludowe są podtrzymywane przez regionalne placówki kultu-
ralne, które organizują liczne wystawy i imprezy kulturalne. 

W nadgranicznej części południowego Podlasia silnym ośrodkiem katolicy-
zmu jest największe na Podlasiu sanktuarium maryjne w Kodniu, które przyciąga 
tłumy pielgrzymów. W XVi wieku miejscowość należała do Sapiehów, którzy wy-
budowali tam zamek oraz port rzeczny na bugu. Przedstawiciel tego rodu Mikołaj 
Sapieha potajemnie sprowadził do Kodnia cudowny obraz Matki bożej. barwny 
opis tego wydarzenia znajdziemy w powieści Zofii Kossak-Szczuckiej Błogosła-
wiona wina. Nie ma on jednak potwierdzenia w źródłach historycznych. Główną 
atrakcją tego świętego miejsca jest kościół św. Anny zaprojektowany przez Jana 
Cangerle, zabudowany w latach 1629–1636. Wewnątrz na uwagę zasługuje cu-
downy obraz Matki bożej Kodeńskiej oraz piękny renesansowy wystrój. Nad 
rzeką Kałmanką zachowała się dawna gotycka cerkiew zamkowa, w otoczeniu 
parku z rzadkim drzewostanem. Ozdobą są także rozmieszczone wśród drzew 
piękne, pełne ekspresji drewniane rzeźby Tadeusza Niewiadomskiego. Tworzą 
one oryginalną Drogę Krzyżową�0.

Kodeń już w XViii w stał się silnym ośrodkiem kultu maryjnego, do którego 
pielgrzymowano nie tylko z Podlasia, ale także ze Żmudzi, Wołynia, Ziemi beł-
skiej i Chełmskiej. Sanktuarium to miało ogromny wpływ na licznie zamieszkują-
cą okolice ludność unicką. Zwalczające unitów władze carskie zamieniły kościół 
na cerkiew, a znajdujący się tam obraz wywieziono na Jasną Górę, skąd powrócił 
do Kodnia dopiero w 1927 roku. Obecnie sanktuarium w Kodniu jest pod opieką 
oo. Misjonarzy Oblatów, którzy stworzyli tu interesujące muzeum misyjne. Poza 
przybyszami z całego kraju, duża część pielgrzymów dziś przybywających do 
sanktuarium pochodzi z Europy Zachodniej, chociaż nie brak i tych z Kamerunu, 
Zambii, Meksyku, brazylii, Argentyny i Japonii��. 

 Prawosławie nad bugiem skupia się wokół monastyru w Jabłecznej, którego 
początki nie są dokładnie znane. Legenda głosi, że do brzegu rzeki bug w pobliżu 
wsi Jabłeczna przypłynęła ikona św. Onufrego, co dało początek budowie ka-
pliczki, a następnie klasztoru prawosławnego w XV wieku pod patronatem św. 
Onufrego. Rozwój monastyru następował szybko dzięki rodom Nassutowiczów, 
Leszczyńskich i Sapiehów. Zespół klasztorny składa się z kompleksu budowli, 
z których najcenniejsza jest klasycystyczna cerkiew pod wezwaniem św. Onu-
frego z lat 1839–1840. W wyposażeniu uwagę przykuwa cenna piętnastowieczna 
ikona św. Onufrego i ikona bogurodzicy w srebrnej sukience. Kompleks klasz-
torny uzupełniają kapliczki z początku XX wieku położone poza obrębem mu-

10 T. Glinka, M. Kamiński, M. Piasecki, Podlasie. Przewodnik, Warszawa 1997, s. 31–32.
11 M. Golec, Matka Boża Kodeńska Królowa Podlasia, Siedlce 2009, s. 42, 49.
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rów. Spośród cerkwi prawosławnych na uwagę zasługuje również cerkiew w Sła-
watyczach pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP z przełomu XiX i XX wieku 
w stylu bizantyjskim��. 

interesującym miastem jest Terespol – dawna własność rodu Flemingów 
– który dzięki swojemu położeniu praktycznie od początku istnienia odgrywał 
ważną rolę w kontaktach między Wschodem i Zachodem. Zobaczyć tam można 
ciekawą cerkiew pod wezwaniem Jana Teologa – jedyny obiekt ocalały ze starego 
miasta.

Cennym obiektem na szlaku nadbużańskim jest sanktuarium Unitów Podla-
skich w Kostomłotach, leżące na trasie między Kodniem a Pratulinem. Zacho-
wała się tu unicka drewniana cerkiew pod wezwaniem św. Nikity z 1631 roku. 
Wewnątrz na uwagę zasługuje ikona św. Nikity, ufundowana prawdopodobnie 
w tym samym roku, co cerkiew. Kostomłoty odwiedza rocznie około 70 tysię-
cy pielgrzymów i turystów z kraju, a także z zagranicy (np. z Kanady, Niemiec, 
USA, Anglii i Japonii). Corocznie, w 2010 roku już po raz 25, odbywają się Spot-
kania Ekumeniczne w Kodniu i w Kostomłotach, na które przyjeżdża około 150 
osób głównie z diecezji kieleckiej, Warszawy, Lublina, Jędrzejowa, białegostoku, 
Raszyna, a także 30 osobowa grupa studentów z białorusi, pielgrzymi z Francji 
i Ukrainy��. 

Pozostałością po Tatarach jest cmentarz w Lebiedziewie założony w 1679 
roku. Obecnie znajduje się tam 40 nagrobków, w tym najstarszy nagrobek tatar-
ski na ziemiach polskich pochodzący z 1704 roku. Na niektórych można odczy-
tać inskrypcje w języku arabskim, polskim, rosyjskim. Z XViii wieku pochodzi 
również nagrobek Lisowskiego oraz okazały głaz na grobie Ajszy z Koryckich 
Tupalskiej��. 

Na omawianym terenie zachowało się wiele zabytków, cennych świątyń, 
zespołów dworskich i cmentarzy. Do wartościowych obiektów należą budynki 
sakralne, które w toku dziejów przechodziły z rąk prawosławnych do unickich, 
później znów do katolickich i odwrotnie. Przykładem jest drewniana świątynia 
św. Jerzego w Krzyczewie, która pierwotnie, od 1683 roku była cerkwią unicką, 
następnie została przejęta przez Rosjan, a w 1919 roku stała się kościołem ka-
tolickim��. 

W południowej części gmin nadbużańskich, w Sławatyczach na uwagę za-
sługuje neorenesansowy kościół pod wezwaniem Matki bożej Różańcowej z po-
czątku XX wieku z zachowanym wyposażeniem z przełomu XVii/XViii wieku. 
W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki bożej z XVii wieku. Ze 

12  A. Jodłowski, Dzieje obiektów zabytkowych w wybranych miejscowościach północno-wschodniej czę-
ści woj. Lubelskiego, biała Podlaska 2002, s. 33.
13  Z. Nikoniuk, dz. cyt., s. 25. 
14 G. Rąkowski, Polska egzotyczna. Przewodnik, Pruszków 1996, s. 10.
15 W. Maraśkiewicz, A. baszkow, Drewniana architektura północnej części Euroregionu Bug, biała Pod-
laska 2006, s. 56. 
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Sławatyczami związany jest epizod z życia Tadeusza Kościuszki. W październiku 
1775 roku musiał salwować się ucieczką z niedalekiej Sosnowicy po nieudanym 
romansie z Ludwiką Sosnowską. Podczas ucieczki w Sławatyczach spotkał księ-
cia Adama Czartoryskiego, który pożyczył mu pieniądze. 

W Hannie obejrzeć można cenny zabytkowy zespół dawnej cerkwi unickiej, 
obecnie drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Piotra i Pawła z lat 1739–
1742 fundacji Hieronima Floriana Radziwiłła. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na 
obraz Matki bożej z Dzieciątkiem, kopię obrazu Matki bożej Poczajowskiej��. 

innym rodzajem zabytków są zespoły dworskie i pałacowe należące do 
rodów podlaskich. interesującym przykładem jest zespół pałacowo-parkowy 
w Nepalach, należący do Niemcewiczów, między innymi Juliana Ursyna Niem-
cewicza, Mierzejewskich i Kierbedziów. Pozostałością dawnych czasów jest pa-
wilon mieszkalny „biwak” z 1820 roku oraz kaplica grobowa Mierzejewskich 
z 1829 roku��. 

Wyrazem wielokulturowości regionu jest również obecność aż czterech 
cmentarzy różnych wyznań w jednej miejscowości. W Sławatyczach cmentarz 
katolicki z dziewiętnastowiecznymi nagrobkami sąsiaduje z żydowskim kirkutem 
z pięcioma zachowanymi nagrobkami, dawnym cmentarzem unickim, dziś słabo 
zachowanym, oraz z cmentarzem prawosławnym – obecnie mało czytelnym. 

Ponadto w sąsiedztwie istnieje wieś Mościska Dolne założona przez Niem-
ców z Meklemburgii, zwanych powszechnie holendrami lub olendrami. Zacho-
wały się tam chałupy o ciekawych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zbudowane 
na palach dla ochrony przed wylewami rzek oraz oryginalnie skonstruowane pie-
ce z drewnianymi, oblepionymi gliną kominami��.

interesującym obiektem występującym na Podlasiu i przyciągającym wielu 
turystów są tzw. „kamienne baby” występujące w kilku miejscowościach – Ne-
pale, Cieleśnica, Pratulin, Husinka, Piszczac. Takie kamienne posągi z piaskowca 
lub granitu występują na terenie całej Eurazji. W Polsce najwięcej takich obiek-
tów znaleziono na Warmii i Mazurach��. 

Podlasie było regionem bogatym w tradycje i zwyczaje polskie i ruskie. Nie-
wiele z nich zachowało się do dzisiaj. Jednym z elementów tradycji miejsco-
wej była gwara, która z powodu częstego kontaktu z językiem polskim zawiera 
w sobie znaczną ilość polonizmów. Tę ludową mowę nazywa się „prostą” lub 
„chachłacką”. Największy jej regres nastąpił w okresie międzywojennym, kiedy 
upowszechniło się szkolnictwo w języku polskim. Najłatwiej posłyszeć tę mowę 
podczas uroczystości świątecznych w Jabłecznej i Kostomłotach�0. 

16 G. Rąkowski, dz. cyt., s. 135–139.
17 J. Żywiecki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998, s. 269–271.
18 G. Rąkowski, dz. cyt., s. 134–135.
19 M. Wójcikowska, W. Wójcikowski, Lubelskie. Niezwykłe zakątki, Lublin 2004, s. 7–8.
20 Biała Podlaska, s. 50.

160 Dorota Mączka 



Sporo tradycji przetrwało w kuchniach podlaskich domów. Ciągłe zawiro-
wania historyczne spowodowały, że Podlasie było ubogie, a ludność wielokul-
turowa. Wzajemne przenikanie się od dawna splecionych kultur wpłynęło na 
kuchnię regionalną. Sztandarową potrawą Podlasia jest kutia przygotowywana 
z okazji świąt bożego Narodzenia. W XiX wieku głównym daniem były ziem-
niaki, a z nich przyrządzane: babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, placki 
i kartacze (kluski wielkości pięści o wydłużonym kształcie, nadziewane farszem 
mięsnym)��. Obok ziemniaków do podstawowych produktów żywnościowych 
na Podlasiu należał chleb żytni na zakwasie. Charakterystyczną dla tego terenu 
„słodkością” jest sękacz oraz wypieki drożdżowe.

Kuchnia podlaska jest kuchnią wielu narodów. Tatarzy wnieśli do niej koł-
duny tatarskie (pierożki z mięsa skrobanego nożem z tłuszczem baranim, pie-
przem i cebulą), pierekaczewniki o różnych farszach. Litwinom kuchnia podla-
ska zawdzięcza kindziuk, białorusinom – korowaj, a ludności żydowskiej chałkę 
i cymes��. 

TurysTyka W gminach nadbużańskich

Obszar wschodnich gmin powiatu bialskiego leży w większości na terenie 
Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego 24 kwietnia 
1990 roku. Obejmuje on powierzchnię 11340 ha terenu cennego pod względem 
przyrodniczym. Na północ od Terespola rozciąga się park krajobrazowy „Podlaski 
Przełom bugu”, będący elementem układu funkcjonalno-przestrzennego „Zielo-
nych płuc Polski”. 

Największym jego walorem krajobrazowym jest przełomowa dolina bugu, 
wijącego się wśród morenowych wzgórz. Ta dzika, nieujarzmiona rzeka zalicza-
na jest do najpiękniejszych rzek nizinnych w Polsce. Zachowała swój naturalny, 
pierwotny charakter. Płynąc wartkim nurtem, tworzy rozlewiska, terasy zalewo-
we i starorzecza��. 

Malownicze położenie bugu, swoiste, unikatowe bogactwo i różnorodność 
flory i fauny oraz walory historyczno-kulturowe sprawiły, że na tym terenie ko-
rzysta się z wielu form uprawiania turystyki: spływów tratwami i kajakami po 
rzece bug, rajdów pieszych i rowerowych oznaczonymi szlakami turystycznymi, 
krajoznawczo-przyrodniczej turystyki kwalifikowanej, turystyki weekendowej 
preferowanej przez mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, wędkarstwa, 
zbierania runa leśnego, narciarstwa biegowego, jazdy konnej, jazdy na rowerze, 
pływania, polowania. 

Najpowszechniejszą formą turystyki kwalifikowanej jest turystyka piesza. 
Obszary chronione, parki narodowe i parki krajobrazowe są szczególnie predys-

21 A. Fiedoruk, Kuchnia podlaska w Rozhoworach i recepturach opisana, [b.m.w.] 2003.
22 E. Gurgol,  Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, Częstochowa 2005, s. 29.
23 T. Glinka, dz. cyt.,  s. 6.   
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ponowane do tej formy aktywności. W tym celu wyznacza się znakowane szlaki 
turystyczne przebiegające przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny 
oraz ścieżki dydaktyczne. Równolegle z turystyką pieszą może rozwijać się tury-
styka rowerowa i konna, które ostatnio zyskują coraz większą popularność��.

Przez omawiany teren prowadzą szlaki turystyczne znakowane i nieznakowa-
ne, o charakterze historyczno-kulturowym i przyrodniczym. Najdłuższych z nich 
to szlak pieszy i rowerowy wytyczony przez miejscowości powiatu bialskiego na 
trasie długości 120 km, znakowany na czerwono: Gnojono – bubel Stary – Stary 
Pawłów – Janów Podlaski – Wygoda – Zaczopki – Pratulin – Krzyczeć – Neple 
– Terespol – Kostomłoty – Kodeń – Jabłeczna – Sławatycze. Jest to jeden z naj-
piękniejszych szlaków turystycznych Podlasia, biegnący brzegiem bugu wzdłuż 
sosnowych lasów rosnących na piaszczystych wydmach. Szlak ten można poko-
nać pieszo lub rowerem, w okresie letnim także kajakiem��. 

Szlak ten łączy się z trasami tematycznymi:
 Trasa „Śladami unitów podlaskich” prowadząca między innymi przez 

Kodeń, Kostomłoty, Terespol do Pratulina.
 Trasa „Szlakiem dawnych kultur i sanktuariów religijnych” prowadząca 

od białej Podlaskiej, przez Sławatycze, Jabłeczną, Kodeń, Kostomłoty, Terespol 
do białej Podlaskiej.
 Trasa „Szlakiem zabytków i przyrody”, która wiedzie między innymi 

przez Terespol, Nepale, Krzyczew.
W ramach ostatniej trasy ciekawym obszarem do uprawiania turystyki pie-

szej jest rezerwat przyrody „Szwajcaria Podlaska”, utworzony 25 stycznia 
1995 roku. Ten rezerwat krajobrazowy o powierzchni 24 ha, ustanowiony w są-
siedztwie miejscowości Neple, w pobliżu ujścia Krzny do bugu, jest miejscem 
szczególnie urokliwym. Sama nazwa „Szwajcaria Podlaska” oddaje piękno nad-
bużańskiego pejzażu o urozmaiconej polodowcowej rzeźbie terenu. W pobliżu 
Nepli na uwagę zasługuje osobliwy pomnik przyrody – „kamienna baba” wy-
ciosana z granitu narzutowego (pochodzenia skandynawskiego) w kształcie  
krzyża��. Ścieżka przyrodnicza prowadząca przez ten rezerwat oraz najbliższe 
okolice pozwala zaobserwować wielkie bogactwo form i zjawisk przyrodniczych. 
Fizjologia i rzeźba terenu, wyjątkowe walory krajobrazowe oraz szeroka gama 
zbiorowisk roślinnych tworzą tu środowisko unikalne dla całej Polski środkowo-
wschodniej. Wyjątkowej atrakcyjności tej okolicy nadaje swoiste ukształtowanie 
terenu będące efektem połączenia się w pobliżu Nepli doliny dwóch najwięk-
szych rzek Podlasia – Krzny i bugu��. 

24 H. Kiryluk, Formy turystyki na obszarach  przyrodniczo cennych. Zarządzanie turystyką na obszarach 
przyrodniczo cennych, białystok 2005, s. 90–91.
25 S. Szańkowski, Dolina Bugu, Łosice 2004, s. 36.
26 G. Rąkowski, dz. cyt., s. 85–86.
27 J. Ostaszewski, W. Duklewski, Ścieżka przyrodnicza „Szwajcaria Podlaska”, Janów Podlaski 1999, s. 3.
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Ponadto w okolicy Terespola znajduje się ciekawy nieoznakowany szlak „Te-
respolskie forty” o długości 20 km. Łączy  on forty twierdzy brzeskiej zlokalizo-
wane w Łobaczewie, Kobylanach, Lebiedziewie, Koroszczynie. Forty te zostały 
zbudowane w końcu XiX i na początku XX wieku przez inżynierów pochodzenia 
niemieckiego��. 

Dla uprawiania różnych form turystyki nie wystarczą tylko atrakcje tury-
styczne. Ważna jest komunikacja oraz możliwość skorzystania z bazy noclego-
wej i żywieniowej. Największą grupę obiektów noclegowych stanowią gospodar-
stwa agroturystyczne, położone w obszarach nadbużańskich, oferujące miejsca 
sezonowe i całoroczne. W okresie letnim turyści mogą skorzystać z noclegów 
w ośrodku wypoczynkowym w Kodniu, natomiast hotele można spotkać przy 
głównej trasie międzynarodowej do Terespola, na przykład hotel „Pod dębami”, 
hotel „Feliks” w Małaszewiczach i hotel „Grun” w Terespolu. Niewiele jest także 
miejsc noclegowych w schroniskach młodzieżowych w Terespolu, Liszkach (gm. 
Sławatycze) oraz w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym w Nepalach. Dla turystów 
udostępniany jest także Dom Pielgrzyma w Kodniu i w Jabłecznej. 

bazę gastronomiczną tworzą w przeważającej części restauracje, bary i punk-
ty małej gastronomii, w większości skupione przy trasach szybkiego ruchu, 
w ośrodkach agroturystycznych lub przy wspomnianej bazie noclegowej. 

podsumoWanie 
Wielokulturowość na południowym Podlasiu przejawia się obecnie głównie 

wokół ośrodków kultu religijnego. Różnorodność religijna przyciąga tu rzesze 
turystów w celach pielgrzymkowych i poznawczych, którzy wędrując po nadbu-
żańskich terenach, podziwiają wtopione w piękno krajobrazu obiekty kulturowe, 
przypominające o dawnej świetności tych terenów i ich mieszkańcach. Dla mi-
łośników Ziemi Podlaskiej przygotowano szlaki turystyczne oraz ścieżki dydak-
tyczno-przyrodnicze w Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom bugu”. To tu 
w ciszy nadbużańskiej przyrody można szukać duchowych uniesień albo pozna-
wać ciekawe obiekty historyczne i przyrodnicze.

Wnioski

1. Osią rozwoju turystyki na terenie gmin nadbużańskich jest wielokultu-
rowość przejawiająca się w obiektach kultury i sztuki ludowej oraz urokliwa 
rzeka bug.

2. Nadbużańskie gminy ze względu na swoje walory kulturowe i przyrodni-
cze skłaniają do uprawiania różnych form turystyki, chociaż na chwilę obecną 
zauważalny jest brak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej.

28 G. Rąkowski, dz. cyt., s. 95.
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3. Ciekawą inicjatywę realizują oo. Misjonarze Oblaci, którzy z myślą o jed-
ności Kościoła, a jednocześnie promocji regionu, zorganizowali cykliczne „Ko-
deńskie Spotkania Ekumeniczne”, cieszące się coraz większą popularnością wśród 
młodzieży różnych wyznań. 

4. W celu promocji regionu nadbużańskiego powstaje coraz więcej publikacji, 
opracowań naukowych, przewodników oraz informatorów turystycznych, które 
przyczyniają się do popularyzacji ruchu turystycznego na omawianym terenie. 

bibliografia

Biała Podlaska – Brześć. Nieodkryty Wschód, biała Podlaska 2008.
Dylęgowa H., Unia brzeska i unici w Królestwie Polskim, Warszawa 1989.
Fiedoruk A., Kuchnia podlaska w Rozhoworach i recepturach opisana, 

[b.m.w.] 2003.
Glinka T., Kamiński M., Piasecki M., Podlasie. Przewodnik, Warszawa 

1997.
Golec M., Matka Boża Kodeńska Królowa Podlasia, Siedlce 2009.
Gurgol E., Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, Często-

chowa 2005.
Górny b., Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, biała 

Podlaska 1939.
Informator przyrodniczy województwa bialskopodlaskiego, red. H. Kot, 

Siedlce 1997.
Jodłowski A., Dzieje obiektów zabytkowych w wybranych miejscowościach 

północno-wschodniej części woj. lubelskiego, biała Podlaska 2002.
Kamiński T., Podlasie Zachodnie, Warszawa 1976. 
Kiryluk H., Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Zarządzanie 

turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, białystok 2005.
Maliszewski M., Melik G., Unici podlascy. Przewodnik, Siedlce 1992.
Maraśkiewicz W., baszkow A., Drewniana architektura północnej części Eu-

roregionu Bug, biała Podlaska 2006.
Nikoniuk Z. Kostomłoty droga ku jedności, Siedlce [b.r.w.].
Ostaszewski J., Duklewski W., Ścieżka przyrodnicza „Szwajcaria Podlaska”, 

Janów Podlaski 1999.
Rąkowski G., Polska egzotyczna. Przewodnik, Pruszków 1996.
Szańkowski S., Dolina Bugu, Łosice 2004.
Wójcikowska M., Wójcikowski W., Lubelskie. Niezwykłe zakątki, Lublin 

2004.
Ziemia Bialska. Najciekawsze zabytki i miejsca, red. S. Turski, biała Podlaska 

2006. 

164 Dorota Mączka 



Zubkowicz R., Vertowa E., Pańko A., Abramczuk A., Biała Podlaska – Brześć. 
Nieodkryty Wschód, Kraków 2008. 

Zwolińska-Ligaj M., Zabytkowe budownictwo sakralne na szlakach turystycz-
nych parku krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, [w:] Turystyka a religia, 
red. J. bergier, J. Żbikowski, biała Podlaska 2003. 

Żywiecki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998.

absTracT

Multiculturalism in tourism
 on the basis of the Bug River valley communes of the Bialski Poviat 

The bialski Poviat is located in the central-eastern part of Poland in the Lubel-
skie Voivodship. The communes near the bug River which border belarus, i.e. 
Terespol, Koden and Slawatycze, belong to the area where various cultures and 
nationalities clashed over the course of past centuries. This part of Podlasie was 
a settlement borderline between Poles, Yotvingians, Lithuanians and Rusyns, and 
the East- and West-Slavic population. For centuries Poles lived here alongside 
Russians, Jews, Dutchmen, and Tatars. They have left behind sacred historic 
buildings, as well as cemeteries, numerous manor and park complexes, and his-
toric tradition.

in the area of communes near the bug River sacred buildings of three religions, 
unique to this region, can be found as well: the Orthodox Church in Jableczna, 
the Catholic Church in Koden and the Greek Catholic Church in Kostomloty. The 
cultural buildings are located in the bug River Landscape Park, which makes it 
possible for tourists to admire the most beautiful cultural and natural aspects of this 
part of southern Podlasie within a relatively small area.
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Współczesne zainTeresoWanie TurysTóW 
Judaicami – badania z krakoWa i łodzi

Kraków i Łódź są miastami, w których występują liczne przykłady pamiątek 
związanych z kulturą żydowską, znajdujące się w kręgu zainteresowań różnych 
segmentów rynku turystycznego. 

Historia, kultura i sztuka żydowska wzbudzają od dawna zainteresowanie 
w całej Europie. Szczególne zasługi mają w tym Żydzi polscy, którzy wy-
warli duży wpływ na tradycję i mentalność żydowską, wytwarzając własną 
specyficzną kulturę sakralną i świecką. Podczas okupacji hitlerowskiej prze-
stało istnieć wiele jej świadectw, nie zdołano jednak zniszczyć całkowicie 
przeszłości i spuścizny, która ostała się w pismach religijnych i naukowych, 
w prozie i poezji, w teatraliach i muzyce, w malarstwie i rzeźbie, przetrwała 
także w nielicznie zachowanych zabytkach materialnych�.

Dotychczas w literaturze przedmiotu zwracano jedynie uwagę na społeczność ży-
dowską, która wraca „do korzeni” i w związku z tym do odwiedza Polskę. Powstaje 
pytanie, czy tylko oni są zainteresowani judaicami, a jeżeli nie, to jakie konkretne gru-
py odbiorców interesują się nimi? Co w kulturze żydowskiej jest dla współczesnego 
turysty atrakcyjne?

W literaturze przedmiotu co jakiś czas pojawiają się publikacje naukowe odno-
szące się do różnych aspektów rynku żydowskich pamiątek w Polsce. Jednakże ze 
względu na brak danych nikt nie pokusił się dotychczas o ocenę zachowań konsu-
menckich na rynku turystycznym związanym z judaicami. Prowadzone od wielu lat 
badania, w których bierze udział autorka niniejszego artykułu, dają taką możliwość. 
Wykonane w 2008 roku pomiary ruchu turystycznego w Krakowie i w Łodzi według 
tej samej metody badawczej pozwoliły nie tylko na wyodrębnienie profilu turystów 
zainteresowanych judaicami, ale również porównanie pod tym względem obu miast. 
Dodatkowo w drugiej części artykułu przedstawiono charakterystykę gości z izraela, 
zainteresowanych judaicami, przebywających w Krakowie w 2008 roku. Nie było to 
możliwe w odniesieniu do próby łódzkiej ze względu na zbyt małą próbę badawczą.

Kultura żydowska jest obecna w Krakowie dłużej niż w Łodzi, natomiast 
w Łodzi, jak w żadnym innym mieście w Polsce, społeczność żydowska miała 
znaczący wpływ na rozwój przemysłu włókienniczego i przez to samego miasta.

1 A. Jagusiewicz, Walory etniczne Polski dla turystyki żydowskiej, „Problemy Turystyki”, 1990, nr 3–4, 
s. 95.



W artykule przeprowadzono analizę danych uzyskanych w wyniku wspo-
mnianych badań ruchu turystycznego w Krakowie i Łodzi w 2008 roku, odnoszą-
cych się do osób, które wykazały zainteresowanie judaicami, z podziałem na od-
wiedzających krajowych i zagranicznych. Dało to możliwość sformułowania kil-
ku ważnych wniosków, zaprezentowanych w końcowej części artykułu. W opisie 
i w przeprowadzonych analizach wyników badań odwołano się do terminologii 
zalecanej przez Światową Organizację Turystyczną (UNWTO). 

meTodyka i Wyniki badań

Poznanie profilu turysty wskazującego zainteresowanie judaicami w Kra-
kowie i Łodzi było możliwe dzięki badaniom ankietowym corocznie przepro-
wadzanym przez Małopolską Organizację Turystyczną (MOT)�. Prezentowane 
w niniejszym artykule pomiary dokonano w okresie od maja do października 
2008 roku. Objęto nimi w Krakowie ponad 3000 odwiedzających, krajowych 
i zagranicznych, przybywających do miasta w celach turystycznych. W Łodzi 
próba wyniosła ponad 1400 osób. badania zostały wykonane w miejscach kon-
centracji ruchu turystycznego oraz w obiektach noclegowych. Ankieta składała 
się z kilkudziesięciu pytań oraz z części rejestrującej dane osobowe responden-
tów. W artykule scharakteryzowano osoby, które w ankiecie wskazały judaica 
jako atrakcje turystyczne danej destynacji i będące w trakcie konsumpcji pro-
duktu turystycznego. Takie osoby w stosunku do próby badawczej ogółem dla 
Krakowa stanowiły 5,1%, a dla Łodzi 10,2%. biorąc pod uwagę dwa podstawo-
we segmenty rynku – odwiedzających krajowych i zagranicznych – w przypadku 
Krakowa wyszczególniono: odwiedzających krajowych – 1,7% w stosunku do 
ogółu, odwiedzających zagranicznych – 9,1%, a w Łodzi odwiedzających kra-
jowych – 9,0% w stosunku do ogółu i odwiedzających zagranicznych – 17,1% 
do ogółu.

biorąc pod uwagę problematykę niniejszego artykułu podstawowe pytanie, 
na jakie należy znaleźć odpowiedź, brzmi: które rodzaje judaiców znajdują się 
w kręgu zainteresowań odwiedzających krajowych i zagranicznych w Krakowie 
i Łodzi? (Tab. 1.)

2 Autorka niniejszego artykułu jest członkiem zespołu badawczego przygotowującego metodykę oraz 
przeprowadzającego analizy wyników wspomnianych badań (w tym wzór ankiety). badania dotyczące 
Krakowa są prowadzone według tej samej metody od 2003 r. (z wyjątkiem 2007 r., kiedy to została za-
stosowana nieco inna metoda przez firmę iPSOS), natomiast w Łodzi od 2008 r. W niniejszym artykule 
wykorzystano do analiz dane pierwotne pochodzące ze wskazanych ankiet i w prezentowanym ujęciu 
nigdzie wcześniej nie zamieszczone. Respondentami były osoby w wieku co najmniej 16 lat.
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Tab. 1. Ranking najczęściej wymienianych judaiców wśród odwiedzających Kraków i Łódź 
(wg badań z 2008 r.)

Kraków Łódź

Odwiedzający krajowi

1. Synagogi – 51,7% 1. Obiekty zw. z i. Poznańskim 
(mauzoleum, fabryka, muzeum) – 53,2%

2. Muzeum Galicja – 24,1% 2. Cmentarz Żydowski – 41,3%

3. Festiwal Kultury Żydowskiej – 24,1% 3. Stacja Radegast – 8,3%

4. Szlak kultury żydowskiej – 10,3% 4. Synagoga – 2,8%

5. Kolacja połączona z koncertem muzyki 
klezmerskiej – 10,3%

5. Dawne getto żydowskie – 0,9%

Odwiedzający zagraniczni

1. Synagogi – 71,4%
1. Obiekty zw. z i. Poznańskim (mauzoleum, 
fabryka, muzeum) – 43,2%

2. Festiwal Kultury Żydowskiej – 18,3% 2. Cmentarz Żydowski – 32,4%

3. Kolacja połączona z koncertem muzyki 
klezmerskiej – 9,5%

3. Różne zabytki kultury żydowskiej – 16,2%

4. Dawny obóz w Płaszowie oraz getto 
żydowskie – 8,7%

4. Stacja Radegast – 13,5%

5. Fabryka (dom) O. Schindlera – 7,9% 5. Dawne getto żydowskie – 10,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.

Wśród głównych judaiców odwiedzający Kraków i Łódź wymieniali: syna-
gogi, muzea, wydarzenia kulturalne, szlaki, postacie, miejsca, obiekty związa-
ne z historią społeczności żydowskiej, zwłaszcza w okresie ii wojny światowej. 
W przypadku Krakowa zdecydowanie największą popularnością cieszyły się 
synagogi i wydarzenia kulturalne, w tym znany na świecie, odbywający się na 
początku lipca Festiwal Kultury Żydowskiej�. Z kolei w Łodzi były to zabytki 
związane z osobą łódzkiego fabrykanta – izraela Kalmanowicza Poznańskiego�, 
oraz jeden z największych w Polsce cmentarzy żydowskich. Należy podkreślić, 

3 W 2008 r. odbyła się 18 edycja festiwalu, co roku uczestniczy w nim ok. 20 tys. osób.
4 Duża część obiektów odnoszących się do fabrykanta została współcześnie zaadoptowana na Centrum 
„Manufaktura”, stąd do analiz wybrano tylko te ankiety, w których pojawiło się nazwisko Poznańskiego.
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że zwykle respondenci wymieniali pojedyncze obiekty, do tego ich lista była sto-
sunkowo krótka.

Niezwykle istotnym i zarazem podstawowym zagadnieniem dla określenia 
rozkładu ruchu turystycznego przyjazdowego związanego z judaicami jest jego 
struktura (Tab. 2.).

Tab. 2. Rozkład ruchu turystycznego w próbie badawczej osób zainteresowanych judaicami 
w Krakowie i Łodzi z podziałem na odwiedzających krajowych i zagranicznych (dane z roku 2008)

Kategoria 
podróżnych

Krakowskie judaica Łódzkie judaica

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Odwiedzający 
jednodniowi  
(bez noclegu)

20,7% 0,8% 23,9% 0,0%

Turyści – 1 doba 
pobytu (1 nocleg) 13,8% 0,0% 21,1% 13,5%

Turyści dłuższy pobyt               
(więcej niż 1 noc) 65,5% 99,2% 55,0% 86,5%

Brak odpowiedzi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.

Analizując powyższe dane, można zauważyć, że rozkład odwiedzających 
jednodniowych, zainteresowanych judaicami był taki sam w Krakowie i Łodzi. 
Lekkie zmiany uwidoczniły się w rozkładzie czasowym pobytu turystów, czyli 
osób nocujących w obu miastach. Tutaj widać korzystniejszą sytuację w Kra-
kowie – zarówno w segmencie odwiedzających krajowych, jak i zagranicznych 
przeważały przyjazdy dłuższe, co również przełożyło się na średnią długość po-
bytu. W Krakowie osoby z Polski zainteresowane judaicami średnio przebywały 
w mieście 4,8 dnia, goście z zagranicy – 7,3 dnia, natomiast w Łodzi ten rozkład 
odpowiednio wynosił 3,2 dnia krajowi i 5,9 zagraniczni.

Odpowiedzi uzyskane w obu miastach w toku badań wśród osób zaintereso-
wanych judaicami wykazywały dość znaczne różnice w rozkładzie celów przy-
jazdu (Tab. 3.). 
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Tab. 3. Cele przyjazdu wskazywane przez respondentów przebywających w Krakowie i Łodzi 
w 2008 r. – próba badawcza judaica

Cele przyjazdu

Krakowskie judaica Łódzkie judaica

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Wypoczynek 75,9% 79,4% 34,9% 10,8%

Wydarzenia kulturalne 27,6% 9,5% 5,5% 18,9%

Biznesowe 24,1% 7,5% 14,7% 29,7%

Cel zdrowotny 0,0% 0,8% 1,8% 0,0%

Tranzyt 17,2% 19,8% 6,4% 0,0%

Edukacja 6,9% 26,2% 11,9% 8,1%

Zakupy 24,1% 21,4% 20,2% 21,6%

Cel religijny 13,8% 19,8% 1,8% 2,7%

Zwiedzanie zabytków 48,3% 79,4% 71,6% 35,1%

Odwiedziny miejsc 
rodzinnych 3,4% 12,7% 15,6% 24,3%

Odwiedziny krewnych/
znajomych 20,7% 7,1% 29,4% 16,2%

Zawody sportowe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Walory przyrody 13,8% 45,2% 19,3% 0,0%

Rozrywka (kluby, 
dyskoteki) 34,5% 47,6% 19,3% 29,7%

Turystyka aktywna 
(kwalifikowana) 6,9% 7,9% 2,8% 5,4%

Inny cel 0,0% 0,0% 6,4% 8,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.

Generalnie należy stwierdzić, że największą rolę w przyjazdach powiązanych 
z judaicami, podobnie jak to było widoczne w całej próbie badawczej, odgrywały 
cele związane ze zwiedzaniem zabytków i wypoczynkiem�. Ważne też były zaku-

5 Por. K. borkowski, T. Grabiński, L. Mazanek, R. Seweryn, A. Wilkońska, Badania ruchu turystycznego 
w Krakowie w roku 2008, Kraków 2008; K. borkowski, T. Grabiński, L. Mazanek, R. Seweryn, A. Wil-
końska, Badania ruchu turystycznego w Łodzi w roku 2008, Kraków–Łódź 2008.
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py i rozrywka. Wśród pozostałych motywów uwidoczniły się różnice pomiędzy 
próbą krakowską a łódzką. Osoby zainteresowane krakowskimi judaicami w seg-
mencie krajowym częściej chcieli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, co 
zapewne dotyczyło Festiwalu Kultury Żydowskiej, który odbywa się corocznie 
w okresie prowadzonych badań. W segmencie odwiedzających zagranicznych 
natomiast wybijała się motywacja związana z edukacją. Z kolei w Łodzi zazna-
czyły się, co widoczne było również w całej próbie badawczej, cele biznesowe 
oraz znaczny udział przyjazdów związanych z odwiedzinami miejsc rodzinnych 
oraz rodziny, znajomych. W przypadku Krakowa można też dostrzec znacznie 
wyższą liczbę wskazań dotyczących celu religijnego i tranzytu.

Chcąc wyodrębnić formy turystyki związane z judaicami według klasyfikacji 
opartej na motywacji, należy przeanalizować wyniki dotyczące wskazania przez 
respondentów jednego, głównego celu przyjazdu (Tab. 4.).

Tab. 4. Najczęściej występujący cel główny podróży do Krakowa i Łodzi osób zainteresowanych 
judaicami wg badań z 2008 r.

Krakowskie judaica Łódzkie judaica

Odwiedzający krajowi Odwiedzający 
zagraniczni Odwiedzający krajowi Odwiedzający 

zagraniczni

Wypoczynek 34,8% Wypoczynek 43,4% Zwiedzanie 
zabytków 25,7% biznesowe 31,0%

biznesowe 21,7% Zwiedzanie 
zabytków 16,8%

Odwiedziny 
krewnych 
i znajomych

18,8%
Odwiedziny 
miejsc 
rodziny

20,7%

Zwiedzanie 
zabytków 13,0% Edukacja 11,5% biznesowe 14,9% Edukacja 13,8%

Wydarzenia 
kulturalne 13,0%

Odwiedziny 
miejsc 
rodzinnych

8,0% Wypoczynek 10,9% Wydarzenia 
kulturalne 7,0%

Odwiedziny 
krewnych 
i znajomych

8,7%
Odwiedziny 
krewnych 
i znajomych

5,3%
Odwiedziny 
miejsc 
rodzinnych

5,9%
Odwiedziny 
krewnych 
i znajomych

7,0%

Inne 8,8% Inne 15,0% Inne 23,8% Inne 20,5%

Suma 100,0% Suma 100,0% Suma 100,0% Suma 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.

Główne motywy przyjazdu powiązane z judaicami w obu miastach były bardzo 
podobne, jednakże ich znaczenie dla poszczególnych segmentów rynku nieznacz-
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nie się różniło. Tak więc generalnie zainteresowanie judaicami wiązało się z tymi 
samymi głównymi celami, jak u ogółu gości przyjeżdżających do omawianych 
miast. Zauważalne były jednakże pewne niewielkie różnice w rozkładach kilku 
celów, rzadziej występujących w całej próbie badawczej w obu miastach. Wy-
poczynek, zwiedzanie zabytków, odwiedziny miejsc rodzinnych oraz krewnych 
i znajomych – to cele, które dominowały w związku z judaicami. W przypadku 
odwiedzających krajowych i zagranicznych w Krakowie i Łodzi jako cel główny 
na trzeciej pozycji w rankingu pojawiła się edukacja, co wskazuje na funkcję 
kształcącą judaiców i zapewne wiąże się z przyjazdami młodzieży izraelskiej do 
Polski w ramach obowiązku szkolnego. Co ciekawe, w przypadku próby badaw-
czej w Krakowie, pomimo występowania w rozkładzie celów przyjazdu, w celu 
głównym nie znalazło się wskazanie dotyczące motywacji religijnej�. Świadczy 
to o powiązaniu grobu czczonego rabina Mojżesza isserlesa (zwanego Remu)� 
z turystyką religijną, a nie stricte pielgrzymkami�. 

Z punktu widzenia budowy oferty pobytowej turystów zainteresowanych ju-
daicami w Krakowie i Łodzi należy zwrócić uwagę na poszczególne, podstawo-
we dla turystyki komponenty programu (Tab. 5.).
Tab. 5. Organizacja pobytu respondentów zainteresowanych judaicami – badania w Krakowie 
i Łodzi w 2008 r.

Organizacja 
pobytu

Krakowskie judaica Łódzkie judaica

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Nocleg

nocleg u znajomych 
25,0%

kwatera prywatna 
20,8%

hotel 12,5%

hostel 12,5%

inne: 29,2%

hotel 64,2%

hostel 16,3%

dom wycieczkowy 
6,5%

akademik 3,3%

inne: 9,7%

hotel 51,9%

nocleg u znajomych 
32,9%

schronisko młodz. 
5,1%

pokoje gościnne 
3,8%

inne: 6,3%

hotel 89,2%

nocleg u znajomych 
8,1%

schronisko młodz. 
2,7%

6 Na co już kilka lat temu zwracała uwagę H. Matlak: „Przyjazdy o charakterze religijnym nie mają 
obecnie tak dużego znaczenia, jak w okresie międzywojennym, niemniej jednak od kilku lat obserwuje 
się ich ożywienie. Grób Mojżesza isserlesa otoczony jest nadal dużym szacunkiem i odwiedzany przez 
turystów, jednak zaledwie niewielka grupa osób przyjeżdża tu z pobudek czysto religijnych, stawiając 
sobie za główny cel wizyty odwiedzenie grobu Remu” (Matlak H., Miasto żydowskie na Kazimierzu jako 
ośrodek ruchu turystycznego i pielgrzymkowego, „Peregrinus Cracoviensis”, 1996, z. 4, s. 134–135).
7 był on znanym rabinem, prawnikiem, autorem dzieł filozoficznych, religijnych, prawniczych i histo-
rycznych, zmarł w 1572 roku. 
8 Szerzej: A. Wilkońska, Turystyka religijna – między sacrum a profanum, [w:] Turystyka religijna, red. 
A. Panasiuk i Z. Kroplewski, Szczecin 2009.
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Transport

samochód 48,3%

pociąg 44,8%

bus 3,4%

inne: 3,5%

samolot rejs. 37,9%

samolot tanich linii 
34,7%

pociąg 13,7%

inne: 13,7%

samochód 49,5%

pociąg 35,8%

autokar 8,3%

inne: 6,4%

samochód 27,0%

pociąg 21,6%

samolot tanich linii 
18,9%

inne: 32,5%

Organizator 
pobytu

samodzielnie 62,1%

zakład pracy 20,7%

inne: 17,2%

biuro podróży 39,7%

samodzielnie 31,0%

inne: 29,4%

samodzielnie 75,2%

rodzina, znajomi 
10,1%

inne: 14,7%

samodzielnie 67,6%

zakład pracy 13,5%

inne: 18,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.

Zarówno w próbie łódzkiej, jak i krakowskiej (poza grupą odwiedzających 
krajowych w Krakowie) widoczna była dominacja korzystania z noclegów w ho-
telach. Z kolei wyłączając krakowskich odwiedzających zagranicznych, równie 
często wybierany był nocleg u znajomych, co łączyło się z celami przyjazdu do 
obu miast, o czym wspomniano wcześniej. W pozostałych typach obiektów noc-
legowych uwidoczniły się pewne różnice w obu miastach. W Krakowie często 
wykorzystywanym rodzajem bazy noclegowej był hostel, z kolei w Łodzi schro-
nisko młodzieżowe. 

biorąc pod uwagę rodzaj środka transportu wykorzystywanego w podróży 
przez zainteresowane judaicami osoby przybywające do Krakowa i Łodzi, należy 
zauważyć, że generalnie (poza grupą odwiedzających zagranicznych w Krako-
wie) dominował samochód i pociąg. Ten ostatni segment zdecydowanie najczęś-
ciej przylatywał samolotami i to zarówno rejsowymi, jak i nisko budżetowymi. 
Tanie linie lotnicze widoczne były także w rozkładzie odpowiedzi udzielonych 
przez odwiedzających zagranicznych w Łodzi, choć ze zdecydowanie niższą licz-
bą wskazań. 

Turyści zainteresowani judaicami najczęściej sami organizowali swój pobyt. 
Pewne odchylenia w udzielonych odpowiedziach wystąpiły wśród odwiedzają-
cych zagranicznych w Krakowie. Tutaj najczęstszym organizatorem było biuro 
podróży. 

Analizując dane uzyskane w toku badań, a odnoszące się do osób traktują-
cych judaica jako atrakcje turystyczne, należy zauważyć, że w obu miastach naj-
ważniejszym źródłem informacji była rodzina i znajomi (poza odwiedzającymi 
zagranicznymi w Łodzi) oraz szkoła (Tab. 6.). W kontekście kradzieży napisu 
znad wejścia na teren byłego obozu Auschwitz – birkenau uzyskane wyniki po-
winny dać dużo do myślenia zarówno rodzicom, jak i pedagogom.
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Tab. 6. Źródła informacji wskazane przez respondentów zainteresowanych judaicami w Krakowie 
i Łodzi (dane z 2008 r.)

Źródła informacji

Krakowskie judaica Łódzkie judaica

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Targi turystyczne 0,0% 13,5% 11,0% 8,1%

Prasa 10,3% 13,5% 5,5% 2,7%

Radio 3,4% 7,1% 11,0% 0,0%

Telewizja 17,2% 32,5% 10,1% 10,8%

Katalogi biur podróży 0,0% 35,7% 2,8% 5,4%

Przewodniki książkowe 3,4% 24,6% 31,2% 37,8%

Foldery, ulotki 3,4% 15,9% 32,1% 32,4%

Rodzina, znajomi 58,6% 56,3% 41,3% 59,5%

Strony internetowe 6,9% 25,4% 21,1% 2,7%

Szkoła 69,0% 46,8% 36,7% 13,5%

Inne 3,4% 6,3% 0,9% 10,8%

Nic wcześniej nie 
wiedziałem 0,0% 0,8% 6,4% 8,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.

Ważnym źródłem informacji są także przewodniki, foldery, katalogi i inne 
zwarte tematycznie materiały dotyczące danego obiektu czy miejsca. W przy-
padku Krakowa ważna rola przypadła telewizji – jako medium informacyjnego 
i promocyjnego.

W kolejnej tabeli (nr 7) przedstawiono wyniki analiz dotyczące krotności po-
wrotów do danego miasta osób traktujących judaica jako atrakcje turystyczne, 
odnosząc je jednocześnie do deklarowanego polecenia danego miejsca i zamiaru 
ponownego doń przyjazdu.
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Tab. 7. Rozkład deklarowanych powrotów do Krakowa i Łodzi osób zainteresowanych judaicami 
w odniesieniu do deklaracji polecenia znajomym destynacji i zamiaru ponownego przyjazdu (na 
podstawie badań z roku 2008)

Krotność pobytu

Krakowskie judaica Łódzkie judaica

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Pierwszy 
raz

Udział % 3,4% 50,8% 28,7% 62,2%

Zamiar 
powrotu

na pewno 
wróci 100,0%

na pewno 
wróci 9,5%

raczej wróci 
46,0%

nie wie, czy 
wróci 42,9%

na pewno nie 
wróci 1,6%

na pewno 
wróci 19,4%

raczej wróci 
45,2%

nie wie, czy 
wróci 35,4%

na pewno wróci 
26,1%

raczej wróci 
34,8%

nie wie, czy 
wróci 34,8%

na pewno nie 
wróci 4,3%

Polecenie 
znajomym poleci 100,0%

poleci 76,2%

nie wie, czy 
poleci 23,8%

poleci 77,4%

nie wie, czy 
poleci 22,6%

poleci 82,6%

nie wie, czy 
poleci 17,4%

Drugi raz

Udział % 20,7% 35,5% 16,7% 21,6%

Zamiar 
powrotu

na pewno 
wróci 33,3%

raczej wróci 
33,3%

nie wie, czy 
wróci 33,3%

na pewno 
wróci 25,0%

raczej wróci 
54,5%

nie wie, czy 
wróci 20,5%

na pewno 
wróci 33,3%

raczej wróci 
38,9%

nie wie, czy 
wróci 27,8%

na pewno wróci 
25,0%

raczej wróci 
62,5%

nie wie, czy 
wróci 12,5%

Polecenie 
znajomym

poleci 83,3%

nie wie, czy 
poleci 16,7%

poleci 86,4%

nie wie, czy 
poleci 13,6%

poleci 61,1%

nie wie, czy 
poleci 38,9%

poleci 100,0%

Kilka razy

Udział % 55,2% 8,9% 41,6% 13,5%

Zamiar 
powrotu

na pewno 
wróci 68,8%

raczej wróci 
25,0%

nie wie, czy 
wróci 6,3%

na pewno 
wróci 36,4%

raczej wróci 
18,2%

nie wie, czy 
wróci 18,2%

raczej nie 
wróci 27,3%

na pewno 
wróci 64,4%

raczej wróci 
31,1%

nie wie, czy 
wróci 4,4%

na pewno wróci 
40,0%

raczej wróci 
60,0%

Polecenie 
znajomym poleci 100,0%

poleci 63,6%

nie wie, czy 
poleci 36,4%

poleci 88,9%

nie wie, czy 
poleci 11,1%

poleci 80,0%

nie wie, czy 
poleci 20,0%
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Często

Udział % 20,7% 4,8% 13,0% 2,7%

Polecenie 
znajomym

na pewno 
wróci 100,0%

na pewno 
wróci 66,7%

raczej wróci 
16,7%

nie wie, czy 
wróci 16,7%

na pewno 
wróci 78,6%

raczej wróci 
21,4%

na pewno wróci 
100,0%

Zamiar 
powrotu poleci 100,0% poleci 100,0%

poleci 92,9%

nie poleci 7,1%
poleci 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.

bardzo istotnym pytaniem z punktu widzenia budowania marki danej desty-
nacji turystycznej jest analiza powtarzalności zakupów produktu. Dla obu miast 
w próbie badawczej osób zainteresowanych judaicami uwidoczniła się zależność, 
że odwiedzający krajowi przyjeżdżali po kilka razy (tutaj nieco wyższe wartości 
dotyczyły Krakowa), a goście zagraniczni byli pierwszy lub czasem drugi raz 
w danym mieście.

Wśród odwiedzających zagranicznych przybyłych do obu miast po raz pierw-
szy dominowały deklaracje, że goście wrócą, przy czym nieco gorsze wyniki od-
notowano dla Krakowie. Z kolei deklaracja zamiaru ponownego powrotu wśród 
odwiedzających krajowych przedstawiała się znacznie lepiej – właśnie w od-
niesieniu do Krakowa. Polecenie destynacji znajomym w przypadku obu miast 
osiągnęło generalnie bardzo wysokie rezultaty. Z kolei u osób, które przyjechały 
do Krakowa po raz drugi, ponad 60% odwiedzających krajowych i zagranicznych 
deklarowało, że zamierza powrócić. Łódź podobnie, ale zauważalne były tutaj 
wyższe wartości udzielonych odpowiedzi. W obu miastach uwidoczniły się bar-
dzo wysokie wartości dotyczące polecenia danej destynacji. Osoby przybyłe do 
miasta po raz kolejny (poza odwiedzającymi zagranicznymi w Krakowie) bardzo 
często deklarowały zamiar ponownego przyjazdu i również potwierdzały chęć 
polecenia danego miasta rodzinie i znajomym jako atrakcyjnego miejsca tury-
stycznego wypoczynku.
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Tab. 8. Rozkład dominujących cech odwiedzających krajowych i zagranicznych wg badań w Kra-
kowie i Łodzi – próba dotyczy judaiców (dane z roku 2008)

Krakowskie judaica Łódzkie judaica

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Odwiedzający 
krajowi

Odwiedzający 
zagraniczni

Miejsce zamieszkania

Woj. mazowieckie 
27,6% izrael 22,2% Woj. mazowieckie 

20,2% Niemcy 32,4%

Woj. małopolskie 
17,2% Wlk. brytania 14,3% Woj. śląskie 13,8% Wlk. brytania 16,2%

Woj. śląskie 13,8% Niemcy 11,1% Woj. łódzkie 11,0% izrael 10,8%

Woj. podkarpackie 
6,9% Francja 8,7% Woj. wielkopolskie 

10,1% USA 8,1%

Inne: 34,5% Inne: 43,7% Inne: 44,9% Inne: 32,4%

Wykształcenie

Wyższe 62,1% Wyższe 57,9% Wyższe 60,5% Wyższe 73,0%

Średnie 34,5% Średnie 34,1% Średnie 35,8% Średnie 27,0%

Średni wiek

37 lat 37 lat 38 lat 47 lat

Status społeczny

Aktywny zawodowo 
75,9%

Aktywny zawodowo 
66,7%

Aktywny zawodowo 
71,3%

Aktywny zawodowo 
67,6%

Student 13,8% Student 19,8% Student 10,2% Emeryt 21,6%

Inne: 10,3% Inne: 13,5% Inne: 18,5% Inne: 10,8%

Status materialny

Dobry 55,2% Dobry 64,5% Średni 51,9% Średni 50,0%

bardzo dobry 24,1% bardzo dobry 24,8% Dobry 41,7% Dobry 36,1%

Inne: 20,7% Inne: 10,7% Inne: 6,4% Inne: 13,9%

Średnie wydatkowane kwoty podczas pobytu

252 zł 744 zł 347 zł 531 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.
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Rozpatrując rozkład próby badawczej z punktu widzenia miejsca zamiesz-
kania odwiedzających krajowych, należy zauważyć, że w obu miastach domino-
wały przyjazdy z województwa, na terenie którego jest ono położone, regionów 
sąsiednich oraz woj. mazowieckiego. Co do odwiedzających zagranicznych to 
w przypadku Krakowa widać było znaczną przewagę osób z izraela. W Łodzi ten 
rynek również występował, jednakże wykazywał niższą wartość.

W obu analizowanych miastach widoczna była dominacja osób z wykształ-
ceniem wyższym i w średnim wieku (nieco wyższa średnia widoczna w przy-
padku odwiedzających zagranicznych w Łodzi). Generalnie występowała także 
zależność, że osoby zainteresowane judaicami pracowały zawodowo lub były 
studentami (w Łodzi wśród odwiedzających zagranicznych odnosiło się to do 
emerytów). W porównaniu z Łodzią, do Krakowa podróżowały osoby o lep-
szym statusie materialnym i co się zapewne z tym wiązało – wydawały więcej 
pieniędzy.

W przypadku obu miast wśród odwiedzających zagranicznych traktujących 
judaica jako atrakcje turystyczne, nieco ponad 30% wskazywało na swoje polskie 
korzenie. 

Ze względu na znaczenie rynku izraelskiego w przyjazdach do Krakowa 
związanych z kulturą żydowską, w dalszej części artykułu zaprezentowano cha-
rakterystykę tego właśnie segmentu. 

80% osób z izraela, które zarejestrowano podczas badań ruchu turystycznego 
w Krakowie w 2008 roku, wskazało zainteresowanie judaicami, stąd warto okre-
ślić specyfikę tego właśnie segmentu rynku w strukturze udzielonych odpowiedzi 
w mieście.

Analizując uzyskane wyniki, okazało się, że dokładnie trzy czwarte re-
spondentów wskazało synagogi jako atrakcje turystyczne, w następnej kolejno-
ści znalazły się: szlak O. Schindlera (46,4%), dawny obóz w Płaszowie wraz 
z gettem żydowskim (32,1%), apteka „Pod Orłem” na pl. bohaterów Getta 
(14,3%) i Muzeum Żydowskie Galicja na Kazimierzu (10,7%). Do najczęściej 
wykorzystywanych źródeł informacji przez obywateli izraela, udających się do 
Krakowa, należały: rodzina i znajomi (71,4%), szkoła (67,9%), katalogi biur 
podróży (32,1%), telewizja (25,0%) oraz foldery i strony internetowe – każde 
po 21,4%.

W tabeli 9. zestawiono podstawowe dane odnoszące się do izraelczyków trak-
tujących judaica jako atrakcje turystyczne.

Współczesne zainteresowanie turystów judaicami – badania z Krakowa i Łodzi 181 



Tab. 9. Cechy charakterystyczne oraz zachowania turystyczne gości z izraela zainteresowanych 
judaicami podczas pobytu w Krakowie (próba badawcza z 2008 r.)

Cecha Wartość

Średni wiek 39 lat

Wykształcenie
Wyższe 69,2%

Średnie 30,8%

Status materialny
Dobry 76,0%

bardzo dobry 24,0%

Status zawodowy

Student 39,3%

Aktywny zawodowo 35,7%

Inne: 25,0%

Pochodzenie polskie Tak 71,4%

Średnie wydatki 846 zł

Średnia długość pobytu 7,0 dni

Cel główny

Odwiedziny miejsc rodzinnych 29,7%

Edukacja 22,2%

Zwiedzanie zabytków 22,2%

Inne: 25,9%

Najważniejsze cele przyjazdu

Zwiedzanie zabytków 89,3%

Wypoczynek 67,9%

Edukacja 42,9%

Odwiedziny miejsc rodzinnych 39,3%

Religijny 25,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT.

Tak więc izraelczycy zainteresowani judaicami byli w średnim wieku, mieli 
najczęściej wyższe wykształcenie i dobry status materialny. Ponadto studiowali 
lub pracowali, wydawali znaczne kwoty, długo pozostawali w mieście. Ponad 
70% z nich swoje korzenie rodzinne miało powiązane z Polską. Przyjeżdżali do 
Krakowa przede wszystkim w celach poznawczych, edukacyjnych, odwiedzin 
miejsc rodzinnych i z pobudek religijnych. Nieco ponad połowa z nich (57,1%) 
przybyła do Krakowa po raz pierwszy. 

W przypadku tego segmentu rynku niezwykle ważnym aspektem do prze-
analizowania jest zamiar ponownego przyjazdu i opinia, jaką izraelczycy mają 
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o mieście. 42,9% z nich zadeklarowało, że raczej przyjedzie do Krakowa po-
nownie, a 46,4% nie wie, czy to zrobi. Z kolei 46,4% na pewno poleci Kraków 
rodzinie i znajomym, a większość nie wie, czy to zrobi. Te ostatnie dane mogą 
budzić niepokój, stąd należy nasilić działania informacyjne, niwelujące bariery 
związane z historią i funkcjonującymi w mediach stereotypami o antysemityzmie 
Polaków. 

zakończenie

Zaprezentowane w niniejszym artykule badania empiryczne są fragmentem 
większej całości i jedynie sygnalizują ten problem badawczy. Z drugiej strony 
pozwalają spojrzeć na zjawisko ruchu turystycznego ukierunkowanego na kulturę 
żydowską z zupełnie innej strony.

Zaprezentowane wyniki i przeprowadzone analizy doprowadziły do wyłonie-
nia kilku wniosków, które zaprezentowano poniżej w postaci zaleceń. 

1. Widoczna jest wśród turystów słaba znajomość oferty związanej z judaica-
mi, stąd znacząca rola katalogów, folderów i innych materiałów pisanych doty-
czących lokalnych atrakcji związanej z kulturą żydowską.

2. Z judaicami łączą się dłuższe pobyty, stąd duże znaczenie atrakcyjnego 
i złożonego produktu turystycznego.

3. Potwierdza się fakt powiązania wizyt związanych z judaicami z motywacją 
religijną, edukacyjną, jednak judaica przede wszystkim traktowane są jako obiek-
ty zabytkowe i rodzinne pamiątki.

4. Osoby zainteresowane judaicami korzystają albo z drogich, albo bardzo 
tanich form organizacji swojego pobytu, stąd w przygotowaniu oferty należy 
uwzględnić obie skrajne cechy.

5. Głównymi nośnikami informacji dla osób zainteresowanych judaicami są 
najbliżsi oraz szkoła, a w dalszej kolejności materiały drukowane czy różnego 
typu media. W procesie promocji należy szczególnie zwracać uwagę na wymie-
nione powyżej narzędzia komunikacji i informacji.

6. Zainteresowanie judaicami przekłada się na deklarację i fakt ponownych 
odwiedzin, co ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia kształtowania 
marki Krakowa i Łodzi na rynku turystycznym, zwłaszcza w segmencie osób 
uprawiających turystykę kulturową.
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absTracT

Contemporary tourists’ interest in the Judaica – research from 
Krakow and Lodz

Krakow and Lodz are cities where tokens related to Jewish culture enjoy 
great interest. The objective of this article was to separate market segments (on 
the basis of the conducted research) which treat the Judaica as a tourist attraction. 
The research conducted by the same method in both cities also offered a possi-
bility of comparing the two tourist centres. Furthermore, in the case of Krakow, 
characteristics of guests from israel, interested in the Judaica, was provided. The 
research results presented in the article form a part of a greater study, which al-
lowed to look at the phenomenon of tourist movement in relation to the Judaica 
from a completely different, hitherto unexamined, perspective.
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Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

preferencJe kulTuroWe TurysTóW Włoskich 
W przyJazdach do krakoWa – sacrum czy 

profanum?

Gdy chcesz wiedzieć, co to chowa
Nasza przeszłość w swoim łonie,

Jako stara sława płonie:
To jedź, bracie, do Krakowa.

Wincenty Pol (Pieśń o ziemi naszej)

WsTęp

Ważnym i dynamicznie rozwijającym się w obecnych czasach (także w Pol-
sce) segmentem rynku turystycznego są podróże o motywach kulturowych. Po 
okresie dominacji masowych wyjazdów z miast dla regeneracji sił na łonie natury, 
szeroko rozumiana kultura powraca jako główny motor napędowy turystyki. Za-
wsze była ona jednym z celów podejmowania podróży�, ale obecnie sytuuje się na 
pierwszych miejscach w hierarchii motywacji turystycznych. Coraz silniej ujawnia 
się bowiem chęć poszukiwania śladów obecności przodków w różnych miejscach 
i w różnym czasie, śladów w postaci architektury, folkloru, legend i historycznych 
zapisów utrwalonych w dziełach sztuki i tekstach literackich. istotną potrzebą oka-
zuje się też poznanie współczesnych osiągnięć materialnych, twórczych i arty-
stycznych człowieka, jak również współuczestniczenie w wielkich wydarzeniach 
czy codziennym życiu innych ludów. Szacuje się, że w ten sposób umotywowane 
peregrynacje generują nawet do 70% przychodów przemysłu turystycznego�. ich 
podstawą są atrakcje kulturowe, które można podzielić między innymi na: histo-
ryczne i współczesne, materialne i niematerialne oraz sakralne i świeckie.

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: co jest istotniejszym mo-
tywem kulturowym przyjazdów obywateli Włoch do jednego z najważniejszych 
turystycznie miast Polski, Krakowa – religia czy zabytki i imprezy współczes-
ne? W części teoretycznej pracy uwagę skupiono na walorach turystycznych, 
wyszczególniając wśród nich elementy kultury materialnej i niematerialnej pre-

1 Szerzej: R. Seweryn, Kultura jako motyw konsumpcji turystycznej i warunki jej wykorzystania w polskiej 
ofercie dla cudzoziemców, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 1997, 497, s. 70–71.
2 A. Niemczyk, R. Seweryn, Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań turystycznych – studium 
teoretyczno-empiryczne, [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazi-
mierczak, Poznań 2008, s. 159.
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dysponowane do przekształcenia się w atrakcje turystyczne. Następnie ziden-
tyfikowano znaczenie turystyczne i kulturowe Krakowa oraz wskazano główne 
jego walory antropogeniczne świeckie i sakralne. bazę empiryczną opracowa-
nia stanowiły wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w grodzie 
Kraka w latach 2003–2008. Na ich podstawie przeanalizowano cele przyjazdów 
turystów włoskich do Krakowa i wskazano najważniejsze według nich atrakcje 
turystyczne miasta.

Walory kulTuroWe aTrakcJami TurysTycznymi mieJsca 
recepcJi 

Siłą, która przyciąga odwiedzających do określanego miejsca, są jego walory 
turystyczne�. Te ostatnie można różnie klasyfikować�. Najczęściej wymienia się 
wśród nich: dobra przyrodnicze (wytworzone przez naturę), dobra antropogenicz-
ne (powstałe w wyniku działalności człowieka) oraz ogólne czynniki egzystencji 
i aktywności społecznej (np. język, religia, folklor, baśnie, legendy, gospodarka). 
Wśród dóbr antropogenicznych oraz ogólnych czynników egzystencji istotne 
miejsce zajmują dobra kultury, obejmujące wiele elementów charakterystycznych 
dla danego obszaru w przeszłości i obecnie (zob. rys. 1.).

3 Szerzej: R. Seweryn, Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura 
i metody pomiaru, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 2002, 612, s. 69–70.
4 Szerzej: R. Seweryn, Walory turystyczne – istota i funkcje. Próba klasyfikacji, „Zeszyty Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie”, 2003, 621, s. 74–86.

Rys. 1. Elementy walorów kulturowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kowalczyk 2001, s. 98–101.
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Wszystkie one, jako składowe kultury materialnej i niematerialnej, są waż-
nym elementem dziedzictwa kulturowego, w wielu wypadkach decydującego 
o atrakcyjności turystycznej miejsca recepcji. To one stają się z jednej strony 
atrakcjami (rdzeniem użyteczności, jądrem korzyści dla odwiedzającego), wokół 
których tworzy się unikatowe produkty turystyczne (USP�), z drugiej zaś – wy-
różnikami obszaru, w oparciu o które społeczności lokalne budują swój wizeru-
nek i tożsamość (ang. image)�. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że o ile kultura stanowi czynnik przyciąga-
jący turystów, to z drugiej strony turystyka oddziałuje na kulturę destynacji. Oba 
zjawiska cechuje bowiem silna współzależność. Przede wszystkim turystyka jest 
podstawową motywem podejmowania wysiłku zachowania elementów kultury 
materialnej i tradycji historycznych, czego dowodem może być zachowane do 
dziś tradycyjne budownictwo (np. dachy pokryte strzechą), rzemiosło (np. garn-
carstwo), sztuka ludowa (np. koronkarstwo), obrzędy (np. weselne) i tradycje (np. 
Lajkonik). Z pewnością stopniowo uległyby one zapomnieniu, w miarę jak po-
kolenia ludzi posiadających pewne umiejętności zostawałyby zastępowane przez 
pokolenia, które się tych umiejętności nie nauczyły, gdyż byłyby one postrzegane 
jako niepasujące do nowoczesnego stylu życia. Ale ponieważ turystyka kreuje 
zainteresowanie tymi konkretnymi formami kultury, pomaga w uchronieniu ich 
przed całkowitym zapomnieniem. Miejscowa ludność przywiązuje wagę do ich 
zachowania, widząc w nich atrakcje dla turystów. Tradycyjne formy odradzają się, 
przez co nowe pokolenia zyskują możliwość samorealizacji i zyskowne zajęcia. 
Turystyka przyczynia się także do promocji, a jednocześnie ochrony dóbr kultury, 
do ich rekonstrukcji, rewaloryzacji, renowacji, adaptacji itp., dając jednocześnie 
podbudowę ekonomiczną dla ich utrzymania w odpowiednim stanie. Trzeba jed-
nak wyraźnie podkreślić, że osiągnięcie stanu harmonii pomiędzy dziedzictwem 
a turystyką wymaga właściwego zarządzania obszarem recepcji.

Rozważając związek pomiędzy walorem a atrakcją należy stwierdzić, że nie 
każde dobro kultury jest atrakcją turystyczną (ang. tourist attraction) – staje się 
nią tylko wówczas, gdy zaciekawi turystów, zainteresuje niezwykłością i ory-
ginalnością, a tym samym skłoni ich do opuszczenia domu i będzie głównym 
powodem wizytowania danego miejsca�. Z drugiej strony nie każda atrakcja kul-
turowa jest walorem turystycznym. istotą tego ostatniego jest bowiem fakt, że nie 
został on stworzony na potrzeby turystyki, lecz służył lub/i służy innym celom 
(np. Kreml w Moskwie, Pałac buckingham w Londynie czy Vietnam Memorial 

5 USP (ang. Unique Selling Proposition) – szczególny produkt lub cecha obszaru, która odróżnia go od 
konkurencji i jest główną przyczyną przyjazdu.
6 Por. G.J. Ashworth, Whose History, Whose Heritage? Management Means Choice, [w:] Managing 
Tourism in Historic Cities, red. Z. Zuziak, Kraków 1992, s. 57.
7 A. Wiza, Atrakcje turystyczne w kontekście współczesnej turystyki, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI 
wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, red. S. bosiacki, J. Grella, 
Poznań 2004, s. 195.
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w Waszyngtonie), ale przyciąga odwiedzających ze względu na swój wiek i zna-
czenie historyczne. Jednocześnie jego cechą szczególną jest trwała niepowtarzal-
ność. Niektórych atrakcji kulturowych nie można natomiast nazwać walorami, 
ponieważ powstały dla celów turystycznych – np. Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud w Londynie, Disneyland na Florydzie czy wioska Hobbitów 
w Sierakowie Sławieńskim. ich niepowtarzalność jest z reguły tylko czasowa, po-
nieważ w dowolnym miejscu i czasie mogą powstać ich substytuty (imitacje)�.

Należy podkreślić, że tylko atrakcje kulturowe (nie walory) są motywem po-
dróży uczestników turystyki kulturowej. Ta ostatnia (ang. cultural tourism, he-
ritage tourism) jest właśnie definiowana jako wszelkie formy przemieszczania 
się osób do szczególnych atrakcji kulturowych zlokalizowanych poza miejscem 
stałego zamieszkania�, po to, aby poszerzyć wiedzę o kulturowym dziedzictwie 
oraz o współczesnych osiągnięciach materialnych i duchowych człowieka. Obej-
muje ona głównie: zwiedzanie miast, miejsc ważnych kulturowo (tj. o wartości 
artystycznej, historycznej czy religijnej), często w połączeniu z wycieczkami po 
sanktuariach, muzeach, galeriach, wystawach, wyjściami do teatru, filharmonii, 
opery, uczestnictwem w misteriach, spektaklach artystycznych i innych wyda-
rzeniach kulturalnych, jak również z obcowaniem z miejscową ludnością. Ściśle 
wiąże się ona z turystyką poznawczą (krajoznawczą), przy czym jest pojęciem 
węższym, gdyż dotyczy tylko szeroko rozumianej kultury (nie przyrody).

krakoWska kulTura magnesem przyciągaJącym TurysTóW

Kraków, miasto będące żywym pomnikiem świetnej przeszłości Polski, uzna-
ny został w 2000 roku za Europejską Stolicę Kultury, w 2006 roku został wymie-
niony jako jedno z pięciu najbardziej popularnych miast Europy, w 2007 roku 
zaś nazwano go najmodniejszym miastem świata (według amerykańskiej agencji 
internetowej Orbitz, wyznaczającej trendy w turystyce światowej)�0. Także Pola-
cy wskazali Kraków w 2008 roku jako najbardziej atrakcyjne pod względem tu-
rystyki miasto Polski��, a w 2009 roku w badaniu wizerunku marek terytorialnych 
– jako najbardziej magnetyczne miejsce w naszym kraju�� (zob. rys. 2.). 

8 Podobne stanowisko prezentuje m.in. J. Majewski, Atrakcja turystyczna jako produkt, [w:] Turystyka 
wiejska i rozwój lokalny, red. J. Majewski, b. Lane, Poznań 2001, s. 102.
9 Cultural Tourism in Europe, red. G. Richards, Wallingford 1996, s. 24.
10 Kraków, http://www.gradnis.biz/poland/krakow.htm (11.09.2009).
11 Wg agencji Synovate, prowadzącej badania na zlecenie PART. Szerzej: Małopolska i Kraków liderem 
pod względem atrakcyjności turystycznej, http://www.tur-info.pl/p/ak_id,20298,,krakow,malopolska,gda
nsk,najatrakcyjniejszy_turystycznie_region_polski,agencja.html (27.09.2009).
12 Wyniki pierwszego w Polsce całościowego badania wizerunku marek terytorialnych „Magnetyzm pol-
skich miast”, przeprowadzonego w 2009 r. przez zespół bAV Consulting (Young and Rubicam brands) 
oraz agencję Kb Pretendent. Szerzej na temat metodologii badań: Wizerunek Krakowa na XIX Forum 
Ekonomicznym w Krynicy, brandAsset Valuator Newsletter 2009, 11: http://war56ex01.pl/magnetyzm-
miastblog/index.php/category/newsletter-nr-11 (27.11.2009).
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Rys. 2. Najbardziej atrakcyjne miejscowości w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Siła…, 2009.

Na ten wizerunek Krakowa składa się zarówno jego unikalność i ogólna atrak-
cyjność (siedem jej składowych to: atrakcyjność turystyczna, biznesowa, komfort 
życia, natura, dziedzictwo historyczne, kultura oraz sport), jak również reputacja, 
czyli szacunek, zaufanie i budowana w dłuższym okresie wiedza o nim. Miasto 
zostało ponadto ocenione najwyżej ze względu na atrakcyjność turystyczną (zob. 
rys. 3.), przy czym brano pod uwagę między innymi zdolność przyciągania ofer-
tą turystyczną (w rankingu liczby i atrakcyjności zabytków historycznych, bazy 
noclegowej i gastronomicznej, bezpieczeństwa oraz prestiżu).

Rys. 3. Atrakcyjność turystyczna obszarów Polski – 5 top & last

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wizerunek…, 2009.
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Nic zatem dziwnego, że Kraków odwiedza z roku na rok coraz większa licz-
ba gości��. Dowodzi tego analiza informacji pozyskanych z badań ankietowych 
przeprowadzonych w dawnej stolicy Polski�� w ii i iii kwartałach lat 2003–2008�� 
(zob. rys. 4.). 

Rys. 4. Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w latach 2003–2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT i iPSOS.

Ważnym magnesem przyciągającym odwiedzających do grodu Kraka jest 
kultura. Kraków to niewątpliwie kulturalna stolica Polski współtworząca kulturę 
Europy (przez wieki nazywano go Atenami Północy czy też drugim Rzymem16). 
Zresztą wyniki wspomnianych wcześniej badań wizerunku marek terytorialnych 
jak najbardziej to potwierdzają – w rankingu stworzonym ze względu na boga-
ctwo i jakość oferty kulturalnej Kraków zajmuje także pierwsze miejsce (m.in. 

13 Wyjątkiem w tym względzie był tylko rok 2008, kiedy to zanotowano spadek liczby odwiedzających 
– o 7,57%. Zob.: K. borkowski, T. Grabiński, L. Mazanek, R. Seweryn, A. Wilkońska, Badanie ru-
chu turystycznego w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, Kraków 2008, http://www.bip.krakow.
pl/?sub_dok_id=19949 (11.09.2009), s. 31. 
14 Projekt finansowany z budżetu Miasta Krakowa, realizowany w latach 2003–2006 i w 2008 r. przez 
Międzyuczelniany Zespół Ekspertów Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a w 2007 – przez iPSOS 
w Warszawie.
15 W 2003 r. ankietą objęto 1743 osoby, w 2004 – 2952 osoby, w 2005 – 4023 osoby, w 2006 – 3242 
osoby, w 2007 – 3022 osoby i w 2008 – 3285 osób. Szerzej na temat metodologii badań: R. Seweryn, 
M. Pociecha, L. Mazanek, A. Wilkońska, M. Grzywa, Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 
2003. Raport końcowy, pod kier. K. borkowskiego, Kraków 2003, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_
id=19949 (11.09.2009), s. 3–6; T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, 
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004. Raport końcowy, pod kier. K. borkowskiego, 
Kraków 2004, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.09.2009), s. 4–5; T. Grabiński, R. Se-
weryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, J. Kobus, Badanie ruchu turystycznego w Krako-
wie w roku 2005. Raport końcowy, pod kier. K. borkowskiego, Kraków 2005, http://www.bip.krakow.
pl/?sub_dok_id=19949 (11.09.2009), s. 6–7; T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, 
A. Wilkońska, Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2006. Raport końcowy, pod kier. K. bor-
kowskiego, Kraków 2006, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.09.2009), s. 4–6; K. Mi-
chalak, Ł. Toruń, K. Woźniak, M. Pruchniewicz, Ruch turystyczny w Krakowie w 2007 r. Raport z badań, 
pod kier. G. Synowskiego, Warszawa 2007, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.09.2009), 
s. 11; Badanie … 2008, s. 4–7. 
16 M.in. dlatego, że już w XV wieku Kraków był silnym ośrodkiem życia religijnego, siedzibą biskupów 
oraz licznych klasztorów i grobów wielu świętych. Szerzej: J.M. Małecki, Historia Krakowa dla każde-
go, Kraków 2007, s. 83–87.
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jako ośrodek życia kulturalnego, miejsce wielu inspiracji intelektualnych czy in-
teresujących propozycji o charakterze rozrywkowym) (zob. rys. 5.).

Rys. 5. Atrakcyjność kulturalna miejscowości w Polsce – 5 top & last

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wizerunek…, 2009.

Jeden z najwybitniejszych polskich publicystów – Wilhelm Feldman – pisał: 
„Kto chce poznać duszę Polski – niech jej szuka w Krakowie…”��. Nie bez przy-
czyny zatem Kraków jako jedyne miasto w Polsce ma prawo używać w herbie 
godła państwa polskiego. Można tu podziwiać wiele z narodowych pamiątek 
– interesujących zabytków architektury, historii i nauki (Zespół Starego Miasta 
wraz z Kazimierzem został nawet zaliczony przez UNESCO do największych 
skarbów dorobku ludzkości) oraz dzieł sztuki (prezentowanych w licznych mu-
zeach, galeriach i na wystawach). Tutaj również tworzą i debiutują najwybitniejsi 
współcześni artyści, a młodzież kształci się na znakomitych uczelniach. Prężnie 
działają też krakowskie instytucje kulturalne – na ich scenach rokrocznie odby-
wa się wiele premier o międzynarodowym znaczeniu (zarówno sztuk klasycz-
nych, dramatów, jak i komedii). W Krakowie wciąż żywa jest ponadto tradycja 
przekazywana z pokolenia na pokolenie – „wianki”, Lajkonik, Rękawka, Emaus 
itd. Nie bez znaczenia pozostają współczesne osiągnięcia kulturalne – kongresy, 
imprezy, koncerty, festiwale (np. Kultury Żydowskiej na Kazimierzu, Krakowski 
Festiwal Filmowy, Krakowskie Zaduszki Jazzowe, Wielkanocny Festiwal beet-
hovena, Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”, Festiwal Te-
atrów Ulicznych), targi i aukcje, oddające atmosferę nowoczesnej metropolii��. 
Ogromnym powodzeniem cieszą się także nowe cykliczne projekty, na przykład 
Krakowskie Noce, w tym zorganizowana po raz pierwszy w 2007 roku Noc Te-
atrów (wzorowana na pomyśle ogromnie popularnej w Europie Nocy Muzeów), 
w 2008 roku – Noc Sakralna, a w 2009 roku – Noc Poezji. Ważną częścią kultury 
jest nadto liczna i stojąca na wysokim poziomie sieć krakowskich lokali gastro-

17 M. Rożek, Zwiedzamy Kraków w trzy dni, Kraków 2008, s. 8.
18 Szerzej: R. Seweryn, Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa (w oparciu o wyniki badań ru-
chu turystycznego), [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, 
M. Przydział, Rzeszów 2006, s. 554–556.
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nomicznych, w których, oprócz tradycyjnych polskich przysmaków oraz potraw 
kuchni wielu narodów, nie brakuje ciekawej rozrywki (np. występy kabaretów, 
muzyka na żywo��). Nie sposób pominąć także świeckich i sakralnych obiektów 
kultury, ważnych dla odwiedzających Kraków uczestników etnicznej turystyki 
żydowskiej (m.in. na Kazimierzu: bożnica izaaka, bożnica Wysoka, Synagoga 
Tempel, Synagoga Kupa, czy w rejonie ulicy Szerokiej: bożnica Stara z Muzeum 
Historii i Kultury Żydów Krakowskich, Synagoga i cmentarz Remuh, Synagoga 
Popera) oraz niemieckiej (kościół św. barbary, instytut Goethego czy „Dom No-
rymberski”)�0. Trudno nie wspomnieć również o tym, że Kraków nazywany jest 
miastem kościołów (gdyż wieże kościelne stanowią ważny element jego archi-
tektury), będących często schronieniem relikwii świętych i błogosławionych��. 
Kulturę religijną Krakowa tworzyły od wieków miejsca kultu łaskami płynących 
obrazów i figur, a uroku przydawały jej niezwykłe ceremonie związane z prze-
żywaniem roku liturgicznego. Stąd też miasto stanowiło od zarania dziejów cel 
licznych pielgrzymek, a obecnie wzbogaca się o coraz to nowe miejsca masowo 
odwiedzane przez gości z kraju i zza granicy – pałac arcybiskupi (dawna siedziba 
kardynała Karola Wojtyły ze sławnym oknem papieskim, w którym pojawiał się 
on już jako papież Jan Paweł ii na spotkaniach z młodzieżą)�� czy Łagiewniki 
(miejsce pochówku św. Faustyny Kowalskiej i ośrodek kultu Miłosierdzia bo-
żego).

goście z Włoch W krakoWie

W pierwszej piątce państw, z których przyjeżdża do Krakowa najliczniejsza 
grupa odwiedzających, znajdują się Włochy. Obywatele tego kraju należą do gru-
py średnio aktywnych turystycznie – tylko około 50% ludności w wielu 15 lat 
i więcej uczestniczy w turystyce (podczas gdy wśród Niemców odsetek ten wy-
nosi ponad 80%, a wśród Norwegów – ponad 70%). Pomimo tego liczba podróży 
mieszkańców Włoch zwiększała się sukcesywnie w latach 2003–2006 i odnosiło 
się to zarówno do ruchu krajowego, jak i zagranicznego (zob. rys. 6.). Należy od-
notować, że aż 83% Włochów podróżuje jedynie po swoim kraju, a zatem średnio 
tylko co szósty dorosły obywatel wyjeżdża za granicę. Nie przekłada się to jednak 
na liczbę zagranicznych podróży – Włochy sytuują się pod względem turystyki 
wyjazdowej na czwartym miejscu w Europie (po Niemczech, Wielkiej brytanii 

19 Szerzej: R. Seweryn, Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju, [w:] Turystyka w ujęciu 
podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Poznań 
2006, s. 96–101.
20 Szerzej: R. Seweryn, Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2008, 788, s. 59–64.
21 Szerzej: R. Seweryn, Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki 
badań ruchu turystycznego), [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, Gdańsk 2005, s. 302–303.
22 W XXi wieku Kraków stał się znany całemu światu jako miasto papieskie.
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i Francji). Warto ponadto zauważyć, że Włosi najczęściej uprawiają turystykę 
o charakterze wypoczynkowym (około 68%)23. 

Rys. 6. Liczba podróży turystycznych mieszkańców Włoch w latach 2003–200624

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tourism…, 2008, s. 77.

W Krakowie goście z Włoch tworzą rokrocznie relatywnie dużą grupę, bo ok. 
8% wszystkich odwiedzających turystów zagranicznych (zob. rys. 7.). 

Rys. 7. Struktura narodowa przyjazdów gości zagranicznych do Krakowa w latach 2003–2008 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT i iPSOS.

Przyczyniają się do tego nie tylko liczne i urozmaicone krakowskie walory 
turystyczne (w tym między innymi Dom Włoski przy Rynku Głównym i Włoski 
instytut Kultury przy ulicy Grodzkiej organizujący liczne imprezy kulturalne), 
ale także odpowiednia infrastruktura noclegowa i gastronomiczna (w tym obec-
nie 19 włoskich restauracji) oraz dobrze rozwinięta sieć połączeń drogowych 
23 Tourism Statistic, Luxembourg  2008, s. 44.
24 W 2007 r. nastąpił 9% wzrost, a w 2008 miała miejsce stagnacja w zakresie liczby zagranicznych po-
dróży Włochów. bardziej szczegółowe dane są publicznie niedostępne i ich pozyskanie jest bardzo kosz-
towne (ok. 2 tys. €).
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i lotniczych z wieloma włoskimi miastami. Z pewnością nie bez znaczenia po-
zostaje współpraca pomiędzy Krakowem a Mediolanem (umowa podpisana 
w 2001 r., a umowa o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych w 2003 r.), 
Florencją (umowa podpisana w 1985 r., potwierdzona w 1987 r.) i Rzymem 
(współpraca nawiązana w 2008 r., a umowa podpisana w 2009 r.). W wyniku 
tych porozumień��: 

– corocznie do Krakowa (i pobliskiego Oświęcimia) przyjeżdża z wizytą stu-
dyjną młodzież ze szkoły hebrajskiej w Mediolanie;

– zorganizowane zostały cztery wyprawy z Rzymu do Krakowa pod hasłem 
„Płomień Lolka” celem uczczenia pamięci papieża Polaka;

– w 2003 roku w Mediolanie odbyła się wieloaspektowa prezentacja Krakowa 
pod hasłem „Tydzień Krakowa w Mediolanie”, mająca duże znaczenie promocyj-
ne dla miasta; bardzo ważnym punktem programu kulturalnego tego wydarzenia 
była ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa poświęcona polskiemu pa-
pieżowi: „Kraków Jana Pawła ii. Tryptyk Polski”;

– w 2006 roku miała miejsce prezentacja Krakowa we Florencji, podczas któ-
rej otwarto wystawę „Totus Tuus. Jan Paweł ii”, na którą składały się zdjęcia 
Krakowa oraz przedmioty związane z kolejnymi etapami życia Karola Wojtyły, 
przyszłego papieża Polaka (m.in. toga profesorska i narty);

– w 2005 roku i 2008 roku Kraków promował się podczas targów turystycz-
nych biT w Mediolanie. Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudziła 
dzielnica Kazimierz oraz baza noclegowa, spośród okolic miasta zaś –  Wieliczka, 
Pieskowa Skała i Oświęcim.

Pomimo dużych zalet Krakowa jako miejsca docelowego podróży (nie tylko 
w celach kulturowych, ale także biznesowych czy towarzyskich itp.), liczba od-
wiedzających z Włoch, po istotnym wzroście w 2004 roku (o 163,49%) i okresie 
stagnacji w latach 2005–2006, w ostatnim czasie (2008) uległa zmniejszeniu 
(zob. rys. 8.). 

Rys. 8. Szacunkowa liczba przyjazdów gości z Włoch do Krakowa w latach 2003–2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT i iPSOS.

25Kraków otwarty na świat, http://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat (27.11.2009).
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Spadek ten wydaje się dość znaczny (o 21%), ale należy uwzględnić tutaj 
dwie kwestie. Po pierwsze, w 2007 roku badania prowadziła inna firma i w wielu 
wypadkach wyniki okazują się nieporównywalne. Gdyby zatem ten rok pominąć, 
to w odniesieniu do 2006 zmniejszenie wynosiłoby tylko 3,75%, co oznaczałoby 
dalszą stabilizację liczby włoskich turystów w Krakowie (na poziomie 150–160 
tys. osób). Po drugie, spadek w 2008 roku nie odnosił się tylko do przybyszów 
z Włoch. Już bowiem w pierwszym kwartale tego roku (a zatem jeszcze przed 
ujawnieniem się kryzysu ekonomicznego) zarówno krakowscy hotelarze, jak 
i restauratorzy sygnalizowali zmniejszenie się liczby gości w mieście. Potwier-
dziły to dane Urzędu Statystycznego w Krakowie, rejestry zwiedzających Kopal-
nię Soli w Wieliczce, jak również informacje z Portu Lotniczego Kraków-balice. 
Przyczyn zaistniałej sytuacji może być kilka (m.in. rosnące okresowo ceny paliw, 
masowe imprezy sportowe – Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii, igrzyska Olimpij-
skie w Pekinie – przyciągające turystów w inne miejsca). Wydaje się jednak, że 
najsilniejszą rolę odegrał czynnik ekonomiczny, to jest umocnienie się polskiej 
złotówki, a tym samym wzrost realnych cen krakowskich dóbr oraz usług tury-
stycznych i paraturystycznych��. W efekcie w 2008 roku do Krakowa przybyło 
o 14% mniej cudzoziemców niż rok wcześniej.

moTyWy WizyT TurysTóW Włoskich W krakoWie 
Analizując cele przyjazdów gości z Włoch do dawnej stolicy Polski, nale-

ży stwierdzić, że ewidentnie na czoło wysuwa się motyw kulturowy w postaci 
chęci zwiedzenia zabytków – 76–91% (zob. rys. 9.). Na drugim miejscu plasuje 
się (zgodnie z wcześniej wskazanymi preferencjami turystycznymi Włochów) 
wypoczynek (59–82%). Na szczególną uwagę zasługuje jednak inny z moty-
wów kulturowych – religia, który od 2005 roku, czyli od śmierci papieża Pola-
ka, zajmuje trzecie miejsce w hierarchii ważności. Zresztą sukcesywnie w cały 
badanym okresie miał miejsce przyrost odsetka odwiedzających z Włoch de-
klarujących religijny cel wizyty w Krakowie – oczywiście największy w 2005 
roku (o 22,23 pkt %), ale także niewiele mniejszy w 2008 roku (o 20,22 pkt %). 
Znacznemu ograniczeniu ulegał natomiast udział rozrywki (zwłaszcza w 2005 
roku – o 14,57 pkt %), lokującej się początkowo na trzeciej pozycji, a następnie 
zajmującej czwarte miejsce z około 17% udziałem. Na marginesie warto pod-
kreślić relatywnie duże, aczkolwiek zmniejszające się (z 25,76% do 10,19%) 
znaczenie motywu handlowego w przyjazdach włoskich gości do Krakowa, co 
potwierdza wcześniejszą tezę o stopniowym umacnianiu się polskiej złotówki 
(zakupy stawały się coraz mniej opłacalne). 

26 R. Seweryn, Wyzwania dla sektora usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości (na przy-
kładzie miasta Krakowa), „Handel Wewnętrzny”, maj 2009, s. 95–96.
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Rys. 9. Cele przyjazdu turystów z Włoch do Krakowa w latach 2003–2006 i 200827

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT.

Jeszcze wyraźniej widać wzrost znaczenia religijnych motywów kulturo-
wych wśród przybywających do miasta gości z Włoch, gdy prześledzona zosta-
nie struktura głównych celów wizyty (zob. rys. 10.). 

Rys. 10. Główne cele przyjazdu turystów z Włoch do Krakowa w latach 2003–2006 i 2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT.

27 badania w 2007 r. prowadziła firma iPSOS, która, poza raportem: K. Michalak, Ł. Toruń, K. Woźniak, 
M. Pruchniewicz, dz. cyt., nie udostępniła bardziej szczegółowych danych.
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Otóż, jeżeli w roku bazowym żaden z Włochów nie deklarował, że religia jest 
dla niego motywem najważniejszym, to w latach kolejnych odsetek wskazujących 
cel sakralny zwiększał się sukcesywnie (odpowiednio o 7,04 pkt %, 4,15 pkt %, 
8,12 pkt % i o 34,39 pkt %), aby w ostatnim badanym roku okazać się już wielkoś-
cią dominującą (prawie 54%). Ewidentnie zmniejszał się natomiast od 2005 roku 
udział włoskich odwiedzających, dla których świecki motyw kulturowy – zwiedza-
nie zabytków – był najistotniejszy (odpowiednio o 17,87 pkt % i o 24,75 pkt %).

aTrakcJe kulTuroWe krakoWa WskazyWane przez 
odWiedzaJących z Włoch 

Po to, aby dodatkowo potwierdzić dominujące znaczenie sakralnych celów 
kulturowych w przyjazdach gości z Włoch do dawnej stolicy Polski przeanalizo-
wano odpowiedź na pytanie: Co było dla Pani/Pana największą atrakcją podczas 
pobytu w Krakowie? Analiza wyników pozwala zauważyć, że przez pierwsze trzy 
lata największe emocje wzbudziły (zob. rys. 11.): Rynek Główny (z kościołem 
Mariackim i obrazem Wita Stwosza, Ratuszem, Sukiennicami, swoistą atmosfe-
rą, teatrami ulicznymi) oraz Wawel (wzgórze, zamek i jego komnaty z arrasami, 
Katedra). W roku bazowym popularność tego ostatniego była największa (prawie 
50%), a w dwóch kolejnych ustąpił on pierwsze miejsce w hierarchii krakowskie-
mu Rynkowi (odpowiednio ponad 37% i 56%). 

Rys. 11. Największe atrakcje Krakowa wskazywane przez turystów z Włoch w latach 2003–2006 
i 2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT.
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Od 2006 roku coraz większym zainteresowaniem cieszyła się inna krakow-
ska atrakcja – Sanktuarium bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Ten walor 
kulturowy w 2006 roku był drugi co do częstotliwości wskazań (prawie 1/4), 
a w 2008 roku okazał się nawet najistotniejszy – 1/3 gości z Włoch uznała go za 
największą atrakcję miasta. Stopniowemu zmniejszeniu ulegała natomiast rola 
walorów świeckich – Wawel tracił popularność sukcesywnie z roku na rok (od-
powiednio o 11,92 pkt %, o 9,02 pkt %, o 8,68 pkt % i o 0,48 pkt %), a znaczenie 
Rynku Głównego zaczęło spadać od 2006 roku (odpowiednio o 19,68 pkt % 
i o 11,32 pkt %). 

Warto dodać, że w 2006 roku wśród deklaracji Włochów pojawił się nowy 
sakralny walor kulturowy – ulica Franciszkańska z kurią i oknem papieskim 
(4,48%), a w 2008 roku jeszcze dodatkowo Szlak Jana Pawła ii (4,04%). Należy 
ponadto zauważyć, że w ramach tzw. innych atrakcji turystycznych Krakowa od 
2006 roku wskazywanych było kilka elementów sakralnych, między innymi szlak 
św. Stanisława, Kościół Dominikanów, opactwo cystersów w Mogile i benedyk-
tynów w Tyńcu.

podsumoWanie

Sakralne elementy kultury od zawsze były istotną atrakcją turystyczną. Już 
w starożytności liczni Grecy czy Egipcjanie pielgrzymowali do świątyń swoich 
bogów (do Delf i do Abydos), a od średniowiecza chrześcijaństwo stało się jed-
nym z najważniejszych dostawców turystyki��. Nie dziwi zatem fakt, że pierw-
szym szlakiem kulturowym Rada Europy uznała Drogę Pielgrzymkową św. Ja-
kuba, obejmującą Santiago de Compostela i Via Francigena��. 

Jeśli chodzi o atrakcje kulturowe Krakowa, to już na początku XX wieku 
włoski polityk i dyplomata Galeazzo Ciano w swoich Pamiętnikach pisał o nich 
tak: „Posągi i pałace, które im wydają się bardzo wspaniałe – dla nas, Włochów, 
są bez większej wartości”�0. Stwierdzenie to weryfikuje się obecnie w praktyce, 
gdyż dla turystów z Włoch bardziej interesującymi atrakcjami kulturowymi Kra-
kowa okazują się nie zabytki świeckie (które pełnią tylko funkcje uzupełniające), 
ale walory sakralne. Stąd też te ostatnie, urzeczywistniane w różnych wersjach, 
mogą przyczyniać się do poprawy jakości oferty nie tylko dla turystyki religij-
no-pielgrzymkowej, ale także dla innych rodzajów wizyt – wypoczynkowych, 
tranzytowych, edukacyjnych czy etnicznych. 

28 K. Podemski, Turystyka kulturowa dla każdego, [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką 
kulturową, red. M. Kazimierczak, Poznań 2008, s. 9.
29 Zob.: K. buczkowska, Szlaki kulturowe Europy, [w:] Dziedzictwo kulturowe i turystyka w Europie XXI 
wieku – dystanse i przenikanie kultur, red. T. Sudzieniecki, Gdynia-Lubieszynek 2009, s. 21.
30 G. Ciano, Pamiętniki 1939–1943, Warszawa 1991. 
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absTracT

Cultural preferences of Italian tourists coming 
to Krakow – sacrum or profane?

The purpose of this paper is to attempt to answer the question: What is the 
most important cultural motive for arrivals of citizens of italy to one of the most 
important tourist cities in Poland, Krakow – religion or monuments and contem-
porary events? The theoretical part of the work is focused on tourist amenities, 
specifying among them the elements of material and immaterial culture, which 
are predisposed to being transformed into tourist attractions. Next, the tourist and 
cultural meaning of Krakow is identified and the main anthropogenic secular and 
sacred amenities of this city are characterized. The results of the research of tour-
ist traffic carried out in Krakow in 2003–2008 are the empirical part of the work. 
The motives of the italian tourist arrivals to the city are analysed on the basis of 
this research and the most important (according to them) tourist attractions of the 
city are presented.
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WykorzysTanie dziedzicTWa eTnicznego 
huculszczyzny W kreoWaniu produkTu 

TurysTycznego regionu karpackiego

WsTęp

Ukraińskie Karpaty od dawna przyciągają podróżników swoimi wspaniałymi 
krajobrazami, czystym górskim powietrzem oraz rozmaitymi możliwościami wy-
poczynku. Każdy podróżny, który przyjeżdża w Karpaty, doświadcza tych wspa-
niałych walorów, poznaje bogate etnograficzne dziedzictwo górali ukraińskich, 
delektuje się ich kulturą, duchowością, gościnnością oraz ma możliwość udziału 
w różnych imprezach turystycznych. Karpaty to ziemia owiana starymi legenda-
mi i mitami, ukołysana dźwiękiem trembit – prawdziwy skarbiec starodawnych 
zwyczajów, obrzędów i tradycji. 

Atrakcyjność turystyczna regionu jest związana przede wszystkim z przyrod-
niczymi i geograficznymi warunkami Gór Karpackich, nienaruszoną przyrodą 
oraz oryginalną kulturą górali ukraińskich (bojków, Łemków i Huculi). Wymie-
nione elementy składają się na czynniki sprzyjające rozwojowi turystyki i rekrea-
cji. Jednak dzisiaj trudno jest przyciągnąć turystę dzięki naturalnym krajobrazom, 
pięknym widokom itd. W związku z tym coraz większego znaczenia nabierają 
historyczne i etnograficzne atrakcje Karpat Ukraińskich.

charakTerysTyka huculszczyzny

Zamieszkujące tereny Karpat Ukraińskich grupy etnograficzne Huculi, boj-
ków i Łemków obok wielu cech wspólnych posiadają specyficzne osobliwości 
kulturowe. Ponieważ rolnictwo i hodowla bydła z dawien dawna nie mogły za-
spokoić całości ich potrzeb życiowych, mieszkańcy gór uprawiali rzemiosła do-
datkowe – warzyli sól, rąbali i spławiali las, wytwarzali drewniane przedmioty 
gospodarstwa domowego, tkali płótno, wyprawiali skóry. Oryginalna sztuka lu-
dowa górali w postaci wyrobów z metalu, drewna, skóry, wełny i gliny oraz sny-
cerstwa, haftowania, tkactwa, produkcji dywanów, stanowi syntezę tradycyjnej 
materialnej i duchowej kultury narodu.  



Na Ukrainie Huculi zamieszkują zachodnie tereny kraju przy granicy z Ru-
munią, należące do rejonów najbardziej oddalonych od miast obwodowych – ra-
chowskiego, werchowyńskiego, putylskiego, nadwórniańskiego, kosówskiego 
oraz miasta Jaremcza. Tylko rejony werchowyński i putylski oraz miasta Jaremcza 
są zupełnie huculskie. Huculi zamieszkują także większą część rejonu rachow-
skiego (z wyjątkiem kilku wsi), natomiast tereny reszty wymienionych jednostek 
administracyjnych są zamieszkane przez Hucułów tylko częściowo�.

Pod względem geograficznych Huculszczyzna jest położona w środkowej 
części Europy (punkt, który znajduje się w zachodniej części Huculszczyzny, 
dziewiętnastowieczni austriaccy geodeci uważali za centrum kontynentu, o czym 
dzisiaj przypomina odpowiedni znak w Diłowym koło Rachowa). 

Obszar Huculszczyzny kształtem powtarza konfigurację Karpat Wschodnich, 
rozciągając się od południowego zachodu na południowy wschód na 146 km oraz 
od północnego wschodu na południowy zachód na 81 km (wzdłuż linii Kosów 
– Ruskowa). Powierzchnia Huculszczyzny wynosi 6,5 tysiąca km2. Ukraińska 
część Huculszczyzny stanowi 80% jej łącznej powierzchni. Ciągnie się od pół-
nocnego zachodu na południowy wschód (wzdłuż linii wiosek bystrzyca – Sela-
tyn) na 110 km oraz od północnego wschodu na południowy zachód (wzdłuż linii 
wiosek Szeszory – Chmelów) na 78 km, zajmując powierzchnię 5,2 tysiąca km2 
(0,9 % łącznej powierzchni kraju).

W obrębie Huculszczyzny tradycyjnie wyodrębnia się trzy części historyczno-
-geograficzne: halicką – w granicach obwodu iwanofrankowskiego o powierzch-
ni 2,8 tysiąca km2 (53% powierzchni  krainy); zakarpacką — w granicach obwodu 
zakarpackiego o powierzchni 1,5 tysiąca km2 (30 % powierzchni  krainy), oraz 
bukowińską, która wchodzi w skład obwodu czerniowieckiego, o powierzchni 
0,9 tysiąca km2 (17 % powierzchni krainy).

Huculi posługują się gwarą języka ukraińskiego, stworzyli własną architek-
turę drewnianą i słyną jako doskonali budowniczowie. Zachowali oni zwyczaje 
i obrzędy, których korzenie sięgają pradawnych czasów. Ponadto słyną z tradycyj-
nych potraw, bardzo pożywnych, ekologicznych i zdrowych (na przykład kulesza 
i banusz z mąki kukurydzianej, ukwaszone w osobliwy sposób mleko – huślanka, 
słony ser – bryndza, oraz dania z grzybów leśnych)�.

Perłą krainy Hucułów jest Ziemia Kosowska. Jej historia świadczy, że od nie-
pamiętnych czasów żyli tutaj utalentowani ludzie, których dzieła oczarowywały 
świat. Mistrzowie pędzla i dłuta, gliny i metalu, produkcji narzut i tkactwa deli-
katnym dotknięciem ręki tworzą dzieła sztuki, których energia wywyższa istotę 
bytu oraz zbliża człowieka i przyrodę.  

1 М. Лаврук, A. Мельник, І. Ковальчук, Природні умови і ресурси Гуцульщини, b кн. М. Домашевсь-
кий, Н. Библюк, Історія Гуцульщини, Львів „Логос”, 1999.
2 М. Лаврук, Гуцули українських Карпат (етнографічне дослідження), Львів, Видавничий центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 2005.
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Już na początku XX wieku Kosów był popularnym miasteczkiem uzdrowi-
skowym, do którego na wypoczynek przyjeżdżali goście z całej Europy. Wczaso-
wiczów zachwycają pachnące lasy, jedwabna trawa, srebrne wodospady i górskie 
powietrze.  

Na terenie Ziemi Kosowskiej znajduje się 13 ośrodków turystyczno-rekrea-
cyjnych, miłośników zimowego wypoczynku przyjmują trzy ośrodki narciarskie, 
a ponad 200 wiejskich gospodarzy serdecznie zaprasza wczasowiczów do swoich 
domów. Do dyspozycji turystów pozostaje 17 muzeów, 12 tras turystycznych 
i wycieczkowych, 4 hotele, 1 camping, 3 sanatoria i 37 zabytków przyrody. 

Możliwość poznania przyrody i świata duchowego zapewniają coroczne 
międzynarodowe festiwale muzyki etnicznej i land artu w Szeszorach, „Wielka-
noc w Kosmaczu”, zjazdy pisankarzy, spotkania w pracowniach artystów ludo-
wych (tutaj turyści mogą własnoręcznie wytworzyć przedmiot artystyczny lub 
jego fragment) i salach wystawowych, udział w kolędowaniu bożonarodzenio-
wym, Małance�, wielkanocnym święceniu pokarmów; dźwięki trembit, cymba-
łów, skrzypiec, drymby� na weselu huculskim. Niezapomniane wrażenie sprawia 
kąpiel w czystych górskich rzekach z kaskadami wodospadów, podróże piesze 
i konne do najbardziej egzotycznych zakątków Karpat oraz wejście na najwyższy 
szczyt Karpat Ukraińskich – gorę Howerła (2061 m), opanowanie podstaw nauki 
wspinania, krajobrazowe loty samolotem sportowym Jak-52 oraz tęczowe kolory 
targu w Kosowie.

Na Czarnohorze – wysokogórskim obszarze Huculszczyzny i Karpat Ukraiń-
skich – występuje szereg unikatowych systemów przyrodniczych, które przycią-
gały i nadal przyciągają uwagę turystów. Czarnohora jest najwyższym pasmem 
w Karpatach Ukraińskich, jedynym łańcuchem łączącym wszystkie karpackie 
dwutysięczniki. Jest to najbardziej malownicza część Karpat i jedyne pasmo gór-
skie, gdzie zachowały się ślady zlodowacenia w epoce plejstocenu w postaci wi-
szących dolin, cyrków lodowcowych, amfiteatrów oraz innych polodowcowych 
form ukształtowania terenu.  

Pasmo czarnohorskie jest wyjątkowo cenne pod względem możliwości wy-
korzystania w celach rekreacyjnych. Obecnie Czarnohora jest rekreacyjną mekką 
ukraińskich samodzielnych turystów, miejscowych mieszkańców, turystów-spor-
towców i alpinistów oraz indywidualnych turystów z sąsiedniej Polski, Słowacji 
i Czech. 

W celu przyciągnięcia większej liczby turystów przygotowano siedem ofert 
inwestycyjnych, określono atrakcyjne tereny dla rozbudowy infrastruktury tury-
stycznej na 500 hektarach oraz w całości opracowano sześć nowych tras tury-
styczno-krajoznawczych.

3 Noworoczna biesiada, nieodmiennie związana z Nowym Rokiem według kalendarza juliańskiego. 
4 Huculski szarpany instrument muzyczny.
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Urok Huculszczyzny stanowi potężną podstawę szerokiego rozwoju branży 
turystycznej w tym regionie Ukrainy. W ciągu tylko pięciu ostatnich lat dzięki 
staraniom biznesmenów i inwestorów radykalnie zmieniło się oblicze biznesu tu-
rystycznego na Huculszczyźnie. Powstały wspaniałe hotele klasy średniej i wyso-
kiej, rozwinęła się sieć usługowa, podwyższyła się jakość obsługi turystów. Siłą 
napędową przemysłu turystycznego Huculszczyzny jest nowo utworzone  Rejo-
nowe Stowarzyszenie Turystyczne w Kosowie oraz turystyczne Wizyt-Centrum 
„Huculia”. Podstawowy zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje: udzielanie 
konsultacji i rad praktycznych przedstawicielom biznesu turystycznego w zakre-
sie opracowania produktów turystycznych; opracowanie i publikację materia-
łów informacyjnych (w tym folderów, broszur, informatorów i przewodników) 
o możliwościach wypoczynku w Karpatach; udział w międzynarodowych wysta-
wach branżowych i targach w celu prezentacji oferty turystycznej, badanie za-
interesowania regionem karpackim wśród potencjalnych partnerów; organizacja 
wyjazdów zapoznawczych dla operatorów podróży i komentatorów.  

W centrum obsługi Stowarzyszenia są przeprowadzane szkolenia i spotkania 
koordynacyjne z właścicielami gospodarstw turystycznych, przedstawicielami 
hoteli, pensjonatów i restauracji na temat organizacji i standaryzacji usług za-
kwaterowania i wyżywienia.  

Skomputeryzowana informacyjna baza danych Stowarzyszenia i Wizyt-Cen-
trum składa się ze zdjęć i tekstów, które pozwalają na zapoznanie się z agro-
turystyką w regionie, trasami turystycznymi, atrakcyjnymi zabytkami, kulturą, 
warunkami życia i sztuką artystów huculskich. 

informację w postaci elektronicznej, w tym w celu rozpowszechnienia, może 
uzyskać każda osoba zainteresowana. Stowarzyszenie opracowało witrynę inter-
netową. Komunikacja z większością zainteresowanych jednostek i osób odbywa 
się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zorganizowano szeroką akcję pro-
mocyjną. Dzięki pełnej poświęcenia pracy zespołu Stowarzyszenia i Wizyt-Cen-
trum „Huculia” Ziemię Kosowską co roku odwiedzają tysiące turystów z różnych 
obwodów Ukrainy oraz Francji, Polski, Kanady, USA i innych krajów świata.  

Od czasu założenia w drugiej połowie 1993 roku na Huculszczyźnie jednostki 
naukowej – Oddziału „Huculszczyzna” instytutu Ukrainoznawstwa Uniwersytetu 
im. T. Szewczenki w Kijowie (od 2000 roku – Oddział „Huculszczyzna” Na-
ukowo-badawczego instytutu Ukrainoznawstwa Ministerstwa Oświaty i Nauki 
Ukrainy), działalność wspierająca procesy odrodzenia narodowego i kulturowego 
oraz zachowania i rozwoju dziedzictwa etnokulturowego i historycznego tego 
obszaru opierają się na podstawach naukowych.   
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produkTy TurysTyczne huculszczyzny

Festiwale huculskie 

ХVii Międzynarodowy Festiwal Huculski, który w tym roku odbył się w mia-
steczku Wyżnica, ma już własną historię. Towarzystwo „Huculszczyzna” powsta-
łe w 1990 roku w celu odrodzenia kultury huculskiej zainicjowało międzynaro-
dowe festiwale huculskie, w ramach których przeprowadza się także konferencje 
naukowo-praktyczne, sympozja, zawody sportowe oraz imprezy młodzieżowe. 

Pierwszy Festiwal Huculski odbył się 27 września 1991 roku. Zorganizo-
wano go na małej połoninie Zapidok, na wierzchowinie, która od dawna służyła 
jako miejsce uroczystych zgromadzeń Hucułów i miała pociągającą atmosferę 
duchową, ponieważ nad nią, na wysokości 1221 metrów, stoi zagadkowy Pisany 
Kamień – pogańska świątynia naszych przodków. Pierwszy Festiwal Huculski 
rozpoczął się od ustawienia i poświęcenia krzyża, gdyż taki jest zwyczaj Hucu-
łów – każdą sprawę rozpoczynają z modlitwą, z błogosławieństwem Pańskim. 
Już pierwsza impreza miała charakter międzynarodowy, ponieważ wzięli w niej 
udział Huculi z Rumunii oraz delegacje i goście z Polski, Niemiec, Wielkiej bry-
tanii, USA i innych krajów. Od pierwszego roku istnienia Międzynarodowy Festi-
wal Huculski wędruje miastami i wioskami Karpat Huculskich i gromadzi coraz 
więcej wielbicieli.   

28 sierpnia 2009 roku rozpoczął się już osiemnasty Festiwal Huculski w sław-
nym miasteczku Wyżnica. Hasłem Festiwalu stały się słowa: „bądźmy mocni, 
trzymajmy się kupy, bo na boga, jesteśmy tego warci”. Po raz pierwszy od 30 lat 
na Czeremoszu spławiano darabę�, a do księgi rekordów Ukrainy trafiła 140-ki-
logramowa huculska kulesza� ugotowana na watrze�. Festiwal jest organizowany 
w celu zachowania tradycji rodu huculskiego, autentycznej pieśni, muzyki, tańca, 
obrzędów, przedstawień teatralnych oraz sztuki dekoracyjnej i stosowanej Hucul-
szczyzny bukowińskiej, halickiej i zakarpackiej, a także omówienia problemów 
rozwoju bukowińskiego regionu huculskiego na poziomie narodowym oraz przy-
ciągnięcia uwagi biznesu ukraińskiego, społeczeństwa oraz huculskiej diaspory.

Zachowaniu dziedzictwa etnokulturowego i historycznego Karpat sprzy-
ja także wydawanie pism: Karpacki Rezerwat biosfery wydaje „Zielone Kar-
paty”, Huculska Rada Pracowników Oświaty – „Huculską szkołę”, Oddział 
„Huculszczyzna” NbiU i Towarzystwo „Huculszczyzna” – „Huculszczyznę” 
i „Huculski kalendarz”. Przygotowały one ponadto nowe wydanie pięciotomowej 
monografii W. Szuchewycza „Huculszczyzna”, która ukazała się po raz pierwszy 
100 lat temu, lecz została zakazana przez reżim komunistyczny. W ostatnich la-
tach wydano wiele książek, folderów, fotoalbumów poświęconych historii miast, 
5 Tratwy.
6 Potrawa z mąki kukurydzianej.
7 Ognisko.
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poszczególnych rejonów, a nawet wiosek. Stanowią one ważne źródło poznania 
kultury i historii Hucułów oraz uświadomienia sobie konieczności zachowania 
i przekazania dziedzictwa przyszłym pokoleniom.

Wymienione wyżej oraz wiele innych przedsięwzięć organizowanych obec-
nie na Huculszczyźnie i w całym regionie karpackim w sposób istotny sprzyjają 
nie tylko zachowaniu dziedzictwa etnokulturowego i historycznego, lecz także 
rozwojowi  społecznemu, artystycznemu i duchowemu. 

Rzemiosła huculskie

Zarówno w ukraińskiej, jak i światowej sztuce ludowej honorowe miejsce zaj-
muje snycerstwo huculskie, które odznacza się wytwornymi ornamentami i wir-
tuozerskim wykonaniem. Huculskie rzeźby z drewna jako oryginalne prezenty 
wręczano cesarzowi Austro-Węgier Franciszkowi Józefowi, władcom państwa 
radzieckiego Stalinowi i breżniewowi oraz innym krajowym i zagranicznym 
przywódcom. Rzeźbione i inkrustowane wyroby huculskie eksponowano na wy-
stawach światowych  XiX–XX wieku, kupowały je do swych zbiorów największe 
muzea Ukrainy, Europy, Ameryki oraz właściciele kolekcji prywatnych. 

Artystyczne tkactwo Hucułów, w tym produkcja narzut i dywanów, to jesz-
cze jeden rodzaj rozwiniętego regionalnego rzemiosła, który w ciągu XX stulecia 
dostarczał piękne i niezbędne w gospodarstwie domowym wyroby z naturalnych 
surowców nie tylko Hucułom.  W kulturze artystycznej Ukraińców specyficznym 
zjawiskiem są ludowe hafty huculskie, których wzorce można znaleźć w zbiorach 
zarówno muzeów krajowych, jak i zagranicznych. Górale dekorowali i dekorują 
nim swoją odzież – koszule, keptary�, serdaki�, kapczury�0 itd., oraz przedmioty 
gospodarstwa domowego – ręczniki, chodniki, obrusy. 

Pod koniec XiX wieku znany badacz Huculszczyzny, W. Szuchewycz, opi-
sał 12 technik haftu huculskiego. Spośród nich najbardziej rozpowszechniona 
jest nizinka – jedna z najdawniejszych i najbardziej skomplikowanych technik 
haftowania, która osiągnęła najwyższy poziomu właśnie na Huculszczyźnie. 
Osobliwości ornamentalne haftu huculskiego – przewaga motywów geometrycz-
nych: rombów, kwadratów, kół, rozetek, krzyżów – także mają dawne pochodze-
nie i były wykorzystywane w sztuce Słowian Wschodnich już w X–Xiii wieku. 
Oryginalny „łekiczy” wzór wstawek kosmackich natomiast posiada wyłącznie 
lokalne pochodzenie. Kolejną cechą charakterystyczną haftu huculskiego jest 
polichromia. Hafciarki wykorzystywały całą gamę kolorów podstawowych oraz 
wiele odcieni, co w harmonijnym połączeniu z wzorem geometrycznym tworzyło 
dekoracyjne arcydzieło. 

8 Futrzana kamizelka.
9 Ciepła, krótka, sukienna odzież wierzchnia.
10 Rodzaj obuwia.
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Dobrą i pozytywną energię niesie w sobie odzież wykonana domowym spo-
sobem. Technikę dawnego tkactwa odrodzili mistrzowie Kosowskiego Państwo-
wego instytutu Sztuki Praktycznej i Dekoracyjnej. Artystyczne kreacje stworzo-
ne współcześnie pod wpływem huculskiego stylu może kiedyś zdobędą uznanie 
w świecie mody. Dzisiaj, jak setki lat temu, kobiety ozdabiają swe ubiory barwny-
mi bukowińskimi, zakarpackimi, huculskimi i pokuckimi haftami. Każdy z nich 
jest niepowtarzalny i swoisty, a wszystkie razem podobne do pysznego kwietnika. 
Koszule, ręczniki i poduszki kwitną tęczowymi kolorami haftów. Na nich moty-
wy hafciarskie przeplatają się z herdanami, wyszukanymi ozdobami z paciorków 
– sekrety ich wyrabiania przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

Z pokolenia na pokolenie przechodzi też sztuka rytualnego malowania wiel-
kanocnych pisanek. Powiada się, że pisanki oddziaływają swą mocą na los ich 
właścicieli – przywracają ludziom zdrowie, dostatek i miłość, dają ziemi urodzaj, 
a bydłu płodność.

Folklor huculski

Huculszczyzna wzbogaciła ukraińską kulturę etniczną w oryginalny gatunek 
pieśni – kołomyjkę, która nabrała tutaj szczególnego znaczenia. Kołomyjka jako 
jedna z najdawniejszych form pieśni jest najtrwalszym zjawiskiem folkloru ukra-
ińskiego, pozostając jednocześnie zawsze współczesną. Jej forma okazała się naj-
bardziej udana dla odzwierciedlenia bogatego życia ludowego Hucułów, którzy 
większość swoich pieśni śpiewają z motywem kołomyjkowym, w tym kołysanki. 
Ten rodzaj pieśni był i w pewnym stopniu pozostaje formą obcowania Hucułów 
przy stole świątecznym oraz w innych sytuacjach życiowych, w których bezpo-
średnio powstają kołomyjki. Na nitkę „różańca” kołomyjek od dawnych czasów 
i do dnia dzisiejszego nawleczono tysiące filozoficznych, patriotycznych, ero-
tycznych i obyczajowych kołomyjek huculskich, zapisanych  przez ukraińskich, 
polskich, rosyjskich i czeskich folklorystów.

Huculi byli twórcami jeszcze jednego fenomenu folklorystycznego Ukraiń-
ców – pieśni-kronik, które można usłyszeć w ich krainie również dzisiaj.  

Do klasyki sztuki ludowej Ukrainy należą popularne w kraju i za granicą 
tańce huculskie, które są wyrazem specyficznych warunków życia codziennego, 
historii oraz gwałtowności natury huculskiej. Najbardziej popularne tańce koło-
myjkowe i kołomyjkowo-kozaczkowe – „Czaban”, „Kołomyjka”, „Wierzchowi-
na”, „Hucułka”, „Gołąbka” – w interpretacji scenicznej wchodzą do repertuaru 
znanych ukraińskich zespołów tańca ludowego. Natomiast popularny taniec męż-
czyzn „Arkan”, w który są wplecione elementy huculskie, romańskie i tureckie, 
ze względu na swoją ekspresyjność jest chyba najbardziej charakterystycznym 
tańcem w ukraińskiej sztuce tanecznej.

Dobrze znana jest także huculska muzyka instrumentalna. Koloryt muzyczny 
Huculszczyzny tworzą lokalne instrumenty muzyczne – róg pastuszy, trembita, 
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tełynka, fłojara, drymba. Muzyka instrumentalna Hucułów w wykonaniu „kapeli 
weselnej” (analogicznej do „trzech muzyków” we wschodnich regionach Ukrainy), 
która tradycyjnie składa się z cymbałów, skrzypiec, sopiłki, bębna oraz, w zależ-
ności od miejscowości, także z innych instrumentów, jest wyjątkowa energiczna 
(pod tym względem nie ma odpowiedników na Ukrainie), prosta i naturalna. Wła-
śnie dlatego motywy huculskie od lat są wykorzystywane zarówno w utworach 
klasycznych (F. Kołessa, M. Kołessa, S. Ludkewicz, A. Kos-Anatolski, M. Skoryk 
i in.), jak i w piosenkach popularnych (М. Łeontowycz, W. iwasiuk. R. Sawycki, 
P. Dworski, M. Mozhowyj i in.). Na początku XXi wieku muzyka huculska dała 
życie najbardziej jaskrawym zjawiskom ukraińskiego show – „huculskim przebo-
jom” Rusłany Łyżyczko, takim jak Wiem i Dzikie tańce, wysoko cenionym przez 
publiczność nie tylko na Ukrainie, lecz także na całym świece. 

Na terenie Huculszczyzny na podstawie motywów lokalnej kultury nakręco-
no znany na całym świecie film fabularny Cienie zapomnianych przodków (1964), 
który zdobył nagrody na ponad stu festiwalach filmowych, oraz inne klasycz-
ne filmy ukraińskie: Ołeksa Dowbusz, Góry dymią, Annyczka, które uwieczniły 
oryginalność życia huculskiego oraz sprzyjały odrodzeniu ukraińskiego ducha 
narodowego.

Wesele huculskie

Wesele huculskie jest jak bajka. Nawet dzisiaj Huculi przestrzegają swoich tra-
dycji: wkładają ludowe stroje, ozdabiają uprząż koni. W dniu wesela narzeczonym 
towarzyszą bojarzy��, drużbowie, drużki, swityłki��, swatowie, starostowie. Wesele 
jest wypełnione wesołymi i smutnymi pieśniami, tańcami, grami, zabawami, żarta-
mi, kawałami. Żadne wesele nie odbywa się bez świątecznego chleba lub kołaczy, 
haftowanych lub tkanych ręczników oraz bukietów przypiętych do ubrań gości lub 
gałęzi i drzew. Ściśle określonych dni ślubów nie było, lecz swatanie i zaręczyny 
odbywały się przeważnie wiosną, latem i jesienią, rzadziej zimą, a wesela z reguły 
organizowano przed Wielkim Postem. Wesela w czasie postów były kategorycznie 
zabronione. Pierwszym znakiem, że przyszli swatowie, było „oddawanie ręcz-
ników”, co tradycyjnie oznaczało przygotowywanie się do wesela. Utrwaleniem 
ślubu było i jest „stanięcie na ręczniku”. Zgodnie z dawnym zwyczajem najlepsze 
kołacze wręcza się państwu młodym na haftowanym ręczniku życząc, żeby ich 
życie było dostatnie i piękne. Do cerkwi narzeczeni jadą końmi.

Obrzęd wyprawienia na połoninę

Wielkim świętem dla miejscowych mieszkańców jest wyprawienie pasterzy 
na dalekie górskie pastwiska – połoniny, w celu wypasania bydła. Z najbardziej 

11 Młodzi kawalerzy.
12 Niezamężne krewne pana młodego.
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hucznych obchodów tego święta słynie Mikułyczyn. Wyprawa na połoninę roz-
poczyna się w maju i trwa aż do września. Warunki życia pasterzy na połoninie są 
trudne: wysoko w górach często jest bardzo zimno, dwa dni z trzech są deszczowe, 
śnieg w lecie nie jest rzadkością. Pracują od świtu do nocy, a jednak każdy Hucuł 
marzy o tym, żeby zostać pasterzem połoninnym. Trzy rzeczy symbolizujące ży-
cie pasterzy huculskich to bryndza, trembita i watra. Śpiewając połoninne pieśni 
główny pasterz zapala ognisko – watrę, a młodzi mężczyźni wykonują rytualny 
taniec „Arkan” z małymi toporkami w ręku. Owczarze częstują wszystkich bun-
dzem i wurdą��. Na zakończenie uroczystości odbywa się świąteczny koncert. 

Boże Narodzenie na Huculszczyźnie

Przygotowanie do bożego Narodzenia na Huculszczyźnie rozpoczyna się na 
długo przed nadejściem okresu świątecznego. Zgodnie z dawną tradycją ze sno-
pów żniwnych plecione jest drzewo „Diduch”, które według podania zamieszkują 
dusze przodków, opiekunów domu. Rano 6 stycznia gospodyni zapala w piecu 
„żywy ogień” z dwunastu polan i przygotowuje dwanaście rytualnych dań post-
nych.

Wśród dań wigilijnych najważniejsza jest kutia – potrawa z ziaren pszenicy 
z miodem, makiem i orzechami. Niektórzy badacze zwyczajów ludowych uwa-
żają, że kutia jest echem dawnych bratolubnych stołów, do których nakrywano 
w dniach pochowania męczenników za wiarę Chrystusową. Ziarna pszenicy oży-
wają co roku i są symbolem wieczności, a miód symbolizuje wieczne szczęście 
ludzi bogobojnych w niebiosach.  

W dniu bożego Narodzenia, 7 stycznia, rozpoczyna się prawdziwe bożonaro-
dzeniowe kolędowanie. Huculi odwiedzają swoich krewnych i przyjaciół, chodzą 
z wertepem�� z wioski do wioski. Większość jeździ saniami z końmi i dzwonecz-
kami. W 7 dni po bożym Narodzeniu, 14 stycznia, świętują Stary Nowy Rok, 
18 stycznia poszczą przez cały dzień, 19 stycznia zaś jest świętem Chrztu Pań-
skiego lub „Jordanu”. Do kolacji zasiadają dopiero po pojawieniu się na niebie 
pierwszej gwiazdki. 

Wielkanocne zwyczaje Huculszczyzny

Ustanowione przez Kościół chrześcijański jako upamiętniające zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa święta Wielkanocne na Huculszczyźnie odznaczają się 
bogactwem obrzędów i zwyczajów.  

W Niedzielę Palmową Huculi przynoszą z cerkwi do domu poświęconą ga-
łązkę wierzby (nazywaną na Huculszczyźnie „bjeczką”), którą lekko uderzają 
każdego członka rodziny, mówiąc przy tym: „Nie ja biję, bjeczka bije – od dziś 

13 Rodzaje sera.
14 Ludowe przedstawienie teatralne.
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za tydzień Wielkanoc!”. Przodkowie Hucułów uważali, że poświęcona wierzba 
posiada właściwości lecznicze, ponieważ z nią witali Chrystusa. 

Wielki Tydzień to okres malowania pisanek. Każda wioska w regionie Jarem-
czy posiadała własnego mistrza pisanek. Do koszyka wielkanocnego lub paschow-
nika Huculi wkładali baby wielkanocne, pisanki, kraszanki, ser, masło, kiełbasę, 
wędzone mięso i sól. Ponadto należało poświęcić „gorzkie zioło” (chrzan) na pa-
miątkę męki Chrystusa oraz świeczkę woskową wstawioną w babę wielkanocną 
jako symbol światła bożego i Zmartwychwstania Pańskiego. bogaci gospodarze 
jechali do cerkwi konno lub świątecznym wozem, a biedni szli pieszo. 

proJekTy TurysTyczne

Park Narodowy „Huculszczyzna” zrealizował projekt Kompleks turystyczno-
-artystyczny „Dwór Świętego Mikołaja”, w ramach którego we wsi Pistyń koło 
Kosowa otworzono dom Świętego Mikołaja. W domu jest gabinet Świętego Miko-
łaja, sypialnia, pracownia zabawek oraz sala zabawek noworocznych i bożonaro-
dzeniowych. Aktywnie pracuje poczta Świętego Mikołaja. Na terenie dworu zbu-
dowano plac zabaw dla dzieci, przewidziano miejsce dla watry Świętego Mikołaja, 
ustawiono bajeczne krzesła dla 12 cnót oraz urządzono boisko sportowe.  

„Państwowy program odrodzenia i rozwoju artystycznych rzemiosł ludowych 
na okres do 2010 roku” zatwierdzony Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z 23 
maja 2007 roku przewiduje stworzenie na Ukrainie siedmiu centrów sztuki lu-
dowej w ośrodkach artystycznych rzemiosł ludowych. W Jaworowie w rejonie 
kosowskim ma powstać chyba jedyne takie centrum na terenie zachodnich obwo-
dów Ukrainy. Na jego stworzenie na lata 2008–2010 przewidziano finansowanie 
z budżetu lokalnego w wysokości czterech milionów hrywien. 

Zbudowana w Jaworowie chata-grażda będzie swoistym talizmanem chronią-
cym sztukę ludową, muzeum artystycznych rzemiosł ludowych, uosobieniem naj-
lepszych tradycji artystycznych przeszłości oraz ich związku z teraźniejszością. 
Tutaj będą funkcjonować pokazowo-szkoleniowe pracownie snycerstwa, hafto-
wania, tkactwa (produkcji narzut), artystycznej obróbki metali, pisanek oraz sklep 
i muzeum narzut.  

znaczenie Władz cenTralnych dla rozWoJu dziedzicTWa 
kulTuroWego huculszczyzny 

Samorządy regionalne przywiązują dużą wagę do problematyki zachowania 
dziedzictwa etnicznego Hucułów. W związku z tym Prezydent Ukrainy Wiktor 
Juszczenko podpisał dekret nr 703/2009 o zachowaniu i promowaniu kultury 
huculskiej. Na jego podstawie „w celu zachowania i promowania oryginalnych 
tradycji kultury i historii oraz duchowej i materialnej kultury huculskiej” Prezy-
dent zlecił Gabinetowi Ministrów Ukrainy opracowanie – z uwzględnieniem pro-
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pozycji administracji państwowej w obwodach zakarpackim, iwanofrankowskim 
i czerniowieckim – oraz zatwierdzenie w ciągu trzech miesięcy planu działań 
w zakresie zachowania duchowej i materialnej kultury huculskiej. 

W ramach wymienionych działań między innymi proponuje się wsparcie 
oświaty pozaszkolnej na kierunkach artystyczno-estetycznych i stworzenie szkół 
artystycznych w celu zapoznania młodzieży z doświadczeniem mistrzów hucul-
skiej sztuki ludowej. Ponadto zlecono rozszerzenie sieci muzeów sztuki ludowej 
i tradycyjnego gospodarstwa Huculszczyzny, w tym zagród-muzeów, zagospo-
darowanie i konserwację zabytków huculskich, opracowanie i publikację katalo-
gów, folderów, rozpraw naukowych dotyczących duchowej i materialnej kultury 
Hucułów, przygotowanie i transmisję audycji i filmów o tradycjach i artystycz-
nych rzemiosłach ludowych Huculszczyzny. Zapewniono również należyte finan-
sowanie realizacji planu działań w ustalonym trybie.  

Administracji państwowej obwodów zakarpackiego, iwanofrankowskiego 
oraz czerniowieckiego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy 
zlecono organizację w muzeach i bibliotekach wystaw tematycznych poświęco-
nych tradycjom i artystycznym rzemiosłom ludowym Huculszczyzny oraz wy-
praw etnograficznych, a także opracowanie tras turystycznych związanych z pro-
mocją tradycji Huculszczyzny. Ponadto zaproponowano, aby ustanowić coroczne 
targi tradycyjnej huculskiej sztuki ludowej. 

Wnioski

Turystyka w regionie karpackim posiada priorytetowe znaczenie w regional-
nych programach rozwoju obwodów lwowskiego, iwanofrankowskiego, zakarpa-
ckiego i czerniowieckiego. Aby Huculszczyzna stała się regionem zorganizowa-
nej turystyki, wypoczynku i sportu, należy rozszerzyć sieć rezerwatów, rozpocząć 
budowę ośrodków sanatoryjnych i rekreacyjnych, domów wypoczynkowych, 
ośrodków sportowych oraz opracować i oznakować trasy turystyczne. Jednakże 
wszystkie projekty architektoniczne muszą zostać opracowane w stylu huculskim 
z uwzględnieniem osobliwości regionalnego budownictwa.

Ważnym aspektem kształtowania turystycznego produktu regionu powinny 
zostać osobliwości dziedzictwa etnicznego Hucułów, którzy dobrze zachowali 
dawne tradycje, zwyczaje, obrzędy i rzemiosła. Wykorzystanie dziedzictwa et-
nicznego umożliwi rozwój turystyki kulturowej skierowanej do turystów krajo-
wych i zagranicznych. 
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absTracT

Use of ethnic heritage of Hutsulshchyna in tourist product formation 
in the Carpathian region

in the recent days of economic crisis, the Ukrainian Carpathians have faced 
a stable demand for different kinds of tourism. Except for the acknowledged rest 
and recreation forms, tourists have been getting more and more interested in local 
cultural heritage elements. Mountain dwellers have preserved their unique iden-
tity, culture, traditions, cuisine, and architecture and have develop useful arts. An 
understanding of the role and significance of the ethnical and cultural heritage and 
its careful usage will allow to create a tourist product to meet cognitive needs of 
both domestic and international tourists.
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czarnohory (karpaTy Wschodnie)
Польсько-українська сПівПраця та основні екологічні 

Проблеми в сфері туристичного використання чорногори 
(східні карПати)

Рекреаційне використання цінних в біогеографічному плані гірських ре-
гіонів Карпат має тривалу історію. Одним із найцікавіших регіонів у плані 
поєднання природно-географічних елементів і факторів з ними пов’язані, 
видового складу флори й фауни є Чорногора, яка знаходиться в серединній 
частині Східних Карпат. Чорногірський масив, як найвища гірська група на 
території України, поєднав у собі найбільшу серед сусідніх регіонів Східних 
Карпат чисельність природних компонентів, які є чудовою атракцією як для 
дослідників, так і для туристів.

Тому дослідження природи Чорногори розпочалися вже наприкінці 
XViii століття, а вже у першій половині ХІХ століття наукова громадськість 
вже мала більш менш повну картину природних багатств Чорногори. Пер-
шими офіційно задокументованими піонерами туристичної діяльності на 
території Чорногори були члени Товариства Татранського. На Гуцульщині 
були створені два відділи товариства – Станіславівський (у Станіславі, за-
раз – Івано-Франківськ) і Чорногірський (з центром у Коломиї), діяльність 
яких спочатку була фінансово підтримувана централею в Кракові. Пізніше 
ці філіали стали досить активними й отримали відповідну автономію в своїй 
діяльності, причому Чорногірський відділ Товариства Татранського за обся-
гом проводжуваної роботи стояв на перших ролях серед усіх філіалів това-
риства.

Першим на території Українських Карпат туристичним притулком стало 
схроніско в урочищі Гаджина на Чорногорi. У найближчi роки були побудо-
ванi такi ж притулки в ур. Заросляк пiд Говерлою (1879 р.), на полонинi Ґро-
па (на пд-сх. вiд г. Пiп iван – 1883 р.) і пiд г. Смотрич (1900 р.). У мiжвоєнний 
перiод притулки в Чорногорi були на полонинi Маришевськiй (з 1937 р.), на 



Яблуницькому перевалi (з 1932 р.), пiд Кукулом зi сторони Ворохти, на хр. 
Кострич, а з боку Закарпаття – на полонинах Рогнєска та Менчул Квасiвсь-
кий („Mérkova chata”), пiд г. Гутин-Томнатик. Окрiм цього, у закарпатськiй 
частині Чорногори для потреб туристiв було обладнано кілька помешкань 
полонинських пастухiв, лiсничiвки, сироварня на полонинi Квасiвський 
Менчул. Слід зазначити, що просторове розміщення цих захистків було оп-
тимально спланованим для забезпечення туристів у разі непогоди і це є доб-
рим прикладом для відновлення їх у наш час [Нестерук, 2004].

Багато матеріалів із туристичного руху Австро-Угорського періоду були 
опубліковані в часописі „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” (1876–1920), 
а в міжвоєнний час – у часописі „Wierchy (1923–1939)”.

Тоді ж вийшло друком багато літератури для туристів. Першою такою 
книгою краєзнавчого плану став путівник Яна Ґреґоровича Przewodnik dla 
zwiędzających Czarnogorę, położoną w powiecie Kossowskim [Gregorowicz, 
1881]. Кількома роками пізніше свій путівник по Чорногорі та навколиш-
ніх гірських масивах Przewodnik na Czarnohorę i do Wschodnich Beskidów 
опублікував Генрик Гоффбауер [Hoffbauer, 1898]. Уже перед початком пер-
шої світової війни побачив світ путівник Мєчислава Орловича Wschodnie 
Karpaty (przewodnik ilustrowany) [Orłowicz, 1914]. Перу Юзефа Рієґера нале-
жить оригінальна в своєму роді праця Kostrzyca: pasmo górskie ze szczytem, 
яка вийшла друком у Коломиї 1906 р. Її унікальність полягає в тому, що 
основним об’єктом дослідження був лише один-єдиний хребет Костричі, 
який знаходиться у східній частині чорногірського масиву.

У міжвоєнний період територія Чорногори була розділена між Польщею 
та Чехословаччиною й кордон між якими пролягав по вододільному гре-
бені, але ці терени були доступними для мандрiвників. У 1926 р. мiж Поль-
щею та Чехословаччиною була пiдписана мiжурядова туристична конвенцiя 
[Orłowicz, 1926], згiдно з якою в трьох найвiдвiдуваніших рекреантами при-
кордонних районах туристам було дозволено вiльний доступ до кордону, 
а члени туристичних товариств могли заходити на прикордонну територiю 
сусідніх держав. Одним із таких районів був чорногірський масив. Зокрема, 
після залагодження деяких формальностей туристи з Речі Посполитої мали 
змогу мандрувати усім чорногірським масивом, а також прилеглими части-
нами Свидовця й Мармароського масиву.

На 30-ті роки ХХ ст. бачимо великий поступ у туристичному освоєнні 
Чорногори. Окрім побудови ряду туристичних притулків, про які вже згаду-
валося, у це передвоєнне десятиліття ми бачимо появу великої маси літера-
тури для туристів, які мали намір мандрувати Чорногорою.

Тоді ж маємо перші ілюстровані видання про ці гори. Насамперед слід 
згадати унікальну карту на польську частину Чорногори та прилеглі хреб-
ти Покутських Карпат Narciarska mapa Czarnohory, підготовлену в косому 
проекційному плані із зазначенням основних лижних маршрутів і позначен-
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ням на них лавинонебезпечних ділянок. У 1935 р. був надрукований атлас 
Броніслава Купца Czarnohora [Kupiec, 1935], а в 1934 р. – подібний фотоаль-
бом Тадеуша Зелєнєвского Szczytami Karpat [Zelenewski, 1934]. Тоді ж вий-
шов найдетальніший досьогодні тритомний путівник для туристів Генрика 
Гонсьоровського Przewodnik po Beskidach Wschodnich [Gąsiorowski, 1933], 
один із томів якого присвячений пасму Чорногори. Незважаючи на те, що 
переважна більшість туристичної літератури були підготовлені польськими 
фахівцями, серед українців теж були люди, віддані своїй справі. Зокрема, 
Мирон Заклинський видав опис мандрівки Східними Карпатами – від Бес-
кидів до Чорногори [Заклинський, 1937]. Відомий діяч туристичного руху 
та зокрема нартярського спорту Ігор Чайковський видав польською мовою 
Beskid Wschodni. Szłaki turystyczne w dorzeczach Prutu i Czarnej Bystrzycy 
[Czaykowski, 1934], а також спільно зі Станіславом Чучевічем був авто-
ром гірського розділу в книзі Przewodnik po województwie Stanisławowskim 
[Czuczewicz, Czaykowski, 1930].

У післявоєнний час Українські Карпати стали одним із найперспектив-
ніших рекреаційних районів Українських Карпат. Завдяки значним фінансо-
вим вкладенням у цьому реґіоні було побудовано велику кількість об’єктів 
рекреаційного призначення – готелів, турбаз поряд із невеликою кількіс-
тю філіалів – притулків у малодоступних місцях. Одними з таких були три 
притулки в закарпатському секторі Чорногори: перший – на місці давнього 
чехословацького притулку в ур. Козьмещик, в місці впадіння потоку Козьме-
щик у р. Лазещину; другий – на південно-західному схилі г. Брескул, звідки 
найкоротша стежка на вершину Говерли, третій – по дорозі із смт. Богдан на 
г. Петрос в ур. Рогнеска. Пізніше – наприкінці 70-х років ХХ ст. – з огляду 
на те, що при упорядкуванні території Карпатського заповідника туристична 
діяльність не вписувалася в загальну стратегію завдань природоохоронного 
резервату, спочатку був зліквідований притулок під Брескулом, а пізніше 
– притулок „Рогнеска”. Притулок в ур. Козьмещик успішно функціонував до 
липня 2008 р. Але відтоді катастрофічна повінь знищила дорогу Лазещина 
– ур. Козьмещик й унаслідок цього цей туристичний осередок став практич-
но відрізаним від цивілізованого світу.

У 1975 р. на місці попередніх трьох схроніск, що почергово були вибудо-
вувані в урочищі Заросляк, що в долині Прута, під патронатом Спорткоміте-
ту СРСР була побудована спортивна база олімпійського резерву “Заросляк”, 
яка до сьогодні є основним туристичним притулком, який розташований не 
по периферії гірського масиву Чорногори, як, наприклад, турбали й готелі у 
Ворохті чи Верховині (давньому Жаб’є), а в глибині гір. Уже за часів неза-
лежності України були організовані приватні притулки в с. Дземброня та в 
с. Бистрець. Окрім цих двох притулків, багато мешканців Бистреця й Дзем-
броні, а також Ворохти, Верховини, Зеленого та Ільців облаштували свої 
садиби для прийому туристів.
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Незважаючи на те, що й інші довоєнні схроніска по обидві сторони Чор-
ногори були розташовані у найбільш потрібних для туристів місцях, вони не 
були відбудовані. Якоюсь компенсацією цьому стала побудова Карпатським 
біосферним заповідником по периферії межі Чорногірського масиву ряду 
колиб – екопунктів, проте умови перебування там суто спартанські й турис-
ти не мають змоги тривалого перебування у випадку раптового погіршення 
погоди.

За весь повоєнний радянський період в Україні не було видано жодного 
путівника на всі Українські Карпати, а численні буклети стосувалися пе-
реважно кваліфікаційних туристських маршрутів [Нестерук, Рожко, 1998]. 
Першим таким путівником для території Чорногори стала книга Маре-
ка Ольшанського і Лєшека Римаровича Powroty w Czarnohorę [Olszański, 
Rymarowicz, 1993]. Видана кількома роками по тому тритомна монографія 
Януша Ґудовського Ukraińskie Beskidy Wschodnie [Gudowski, 1997a, b, 1998] 
стала першим повоєнним туристичним довідником на всю територію Ук-
раїнських Карпат. Багато уваги в цій книзі приділяється саме Чорногорі, що 
вказує на особливе місце цього гірського регіону в туристичному спектрі 
Українських і всіх Східних Карпат.

Після цих двох монографій й покращення політичних умов для відвіду-
вання Чорногори іноземними дослідниками й туристами протягом досить 
короткого часу з’явився вал української та польської літератури про цю час-
тину Східних Карпат.

У 2006 р. побачив світ туристичний путівник Володимира Собашка 
Гірськими стежками Карпат [Собашко, 2006], в якому подана велика кіль-
кість цікавих туристичних маршрутів по усіх масивах Українських Карпат 
й зокрема Чорногорою.

Великого зацікавлення Чорногорою сприяли праці відомого краківського 
географа Матеуша Тролля. Лише протягом 2006 року з’явилися унікальний 
фотоальбом Czarnohora. Kraina połonin (польською та українською мова-
ми) [Troll, 2006a] та наукова монографія географічного плану Czarnohora: 
Przyroda i człowiek [Troll, 2006b]. Завдяки подвижницькій праці Кароліни 
Квєцєнь маємо також атлас для туристів Czarnohora. Połoniny Hryniawskie 
i Świdowiec [Kwiecień, 2006], який за детальністю описів маршрутів та до-
ступністю для мандрівника можна порівняти хіба що із давнім путівником 
Г. Ґонсьоровського.

Завдяки гранту Міністерства закордонних справ Республіки Польща 
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP) у 2006 р. групою польських та ук-
раїнських фахівців для туристів був підготовлений трьома мовами путівник 
Гори Гуцульщини / Góry Huculszczyzny / Huculi Mountains [Wielocha (red.), 
2006], в якому велика частина інформації подана саме з Чорногори. Це в 
котрий раз підтверджує про те, що Чорногора впевнено тримає пальму пер-
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шості туристичної атракційності в різних сферах на фоні сусідніх гірських 
масивів.

Чорногора цікава в рекреаційному плані не лише з причини унікальності 
природних ресурсів. На цій території проживання етнографічної групи гу-
цулів ми бачимо унікальну історичну й культурну спадщину. Багато еле-
ментів цієї спадщини збереглися й до нашого часу, незважаючи на інтен-
сивний поступ цівілізації на ці, донедавна малодоступні території Карпат. 
Надзвичайно цікавим пластом багатогранної гуцульської культури є провод-
жуване протягом кількох століть полонинське пастуше господарство, яке в 
цій частині карпатської гірської системи ще збереглося в найкращих своїх 
вимірах. 

Це було підставою організації цілеспрямованого вивчення полонинсько-
го господарства колективом польських та українських дослідників, яке роз-
почалося у 1999 р. й продовжується до сьогоднішнього часу. Комплексні до-
слідження полонинського господарства 1999 р. показали наскільки вчасною 
була організація цих досліджень полонинського життя гуцулів [Gudowski 
(red.), 2001]. Наші обстеження 1999 р і 2009 р., порівняння збереження сту-
пеня автентичності полонинського життя у всіх його проявах показують, 
на превеликий жаль, що протягом останнього десятиліття з ряду соціаль-
но-економічних причин полонинський випас поступово набуває новітніх 
рис, принесених у полонинське життя із навколишнього світу, й поступово 
втрачає свою автентичність, яка була притаманна йому на протязі кількох 
останніх століть.

Протягом тривалого повоєнного часу основна маса рекреаційного наван-
таження відводилася передгірській смузі Українських Карпат (Сколівські 
Бескиди, Передгір’я Ґорґанів, Покутсько-Буковинські Карпати, Вулканічний 
хребет із Закарпатським передгір’ям). Після короткотривалого (90-ті роки 
ХХ ст.) сповільнення рекреаційної активності в Українських Карпатах ми 
спостерігаємо збільшення відсотка рекреантів у найвищих реґіонах – в Чор-
ногорі, на Свидовці і в Ґорґанах й, одночасно, збільшення частки неоргані-
зованих туристів, що пов’язане, очевидно, із фінансовою неспроможністю 
більшої частини населення України користуватися послугами рекреаційної 
сфери [Нестерук, Рожко, 1998]. Водночас протягом останніх десятиліть пос-
тупово збільшується частка приватного сектора в обслуговуванні туристів.

Нами у свій час вже були запропоновані основні принципи спiвiснуван-
ня природоохоронної роботи з рекреацiйною дiяльнiстю [Нестерук, Рожко, 
1998], які й надалі можна взяти за основу для розроблення багатьох реко-
мендацій для екологічно-прийнятної стратегії рекреаційного використання 
в Українських Карпатах.

1. Туристичнi маршрути не повиннi створювати небезпеки для iснування 
популяцiй рiдкiсних та зникаючих видiв рослин і тварин. Так склалося, що 
на наймасовіших туристських маршрутах є популяцiї деяких найрiдкiсні-
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ших рослин Українських Карпат, тому в місцях локалізації найціннішого 
біорізноманіття рекреаційна діяльність має бути лише організованою, а від 
рекреантів необхідне дотримання всіх природоохоронних вимог.

Згубним для оселищ унiкальних рослин є траверсування прямовисних 
стiнок давньольодовикових котлiв, де протягом тривалого часу формують-
ся пiдвiснi ґрунти – субстрат для зростання наскельних видiв рослин i якi 
пiсля пошкодження їх практично не вiдновлюються. У багатьох випадках 
неподалік існуючих туристичних осередків є скупчення раритетної флори з 
оселищами багатьох видів, які перебувають під загрозою зникнення. При-
кладом такої цінної в біогеографічному плані є скельні уступи Шпиці, Ребра, 
де внаслідок підвищеного вмісту карбонатів зростають низка кальцефільних 
видів. У таких випадках потрібен суворий контроль за дотриманням дис-
ципліни рекреантами. Приклад такого контролю уже протягом тривалого 
часу ми бачимо в найбільш використовуваних у рекреаційному плані райо-
нах Західних Карпат – Татрах, Пєнінах, Судетах та ін.

Те ж саме стосується і днищ котлiв, де є оселища вологолюбних видiв 
флори й фауни. Напрошується висновок: для виходу на головні хребти, які 
в багатьох випадках є маґістральними для рекреантів, слiд використовувати 
траверснi стежки, що ними вже протягом тривалого послуговуються турис-
ти, а також старі полонинськi дороги, які залишилися з часiв iнтенсивного 
ведення полонинського господарства. Особливо згубним рекреаційне на-
вантаження є для низькорослих „шпалерних” чагарничків, які покривають 
схили й гребені найвищих карпатських гір. Екстремальні умови зростання 
альпійського, менше – субальпійського поясів є причиною тривалого їхньо-
го відновлення після механічних пошкоджень як унаслідок рекреаційної 
діяльності, так, зрештою, й через проведення полонинського господарства.

2. Для влаштування наметових таборiв мають бути чiтко визначенi мiсця. 
Особливо ця вимога стосується територiй природно-заповідного фонду ви-
щого статусу (Карпатський біосферний заповідник, заповідна зона Карпат-
ського національного парку), де систематично спостерiгаються масовi пору-
шення природоохоронного режиму. Повна заборона для тривалих зупинок 
повинна стосуватися верхньої частини лісового поясу й смуги рiдколiсся на 
верхнiй межi поширення смерекових чи букових лісів, смуги субальпiйсько-
го криволiсся. Незначні площі високогiрних масивів, як, зрештою, й заповід-
них територій, дає можливість влаштування наметових таборiв поза межами 
вказаних територiй.

3. Для рацiонального зіставлення природоохоронної роботи з рекреацiєю 
потрiбна систематична екологiчна освіта для рекреантів зi сторони служб 
природно-заповідних територій та лiсiвництв, працiвникiв рекреаційних 
закладів. Необхідним нам бачиться забезпечення туристичних маршрутів 
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екологічною інформацією, що сприятиме дотриманню природоохоронних 
вимог.

4. Вiдвiдання найцiкавіших в атракційному розумінні мiсць має бути 
платним, як це практикується в бiльшостi рекреацiйних реґiонiв Європи. 
Це сприятиме дотриманню екологічно-санітарної ситуації й дасть змогу 
вдосконалити туристичний сервіс, що пiдтверджується на прикладi Поль-
ських i Словацьких Татрів.

5. Для найповнішого рекреаційного використання цінних у біогеографіч-
ному плані куточків Чорногори доцільним бачиться повніше використання 
для туризму атракційно рівноцінних, але менш цінних у біогеографічному 
розумінні другорядних хребтів, й, відповідно, зменшення рекреаційного 
тиску на найцінніші в природоохоронному плані ділянки. Зокрема, у масиві 
Чорногори потенційно перспективними є середньогірські хребти із транс-
формованими протягом тривалого господарського використання екосисте-
мами (Козьмеска, Озірний, Кострич, Стайки та ін.), що зазначали дослідни-
ки ще на початку минулого століття [Rieger, 1906]. Водночас це звільнить від 
рекреаційного навантаження найціннішу частину гірського пасма з осели-
щами раритетної флори й фауни, яка, до того ж, відзначається підвищеною 
вразливістю до різноманітних проявів антропогенного впливу. 

Поданi принципи не можуть бути абсолютною панацеєю у виробленнi 
екологiчно прийнятної рекреацiї та повного припинення її впливу на стан 
природного середовища, але повиннi стати шляхом до оптимiзацiї рацiо-
нального природокористування в Українських Карпатах, поєднуючи в собi 
такi його складовi, як: а) робота у сферi охорони природи, ураховуючи лi-
совiдновнi роботи i монiторинг за станом природних та антропогенно-пору-
шених лiсових і високогiрних лучних екосистем; б) господарська дiяльнiсть, 
що своєю основою ґрунтується на застосуваннi традицiйних пiдходiв земле-
користування; в) рекреацiйне використання з урахуванням та забезпеченням 
охороною усiх найцiнніших дiлянок.

Нами раніше вже проведена спроба поділу гiрських територій за кате-
горiями їхнього рекреацiйного використання [Нестерук, Рожко, 1997].

i. Зона, у межах якої дозволено проведення екскурсiйних маршрутiв 
лише для здiйснення наукових дослiджень. Просторово вона вiдповiдає пiд-
зонi абсолютної заповiдності національних парків та заповiдним “ядрам” 
біосферного заповідника, а також iншим цiнним екосистемам, якi з рiзних 
причин на даний час не перебувають у межах об’єктів природно-заповiдного 
фонду, але де є оселища рідкісних видів флори й фауни.

ii. Зона обмеженого органiзованого туризму – в її межах дозволено 
проходження по чiтко визначених маршрутах без влаштування наметових 
таборiв. До цiєї категорiї треба вiднести приполонинськi лiси, збережені 
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фраґменти пралiсiв, а також ділянки, де заборонене або значно обмежене 
проведення господарської дiяльності. У просторовому розуміннi ця зона вiд-
повiдає заповiдних зонам заповідника і національного парку.

iii. Зона рекреацiйного використання. У її межах дозволено проведення 
туристських походiв та влаштування наметових таборiв у визначених мiс-
цях, обмежений збiр грибiв, ягiд та лiкарської сировини для забезпечення 
потреб мiсцевого населення. Просторово зона вiдповiдає рекреацiйнiй i гос-
подарськiй зонам національного парку та біосферного заповідника.

Викладеним матеріалом ми зробили спробу подати загальне бачення 
перспективи розвитку рекреацiйного господарства Чорногори як найвищого 
й найцікавішого масиву Українських Карпат. Очевидно, що й сувора заборо-
на, i безсистемне нарощування рекреацiйних потужностей у цьому реґiонi 
не є оптимальним варiантом рекреацiйного природокористування. Його роз-
виток зумовлений, насамперед накладанням суб’єктивного суспільно-еко-
номічного розвитку території на iсторичні та природні особливості, насам-
перед уже протягом тривалого часу iснуючими традицiями у сферi туризму. 
Ця обставина акцентує на актуальності розроблення науково обґрунтованої 
системи принципiв спiвiснування природоохоронної роботи з рекреацiйною 
дiяльнiстю.

В багатьох останніх публікаціях в Україні зазначали, що протягом остан-
нього часу приблизно третина рекреантів становлять групи з-за кордону. Це 
потрібно вітати, тому що саме збільшення рекреантів з-за кордону може сут-
тєво поліпшити вкрай важке економічне становище мешканців карпатського 
реґіону, пов’язане насамперед із нестачею робочих місць і пов’язаною з цим 
масовою міґрацією місцевого населення на роботу в зарубіжні країни.

На наше глибоке переконання, наплив іноземних, насамперед польсь-
ких науковців чи просто туристів став тим новим свіжим струменем у до-
слідженні Чорногори, наслідком чого ми бачимо справжню лавину моно-
графій, картографічного матеріалу, путівників, величезної маси інформації 
на сторінках інтернету. Саме подання інформації про цей цікавий і різно-
сторонньо-багатий регіон Східних Карпат повинно стати одним з напрямів 
пізнання, ощадливого освоєння й разом із тим збереження його як культур-
ного надбання, яке можна, без сумніву, прирівняти до найцінніших осеред-
ків природної та історично-культурної спадщини Європи.
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absTracT

Polish-ukrainian cooperation in tourism development 
in Tcharnohora Mountains (Eastern Carpathians)

Tcharnohora Range is one of the most interesting and precious from ecologi-
cal point of view  regions in Eastern Carpathians. The first scientists appeared here 
already at the end of the XViii century while tourism development started in the 
middle of XiX. in the XX century, before the World War ii, the number of small 
mountains hostels was completed thus enabling tourists to penetrate the region. 
it was accompanied by an increasing number of guidebooks and other literature 
dealing with the ecology of Tcharnohora. During the Soviet era the whole physical 
heritage was destroyed completely as well as the coming literature was limited 
mostly to photo albums. 

The situation changed after Ukraine regained independence. Tcharnohora ac-
cess ceased to be limited to scouts groups led by official instructors. More and 
more individual tourists from Poland, Czech, Slovakia, Ukraine, Germany, Aus-
tria and other countries appear in Tcharnohora every year. Also the number of 
guidebooks and other publications, including scientific research, was printed in 
recent years, based on original empirical experiences of the authors (Olszanski, 
Gudowski, Troll, Witkowski, Wielocha, Kwiecien et al). 
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The current problem of local authorities is to define the consensus between 
tourism expansion, sustainable economic activities (forestry and husbandry) and 
the maintenance of natural potential and cultural and historical heritage. 





Henryk Legienis
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

aTrakcyJność TurysTyczna polski dla ludności 
niemieckoJęzyczneJ 

WproWadzenie

Na wstępie opracowania autor chciałby nawiązać do historii stosunków pol-
sko-niemieckich. Od najdawniejszych czasów do głównych terenów spornych 
pomiędzy obu państwami należały Prusy, Śląsk, Pomorze oraz Ziemia Lubuska. 
Pomorze Zachodnie oderwało się ostatecznie od Polski już w Xii wieku, z kolei 
Śląsk włączony do Polski za panowania pierwszych Piastów przez długie lata 
stanowił przestrzeń sporów zarówno z Niemcami, jak i Czechami. Początkowo 
osadnictwo niemieckie przynosiło wymierne korzyści gospodarcze polegające 
na wdrażaniu nowych technik, na przykład wprowadzenie uprawy ziemi syste-
mem trójpolowym oraz  zakładanie i rozbudowa osad miejskich i wiejskich. Dużą 
rolę cywilizacyjną odegrały działające na polskich ziemiach  zakony: cystersów, 
templariuszy czy joannitów. Generalnie na ziemiach Królestwa Polskiego można 
było zauważyć proces stopniowej asymilacji ludności pochodzenia niemieckiego, 
która przyjmowała pewne polskie zwyczaje  i zdarzało się, że rekrutowały się 
z niej osoby zasłużone dla rozwoju państwa polskiego.

Po drugiej wojnie światowej ludność pochodzenia niemieckiego została wysie-
dlona z ziem państwa polskiego na podstawie traktatów międzynarodowych. Na jej 
miejsce napłynęła ludność polska z terenów dawnej Rzeczpospolitej włączonych 
po wojnie do ZSRR. Na dawne obszary niemieckie przesiedlono również znaczną 
liczbę Ukraińców, którzy wcześniej mieszkali w obrębie bieszczad i w beskidzie 
Niskim. W chwili obecnej szacuje się, że Polskę zamieszkuje 147 094 osób uzna-
wanych za ludność niemiecką,  z czego aż 104 399 osób w województwie opolskim 
(tj. 10% całej ludności tego województwa), w którym niektóre gminy są w większo-
ści zamieszkałe przez ludność  pochodzenia niemieckiego. W całej Polsce odsetek 
ludności pochodzenia niemieckiego w stosunku do ludności kraju wynosi zaledwie 
0,4%�. Polskę w roku 2008 odwiedziło 12,96 mln  turystów zagranicznych, przy 
czym turyści z Niemiec stanowili 4,78 mln. Turyści zagraniczni najliczniej odwie-
dzają województwo mazowieckie, do którego przyjeżdża jedna piąta wszystkich 
turystów zagranicznych�.

Mówiąc o dziedzictwie kulturowym Polski oraz jego atrakcyjności dla lud-
ności niemieckojęzycznej, należy wziąć pod uwagę fakt, że mamy do czynienia 
1 Dane MSWiA ze spisu w 2002 roku.
2 Turystyka Polska w 2008 r. Układ Regionalny, Warszawa 2009.



zarówno z grupą obiektów bezpośrednio związanych z kulturą niemiecką, jak 
i związanych z nią pośrednio, na przykład stanowiących wspólne dzieło wielu 
społeczeństw, zamieszkujących w danym czasie określone miejsca Polski.

WybiTni ludzie oraz uzdroWiska

W Polsce w różnych okresach historycznych działali wybitni twórcy niemiec-
cy lub wywodzący się z tego kraju, jak na przykład Wit Stwosz, J.Z. Deybel, K.F. 
Schinkel i inni. Do grona tych osób należy zaliczyć wielu wybitnych architek-
tów, wznoszących różne wspaniałe obiekty rezydencjonalne lub sakralne w takich 
miejscowościach jak  Krzeszowice, Kórnik, Rydzyna, Warszawa, Antonin i wielu 
innych. Wiele polskich uzdrowisk występujących głównie na Śląsku i Pomorzu 
swoje powstanie zawdzięcza Niemcom, na przykład najstarsze uzdrowiska su-
deckie, Cieplice czy Lądek, które swoją działalność datują już od XV wieku, 
a odwiedzającymi ich kuracjuszami były tak znane osoby jak: J.W. Goethe, król 
Fryderyk Wilhelm iV czy car Aleksander i. bardzo znaną miejscowością  kuracyj-
no-klimatyczną było Międzygórze, które już w XiX  wieku zostało zabudowane 
bardzo nietypowo, to jest pensjonatami w stylu szwajcarsko-norweskim. W 1690 
roku na Pomorzu pojawiło się najstarsze na tym terenie uzdrowisko Połczyn (Poł-
czyn Zdrój), przyjęło wtedy pierwszych kuracjuszy. W XiX wieku na wybrzeżu 
utworzono również wiele znanych i cenionych do dzisiaj kąpielisk, takich jak: 
Kołobrzeg, Świnoujście, Dziwnów, Mielno, Międzyzdroje, Niechorze, Rewal, 
Sopot, Sarbinowo. W tym samym czasie na Mazurach bardzo dynamicznie roz-
wijają się Mikołajki i Ryn, licznie odwiedzane przez turystów, czemu sprzyja 
uruchomienie stałej żeglugi pasażerskiej.

budoWle obronne, pałacoWe i rezydencJonalne

Niewątpliwie bardzo dużą atrakcją dla ludności niemieckojęzycznej są 
średniowieczne zamki i inne budowle obronne, przez które przebiegają liczne 
szlaki turystyczne, na przykład Szlak Zamków Krzyżackich Polski Północnej, 
rozmieszczonych zgodnie z tamtejszą taktyką obronną co 15–30 km. Krzyżacy 
na ziemiach polskich zbudowali blisko 100 takich obiektów warownych, a ja-
ko pierwszy powstał zamek w Toruniu. Zamki krzyżackie z reguły budowano 
razem z klasztorami i podzamczem otoczonym własnymi murami. Do czasów 
współczesnych w różnym stanie przetrwało około 50 tego typu warowni. Nie-
wątpliwie najwspanialszym zabytkiem tego typu jest zamek w Malborku z pa-
łacem Wielkich Mistrzów Zakonnych�, którzy przenieśli tutaj swoją „centralę” 
z Wenecji. Zamek ten należy do najpotężniejszych warowni średniowiecznych  
Europy i jest bardzo dobrze zachowany. inne przykłady zachowanych w cało-
ści lub częściowo zamków krzyżackich kapitulnych lub biskupich to: bytów, 

3 L. Czubiel, Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn 1986.
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Golub-Dobrzyń, Kętrzyn, Nidzica, Ryn, Gniew, Działdowo, Ostróda, Lidzbark 
Warmiński, Reszel itd. 

Liczne budowle zamkowe będące siedzibami książąt i rodów rycerskich to: 
Słupsk, Szczecin, Krąg, Tuczno, Słońsk i inne. Poza Pomorzem i Ziemią Lubu-
ską wiele zamków należących do znacznych rodów niemieckich i zostało za-
mienionych na okazałe rezydencje. Są to zamki w brzegu, Książu, Legnicy, Na-
mysłowie, Niemodlinie, Rogowie Opolskim, Suchej, Siedliskach. Godne uwagi 
turystów niemieckojęzycznych będą również zamki polskie, takie jak: Wawel, 
Warszawa, baranów Sandomierski, Kórnik, Krasiczyn, Pieskowa Skała, Wiśnicz 
i inne. Do powyższego można również dodać dobrze zachowane średniowiecz-
ne systemy obronne miast z wyróżniającym się Paczkowem, zwanym „polskim 
Carcasonne”. 

Polska bogata jest również w nowożytne obiekty obronne, takie jak twier-
dze i fortyfikacje bastionowe, twierdze pierścieniowe i inne. Przykładami tego 
typu obiektów są: Twierdza na Srebrnej Górze, Twierdza boyen w Giżycku oraz 
obiekty w Grudziądzu, Kłodzku, Kostrzyniu, Nysie i Poznaniu. Kraków i Prze-
myśl mogą poszczycić się wielkimi potężnymi twierdzami wybudowanymi przez 
Austryjaków w XiX wieku. 

bardzo interesujące pamiątki militarne pozostawiła również ii wojna świato-
wa; najciekawszy z nich to Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU), około 10 km 
podziemnych bunkrów, będących prawie odpowiednikiem  francuskiej linii Ma-
ginota; ponadto Wał Pomorski (Pommernstellung) z najbardziej umocnionym 
fragmentem na linii Szczecinek–Wałcz oraz Główna Kwatera Hitlera w Gierło-
ży pod Kętrzynem, tzw. Wilczy Szaniec, a także kwatery polowe w Pozezdrzu, 
Sztynorcie, Przystani czy Szerokim borze. bardzo interesujące są również inne 
miejsca z podziemnymi tunelami i sztolniami na Dolnym Śląsku: Zamek Książ 
i Walim w Górach Sowich�.

Ważnym elementem oferty skierowanej do tej grupy turystów są również 
liczne na ziemiach zachodnich i północnych budowle pałacowe i rezydencjonal-
ne, wybudowane przez możne rody niemieckie lub pochodzenia niemieckiego. 
Z punktu widzenia kryteriów historycznych, artystycznych i etnicznych można 
wyróżnić w Polsce ponad 150 dużych i stylowych założeń pochodzących  z XViii 
i XiX wieku. Do najbardziej interesujących należy zaliczyć wielkie rezydencje 
wiejskie wyróżniające się rozmiarami, dekoracją i bogatym wystrojem wnętrz. 
bardzo dobrymi przykładami tego typu rozwiązań są rezydencje w bieczu, Rede-
nów w brodach, Schaffgotschów w Cieplicach, Maltzanów w Miliczu, Hochber-
gów w Pszczynie, Prommitzów w Żarach oraz inne w biedrzychowicach, Cho-
cianowie, Mosznej czy Sorkwitach. interesujące przykłady miejskiej architektury 
pałacowej to z kolei siedziba biskupów warmińskich we Fromborku, biskupów 

4 R. Rogiński, Zamki i twierdze w Polsce, Warszawa 1990.
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wrocławskich w Nysie, Moltków w Krzyżowej, bismarcka w Warcinie czy Habs-
burgów w bestwinie.

budoWle sakralne oraz muzea

Ponieważ w Polsce od przyjęcia chrztu w 966 roku do czasów współczesnych 
dominującą religią jest rzymski katolicyzm, większość polskich kościołów i sank-
tuariów to świątynie tego wyznania. Dla ludności niemieckojęzycznej najbardziej 
interesujące będą jednak obiekty protestanckie, ewangelickie i luterańskie, których 
w chwili obecnej jest w Polsce około piećdziesięciu. Kościołami ewangelickimi 
o dużej atrakcyjności turystycznej są Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, 
wpisane na listę UNESCO, Kościół Wang w Karpaczu Górnym oraz murowane 
kościoły w braniewie, Legnicy, Toruniu, Wałbrzychu czy Wrocławiu. Cenne są 
również stare drewniane kościoły w Malborku, Miliczu, Chlastawie, Stegnie czy 
Zielonej Górze. Wybitną wartość historyczną przedstawia kościół w Łęgowie, bę-
dący miejscem śmierci prezydenta Rzeszy Hindenburga. inne ciekawe świątynie 
protestanckie znajdują się w Warszawie, Cieszynie i bielsku–białej, gdzie koło 
kościoła znajduje się jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra. Wyróżniającym 
się kościołem, obecnie rzymsko-katolickim, jest jeden z największych gotyckich 
kościołów w Europie – Kościół NMP w Gdańsku. 

Do interesujących obiektów sakralnych należą również liczne w Polsce 
klasztory, a w szczególności obiekty pocysterskie filiacji środkowo-niemieckiej 
funkcjonujące na Śląsku i w Wielkopolsce. Najciekawsze z nich to opactwa 
w Henrykowie, Krzeszowie, Lubiążu i Trzebnicy. Przykładami nieco mniej mo-
numentalnych budowli tego typu są klasztory w Chełmnie, Obrze, Oliwie, Pel-
plinie i Lądzie�.

Zarówno starsze pokolenie, jak i młodzież zainteresuje zwiedzanie placówek 
muzealnych pochodzenia niemieckiego, które powstały w połowie XiX i XX 
wieku na ziemiach północnych i zachodnich, na przykład w Koszalinie, Słup-
sku, Kwidzyniu, Opolu czy Zielonej Górze. W Gdańsku za czasów niemieckich 
funkcjonowało duże Muzeum Miejskie (Städtische Museum). Podobne placówki 
działały w Gliwicach, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu. Zbiory specjalistyczne 
znajdowały się w takich miastach jak: Grudziądz, Jelenia Góra, Legnica, Lębork 
czy Nowa Sól. 

interesujące dla grup niemieckojęzycznych będą na pewno zbiory zgroma-
dzone w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w których skład wchodzą eks-
ponaty z dawnego Prussia Museum w Królewcu. Są tam zgromadzone intere-
sujące zbiory: kolekcja klejnotów pomorskich, mebli gdańskich i elbląskich, 
srebra augsburskiego i norymberskiego oraz malarstwa i grafiki niemieckiej. Do 
powyższej listy należy dodać ciekawe muzea zamkowe, na przykład w Malborku, 

5 A. Jagusiewicz, Sentymentalno-poznawcze aspekty atrakcyjności Polski dla Niemców, „Problemy Tu-
rystyki”, 1991, nr 3/4.
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Lidzbarku Warmińskim, Słupsku czy brzegu, oraz Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Pszczynie, gdzie w dawnej rezydencji Hochbergów znajduje się zbiór mebli 
z poniemieckich pałaców i dworów magnackich z terenu Śląska. Należy również 
w tym miejscu wspomnieć o muzeach biograficznych poświęconych wybitnym 
postaciom narodowości niemieckiej działających na ziemiach polskich: Muzeum 
G. Hauptmana w Jagniątkowie, Muzeum J.G. Herdera w Morągu czy izba R. Ko-
cha w Muzeum Regionalnym w Wolsztynie. bardzo ciekawym muzeum jest Mu-
zeum Regionalne w Szczecinku z kolekcją broni myśliwskiej i srebra dawnych 
rodów junkierskich�.

mieJsca biTeW oraz cmenTarze

Pisząc o atrakcyjności terytorium Polski dla ludności niemieckojęzycznej,  
nie można również pominąć miejsc ważnych wydarzeń historycznych związa-
nych z wielkimi bitwami polsko-niemieckimi, na przykład bitwy pod Cedynią 
(972), pod Głogowem i na Psim Polu (1109), pod Płowcami (1331), Grunwaldem 
(1410), gdzie walczyło blisko 100 tysięcy ludzi, na Legnickim Polu (1247), gdzie 
Polacy i Niemcy wspólnie przeciwstawili się nawale tatarskiej. Z okresów no-
wożytnych warto wymienić takie miejsca jak: Tannenberg (1914) koło Stębarku, 
Kutno (1939), tzw. bitwa nad bzurą, Studzianki (1944), Wał Pomorski (1945) 
i inne. 

Z powyższymi i innymi bitwami związane są cmentarze wojskowe z groba-
mi żołnierzy niemieckich, pruskich i austryjackich. Według przeprowadzonego 
w 1970 roku spisu w Polsce istnieje około 450 cmentarzy wojskowych, gdzie 
pochowani są żołnierze różnej narodowości, w tym Niemcy. Większość tych 
cmentarzy jest w złym stanie. Dobrze zachowane są cmentarze w Giżycku, Czę-
stochowie, Katowicach, Ełku, Szczecinku, Starogardzie Szczecińskim i kilku in-
nych miejscach. 

Na ziemiach północnych i zachodnich, gdzie do drugiej wojny światowej 
przeważała ludność niemiecka wyznania ewangelickiego, została znaczna ilość 
cywilnych cmentarzy, które niestety znajdują się przeważnie w bardzo złym sta-
nie, ponieważ zostały włączone często do cmentarzy komunalnych lub cmentarzy 
innych wyznań. W większości cmentarze te pochodzą z XiX i XX wieku. Do 
najstarszych cmentarzy ewangelickich pochodzących z początku XVii wieku na-
leży zaliczyć cmentarze w Jeleniej Górze, bytomiu Odrzańskim, Wschowie oraz 
Kożuchowie. Ten ostatni założony w 1634 roku jest jednym z najcenniejszych, 
ponieważ po pierwsze, jest to cmentarz  zachowany w swoich pierwotnych grani-
cach, a po drugie, znajduje się na nim w chwili obecnej ponad 150 płyt i 16 kaplic 
grobowych. Ze względu na swoją wyjątkowość cmentarz ten został zamieniony 
w lapidarium. 

6 S. Lorentz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1982.
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Na zakończenie należy również koniecznie wspomnieć o obozach koncentra-
cyjnych z okresu ii wojny światowej zlokalizowanych na terenie iii Rzeszy i Ge-
neralnej Guberni: Auschwitz-birkenau (Oświęcim), Majdanek (Lublin), Gross-
-Rosen (Rogożnica), Stutthof (Sztutowo), Cumhof (Chełmno) i inne. Obiekty 
te niewątpliwie powinny być zwiedzane przez jak największą liczbę ludności 
niemieckojęzycznej, a przede wszystkim przez młodzież.

Wnioski końcoWe

Popularyzacja atrakcji turystycznych Polski dla ludności niemieckojęzycznej, 
w tym młodzieży, powinna przynieść wymierne korzyści natury politycznej, spo-
łecznej i ekonomicznej, na które będą się składały:

– elementy poznawcze, czyli poznawanie sąsiedniego kraju, jego historii, kul-
tury, zwyczajów, tradycji jak również przyrody;

– elementy propagandowe, ukazujące osiągnięcia kulturalne, naukowe oraz 
gospodarcze zaprzyjaźnionego kraju;

– elementy wychowawcze, obejmujące wzajemne zbliżenie, zrozumienie 
swojej odrębności oraz pogłębienie tolerancji, więzi i wzajemnej życzliwości;

– elementy pokutne, łączące się z turystyką pokutną w ramach ewangelickiej 
akcji „Znak Pokuty”.

Realizacji powyższych celów powinny służyć wszelkiego typu spotkania 
i wspólne przedsięwzięcia, takie jak:

– wspólne konferencje, seminaria, sympozja ukierunkowane na wszelkiego 
rodzaju tematy społeczne, polityczne, gospodarcze czy ekologiczne;

– wspólne działania i akcje w zakresie kultury, sztuki, nauki, turystyki i spor-
tu, na przykład: festiwale artystyczne, obozy sportowo-rekreacyjne, wyprawy 
naukowe, badania ekologiczne i inne;

– wspólne prace przy porządkowaniu cmentarzy, miejsc pamięci narodowej, 
otoczenia zabytków itp.;

– wymiany rodzinne (szczególnie młodzieży), pozwalające na bezpośrednie 
zaznajomienie się z językiem, życiem codziennym, poznanie typowych zwycza-
jów, tradycji, rozrywek, bogactwa kulinarnego itp.;

– różnorodne kontakty zarówno miast, jak i instytucji, organizacji społecz-
nych i kościelnych, a ponadto wszelkiego typu szkół i uczelni. Powyższe może 
inspirować wspólne staże, praktyki i kursy oraz inne formy szkolenia, podnoszące 
wiedzę i kwalifikacje.
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absTracT

Tourist attraction of Poland for German speaking people

The paper/study presents a short historical outline of mutual Polish-German 
relations. it lists outstanding characters of German descendants who were ac-
tive in Poland. Moreover, several tourism attractions interesting for this nation 
are discussed such as health resorts, defensive buildings and structures, palaces, 
and sacred buildings, battle places, cemeteries and museums. Finally, there are 
some factors given which may favour a further development of Polish-German 
tourism.
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rozdział V
dośWiadczenie WielokulTuroWości 

W TurysTyce na obszarach południa





Elżbieta Puchnarewicz
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

inny egipT – Walory eko-kulTuroWe kraJu poza 
obszarami TurysTyki masoWeJ

WsTęp

Wiedza lokalna w społecznościach tradycyjnych i semi-tradycyjnych to 
wartość, która przyczynia się zarazem do promocji, jak i zachowania rodzimej 
kultury i środowiska naturalnego. Podstawową konstrukcją poznawczą osoby 
ludzkiej we wspomnianych grupach, poczynając od wiedzy o materialnej kon-
stytucji ciała w stosunku do elementów natury, a kończąc na relacjach kulturo-
wych z rodziną i społecznością oraz samoświadomością jej duchowego świata, 
jest postrzeganie świata jako spójnego, nierozerwalnego systemu. Wyodrębnie-
nie w takich środowiskach walorów li tylko kulturowych nastręcza wiele trud-
ności, ponieważ świat społeczności lokalnej, elementy kształtowanej przez nią 
rzeczywistości są trudne są do analizowania oddzielnie, jako wyłącznie eko-śro-
dowisko lub środowisko kulturowe�. Miejsce życia społeczności tradycyjnych,  
zwłaszcza tych, które wiodą swoją egzystencję w oddaleniu od większych sku-
pisk ludzkich, oddzielone od nich naturalnymi, trudnymi do pokonania barierami 
przyrodniczymi (takimi jak pustynia czy góry), jest przyrodniczym i zarazem 
kulturowym środowiskiem ich życia, obejmującym wiele jego naturalnych i spo-
łeczno-kulturowych składników. 

W oazach, niedostępnych miejscach pustynnych, gdzie ludzie ciągle zdani 
są na surowe środowisko naturalne, relacje obejmują miejsca sakralne, miejsca, 
gdzie ludzie na co dzień „współpracują” z przyrodą – uczą się jej praw i po-
zyskiwania jej darów, rozwijając umiejętność wytwarzania naturalnych leków, 
pożywienia i budulca; przestrzeń publiczna z bazarem i miejscem sprawowania 
władzy oraz przestrzenie mieszkalne. Co dla naszych rozważań najistotniejsze, to 
fakt, że świat środowiska naturalnego jest tu nierozerwalną częścią duchowych, 
fizycznych i kulturowych aspektów ludzkiego życia. integralność terytorialna, 
ciało ludzkie, rodzina i społeczność są identyfikowane jako element przyrody 
i całej ziemi. Ludzkie przeżycie zależy od zdolności trwałego podtrzymania świa-
ta życia – to człowiek musi ocenić fizyczne i kulturowe warunki środowiska. 

Żeby przetrwać ludzie musieli rozwinąć i utrwalić formy współżycia, które 
nadają sens i trwałość oraz ciągłość bytowania. Przestrzeń życiowa mieszkań-

1 P. Weyland, Inside the Third World Village, London, New York 1993.  
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ców oazy jest niewielka; zwarta zabudowa przypomina raczej małe miasteczko, 
gdzie koncentryczny układ człowiek-przestrzeń jest najbardziej znamiennym 
rysem osady. Ma tu miejsce koncentracja ludzi, zakładów usługowych, insty-
tucji, materialnych efektów pracy, akumulacja energii i działań oraz wzorców 
życia. Wpływa to na zacieśnienie więzów międzyludzkich oraz wzmocnienie 
potrzeby zachowania tradycji�.

Jednakże izolacja miejsca, w połączeniu z niskim poziomem rozwoju go-
spodarczego nie jest jedynym czynnikiem przyczyniającym się do spowolnienia 
przemian w społecznej sferze życia ludzkiego. W krajach islamu religia odgrywa 
ważną rolę w integrowaniu społeczności i zachowaniu tradycji rodzinnych oraz 
wielu innych związanych z codziennym bytowaniem ludzi. Nawet w dużych mia-
stach istnieją wyraźnie oddzielone społeczności lokalne zamieszkujące fragmen-
ty dzielnic, specyficznych wydzielonych przestrzeni. ich członkowie trzymają 
się razem, mając w pamięci wspólnotę przeżyć religijnych, rodowych korzeni 
i zawodów z pokolenia na pokolenie wykonywanych w sąsiedzkich i rodzinnych 
grupach. Kair jest ponad siedemnastomilionowym molochem, a jednocześnie 
składa się z wielu lokalnych wspólnot religijnych i rodzinnych, złączonych także 
podobieństwem wykonywanych zajęć, potrzebą wzajemnego wsparcia w warun-
kach niedostatku i konieczności zadbania o liczne rodziny.  

poTrzeba alTernaTyWy W odniesieniu do TurysTyki 
hisToryczneJ i WypoczynkoWeJ

Od początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto w krajach bliskiego Wscho-
du i Afryce Północnej działania na rzecz rozwoju rzemiosła artystycznego mają-
cego ożywić gospodarczo lokalnych mieszkańców, którzy żyjąc poza głównymi 
szlakami turystycznymi, nie mogą brać udziału w obsłudze ruchu, a także nie 
posiadając prawie żadnej edukacji, nie potrafią sprostać wymogom zatrudnienia 
w turystyce masowej. 

Centrum badań Historii Sztuki i Kultury islamu (Research Centre for isla-
mic History, Art and Culture (iRCiCA)) utworzono w 1980 roku w czasie obrad 
Konferencji islamskiej (Organization of the islamic Conference (OiC)). Centrum 
prowadzi badania naukowe oraz publikuje ich efekty oraz gromadzi dokumen-
tację w celu poznania i odpowiedniego propagowania muzułmańskich kultur. 
Działalność Centrum obejmuje  szeroki zakres tematów związanych z historią 
świata muzułmańskiego, historią nauki i kultury oraz kulturowym dziedzictwem. 
Od 1990 iRCiCA włożyła wiele pracy w rozwijanie tradycyjnego rzemiosła 
w krajach członkowskich. Program rozwijano we współpracy z resortami tury-

2 E. Puchnarewicz, Płeć a role rodzinne i społeczne w oazie Farafra. Społeczność lokalna w okresie prze-
mian, [w:] Kobiety krajów pozaeuropejskich wobec problemów współczesności, red. A. Mrozek-Duma-
nowska, Warszawa 1995, s. 149.



styki w poszczególnych krajach i z regionalnymi oraz międzynarodowymi or-
ganizacjami. Reaktywowanie tradycyjnego rzemiosła, udzielanie wsparcia dla 
tworzenia wiosek wyrabiających przedmioty z lokalnych surowców pozwala na 
zwiększenie zatrudnienia w biednych obszarach krajów oraz pomnaża różnorod-
ność produktów, którymi mogą zainteresować się turyści�. Centrum bada obecny 
stan wykonywanych wzorów, umiejętności pracowników, jakość wyrobów, finan-
sowania, marketingu i strategicznej polityki państwa w tym zakresie. Porównując 
osiągnięcia różnych krajów, tworzy perspektywiczne projekty działań dla promo-
cji sztuki tradycyjnej�.

W ramach iRCiCA kraje członkowskie sformułowały Program Rozwoju 
Rzemiosła (Craft Development Program (CDP)), który zaowocował serią semina-
riów i festiwali poświęconych sztuce tradycyjnej. W 1991 roku w Rabacie odbyło 
się seminarium na temat perspektyw rozwoju tradycyjnego rzemiosła w świecie 
islamu, w 1994 roku zaś w islamabadzie miał miejsce pierwszy Międzynaro-
dowy Festiwal Sztuki Tradycyjnej – „Artyści przy pracy”. Następne seminaria 
w Damaszku i Tunisie były poświęcone rzemiosłu i tradycyjnej muzułmańskiej 
architekturze, gdzie szczególną uwagę zwrócono na wytwarzanie kolorowe-
go szkła oraz sztukę wyrabiania dywanów. W 2002 roku sytuacja dojrzała do 
zwołania międzynarodowego kongresu islamskiej sztuki i rzemiosła oraz następ-
nego kongresu w 2006 roku w Rijadzie poświęconego tradycyjnemu rzemiosłu 
i „towarzyszącej aktywności”�. Seminaria, festiwale i kongresy przyciągnęły eks-
pertów z różnych stron świata, UNESCO, ogłaszając dekadę rozwoju rzemiosła 
tradycyjnego, skupiło specjalistów, z których pomocy korzystają ministerstwa 
turystyki krajów bliskiego Wschodu.

Według oceny ekspertów rządu egipskiego turystyka w tym kraju kontynuuje 
dobrą passę. W 2007 roku 11,1 milionów gości Egiptu wykorzystało 100 milio-
nów noclegów i dostarczyło 9,4 biliona dolarów dochodów. Jest to kraj przyciąga-
jący najwięcej turystów spośród państw bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 
Międzynarodowy biznes turystyczny dobrze się tu usadowił i mający ostatnio 
miejsce światowy kryzys ekonomiczny nie wpłynął zbytnio na jego zachowa-
nia. W 2007 roku najliczniej odwiedzili Egipt Rosjanie, których łącznie przyje-
chało 1,5 miliona osób, następne pozycje zajęli Niemcy i Anglicy po 1 milionie 
i kolejno Włosi oraz Francuzi. Natomiast w tym samym roku z krajów bliskiego 
Wschodu do Egiptu przybyło 2 miliony turystów�.  

Obecnie poza „szlakiem faraonów” głównym celem ekspansji sektora tury-
stycznego jest turystyka oparta na przyrodzie. Rafy koralowe i bogate życie morza 

3 Taż, Wpływ turystyki na społeczności lokalne. Doświadczenia krajów rozwijających się, „Turystyka 
i Rekreacja”, 2008, z. 1 (1).  
4 N. Maruf, Creativity and Crafts in the Muslim Word, islamabad 2004.
5 www.ircica.org/craft-developtment-program/irc390.aspx, 01.2010.
6 H. Heyer, egypt-tourism-continues-winning-streak, www.eturbonews.com/3710/egypt-tourism-contin-
ues-winning-streak-releases-2008-projections, 02.2010.

Inny Egipt – walory eko-kulturowe kraju poza obszarami turystyki masowej 239 



240 Elżbieta Puchnarewicz

wzdłuż wybrzeża południowego Synaju i od strony Pustyni Arabskiej uczyniły te 
dwa rejony pierwszymi światowymi ośrodkami pływania z aparatem tlenowym 
pod wodą. Wiele miejscowości wypoczynkowych nad morzem już tak funkcjo-
nuje, a dziesiątki są właśnie przygotowywane. 

badania wykazały, że w Egipcie więcej turystów wybiera wakacje z wypo-
czynkiem na plaży niż eksplorację historycznych pozostałości. Turystyka wypo-
czynkowa coraz bardziej wypiera turystykę kulturową. Turyści udają się wprost 
do miejscowości wypoczynkowych nad Morzem Czerwonym i Morzem Śród-
ziemnym, wykorzystując loty czarterowe do miejsca destynacji, z pominięciem 
Kairu, stolicy kraju, będącej do niedawna centrum zainteresowania gości oraz 
głównym ośrodkiem rozprowadzania ruchu turystycznego. Jak się ocenia, tury-
styka wypoczynkowa obejmuje obecnie w Egipcie 65% rynku lokalnego i domi-
nują w niej przedstawiciele krajów skandynawskich oraz Hiszpanie i Rosjanie, 
zaś, zwłaszcza starsi wiekiem  Francuzi, Niemcy, Amerykanie i Japończycy op-
tują za turystyką kulturową�. Mimo tego, rosnąca liczba turystów udających się 
do najbardziej znanych miejsc związanych ze starożytną historią Egiptu zagraża 
kulturowemu dziedzictwu�. W Dolinie Królów doszło do wielu uszkodzeń. Tu-
ryści ocierając się o ściany, niszczą malowidła. Ponadto już samo oddychanie 
tłumów turystów w niewielkich pomieszczeniach wpływa na pogorszenie ich 
stanu. Program naprawczy zakłada działania konserwatorskie oraz ograniczenie 
strumienia turystów do najbardziej znanych zabytków oraz skierowanie ich do 
innych, wcześniej wypromowanych miejsc. 

Turystykę wypoczynkową popularyzują media międzynarodowe, prowadząc 
intensywną kampanię, stąd też wzrost wagi turystyki stacjonarnej plażowej. Sieci 
hotelowe, ulokowane głównie na wybrzeżach, mają większy zasięg w propago-
waniu broszur, voucherów rozprowadzanych w agencjach turystycznych, tak że 
potencjalni turyści wychwytywani są na wczesnym etapie decyzyjnym, zanim 
powezmą przekonanie o wyjeździe do Egiptu. Wybrzeże Morza Czerwonego 
i półwysep Synaj skupiają obecnie 110 tysięcy pokoi hotelowych na 180 tysięcy 
istniejących w Egipcie. W konsekwencji te obszary otrzymują największy udział 
z budżetu promocyjnego organizacji turystycznej Egyptian Tourist Authority 
(ETA). Aleksandria, Asuan i Luksor nie mają wystarczającej zdolności zakwate-
rowania, by uruchomić wielką kampanię promocyjną. 

Turystom często proponuje się produkty złożone. W trakcie wypoczynku nad 
Morzem Czerwonym organizowane są 2–3 dniowe wyjazdy do Luksoru i Asuanu 
albo jednodniowe wycieczki do wiosek beduińskich lub w celu poznania urody 
pustyni. Nie jest to jednak na tyle znacząca dywersyfikacja produktu turystycz-
nego, by trudno było ją zaklasyfikować do jednego z głównych nurtów turystyki 
w Egipcie. 
7 S. Abdoun, Tourism and Summer Trends: Leisure versus Cultural Tourism, „Daily News. Egipt”, 2008, 
August 26. 
8 „Gulf News” 2006, 8 November.



Wyrażana przez władze chęć zwiększenia liczby przyjazdów turystycznych 
do ponad 16 milionów w 2017 roku nie może być już jedynie związana z two-
rzeniem kolejnych zamkniętych, samowystarczalnych enklaw. istnieje bowiem 
ryzyko przepełnienia się miejsc i obszarów dotychczas już nadmiernie eksplo-
atowanych�. Nie można też zakładać, że dotychczas proponowane dwa rodzaje 
turystyki – plażowa i archeologiczna, będą zawsze preferowane przez turystów. 
istnieje ponadto nie mniej ważna obawa, że pogłębi się izolacja i ekonomiczne 
wykluczenie społeczności lokalnych, mających nikły udział w dochodach z tury-
styki, pozostających ze swoimi wyjątkowymi walorami kulturowymi poza jakim-
kolwiek zainteresowaniem w kraju i poza nim.

Wspomniane i inne czynniki mogące wywoływać nieprzyjazne dla gospodar-
ki i społeczności lokalnych efekty skłaniają władze Egiptu oraz organizacje po-
zarządowe do podejmowania działań, które przyniosłyby materialnie wymierne 
i kulturowo nieocenione korzyści – podniesienie poziomu życia ludzi żyjących 
w semi-tradycyjnych społecznościach, w regionach, gdzie efekty modernizacji 
kraju są słabo widoczne oraz do których nie docierają ze swoimi ofertami kor-
poracje turystyczne. Rząd, deweloperzy, a także ponadnarodowe instytucje mają 
ważne role do odegrania w projektowaniu i wprowadzaniu polityki ochrony i re-
witalizacji środowiska życia ludzi na wielu obszarach kraju, gdzie istnieje pilna 
potrzeba wprowadzania zasad trwałego rozwoju turystyki, tak by zapewniał on 
środki do życia ich mieszkańcom, a jednocześnie by dziedzictwo kulturowe było 
zachowane�0. W Egipcie poszukuje się możliwości dywersyfikowania rozwoju 
turystyki zarówno poprzez rozprowadzenie ruchu turystycznego w inne niż do-
tychczas przestrzenie kraju, a także wzbogacenie oferty turystycznej ukazującej 
niedostrzeżone dotąd przez turystykę masową bogactwo walorów.  

ETA planuje przyciągnięcie turystów z istniejących rynków tak, by zmniej-
szyć sezonowość przyjazdów turystycznych do Egiptu, stawiając na zróżnico-
wanie oferty, skierowanej szczególnie do młodych turystów, mających ambicje 
bezpośredniego poznawania walorów turystycznych kraju, a także zainteresowa-
nia związane z obserwacją przyrody, włączeniem się w problemy społeczności 
lokalnych oraz próbowaniem sił w ekspedycjach lub sportach na terenie pustyni��. 
Wymaga to zacieśnienia współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi inwe-
storami strategicznymi, włączając w to hotele, touroperatorów i agencje podróży. 
Egipt ma w tej chwili biura na wszystkich głównych rynkach. Nadal prowadzi 
kampanię reklamową nastawioną na turystykę plażową i historyczną, choć wiele 
elementów odnoszących się do kameralnej ekoturystyki znalazło się już w ofer-
cie. Prawie niezauważalnie pomiędzy przepełnione autobusy turystyczne i statki 

9 S. Wahab, Sustainable Tourism in Developing World, [w:] Tourism, Development And Growth: The 
Challenge Of Sustainability, red. S. Wahab, J.J. Pigram, London and New York  1997, s. 119–134.
10 i.M. Shaalan, Sustainable Tourism Development in the Red Sea of Egypt Threats and Opportunities, 
„Journal Of Cleaner Production”, 2005, 2, s. 83–87.
11 E.W. Saad, Orientalizm, Poznań 2005.
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pasażerskie wchodzą liderzy wykorzystujący umiejętności i wiedzę egipskich 
beduinów oraz grup mających różnorodne identyfikacje kulturowe jak Nubij-
czycy czy Koptowie, które do tej pory były niezauważane przez główny strumień 
przemysłu turystycznego��.

Przez wieki Azjaci, Arabowie, Europejczycy i Afrykańczycy najeżdżali Egipt 
i wielu tam zostało. Chociaż Arabowie, będący zarazem muzułmanami, stanowią 
przytłaczającą większość mieszkańców tego kraju, istnieje tu wiele łatwo rozpo-
znawalnych innych grup kulturowych: Koptowie, Nubijczycy i liczne plemiona 
beduińskie. Współcześni Koptowie są potomkami egipskich chrześcijan, którzy 
oparli się przejściu na islam. Większość z nich mieszka w Kairze, w Środkowym 
i Górnym Egipcie. Nubijczycy zamieszkują obecnie wąską dolinę na południe 
od Asuanu. Kiedyś zajmowali ziemie przeznaczone potem pod tamę asuańską. 
W związku z jej budową zostali przesiedleni, wielu udało się na północ kraju, 
przede wszystkim do stolicy, gdzie podjęli pracę w sektorach budowlanym i usłu-
gowym oraz stali się drobnymi przedsiębiorcami. beduini przemierzają egipskie 
pustynie w poszukiwaniu świeżych pastwisk dla ich wielbłądów i kóz oraz źródeł 
wody, wokół których mogliby rozbić rodzinne obozy. Wiele rodzin osiedla się, 
buduje domy i podejmuje pracę w zawodach coraz  odleglejszych od ich tradycyj-
nych zajęć, tak że ich styl życia związany z pustynią powoli zanika��.

Kiedy w odniesieniu do Egiptu mówi się o ekoturystyce, turystyce socjalnej 
czy kulturowej, ma się na uwadze turystykę odpowiedzialną. Turystów zachęca 
się, by zostali wolontariuszami,  zdobywali doświadczenie, szkoląc się w zakresie 
ruchu turystycznego, by potem wesprzeć społeczność miejscową w zarządzaniu 
lodgią czy pensjonatem, oprowadzać turystów po pustyni, brać udział w pracach 
rolniczych, rzemiośle artystycznym, pomagać w organizowaniu festiwali. Eko-
turystyka jest pojemnym terminem – obejmuje miejsca noclegowe od drogich 
i ekskluzywnych eko-lodges, po proste beduińskie namioty, od komfortowych 
objazdów i bezpiecznych wycieczek krajoznawczych, po ekstremalne sporty pu-
stynne.

reWiTalizacJa rzemiosła TradycyJnego W kairze

Rzemiosło artystyczne ma w Kairze wielowiekową tradycję. Mieszkańcy 
stolicy, biegli w sztuce wytwarzania narzędzi, ozdób, dóbr użytku codziennego, 
tworzyli arcydzieła okresu, w którym żyli i przekazywali swoją wiedzę kolejnym 
pokoleniom. Tradycja ta jest do dzisiaj żywa. Małe warsztaty, sklepiki i całe ob-
szary kairskiego bazaru wypełnione są przedmiotami sztuki wykonanymi przy 
pomocy surowców, technik i narzędzi znanych od czasów faraonów. Zachowa-
nie ciągłości tego przekazu wymaga wielu działań, od prac dokumentacyjnych, 

12 P. Kenyon, Egypt Explores Tourism Beyond The Package Tour, January 5 2010.
13 Por.: b. Watterson, The Egyptians, Oxford 1997, s. 50–117; D. Cole, S. Altorki, Bedouins, Settlers, and 
Holiday-Makers: Egypt’s Changing Northwest Coast, Cairo 1998, s. 70–71.



po stworzenie nowoczesnych, zdrowych warunków wytwarzania przedmiotów 
sztuki rzemieślniczej. Poważny wkład w to dzieło wniosła Agnieszka Dobrowol-
ska, polska architektka zajmująca się konserwacją kairskich zabytków, dokonu-
jąc dzieła dokumentacji i charakterystyki rzemiosł uprawianych w tym mieście. 
Wyznając filozofię nieużywania nigdy substratów do odnowy historycznych 
obiektów, odnajdywała rzemieślników, którzy odtwarzali zniszczone fragmen-
ty z oryginalnych surowców przy użyciu pierwotnych technik ich wytwarzania.  
interesowała ją również historia przekazu wiedzy i umiejętności od starszych po-
koleń, a także obecne zastosowanie wytwarzanych przedmiotów. Tak zrodziło się 
jedyne jak do tej pory i wyjątkowe pod względem staranności opracowania dzieło 
monograficzne o historii i czasie obecnym kairskiego rzemiosła��. 

W dzielnicy Fustat, na terenie starego Kairu, od 2003 realizowany jest projekt 
wioski ceramicznej. Przewiduje on utworzenie 32 rzemieślniczych laboratoriów 
ceramicznych, by wesprzeć ludność historycznie wrośniętą w ten rejon. Minister-
stwo Turystyki postawiło sobie za cel przeprowadzenie prac konserwatorskich 
tradycyjnych warsztatów i dowartościowanie rodzimego dziedzictwa kulturowe-
go. Fustat znajduje się na drodze turystycznych szlaków i jest traktowane jako 
miejsce interesujące historycznie. Założono, że projekt przyczyni się do zapew-
nienia okolicznym rzemieślnikom stałych dochodów i stworzenia im zdrowych 
warunków pracy��. Docelowo ma być tam zatrudnionych kilkaset osób – męż-
czyźni i kobiety, praktykanci uczący się zawodu oraz właściciele małych war-
sztatów. Stare techniki wyrobów z gliny postanowiono zastąpić nowymi, bardziej 
zdrowymi dla środowiska. 

Naczynia i ceramikę produkowano w Fustat od X–Xii wieku. Centrum jej 
wytwarzania znajdowało się na tyłach kościoła Hanging Church w starym Ka-
irze��. Koptyjska Ewangelicka Organizacja ds. Społecznego Rozwoju (Coptic 
Evangelical Organization for Social Services (CEOSS)), społeczność lokalna 
oraz Governorat Kairu i Ministerstwo Turystyki uzgodniły projekt wprowadze-
nia nowoczesnych technologii produkcji ceramiki, by ograniczyć zanieczysz-
czenie powietrza, szczególnie przez zastąpienie starych tradycyjnych pieców do 
wypalania wyrobów ceramicznych nowymi. CEOSS utworzyło korporację 150 
właścicieli i pracowników, co faktycznie przełożyło się na poprawę kondycji ma-
terialnej około sześciuset rodzin. Jest to pierwszy przykład w Afryce i na bliskim 
Wschodzie utworzenia wioski ceramicznej i podniesienia rangi wytwórców jak 
i ich wyrobów artystycznych. była to oddolna inicjatywa społeczności Kum Ghu-
rab i mieszkańców okolicznych terenów, którzy mieli świadomość, że zatrute śro-
dowisko wywołuje choroby i przyczynia się do społecznej  dezintegracji. Orga-
nizacja CEOSS wzięła na siebie szkolenie i przygotowanie projektu, technicznej 

14 A. Dobrowolska, The Building Crafts of Cairo: A Living Tradition, Cairo 2005.
15 www.utlcairo.org.
16 Por.: W. Kubiak, Al-Fustat, Its Foundation and Early Urban Development, Cairo 1987.
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dokumentacji oraz część kosztów przeprowadzanej modernizacji. 40% środków 
pochodziło z pożyczek udzielonych zainteresowanym rzemieślnikom, pozostałą 
kwotę wyłożyły instytucje rządowe. Wyselekcjonowano mistrzów zawodu, któ-
rzy mogli przekazywać techniki nowym pracownikom.

Dawna tradycja i poczucie wspólnoty budowane przez wieki w tej części 
miasta stanowią nieoceniony kapitał społeczny i kulturowy, do których zacho-
wania i dalszego rozwoju projekt ma się przyczynić. Wyspecjalizowane grupy 
społeczności lokalnych uformowały się, by kierować i doradzać w różnych fa-
zach projektu, również w sprawach kontaktu z władzami, przygotowania finanso-
wego projektu, dostarczania surowca i kontroli jakości. Już widoczne pozytywne 
efekty projektu wynikają  z dobrej organizacji jego wykonania i konsekwentnego 
dążenia do realizacji postawionych celów: przeprowadzono szkolenia liderów 
spośród rzemieślników oraz członków ECDA, by łatwiej mogli się porozumie-
wać z przedstawicielami administracji rządowej, polepszono warunki mieszka-
niowe przez renowację domów oraz budowę łazienek, zapewniono stałą pracę 
wykonawcom tradycyjnych wyrobów. Zadbano również o stronę marketingową 
przedsięwzięcia, odpowiednio eksponując przedmioty tradycyjnego rzemiosła 
na targach krajowych i zagranicznych oraz zapewniając zbyt w lokalnych skle-
pach i galeriach. Zainteresowanie turystów wyrobami z wypalanej gliny, szkła 
i porcelany pochodzącymi z kairskich warsztatów jest duże. Chętnie zwiedzają 
oni również wioskę, by podpatrywać techniki wytwarzania nabytych wyrobów 
i poznać osobiście ich twórców.

działania na rzecz ekoTurysTyki i TurysTyki kulTuroWeJ 
na półWyspie synaJ 

W okolicy klasztoru św. Katarzyny w środkowej części półwyspu Synaj żyje 
7000 beduinów z sześciu różnych plemion. ich przodkowie Gebelija pochodzą 
z Macedonii, skąd zostali sprowadzeni w szóstym wieku naszej ery, by pomagać 
we wznoszeniu i ochronie monastyru. Społeczności beduińskie zamieszkujące 
ten obszar kultywują tradycyjny styl życia i uzyskują dochody z gospodarczej 
i kulturalnej aktywności, pracując jako strażnicy, artyści rzemieślnicy, przewod-
nicy i gospodarze działalności ekoturystycznej. 

beduini Gebelija posiadają głęboką wiedzę o miejscowych roślinach, szcze-
gólnie tych, które posiadają właściwości lecznicze. Aby rozwinąć alternatywne 
i trwałe sposoby zarobkowania dla społeczności Gebelija utworzono The Medi-
cinal Plants Conservation Project (MPCP), mający na celu sporządzenie listy lo-
kalnych ziół i opracowanie sposobów ich uprawy oraz użytkowania��. W ramach 
tego projektu zaproponowano lokalnym społecznościom założenie pasiek, gdzie 
produkuje się miód o właściwościach leczniczych. 

17 „Sinai News”, 2006, 6 July. 



 Powstały tu również małe eko-domki, prowadzone przez rodziny, gdzie pró-
buje się aktywować ekoturystykę. Al Karm jest małym hotelem funkcjonującym 
zgodnie z zasadami trwałego ekoturyzmu, dbającym o środowisko naturalne i do-
brobyt jego mieszkańców��. Usytuowany jest w pięknym otoczeniu Wadi Gha-
raba w sąsiedztwie Sheikh Awaad i Nagb Hawa, tradycyjnej drogi do klasztoru 
św. Katarzyny. Jest to dom wypoczynkowy posiadający siedem dwuosobowych 
pokoi, dwie łazienki, kuchnię, hall i jadalnię. Turyści mogą przynieść własną 
żywność lub korzystać z beduińskiej restauracji. Jego funkcjonowanie opiera 
się na zasadach prostoty i minimalnego oddziaływania na przyrodę. Nie ma tam 
elektryczności, lecz są solarne podgrzewacze wody oraz toalety kompostowe. 
Turyści mogą zwiedzić znajdujące się nieopodal siedliska z epoki brązu, space-
rować wokół tajemniczej wioski Nabatean lub pójść z przewodnikiem w oko-
liczne góry. Na stronach internetowych zamieszczono propozycję odbycia 5–12 
tygodniowego wolontariatu związanego z tym projektem ekoturystycznym, gdzie 
wolontariusze z różnych krajów mieliby sortować śmieci, zbierać drewno na opał 
oraz szkolić gości, jak posługiwać się urządzeniami eko-hoteliku, by chronić śro-
dowisko i oszczędnie używać wodę. Równocześnie mieliby współpracować ze 
społecznością lokalną, ucząc się jej języka, kultury i poznając sposoby przeżycia 
w trudnym środowisku pustynnych gór��.

Dla pięćdziesięciu kobiet i dziewcząt z plemion beduińskich zajmujących 
obszary wokół św. Katarzyny organizacja pozarządowa zorganizowała szkolenie 
dotyczące produkcji i sprzedaży odzieży. Tematyka kursu obejmowała projekto-
wanie odzieży, wzornictwo, sposoby wykonania oraz kontrolę jakości, a także 
sprzedaż tekstyliów. Zaproponowano szycie i haftowanie prostych w kroju trady-
cyjnych ubrań, których wykonanie jest bardzo pracochłonne. Galabije są zazwy-
czaj bogato haftowane. Wykonanie jednej zabiera wykonawczyni do 6 miesięcy 
i przynosi jej dochód około 100 dolarów. 

Po sześciu miesiącach szkolenia i szycia nowych modnych wzorów dziewczęta 
zorganizowały pokaz mody w Sharm El-Sheikh, a następnie w Kairze, gdzie duże 
zainteresowanie okazali międzynarodowi eksperci.  Kobietom w podróży do sto-
licy towarzyszyli mężowie i ojcowie, jako że według muzułmańskiego obyczaju 
kobiety nie powinny opuszczać domostwa i własnej miejscowości bez „ważnej, 
uzasadnionej przyczyny”. Jedną z liderek lokalnej grupy jest Włoszka Stefania 
Gulina, która ma kwalifikacje w zakresie artystycznego krawiectwa i public rela-
tions i kieruje centrum technologii projektowania odzieży. Według jej opinii panie 
są dobrze przygotowane do swojej pracy, mają swoje centrum treningowe, są wy-
posażone w laptopy, które pomagają im korzystać z zaprojektowanych, nowych 
wzorów�0. Część młodych kobiet studiuje projektowanie odzieży w Mediolanie, 

18 www.parksegypt.org/en/node/185.
19 www.volunteerabroad.com.
20 „Daily News”, 2008, May 18.
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gdzie specjalizują się w sztuce wytwarzania tradycyjnej odzieży arabskiej, która, 
mimo że postrzegana jest jako nienowoczesna, ciągle znajduje duży popyt.  Praw-
dziwym wyzwaniem dla kobiet z na poły izolowanej przestrzeni życia egipskiej 
wioski jest wytwarzanie nie tylko modnych wzorów, ale także takich, które nie 
gubiąc lokalnego kolorytu, znajdą popyt również na rynku międzynarodowym. 

Kobiety Gebelija projektują również i wykonują biżuterię opartą na trady-
cji arabskiej. Centrum technologii biżuterii proponuje im komponenty, które one 
składają, opierając się na tradycyjnych wzorach. Wyrobami jubilerskimi zainte-
resowali się projektanci mody, którzy wykorzystują ich elementy do opracowy-
wania nowych kolekcji. biżuterię wykorzystano na pokazach mody w Londynie 
i Mediolanie. Egipskie ozdoby mają bogatą symbolikę i służą nie tylko do pod-
kreślania urody, lecz stanowią także oznakę statusu społecznego, przynależności 
do mężczyzny i rodziny czy zabezpieczenie na wypadek trudnych sytuacji życio-
wych. W różnych częściach Egiptu utrzymuje się zwyczaj obdarowywania przy-
szłej żony złotą biżuterią, co stanowi część daru małżeńskiego, ofiarowywanego 
rodzinie narzeczonej��. 

Mieszkańcy Synaju w badaniach socjologicznych przeprowadzonych w 2005 
roku przez TDA wyrazili swoją opinię na temat efektów rozwoju turystyki na 
obszarach przez nich zamieszkiwanych��. Podkreślali oni, że dzięki inwestycjom 
i obecności turystów podniósł się ich poziom życia, zyskali przede wszystkim 
możliwość zatrudnienia i prowadzenia małego biznesu. beduini pozytywnie oce-
niali rozwój ekoturystyki z towarzyszącą jej małą bazą noclegową, opartej na 
restauracji tradycyjnego budownictwa i umiejętnościach, które nie wymagały od 
nich zmiany stylu życia, co więcej, ich obyczaje i tradycyjne sposoby gospodaro-
wania zyskały u gości duże zainteresowanie��.

pusTynia arabska – fesTiWal „characTers of egypT”
Pustynia Arabska zajmuje rozległy obszar Egiptu, rozciągający się między 

Nilem a Morzem Czerwonym. Znajdujący się na jej terenie Park Narodowy Wadi 
el Gemal jest usytuowany 40 kilometrów od miejscowości Marsa Alam położonej 
nad Morzem Czerwonym. Jego obszar obejmuje prawie 100 kilometrów wybrze-
ża i ciągnie się na około 60 kilometrów w głąb pustyni. Można tam znaleźć bar-
dzo urozmaicone ekosystemy i krajobrazy od nadmorskich lasów mangrowych, 
palm tropikalnych i piaskowych wydm, po Szmaragdowe Góry ze znajdującymi 
się tam pozostałościami najstarszej na świecie kopalni szmaragdów. beduini, 
przygotowani do wypraw turystycznych jako przewodnicy i gospodarze odwie-

21 A. Fahmy, Enchanted Jewelry of Egypt: The Traditional Art & Draft, Cairo 2007, s. 78–93.
22 M. Eraqi, The Resident’s Reactions to Sustainable Tourism Development in the Read Sea Coast in 
Egipt, „international Journal of Services and Operations Management”, 2009, no. 1, s. 120–131.
23 M. Eraqi, Local Communities’ Attitudes Towards Impacts of Tourism Development in Egipt, „Tourism 
Analysis”, 2007, vol. 12, s. 195–197.



dzanych terenów, proponują wycieczki w głąb lądu, gdzie prócz spektakularnych 
scenerii pustyni można podziwiać bogatą faunę. 

Zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w tym regionie pa-
tronuje Wadi Environmental Science Centre (WESC), organizacja pozarządowa 
założona w celu edukacji środowiskowej.  Organizacja prowadzi kursy o racjo-
nalnym gospodarowaniu wodą, energią, odpadami, potrzebie zachowania dzikiej 
przyrody; dba o zachowanie różnorodności i trwałości naturalnego środowiska 
oraz bogactwa kultur tradycyjnych występujących na tym terenie. 

Pośrodku Parku Narodowego Wadi el Gemal znajduje się utworzona w 2005 
roku Fustat Wadi el Gemal Eco-lodge – pierwsza namiotowa osada turystyczna 
wyposażona w salę kinową, gdzie pokazuje się filmy dokumentujące dziedzictwo 
kulturowe parku i jego mieszkańców – plemion basharia i Ababde. W osadzie za-
trudnia się wyłącznie rodzimych mieszkańców Wadi el Gemal, którzy są świetny-
mi znawcami wędrownych tras, przyrody i  lokalnej historii. Namioty wyposażo-
ne są w łazienki, a wnętrza przyozdobiono wyrobami miejscowego tradycyjnego 
rzemiosła��. 

Centrum Fustat Wadi El Gemal ma na swoim koncie wiele udanych inicjatyw. 
Zatrudnia około 300 osób ze społeczności lokalnych basharia i Ababde, nie tylko 
szkoląc je w zakresie ekoturyzmu, ale także przygotowując do rzemieślniczej pra-
cy z zastosowaniem prastarych technik wytwarzania oraz nowoczesnych zawo-
dów: wyrabiania dywanów i kilimów, chodników, dekoracji tapicerskich, hydrau-
liki, układania glazury i szycia. Mieszkańcy okolic produkują ręcznie koce, szale, 
skarpety; kobiety szyją i ozdabiają tradycyjne stroje. Dokumentuje się tu również 
życie plemion i ich kultury, wspierając rewitalizację tradycyjnego budownictwa, 
promując i prowadząc redystrybucję lokalnych wyrobów. W osadzie odbywają 
się spotkania z rdzennymi mieszkańcami, umożliwiające dyskusje i wyrażanie 
opinii dotyczących różnego rodzaju działalności w Wadi el Gemal. Turyści mogą 
wziąć udział w nauce podstawowych terminów i zwrotów, którymi posługuje się 
rodzima ludność oraz sami udzielać lekcji któregoś z europejskich języków. 

Festiwal znany w tłumaczeniu na angielski jako „Characters of Egypt” zo-
stał zorganizowany po raz pierwszy w 2008 roku w osadzie namiotowej Fustat 
Wadi El Gemal. Pomysłodawcą organizowania spotkań wielu kultur na pustyni 
jest przewodniczący Egyptian Desert Pioneers Society Walid Ramadan, który 
zainspirowany dziełem Gamala Hamdana�� o wyjątkowości i bogactwie natury 
Egipcjan powziął myśl o potrzebie wzbudzenia pośród mieszkańców tego kraju 
świadomości egipskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzajemnego poznania 
wartości i tradycji ludzi pochodzących z różnych części kraju. 

24 www.wadielgemal.com.
25 Hamdan G., Egypt’s Identity. Dar El-Helal Publications, Cairo 1967. Praca wydana w języku arabskim 
widnieje w anglojęzycznych zestawieniach bibliograficznych, trudno ustalić, czy była tłumaczona na 
inne języki. 
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Celem festiwalu było stworzenie możliwości spotkań członków plemion 
zamieszkujących różne zakątki kraju, żyjących w swoich tradycyjnych, niepo-
dzielnych światach, do czasów obecnych pozostających w znacznym odosobnie-
niu. Zamierzano skupić w jednym miejscu ludzi z ich różnorodnym dorobkiem 
kulturowym, umożliwić im wzajemne poznanie się, porównanie stylów życia 
i poglądów. 

Do tej pory odbyły się dwa festiwale, na które przybyli reprezentanci nomadów 
z północnego i południowego Synaju, oaz Siwa, bahrija i Farafra, plemiona be-
duińskie zamieszkujące tereny Wadi El Gemal, a także Nubijczycy z południowo-
wschodnich krańców Egiptu. Festiwalowi kultur towarzyszyło 41 zagranicznych 
stacji telewizyjnych, w tym 9 arabskich��. W pierwszym festiwalu uczestniczyło 
120 przedstawicieli grup etnicznych z całego kraju. Drugi festiwal, zorganizo-
wany w 2009 roku, zgromadził o wiele więcej uczestników oraz publiczności, 
przybyłej z Egiptu, innych krajów arabskich oraz z Europy i dalekiej Azji. 

Sukces festiwalu odpowiednio nagłośniony wzbudził zainteresowanie przed-
stawicieli kultury i biznesu. Jednym ze składników projektu „Characters of 
Egypt” jest rozwój muzeum ukazującego dziedzictwo plemion i sposób ich życia. 
Zapoczątkowano jego działalność przez dokumentację i pokazanie zbiorów biżu-
terii, strojów oraz flory i fauny z różnych stron kraju. Nowo powołane muzeum 
zadedykowano wielbłądom – „okrętom pustyni”, ich pięknie oraz wykwitłych na 
ich hodowli rzemiosłom przetwarzającym wełnę i skórę.

Turyści mogą uczestniczyć w życiu festiwalowym przez udział w różnego 
rodzaju wydarzeniach��. Wędrując od namiotu do namiotu można skosztować 
kuchni wielu  regionów, napić się na różne sposoby parzonej kawy, wziąć udział 
w grach i zabawach, podziwiać wyroby rękodzieła arabskiego – zabawki, stroje, 
dywany z wielbłądziej wełny oraz obserwować  prezentacje medycyny natural-
nej. Turyści mogą obserwować cały cykl przygotowania posiłku, od rytualnego 
uboju zwierzęcia, przez sposób oprawiania, dodawania przypraw i gotowania lub 
pieczenia, a także rytuał jego serwowania i jedzenia��. Dużym powodzeniem cie-
szą się próby muzykowania na tradycyjnych instrumentach.

Festiwal „Characters of Egypt” integruje tradycyjne społeczności. Spotkały 
się tam światy tradycyjnych kultur, biznesu turystycznego i mediów. była to rzad-
ka sposobność, by usłyszeć beduińskie pieśni, historie, skosztować tradycyjnej 
kuchni, podziwiać rodzimą sztukę. Zainicjowany tu ruch eko-podróżowania  może 
utworzyć bardzo potrzebne miejsca pracy, nie powodując zmiany sposobu życia 
lokalnych społeczności. Dyrektor parków narodowych w Egipcie Mustafa Foudy 
powiedział, że ten rodzaj turystyki stanowi część jego pracy, i zapewnił, że tego 
rodzaju turystyka nie przekształci się w  mniejszą wersję turystyki masowej��. 
26 Alter Ego 2009, January.
27 Relacja Marka Waśkiela z udziału w festiwalu, www.poznajswiat.com.pl, 01.2010.
28 Characters of Egypt Festival, www.charactersofegypt.com/, 02.2010.
29 www.charactersofegypt.com.



Ten festiwal daje możliwość stworzenia wspólnej płaszczyzny komunikacji 
i działań w celu zachowania rodzimych obyczajów, umiejętności zawodowych 
i pozostałego po przodkach materialnego dziedzictwa. Skupienie w jednym miej-
scu i pokazanie różnorodności kulturowej Egiptu wzbudziło wiele pozytywnych 
refleksji co do możliwości rozwoju różnorodnych form turystyki w przyszłości. 
Odnowa tradycyjnych kultur  to wartość sama w sobie. Jednocześnie jest to wa-
lor, który odpowiednio wykorzystany przyciągnie strumień nowych, pragnących 
podróżować mniej utartymi szlakami i osobiście doświadczać spotkania z przed-
stawicielami innych kultur turystów�0.

znaczenie oaz na pusTyni zachodnieJ dla TurysTyki 
kulTuroWeJ

Pomiędzy zachodnim brzegiem Nilu a granicą libijską rozciąga się olbrzymi 
obszar Pustyni Zachodniej, na którą składa się nie tylko bogactwo zjawisk natury, 
ale również miejsca i obszary obfitujące w życiodajną wodę, na których przez 
tysiąclecia społeczności beduińskie rozwijały różne formy gospodarowania i kul-
tury. Oazy położone w północnej części kraju, a więc bliżej miejsc uczęszczanych 
przez turystów, takie jak Fajum czy Siwa, w programach podróży dość często 
obierane są jako jedne z wielu miejsc destynacji turystycznej. Jak dotąd jest to 
ruch turystyki masowej, co oznacza krótkie odwiedziny tych miejsc w ramach 
pakietów objazdowych, niedające turyście możliwości głębszego poznania życia 
i kultury miejscowych społeczności��.  

Naprzeciw turystyce indywidualnej i odbywającej się w małych grupach 
wychodzi projekt „inny Egipt”, który został przygotowany i sfinansowany przez 
włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w akcie 212/92 i współfinansowany 
przez Associazione Palazzo Spinelli per l’Arte e il Restauro. Stanowi on część 
bilateralnej współpracy między rządami Włoch i Egiptu jako jedno z działań na 
rzecz rozwoju turystyki podjętych przez te dwa kraje. Cele w nim zawarte mają 
wieloraki charakter. Odnoszą się do promowania nowych obszarów turystycznych 
i rozwoju „trwałej turystyki” zgodnie z wymogami ekoturystyki i przy udziale 
rdzennych mieszkańców nowych, atrakcyjnych turystycznie obszarów. Skon-
centrowano się głównie na pięknych, malowniczych przyrodniczo oazach Siwa 
i Fajum, chronionych przez surowe przepisy ochrony przyrody, zachowujące ich 
naturalne piękno. Wprowadzenie nowych modeli „trwałej turystyki” pozwala uru-
chomić ich rozwój, a jednocześnie zachować integralność terytorialną i społeczną 
oraz przyczynić się do odnowy pozostałości dziedzictwa kulturowego. 

Zamierza się promować uzdrowiska termalne wzdłuż wybrzeża, na pusty-
ni i w oazach oraz tworzyć nowe, unikalne trasy dla wędrówek i wycieczek po 
30 Por.: J. Winiger, Cultural Sovereignty in a Global Art Economy: Egyptian Cultural Policy and the New 
Western Interest in Art From the Middle East, „Cultural Anthropology”, 2006, no 2, s. 178–180.
31 Więcej na ten temat: C. Vivian, The Western Desert of Egypt: An Explorer’s Handbook, Cairo 2000.

Inny Egipt – walory eko-kulturowe kraju poza obszarami turystyki masowej 249 



250 Elżbieta Puchnarewicz

pustyni zgodnie z zasadami turystyki przyjaznej środowisku. Miejsca pobytu tu-
rystów mają być skupione w miejscowościach: Siwa, Fajum i oazach Nowej Do-
liny na obszarze Pustyni Zachodniej. Strona włoska ma zapewnić profesjonalne 
szkolenia, organizację spotkań zachęcających inwestorów i określić wstępne za-
łożenia terytorialnych projektów. Jednym z ważnych założeń projektu jest udział 
społeczności lokalnej i jej kultury w turystyce, z jednoczesnym ograniczeniem 
wejścia na te tereny wielkich międzynarodowych firm turystycznych i wyklucze-
niem eksploatacji lokalnych zasobów. W efekcie Associazione Palazzo Spinelli 
jest łącznikiem zainteresowanych stron – rządu egipskiego i rządu włoskiego oraz 
operatorów turystycznych działających na różnych poziomach.

Oaza Fajum

Oaza Fajum ma wielowiekową tradycję wytwarzania przedmiotów rzemio-
sła tradycyjnego. Najbardziej znane są wyroby z porcelany i gliny pochodzące 
z miejscowości Abu ballas, miejsca o najstarszej tradycji ich wyrobu. Do obec-
nych czasów zachowała się również tradycja rzemiosła użytkowego w miejsco-
wościach Nazla i Tunis. W małej miejscowości Tunis mieszka szwedzka artystka 
Evelyn, zajmująca się wytwarzaniem  porcelany, używając do tego celu różnych 
gatunków gliny i szkła. Utworzyła ona szkołę sztuki szklarskiej i naczyniowej 
dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców wioski. Uczniowie szkoły uczestniczą 
w wielu zagranicznych wystawach, a ich wyroby są sprzedawane w galeriach 
i sklepach z rzemiosłem artystycznym w Kairze, gdzie znajdują one wielu ama-
torów pochodzących z Egiptu i innych krajów��. 

 Oaza Fajum oferuje gościom możliwość poznania tradycyjnego życia wiej-
skiego wraz z jego bogatą i złożoną tradycyjną kulturą rolników, pasterzy i ryba-
ków.  Proponuje się, by programy turystyczne łączyły możliwość doświadczenia 
lokalnych stylów życia, wzięcia udziału w wytwarzaniu porcelany, wyplataniu 
koszy, łowieniu ryb, a także wysłuchiwaniu opowieści i gawęd. 

Obfitość drzew palmowych i gliny, podstawowych surowców wykorzysty-
wanych do lokalnych wyrobów rzemieślniczych, zapewniają ich trwały rozwój. 
Drzewo palmowe jest przez miejscowych rolników nazywane „drzewem życia” 
w związku z wieloma możliwościami jego użytkowania. Prawie 2 miliony palm 
rosnących w różnych miejscach oazy daje wiele materiału do wyrobów koszy-
karskich. Surowcem są liście przycinane wraz ze zdrewniałymi łodygami. Same 
zaś drzewa nie są ścinane, co oznacza, że bez uszczuplania zasobów przyrody, 
zwłaszcza tak cennej w regionach pustynnych, można pozyskać wiele surowca. 
Występująca tu technika wyplatania koszy i innych wyrobów z liści palmy dak-
tylowej, różnego rodzaju traw oraz słomy ryżowej sięga czasów neolitu. Kobiety 
wytwarzają je w domach, co pozwala im zarobić pieniądze bez łamania tradycji, 
ograniczającej im możliwość wychodzenia poza własne obejście. Produkuje się 
32 M. & M. Khatib El, Fayoum Ecotourism Development Plan 2005–2015, 2006, s. 31–38.



tu również maty oraz koszyczki na lokalnie wytwarzane sery z trzciny zwanej Sa-
mar, rosnącej wokół kanałów. Garnki i wazy z gliny powstają przy użyciu technik 
pamiętających czasy faraonów – glinę, słomę i popiół ubija się na jednolitą masę 
i lepi przy pomocy rąk, podsusza, a następnie formuje na kole. Są one sprzeda-
wane w Kairze w centrum ceramiki Fustat. 

Tekstylia wytwarza się ręcznie z nici wyprodukowanych z wełny, sierści kró-
liczej, wielbłądziej i koziej oraz lnu, bawełny, juty, a także innych surowców. 
W kilku wsiach oazy Fajum jest to podstawowe zajęcie mieszkańców. Zanikają-
cym już rzemiosłem, którym trudnią się jedynie trzy rodziny, jest wytwarzanie 
niewielkich łodzi. Wytwórcy liczą na turystów, którzy mogliby ich używać do ce-
lów rekreacyjnych. Zrobienie łodzi trwa od jednego do dwóch miesięcy i wymaga 
2 ton drewna. Wydaje się to mało racjonalne również z powodu marnotrawienia 
bezcennego na pustyni surowca, jakim jest drewno.

 Wielu rzemieślników dotknął proces marginalizacji na skutek społecznych 
przemian ostatnich dekad. Słaba sprzedaż i niski dochód zniechęcały wytwórców 
do podtrzymywania zawodów opartych na tradycyjnych technikach wytwarzania. 
Znaczna część mieszkańców oazy traktuje produkcję rzemieślniczą jako dodatko-
we zajęcie przynoszące niewielkie, okazjonalne dochody. Trudności ze sprzedażą 
wyrobów są spowodowane ich słabą jakością oraz brakiem umiejętności mar-
ketingowych ich producentów. Ten stan rzeczy ma ulec zmianie pod wpływem 
włosko-egipskiego programu rozwoju ekoturystyki.

Oaza Siwa

Oaza położona w północno-zachodnim rejonie Pustyni Zachodniej ze wzglę-
du na wiele cennych zabytków antycznego i późniejszych okresów historycz-
nych jest dosyć znanym miejscem, do którego kierują się turyści przebywający 
w Egipcie��. inicjatywa Trwałego Rozwoju Oazy Siwa (The Siwa Sustainable 
Development initiative (SSDi)) obejmuje utworzenie, zgodnie z zasadami eko-
logicznymi, małych domków noclegowych dla turystów, jak również skatalogo-
wanie miejscowych atrakcji turystycznych oraz zaprojektowanie szlaków pustyn-
nych dla bardziej wytrawnych turystów��. Usadowiony pośród gaju palmowego 
w samym sercu Siwy mały hotel turystyczny „Shali Lodge” jest zbudowany z brył 
soli w tradycyjnym stylu architektonicznym. Zawiera 8 pokoi, prosto, choć luk-
susowo wyposażonych, wychodzących na wewnętrzny dziedziniec. Obiekt jest 
położony w niewielkiej odległości od interesujących z punktu widzenia turysty 
kulturowego miejsc. Nieopodal znajdują się pozostałości trzynastowiecznej osa-
dy Shali, wybudowanej z solnych skał. Porzucona w XViii wieku po zniszczeniu 
przez obfite deszcze obecnie jest odnawiana i będzie stanowić rozszerzenie oferty 

33 Por.: A. Fakhry, Siwah Oasis, Cairo 1992.
34 The Siwa Sustainable Development Initiative: Shali Lodge and Community Ecotourism, www.unhabi-
tat.org/bestpractices/2008/, 02. 2010.
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hoteliku Shali Lodge, pozwalające gościom na doświadczenie tradycyjnego ży-
cia dawnych mieszkańców oazy Siwa. Rdzenni mieszkańcy otrzymali niewiel-
kie kredyty od Międzynarodowej Korporacji Finansowej (international Finance 
Corporation (iFC)), które pozwolą na odnowienie ich niegdysiejszych siedzib 
i utworzenie własnych turystycznych eko-domków lub przeznaczenie tych miejsc 
na inną działalność. 

W ramach programu Trwałego Rozwoju Oazy Siwa podjęto również ini-
cjatywę rekultywacji rzemiosła artystycznego��. W 2001 roku Międzynarodo-
wa Korporacja Finansowa podjęła działania na rzecz odnowienia tradycyjnego 
rzemiosła i promocji kultury rzemieślniczej pośród kobiet w oazie. Początkowo 
brytyjska ambasada planowała sfinansowanie nauki wyszywania dla 50 kobiet, 
jednakże po roku zainteresowanie tego rodzaju umiejętnościami tak wzrosło, że 
liczba uczestniczek kursu wynosiła 300 osób. Lokalne hafty otrzymały markę, 
umożliwiającą wejście na szersze rynki. Są one wystawiane w Mediolanie, sprze-
dawane w centrach handlowych Rzymu, Paryża i Londynu. Przynosi to znaczne 
dochody oraz umacnia świadomość znaczenia tradycyjnej twórczości pośród ro-
dzimej ludności. Międzynarodowa Korporacja Finansowa w dalszym ciągu inwe-
stuje w rozwój rzemiosła wykonywanego przez kobiety, poprawiając ich jakość 
i rozszerzając wzornictwo.

Pośród pomysłów na uczynienie miejsc atrakcyjnymi turystycznie pojawiają 
się również niewielkie indywidualne inicjatywy, mające głównie na celu zwró-
cenie uwagi na miejsce destynacji. Taką akcje podjął artysta Cai Guo Qiang, 
który przy współpracy 350 dzieci urządził performance wypuszczenia o tej samej 
porze, z miejsc ważnych kulturowo w oazie Siwa, tysięcy latawców. Projekt dał 
mieszkańcom oraz turystom możliwość udziału w tworzeniu widowiska i podzi-
wiania jego efektów. Mogli oni nauczyć się wielu elementów dekoratywnych, 
wyrażających unikalne dziedzictwo kulturowe społeczności i uczestniczyć we 
wspólnej zabawie��. 

Mieszkańcy Siwy już odczuwają pozytywne efekty różnorodnych inicjatyw 
zmierzających do ochrony środowiska oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
Przywrócono tradycyjne sposoby użytkowania środowiska naturalnego, które 
dawno temu zarzucono na korzyść nowoczesnych, lecz nieodpowiednich tech-
nologii nadmiernie eksploatujących środowisko. Odbudowano wiarę rdzennych 
mieszkańców w ich dziedzictwo kulturowe, doceniając jego walory dla rozwoju 
ekoturystyki. 

W wyniku tych działań władze regionalne podjęły decyzję o ochronie kra-
jobrazu kulturowego oazy, nakazując wznoszenie nowych budynków zgodnie 
z prawidłami tradycyjnego stylu architektonicznego. Realizacja projektów trwa-

35 The Siwa Sustainable Development Iniatiative: Siwa Women’s Artisanship Development Initiative, 
www.goodtravelcompany.com/hotels/middle-east/egypt/albabenshal-heritage-hotel/, 03.2010.
36 The Siwa Sustainable Development Initiative: Man, Eagle & Eye in the Sky, www.eqi.com.eg/body, 
03.2010.



łego rozwoju dała już do tej pory zatrudnienie 600 mieszkańcom Siwy w charak-
terze dostarczycieli surowców, producentów mebli i rzemieślniczych wyrobów, 
operatorów turystycznych oraz przewoźników towarów konsumpcyjnych, pra-
cowników i turystów.

Oaza Dakhla

Oaza Dakhla, chociaż spośród omawianych dotychczas miejsc najbardziej 
wysunięta na południe i oddalona od utartych szlaków turystycznych, może po-
szczycić się największą różnorodnością atrakcji turystycznych. Pracuje tu obec-
nie 11 ekip archeologicznych z różnych krajów, odkrywając coraz to nowe po-
kłady kwitnących tam niegdyś cywilizacji: od szkieletów i narzędzi najstarszych 
na ziemi przodków człowieka, przez neolityczne freski naskalne i  całe bogactwo 
materialnych pozostałości z okresu starego i średniego państwa, po tradycyjną, 
jeszcze tu obecną architekturę ludów pustyni. Oaza stanowi znaczący ośrodek 
uprawy warzyw i owoców oraz rzemiosła garncarskiego, haftu, wyplatania koszy, 
biżuterii oraz wyrobów z drewna��. 

Morfologia i style architektoniczne budynków miasta nie są efektem przypad-
ku, lecz są rezultatem interakcji kulturowych, społecznych i religijnych wartości 
oraz ograniczeń wynikających z lokalnego klimatu i konieczności polegania na 
miejscowych surowcach. Zachowanie dziedzictwa zależy od zaangażowania spo-
łeczności używających takich obiektów i je konserwujących. Obecnie dokonuje 
się ewidencji ciągle jeszcze funkcjonujących obiektów architektury tradycyjnej 
oraz stosuje się różnego rodzaju zachęty do odnowy starych budynków i powrotu 
do dawnych metod budowania, prawie już zarzuconych��.

W oazie nadzieje budzi ekoturystyka i związane z nią obiekty noclegowe oraz 
programy turystyczne. Powstały eko-lodgie, oferujące turystom przyzwoite wa-
runki mieszkania i wyżywienia oraz poczucie, że przyczyniają się oni do ochrony 
lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Na północnym krańcu oazy 
Dakhla powstał spełniający wysokie standardy obiekt ekoturystyczny przezna-
czony dla zamożniejszych turystów��. Pustynna lodgia jest projektem biznesmena 
Ahmeda Moussa, który do jej wykonania użył lokalnego surowca oraz zatrudnił 
miejscowego rzemieślnika znającego stare techniki  budowlane. Ten mały hotel 
wzoruje się na założeniach ekoturystyki postulujących minimalizację negatyw-
nego wpływu na środowisko życia rdzennych mieszkańców. Odpady są segre-
gowane i ograniczane do minimum; zainstalowano filtry do wody pitnej, którą 
na potrzeby turystów wlewa się do szklanych butelek w celu zminimalizowania 

37 F. Filippi de, Traditional Architecture in The Dakhleh Oasis, [w:] Egypt: Space, Form and Building 
Systems, Plea Working Paper, No 881, Torino 2006.
38 Por.: S. Wahab, Sustainable Tourism in Developing Word, [w:] Tourism, Development And Growth: The 
Challenge Of Sustainability, red. S. Wahab, J.J. Pigram, London and New York 1997.
39 P. Kenyon, Eco-Tourism Holds Promise, Peril For Egyptian Oasis, www.npr.org, 01.2010.

Inny Egipt – walory eko-kulturowe kraju poza obszarami turystyki masowej 253 



254 Elżbieta Puchnarewicz

kosztów transportu oraz zapobieżenia zaśmiecaniu pustyni plastikowymi butel-
kami; energię czerpie się z baterii słonecznych i systemu hydroelektrycznego; 
pościel i inne artykuły z materiału są wykonane ze stuprocentowej bawełny po-
chodzącej wyłącznie z egipskich upraw. Od czasu do czasu, przy pomocy mło-
dzieży szkolnej inicjuje się sprzątanie wsi. Mieszkańcy okolic liczą na ożywienie 
turystyczne, ale jednocześnie obawiają się zmiany ich stylu życia oraz zagrożeń 
dla środowiska naturalnego, w którym potrafiono od wieków utrzymywać rów-
nowagę między zasobami przyrody a gospodarką człowieka. 

Wiele pracy już włożono w utworzenie „płaskowyżu rękodzieła” (the handi-
crafts plateau), jak dla celów marketingowych nazwano dotychczasowe osiąg-
nięcia i projekty rozwoju rzemiosła na terenie oazy. Trwała turystyka ma się tu 
opierać na wiedzy i umiejętnościach ludzi, którzy zamieszkują ten obszar. Żyją-
ce tu plemiona w ciągu swej długiej historii wypracowały sposoby korzystania  
z dóbr natury, nie nadużywając jej, o czym należy pamiętać projektując przyszłe 
zamierzenia turystyczne. 

Freski naskalne w górach Gilf Kabir i Jebel Ouenat

W odległości 500 kilometrów od najbliższych siedzib ludzkich, na południo-
wo–zachodniej granicy Egiptu z Sudanem i Libią, pustynia kryje bezcenne dla 
kultury ludzkiej dzieła w postaci fresków naskalnych pochodzących z okresu 
neolitycznego, z czasów, kiedy te obszary jeszcze tętniły życiem. Ocenia się, że 
ekspedycje turystów pragnących podziwiać nie tylko malowidła naskalne, ale 
także grotę, w której nakręcono sceny do filmu Angielski pacjent, w 2007 roku 
przekroczyły liczbę 1500 osób�0. 

Prehistoryczne dziedzictwo kultury jest dewastowane przez odwiedzających 
ten obszar turystów: 

[...] ludzie próbują odświeżać malowidła jaskrawymi farbami lub zmywać 
wodą. [...] Obok grota z freskami wypełniona jest śmieciami, a na zewnątrz 
został namalowany olbrzymi portret boba Marleya. [...] W 2006 roku ktoś na 
starożytnym piśmie wyrysował olbrzymich rozmiarów kobietę topless��.

To tylko niektóre przykłady odnotowane przez naocznych świadków. Głów-
ną trudnością w turystycznej eksploatacji tych i podobnie oddalonych od siedzib 
ludzkich miejsc pozostaje problem ich zabezpieczenia przed wandalizmem oraz 
„turystycznymi odpadami”. Corocznie ekspedycja z oazy Farafra przywozi z tych 
miejsc kilka ton śmieci, w których dominują trudne w utylizacji elementy plasti-
kowe. Pozarządowa Organizacja Rozwoju Farafry (Farafra Development insti-
tution NGO (FDiNGO)) sugeruje wyznaczenie transgranicznego zjednoczonego 

40 Ch. Onians, Desert Art in Danger at Egypt’s New Tourism Frontier, „Guardian”, 2007, 26 November.
41 Tamże.



obszaru światowego dziedzictwa, ale na to trzeba zgody i porozumienia trzech 
krajów, które najpierw powinny w ramach swoich granic powołać trzy oddzielne 
parki narodowe. Na razie zaplanowano utworzenie muzeum i centrum edukacyj-
nego w oazie Dakhla, gdzie wyjaśniano by turystom zmierzającym do pustyn-
nych fresków relacje między człowiekiem a pustynią i instruowano o sposobach 
użytkowania takich miejsc zarówno pod kątem ochrony środowiska naturalne-
go, jak i zachowania w stanie nienaruszonym cennych kulturowych pozostałości 
z czasów prehistorycznych.  

zakończenie

Jednym z fundamentalnych efektów ruchu ekoturystycznego jest rewitaliza-
cja starych obiektów i przekształcanie ich w miejsca służące turystyce, jak na 
przykład hotele, restauracje, muzea, warsztaty rzemieślnicze i inne miejsca pub-
licznego użytkowania. Dodatkowo, zainteresowanie turystów wzmacnia pozycję 
tych obiektów i prowadzi do renowacji następnych historycznie cennych prze-
strzeni, a także, odnawiania starych, zrujnowanych siedlisk jako domów letni-
skowych. Niektóre z nich, mające swoją świetność już dawno za sobą, mogą być 
przeznaczone na domy dla emerytów, którzy systematycznie odwiedzają te same 
miejsca, najczęściej położone nad morzem.  

Rozwój atrakcyjnego dla turystów rzemiosła stanowił będzie dla większości 
mieszkańców biednych regionów jedyną możliwość zdobycia środków na utrzy-
manie rodziny. Wiele projektów w nowych planach rozwoju turystyki odnosi się 
do kobiet, dla których wykonywanie tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych we 
własnym domu oznacza możliwość pracy zarobkowej bez łamania zasad tradycji, 
ograniczających ich poruszanie się w sferze publicznej. Tradycyjna działalność 
rzemieślnicza restaurowana na potrzeby turystów wniesie wkład w zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości wytwórców, w których 
ukształtuje świadomą postawę obrońcy i kontynuatora tradycji, przekazującego 
umiejętności kolejnym pokoleniom.

W Egipcie coraz więcej projektów nowych tras turystycznych oraz rozwoju 
zapomnianych do tej pory miejsc na rzecz ich turystycznego ożywienia kieruje 
się do zwolenników turystyki zaangażowanej, niewielkich grup podróżujących 
na własną rękę bądź z niszowymi biurami turystycznymi, preferujących różne 
rodzaje turystyki alternatywnej. Z nowych zainteresowań turystów i ich preferen-
cji co do sposobów podróżowania i doznawania kultury z pewnością skorzystają 
mało dotąd eksplorowane i promowane rejony kraju.
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absTracT

The other Egypt – eco-cultural values outside mass tourism 
destinations

The author considers the development of the eco-cultural tourism in the area 
less known by foreign visitors. She describes semi traditional local societies and 
their expectations connected with tourism development and shows many new 
actions of regional and state authorities, as well as NGO’s sustainable work for 
revitalization of the long-forgotten local crafts and involving new income generat-
ing possibilities. An analysis has revealed that bedouins  living in the raw nature 
surroundings are very satisfied with providing small eco-lodges and other services 
for tourists. The “discovery” and proper marketing of the new natural and cultural 
attractions brings tourist to marvellous unknown places, rises income to local 
people and rises consciousness of their importance and gives them self-identity 
based on tradition. 
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bogumiła Lisocka-Jaegermann 
Uniwersytet Warszawski 

TurysTyka WspólnoToWa a rozWóJ lokalny 
W ameryce łacińskieJ – nadzieJe a rzeczyWisTość. 

przypadek peruWiańskieJ Wyspy Taquile

WproWadzenie 
W tych regionach świata, w których struktury wspólnotowe ciągle stanowią  

podstawę organizacji społecznej na obszarach wiejskich,  turystyka wspólnotowa 
(community-based tourism) postrzegana jest jako niemal doskonała strategia roz-
woju lokalnego. Związki między turystyką a rozwojem stanowią ważny przed-
miot zainteresowania badaczy coraz częściej wskazujących na niebezpieczeń-
stwa kryjące się w strategiach rozwoju gospodarczego opartych na tej właśnie 
dziedzinie aktywności gospodarczej�. Turystyka wspólnotowa zdaje się unikać 
większości spośród nich i wpisuje się w nowe tendencje w badaniach nad roz-
wojem określane mianem rozwoju endogennego bądź alternatywnego. Pozwala 
ona na wykorzystanie lokalnych zasobów, wzmocnienie struktur wspólnotowych, 
podtrzymanie lokalnej tożsamości, a równocześnie turystom zainteresowanym 
odmiennością kulturową odwiedzanych społeczności umożliwia „autentyczne” 
kontakty  z lokalną codziennością. Tak więc turystyka wspólnotowa z jednej stro-
ny pomaga w rozwoju społeczności lokalnych, z drugiej zaś sprzyja zachowywa-
niu ich odmienności i umacnianiu tożsamości, bo tego przede wszystkim szukają 
goście. W ten sposób przeciwdziała tendencji zmian homogenizacyjnych, utoż-
samianych z globalizacją, podtrzymując wielokulturowość świata. Takie opinie 
można znaleźć na stronach organizacji i instytucji promujących tę formę ruchu 
turystycznego. Podkreśla się też, że bezpośrednie relacje, w jakie wchodzą gospo-
darze i goście, sprzyjają głębszym kontaktom międzykulturowym. Wielokulturo-
wość – w tym wypadku – nie sprowadza się do oglądania „egzotycznych innych”. 
Polega na dzieleniu z nimi codzienności w warunkach, w których obydwie strony 
poznają się nawzajem. Niektóre przedsięwzięcia z zakresu turystyki wspólnoto-
wej zawierają wręcz w swoich programach specjalnie zaaranżowane wydarzenia 
służące „wymianie międzykulturowej”. O takich działaniach pisałam już, relacjo-
nując niektóre amazońskie projekty ekoturystyczne�. 

1 F. brown, D. Hall, Tourism and Development in the Global South: The Issues, „Third Word Quarterly”, 
2008, vol. 29, no 5.
2 Lisocka-Jaegermann b., Turystyka etniczna w Ameryce Łacińskiej. Przegląd problematyki badawczej, 
„Prace i Studia Geograficzne”, 2003, 32.



W krajach latynoamerykańskich występuje wiele czynników sprzyjających  
rozwojowi turystyki wspólnotowej. Należą do nich z jednej strony obecność 
ludności tubylczej na obszarach o wysokich walorach turystycznych, jej rosnąca 
podmiotowość i aktywność obywatelska, zainteresowanie władz państwowych, 
regionalnych i lokalnych efektywnymi programami rozwoju lokalnego, wreszcie 
powiązania transnarodowe społeczności wiejskich związane z doświadczeniami 
migracji zarobkowej. Z drugiej strony nie brak turystów zainteresowanych „kul-
turą indian”, skłonnych spędzić kilka dni w tradycyjnych wspólnotach wiejskich. 
Oferty takich pobytów od lat pojawiają się w przewodnikach turystycznych�, 
a także na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za turystykę 
w poszczególnych krajach i regionach, komercyjnych agencji turystycznych czy 
wreszcie samych wspólnot wiejskich. Wokół koncepcji turystyki wspólnotowej 
wyrosło już wiele projektów i programów rozwojowych, a także promujących je 
organizacji�. Czasem odwołują się one do pojęcia turystyki etnicznej� czy szerzej 
– turystyki kulturowej�, turystyki wiejskiej�, ekoturystyki, a także do nowych, 
nawiązujących do idei turystyki wspólnotowej koncepcji, takich jak propono-
wana ostatnio w Peru  „turystyka lokalna” (turismo vivencial). Niektóre spośród 
społeczności rozwijających turystykę wspólnotową od lat stanowią przedmiot 
bacznych obserwacji badaczy zainteresowanych przede wszystkim tym, na ile 
skuteczne są oparte na niej strategie rozwoju lokalnego�. Autorka niniejszego 
tekstu stara się dociec, na ile turystyka wspólnotowa w Ameryce Łacińskiej speł-
nia pokładane w niej nadzieje; czy rzeczywiście może być efektywną strategią 
rozwoju lokalnego, podtrzymując równocześnie tożsamość kulturową mieszkań-
ców i prowadząc do głębszych kontaktów międzykulturowych między gospoda-
rzami i turystami.  

Tekst oparty jest na doświadczeniach terenowych autorki, zwłaszcza na ba-
daniach prowadzonych latem roku 2003 i latem roku 2009 na wyspie Taquile 
w peruwiańskiej części jeziora Titicaca, oraz na aktualnej literaturze przedmio-
tu.  Analizowany przypadek mieszkańców wyspy Taquile został wybrany przede 
wszystkim ze względu na znaczącą liczbę publikacji na jego temat oraz możliwość 

3 Patrz np. anglojęzyczne przewodniki Lonely Planet po krajach latynoamerykańskich czy przetłumaczo-
ny przez autorkę niniejszego tekstu przewodnik National Geographic Ameryka Południowa. Przewodnik 
dla łowców przygód (Warszawa 2003).
4 Patrz np. Latin America Community based Tourism Network, www.redturs.org.
5 b. Lisocka-Jaegermann, dz. cyt.
6 Taż, Las actividades económicas en el ordenamiento territorial: culturas locales como factor de desar-
rollo. El turismo cultural en las zonas rurales de América Latina y de Europa, [w:] Especifidades so-
cioespaciales en el ordenamiento territorial, ed. Chacón O. López, A. González Trápaga, Meksyk 2004.
7 Taż, Rural tourism – global discourse and Latin American realities, [w:] La otra cara de la region: 
Región y desarrollo regional en el contexto de la globalización,  red. J. Makowski, R.M. Sánchez Nájera, 
Warszawa 2004.
8 A. Ypeji, E. Zorn, Taquile: A Peruvian Tourist Island Struggling for Control, „European Review of 
Latin American and Caribbean Studies”, 2007, 82.
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dwukrotnego odwiedzenia wspomnianego miejsca przez autorkę. O ile pierwszy 
pobyt, w roku 2003, miał charakter eksploracyjny i stwarzał możliwość konfron-
tacji informacji i opinii pojawiających się w literaturze z rzeczywistością, celem 
drugiego było przede wszystkim przeanalizowanie następstw zaobserwowanych 
przeze mnie w 2003 roku napięć, jakie pojawiły się we wspólnocie w związku 
z dynamicznym zwiększaniem się ruchu turystycznego na wyspie. interesowały 
mnie także przekształcenia ruchu turystycznego na wyspie, zwłaszcza zmieniają-
ca się rola atrakcji kulturowych oferowanych turystom. Przypadek wyspy Taquile 
nie jest jedynym, jaki autorka miała możliwość  obserwować, stąd też w tekście 
pojawiają się także problemy zidentyfikowane w innych społecznościach latyno-
amerykańskich próbujących rozwijać inicjatywy z zakresu turystyki wspólnoto-
wej, przede wszystkim w Peru i boliwii.  

problemy Terminologiczne i koncepcyJne 
Definicje turystyki wspólnotowej 

Koncepcje turystyki wspólnotowej, z jakimi mamy do czynienia w literaturze, 
znacznie się od siebie różnią. Jest to niewątpliwie związane z wieloznacznością 
anglojęzycznego terminu community, którą omawia obszernie  barbara Mikoła-
jewska�, w następujący sposób podsumowując różne perspektywy w podejściu 
do pojęcia: 

Pierwsza z nich traktuje wspólnotę jako „określenie geograficzne”, tzn. od-
noszące się do umiejscowienia w ograniczonej przestrzeni fizycznej. Druga 
traktuje wspólnotę jako „określenie ekologiczne”, tzn. jako opis lokalnego 
systemu społecznego. Trzecia traktuje wspólnotę jako szczególny rodzaj po-
wiązań między ludźmi niezależny od sposobu zamieszkiwania�0.

W zależności od znaczenia słowo community bywa tłumaczone na język pol-
ski jako społeczność lokalna lub wspólnota. 

Najwęższe definicje turystyki wspólnotowej odwołują się do pierwotnego 
znaczenia terminu wspólnota. Takie inicjatywy turystyczne rozwijane są w nie-
wielkich społecznościach wiejskich, stanowiących jednostki terytorialne i spo-
łeczne, w których mamy do czynienia nie tylko z silną solidarnością grupową, 
ale także formami kolektywnego życia. Wspólnoty mają  własny system sprawo-
wania władzy. Turystyka wspólnotowa wpisuje się w inne działania społeczności, 
a przedsięwzięcie „należy do wspólnoty” i jest przez nią zarządzane. Ma ono na 
celu wspólne korzyści i włącza do działań wszystkie rodziny. W Ameryce Łaciń-
skiej taka forma turystyki spotykana jest przede wszystkich w zwartych, często 
stosunkowo izolowanych społecznościach tubylczych. 
9 b. Mikołajewska, Zjawisko wspólnoty, New Haven 1999.
10 Tamże, s. 159.
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Najszersze rozumienie terminu community-based tourism oznacza rozmaite 
formy udziału społeczności lokalnych w przedsięwzięciach turystycznych o cha-
rakterze komercyjnym��. Między dwoma skrajnymi znaczeniami pojęcia mieści się 
cała gama rozwiązań pośrednich. Stworzenie przejrzystej typologii form uczest-
nictwa społeczności lokalnych w przedsięwzięciach turystycznych nie jest proste 
– przede wszystkich ze względu na rozmaitość sytuacji, z jakimi mamy do czy-
nienia w społecznościach lokalnych. Nawet w izolowanych wspólnotach indiań-
skich tradycyjne, silne więzi z własną społecznością i miejscem zamieszkiwania 
ulegają przekształceniom. Migracje, rosnące aspiracje wykształconej młodzieży, 
wreszcie siły zewnętrzne o charakterze gospodarczym czy politycznym mogą 
prowadzić do rozdrobnienia interesów i więzi. W niniejszym tekście stawiam 
pytanie o to, czy przedsięwzięcia  z  zakresu turystyki  wspólnotowej 
mają  szansę powodzenia  zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak 
i  społecznym i  kul turowym. Czy wspólnoty mogą stworzyć sprawne, do-
chodowe przedsiębiorstwa turystyczne, podporządkowując je tradycyjnym struk-
turom, zachowując własną tożsamość i nie tracąc „wspólnotowości”?  

Turystyka wspólnotowa: dochodowe przedsiębiorstwa czy pomocowe 
inicjatywy rozwojowe? 

Ekonomiczne aspekty turystyki wspólnotowej nie są najważniejszym tema-
tem niniejszego tekstu, jednak ze względu na ich specyfikę wymagają krótkiego 
omówienia. Finansowa efektywność, dochodowość przedsięwzięć tego typu nie 
zawsze jest traktowana jako oczywisty warunek ich sukcesu. Większość z nich 
inicjowana bywa przy udziale finansowego wsparcia zewnętrznego. Środki mogą 
pochodzić z funduszy pomocowych organizacji pozarządowych, instytucji mię-
dzynarodowych, rzadziej subsydiów rządowych czy preferencyjnych kredytów. 
Sprzyja temu funkcjonowanie jeszcze jednej, dotychczas niewspomnianej kate-
gorii przedsięwzięć turystycznych – turystyki wspierającej ubogich (pro-poor 
tourism). Pojęcie pojawiło się pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy brytyjski De-
partament Współpracy Rozwojowej (DFiD) zlecił badania nad możliwościami 
pełniejszego wykorzystania wyjazdów turystycznych brytyjczyków do walki 
z ubóstwem w krajach ich destynacji.  W raporcie końcowym pojawiły się wska-
zówki, jak wprowadzać nowe formy turystyki, które rozwijając się obok turystyki 
konwencjonalnej, mogłyby przynosić korzyści najuboższym warstwom społe-
czeństw krajów globalnego południa��. Wśród turystów zaczęło z kolei funkcjo-
nować określenie „turystyka odpowiedzialna”. Turystyka wspólnotowa wpisuje 
się we wspomniane trendy, a utożsamianie tych ostatnich z formami „pomocy 
dla ubogich” zaciera nieco kwestię rentowności. W ocenie niektórych ekspertów 

11 E. Okazaki, Community-based Tourism Model: its Conception and Use, „Journal of Sustainable 
Tourism”, 2008, vol. 16.
12 D. Harrison, Pro-poor Tourism: a critique, „Third World Quarterly”, 2008, vol. 29, no 5.
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wiele inicjatyw działa jedynie dzięki subsydiom z zewnątrz i z dużym prawdopo-
dobieństwem zniknie, gdy dopływ tychże się skończy��. Nie ma zgody co do tego, 
jak długo uzasadnione jest wsparcie zewnętrzne  i w którym momencie przedsię-
wzięcie powinno „stanąć na własnych nogach”. Mamy do czynienia ze stosunko-
wo młodymi programami i inicjatywami wprowadzanymi w życie od niedawna, 
stąd też niewiele jest kompleksowych badań pozwalających na ich jednoznaczną 
ocenę, zwłaszcza że nie może być jeszcze mowy o śledzeniu ich długofalowych 
następstw na różnych płaszczyznach: gospodarczej, ale także kulturowej i spo-
łecznej. 

Turystyka wspólnotowa – kryteria sukcesu 

Jeden z nielicznych, zakończonych stosunkowo niedawno programów ba-
dawczych, którego autorzy podjęli próbę identyfikacji kryteriów i czynników 
sukcesu inicjatyw z zakresu szeroko rozumianej turystyki wspólnotowej, wyka-
zał bardzo istotne rozbieżności między pojmowaniem jej celów przez ekspertów 
a ich percepcją wśród samych zainteresowanych��. Eksperci podkreślali znaczenie  
„miękkich” następstw projektów, takich jak wzmacnianie kapitału społecznego 
i uwłasnowolnienie (empowerment) lokalnej społeczności oraz rozwój lokalny. 
Na dalszych miejscach pożądanych skutków rozwoju turystyki wspólnotowej 
wymieniali poprawę jakości życia, ochronę środowiska i lokalnej kultury, docho-
dy i rentowność (commercial viability) oraz korzyści edukacyjne.  

Podejście uczestników programów było znacznie bliższe konkretom. Na 
pierwszym i drugim miejscu listy wymieniano poprawę jakości życia oraz ochro-
nę środowiska i lokalnej kultury. 

Takie podejścia do programu potwierdzają moje doświadczenia terenowe. Do-
datkowe dochody były wymieniane przez moich rozmówców jako podstawowa 
motywacja podejmowania inicjatyw z zakresu turystyki wspólnotowej. Postrze-
ga się ją jako alternatywę dla emigracji zarobkowej, która pomoże utrzymać na 
wsi młodzież, dając jej atrakcyjną pracę. Ochrona środowiska i lokalnej kultury, 
wymieniana w badaniach na drugim miejscu, oznacza możliwość kontynuowa-
nia dotychczasowego sposobu życia w warunkach, gdy nie można go opierać na 
dochodach z rolnictwa, a możliwości zarobkowania w inny sposób w miejscu za-
mieszkania są bardzo ograniczone��. Latynoamerykańskie społeczności wiejskie 
mają bogate doświadczenia migracji, stanowiącej już trwały element ich strategii 
gospodarczych. ich członkowie są świadomi wszystkich wad takiego rozwiązy-
wania problemów lokalnych,  dlatego w  rozwoju turystyki upatrują szans na ich 

13 H. Goodwin, R. Santilli, Community-based tourism: a success? iCRT Occasional Paper 11, 2009.
14 Tamże.
15 b. Lisocka-Jaegermann, Latynoamerykańskie obszary wiejskie wobec procesów globalizacji. Zagro-
żenia i szanse. Przykład meksykańskiego regionu las Huastecas, [w:] Ameryka Łacińska wobec wyzwań 
globalizacji, red. M.F. Gawrycki, Toruń 2006, s. 287–300.
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uniknięcie. Z czasem dostrzegają niematerialne następstwa kontaktów z różnymi 
odwiedzającymi ich ludźmi. Poczucie własnej wartości i sprawstwa wiążę się tak-
że z przekonaniem o możliwości aktywnego kształtowania własnego losu, stąd 
też na cytowanej liście korzyści płynących z projektów turystycznych pojawia 
się w dalszej kolejności wzmacnianie kapitału społecznego i uwłasnowolnienie 
(empowerment) lokalnej społeczności, a także szansa na podtrzymanie wyrazistej 
tożsamości miejsca i zbudowanie trwałych podstaw jej materialnego bytu (com-
mercial viability). 

TurysTyka WspólnoToWa na Taquile  
Opisując turystykę wspólnotową na Taquile, będę posługiwała się ścisłą 

definicją tej formy. Mieszkańcy wyspy mówiący językiem keczua nadal pod-
trzymują wspólnotowe tradycje zarządzania zasobami i podejmowania decyzji. 
Lokalny projekt turystyczny został w nie wpisany i może być traktowany jako 
„należący do wspólnoty”. Nie oznacza to braku interwencji ze strony czynników 
zewnętrznych. Znaczenia materialnego wsparcia zewnętrznego nie oceniam jed-
nak jako elementu pierwszorzędnego – wspólnota uzyskiwała granty i dotacje na 
konkretne przedsięwzięcia, nie zaś na finansowanie projektu turystycznego jako 
takiego. Kryteria sukcesu projektu – na różnych etapach jego rozwoju – obej-
mują tu w moim mniemaniu zarówno korzyści „twarde” (alternatywne źródła 
dochodów), jak i „miękkie” (podtrzymywanie dotychczasowego sposobu życia, 
tożsamości kulturowej i struktur lokalnych). 

Początki turystyki wspólnotowej na Taquile  

W moich wywiadach z mieszkańcami Taquile, podobnie jak w opracowa-
niach badawczych, pojawiają się rozbieżne interpretacje początków obecności 
turystyki na wyspie. Przeważa opinia, że turystyka wspólnotowa była pochodną 
powodzenia miejscowych wyrobów rękodzielniczych. Mieszkańcy wyspy liczą-
cej około 6 kilometrów długości i zamieszkiwanej w 2009 przez blisko 2 tysiące 
osób (około 400 rodzin) byli rolnikami i rybakami. Położenie geograficzne wyspy 
w znacznym stopniu określało ich sytuację uzależnioną od lokalnych zasobów 
(ziemia pod uprawę i hodowlę, możliwości rybołówstwa). Zanim do powszech-
nego użycia weszły łodzie motorowe, podróż z Puno na Taquile łodzią żaglową 
trwała niemal cały dzień (użycie silników ogranicza ją do trzech, czterech go-
dzin). Tkactwo oraz wełniane dzianiny wykonywane na potrzeby własne były 
trwałym elementem codzienności. Spopularyzował je poza wyspą przebywający 
na niej w roku 1968 wolontariusz amerykańskiego Korpusu Pokoju, Kevin Healy, 
który przekonał mieszkańców do sprzedawania wyrobów tkackich. Choć zaini-
cjowane przez niego przedsięwzięcie upadło, młodzi Taquilańczycy dostrzegli 
szanse na zarabianie gotówki i zajęli się sprzedażą wyrobów wyspiarzy w Puno, 
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oferując je turystom, z czasem docierając do firm hurtowo obracających ręko-
dziełem. Zarówno zgromadzone w ten sposób środki finansowe, jak i kontakty 
zewnętrze, w tym międzynarodowe, miały zasadnicze znaczenie dla projektu 
turystyki wspólnotowej��. inaczej niż to bywa w większości przypadków, w któ-
rych produkcja rękodzielnicza rozwija się na skutek obecności turystyki, na Ta-
quile pozwoliła ona mieszkańcom na stworzenie przedsięwzięcia dającego im 
kontrolę nad ruchem turystycznym na wyspie��. Początkowo ograniczał się on 
do nielicznych wizyt. Sytuacja zmieniła się, gdy w 1976 roku South American 
Handbook opisał wyspę, co spowodowało napływ coraz liczniejszych grup tury-
stów. Właściciele łodzi z Puno dodali ją do listy pokazywanych turystom atrakcji 
jeziora Titicaca. Warto dodać, że Puno leży na „tradycyjnym” szlaku wycieczek 
odwiedzających Peru. Turyści przejeżdżają przez miasto, kierując się w stronę La 
Paz w boliwii. Puno odwiedza się także po drodze na szlaku Arequipa – Cusco 
– Machu-Picchu. Samo jezioro Titicaca leżące na wysokości 3 800 m n.p.m. jest 
ważną atrakcją turystyczną.  

W obliczu rosnącego zainteresowania wyspą wspólnota zaczęła je pełniej 
wykorzystywać. Powstała wspólnotowa restauracja, oferująca turystom posiłki. 
Utworzono spółdzielnię zajmująca się sprzedażą wyrobów miejscowego ręko-
dzieła, wzbudzającego ogromne zainteresowanie między innymi ze względu na 
wysoką jakość tkanin i dzianin. Najlepiej sprzedają się dziane w misterne wzory 
wełniane czapeczki (przypominające kształtem szlafmyce), wykonywane i no-
szone przez mężczyzn oraz tkane pasy i torebki na liście coca��. 

Kilku młodych mieszkańców założyło stowarzyszenie folklorystyczne. Zor-
ganizowano 7 grup taneczno-muzycznych, które zaczęły prezentować folklor 
podczas świąt na Taquile, a także poza wyspą. Obchody największego święta, dni 
patrona miejscowej parafii Św. Jakuba, przypadają na lipiec, a więc pokrywają się 
z okresem szczególnego natężenia ruchu turystycznego. Znacznie je wydłużono, 
gdyż bogactwo strojów, pokazy taneczne, muzyka przyciągają gości i zatrzymują 
ich na wyspie na dłużej. 

Usługi noclegowe zostały zorganizowane przez wspólnotę. W domostwach 
przygotowano pokoje dla turystów. Każde obejście składa się z kilku niewiel-
kich budynków, więc stworzenie miejsc noclegowych nie było trudne. Właściciel 
każdego z dostosowanych do przyjmowania turystów domu tylko przez kilka 
dni w miesiącu użytkował go na własny rachunek. Reszta dochodów z noclegów 
dzielona była między tych, którzy mieszkali zbyt daleko od centrum wsi, by móc 
gościć turystów u siebie.  

16 E. Zorn, L. Farthing, Desaflos de un turismo controlado por la comunidad: el caso de la Isla Taquile, 
Peni, [w:] Laruta Andina. Turismo y desarrollo sostenible en Peru  y Bolivia, ed. A. Ypeij, A. Zoomers, 
J. Gomez Rendon, Quito–Cusco–Amsterdam–Lima 2006.
17 E. Zorn, Weaving a Future. Tourism, Cloth and Culture on an Andean Island, iowa City 2004.
18 Pasy ozdabiane symbolicznymi wzorami układającymi się w swoisty kalendarz oraz torebki są także 
elementem stroju męskiego. Mężczyźni z Taquile żują liście coca.
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Mieszkańcy wyspy zdecydowali się także na zorganizowanie systemu trans-
portu na Taquile. W 1978 roku zaczęły powstawać pierwsze spółdzielnie trans-
portowe – grupy od 30 do 40 rodzin kupowały łodzie i organizowały ich pracę. 
Z czasem wprowadzono lokalny monopol transportowy, przejmując przywożenie 
turystów i zwykły transport pasażerski i towarowy na Taquile19. Monopol został 
oficjalnie usankcjonowany przez władze peruwiańskie w roku 1982. 

Wyraźnie widać, że wspólnota starała się w jak największym stopniu kontro-
lować turystykę. Dążono do sprawiedliwego podziału obowiązków i dochodów 
związanych z obsługą turystów. Większość obowiązków wypełniana była rota-
cyjnie przez wyspiarzy, którzy łączyli je z tradycyjnymi zajęciami: uprawą roli, 
wypasem zwierząt, rybołówstwem i wyrobem rękodzieła. W strukturach wspól-
notowych powstał Komitet Turystyczny, zajmujący się zarządzaniem usługami 
i wszystkim, co miało na wyspie związek z turystyką.

Faza rozkwitu? Walka wspólnoty o utrzymanie kontroli nad 
turystyką na Taquile 

Z czasem przybywało turystów, wspólnotowa restauracja nie wystarcza-
ła, a wśród mieszkańców pojawiła się chęć prowadzenia interesów na własną 
rękę. Podtrzymywano decyzję, że prawo do inwestowania na Taquile mają tylko 
mieszkańcy, ale wspólnota uległa naciskom młodych mężczyzn domagających 
się zezwolenia na zakładanie rodzinnych restauracji. Kiedy odwiedziłam Taquile 
w roku 2003, było ich już kilkanaście. Młodzi mężczyźni, z którymi rozmawia-
łam, wyjeżdżali do El Chañar, regionu położonego na północ od Limy, gdzie 
pracując na fermach drobiu, zbierali fundusze na budowę następnych restauracji, 
postrzegając w tym szanse na zapewnienie sobie wygodnego bytu bez koniecz-
ności zmiany miejsca zamieszkania. Planowane było także zwiększenie ilości 
miejsc noclegowych – w 2004 roku miało ich być już 800 (latem 2003 było po-
nad 300). Zaniepokojeni badacze, którzy na różnych etapach opisanego procesu 
służyli mieszkańcom za doradców, zastanawiali się nad granicami „pojemności 
wyspy” i rozważali możliwość  budowy kolejnej przystani na odległym krańcu 
wyspy, proponując stworzenie tam niezależnego ośrodka turystycznego. 

Mieszkańcy planowali  skłaniać gości do przedłużania pobytu na wyspie (1–2 
noclegi). Służyć  miał temu nie tylko rozwój infrastruktury – oprócz przygoto-
wania domostw przystosowywanych do goszczenia turystów, ogromne znaczenie 
ma rozszerzenie dostępu do elektryczności. Część domów, w tym budynki wspól-
notowe, miała już baterie słoneczne. Przewidywano wyposażenie w nie wszyst-
kich rodzin. był już także jeden telefon publiczny.

Zarówno ruch turystyczny, jak i działalność zespołów folklorystycznych, 
znacznie zintensyfikowały kontakty wyspy ze światem zewnętrznym. Dla przed-
stawicieli starszych pokoleń jednym z najważniejszych problemów, jakie przy-
19 K. Healy, E. Zorn, Lake Titicaca’s Campesino-controlled Tourism, [in:] CD, 1994.
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niosło odejście od izolacji wyspy, było stopniowe odchodzenie od wspólnoto-
wego charakteru przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez mieszkań-
ców. Traktowali je jako zagrożenie bytu lokalnej społeczności – wspólnotowość 
stanowiła dla nich istotny elementem tożsamości. Wypowiedzi moich młodych 
rozmówców wskazywały, że zarówno język, jak i tradycyjne stroje oraz ręko-
dzieło były w ich mniemaniu wystarczającymi wyróżnikami tożsamości Taquile, 
uporczywe zaś trwanie przy organizacji wspólnotowej ich zdaniem ograniczało 
możliwości rozwoju wyspy i było przyczyną migracji młodych ludzi. 

Choć konflikt międzypokoleniowy i kolejne napięcia wokół form prowadze-
nia turystyki stanowiły w roku 2003 poważny problem, znacznie poważniejszym 
była utrata monopolu transportowego. Kiedy w latach 90. nastąpił kolejny, wy-
raźny wzrost liczby turystów odwiedzających Puno, prywatni przedsiębiorcy tu-
rystyczni z miasta zaczęli przeciwstawiać się monopolowi transportowemu wy-
spiarzy. Sprzyjała im neoliberalna polityka prowadzona przez władze peruwiań-
skie w okresie rządów Fujimoriego. Przyjęcie przez nie przepisów antymonopo-
listycznych w 1991 roku pozbawiło wyspiarzy kontroli nad transportem, a wraz 
z nią – nad ruchem turystycznym na wyspie. Zaniepokojenie przekształceniami 
w sektorze, które wyrażały władze wspólnoty w 2003 roku, związane było z tym, 
że w ich ocenie turystyka dostarczała już około 1/3 dochodów mieszkańców, przy 
czym kolejna 1/3 pochodziła ze sprzedaży silnie związanego z  turystyką ręko-
dzieła. Rolnictwo, hodowla  i rybołówstwo składały się na resztę dochodów (ryby 
pejerrey i miejscowe płody rolne, w tym quinoa, są podstawą potraw serwowa-
nych przez restauracje). Walka o kontrolę nad turystyką wspólnotową była walką 
o byt społeczności. 

Utrata kontroli? Od turystyki wspólnotowej do masowego ruchu 
turystycznego 

Pobyt na Taquile w 2009 roku utwierdził mnie w przekonaniu, że utrzymy-
wanie pełnej kontroli nad turystyką wspólnotową w warunkach agresywnej kon-
kurencji na rynku usług turystycznych nie jest możliwe, a utrzymywanie jej w ja-
kimś zakresie wymaga od mieszkańców zupełnie nowych umiejętności i form 
organizacji. 

Choć społeczność wyspiarzy stanowi wspólnotę, w jej obrębie tradycyjnie 
występował podział rolników na trzy warstwy: najzamożniejszych, tych, któ-
rzy zaspokajają potrzeby swoich rodzin i najbiedniejszych. O ile różnice statu-
su materialnego mieszkańców nie rzucały się w oczy podczas mojej pierwszej 
wizyty, w 2009 roku były już bardzo widoczne. Część mieszkańców znacznie 
rozbudowała domy, przygotowując lepsze warunki dla gości. Domów przybyło, 
zwiększyła się liczba mieszkańców, gdyż część migrantów wróciła, inwestując 
w infrastrukturę turystyczną. Jest to o tyle istotne, że zrezygnowano już z rota-
cyjnego przydzielania gości do poszczególnych domostw. Rodziny konkurują ze 
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sobą o gości i jak wszędzie w Peru, turysta przybywający na wyspę jest zarzu-
cany ofertami noclegów. Podobnie jest z restauracjami, których liczba przekro-
czyła już 25. W szczycie sezonu wypełniają się turystami. Poza nim, za namową 
władz wspólnotowych, właściciele zgodzili się przyjmować grupy przywożone 
przez łodzie należące do mieszkańców naprzemiennie – w dni parzyste turyści 
jedzą w restauracjach po jednej stronie wyspy, w nieparzyste po drugiej. Władze 
nie mają jednak wpływu na umowy, jakie restauratorzy zawierają z prywatnymi 
agencjami i przewodnikami. Ci ostatni za przyprowadzenie gości pobierają spo-
ry haracz. Restauracje różnicują też ofertę gastronomiczną. O ile w 2003 roku 
wszystkie oferowały identyczne posiłki za tę samą cenę, sześć lat później wybór 
dań, ceny, jakość obsługi, wystrój wnętrza w poszczególnych lokalach znacznie 
się od siebie różniły. Na wyspie znacznie rozbudowano ofertę żywności przy-
wożonej z zewnątrz, pojawiły się nowe sklepiki, a tuż przy ścieżkach, którymi 
wędrują turyści, budowano nowe. 

Prywatne agencje z Puno starają się przechwycić jak najwięcej turystów, 
mówiąc źle o mieszkańcach Taquile i oferowanych przez nich usługach. W 2005 
roku wyspę odwiedziło około 80 tysięcy turystów�0, ale tylko niewielka część 
z nich zostawała na noc��.  

Nie oznacza to, że wspólnota całkowicie oddała pole zewnętrznej konkuren-
cji. Pojawiają się nowe inicjatywy, które mają rekompensować straty wynikające 
z konkurencji przedsiębiorców z Puno. Największym sukcesem było niewątpli-
wie wpisanie tradycji rękodzielniczych Taquile na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Spółdzielnia rękodzielnicza  wyraźnie się rozrosła – w 2009 roku li-
czyła 430 członków i dysponowała dużą siedzibą na głównym placu wioskowym. 
Ogromna sala sprzedaży i wystawa poświęcona tradycjom tkackim wyspy odwie-
dzane są przez wszystkich gości. Choć ilość oferowanych wyrobów jest znacznie 
większa niż kiedyś, ich jakość i walory artystyczne są niższe. Wśród wyrobów 
lokalnych zauważyłam też takie, które przywieziono z Puno.  Ceny są znacznie 
wyższe niż w Puno, stąd liczba kupujących wśród odwiedzających wystawę była 
niewielka. Przewodnicy z agencji zewnętrznych zniechęcają turystów do robienia 
zakupów na wyspie, oferując im usługi zaprzyjaźnionych sklepów w mieście. Co 
gorsza, niektórzy członkowie spółdzielni wykorzystują każda okazję, by sprzedać 
swoje wyroby poza jej strukturami, prosząc nabywców o dyskrecję w zamian za 
niższe ceny niezawierające spółdzielczej marży. 

Nową siedzibę mają też władze Taquile. Jest przestronna, ma izbę muzealną, 
którą także odwiedzają turyści. Zbudowano też nową restaurację wspólnotową 
z tarasem i widokiem na jezioro, w niczym nieprzypominającą pierwszej, zwy-
czajnej jadłodajni.

20 A. Ypeji, E. Zorn, dz. cyt.
21 Spośród 40 osób, które przypłynęły wraz ze mną na wyspę we wrześniu 2009 roku, na noc zdecydo-
wały się zostać jedynie cztery. 
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Przy wjeździe na wyspę pobierana jest  „opłata wspólnotowa” (5 soli = ok. 
1,5–2 USD). Zebrane środki pozostają w gestii urzędu gminnego (oficina muni-
cipal). Na wyspie pojawiły się kosze na śmieci oraz latryny. O ile w 2003 roku 
sprzedaż wyrobów tekstylnych ograniczała się do wspólnotowego sklepu, w 2009 
widziałam kilka stoisk rozłożonych przy szlaku oraz kilkoro dzieci oferujących 
tkane bransoletki.   

W porównaniu z sytuacją z 2003 roku zarządzanie turystyką sprawiało wra-
żenie znacznie bardziej zinstytucjonalizowanego, ale i mniej partycypacyjne-
go. Niektórzy spośród moich rozmówców skarżyli się, że czują się wyłączeni 
z procesów podejmowania decyzji, które przekazywane im są niemal w formie 
nakazowej. 

Formy kontaktów międzykulturowych, jakie możliwe są przy masowych 
przyjazdach, znacznie odbiegają od głębszego obcowania turystów i gospodarzy 
właściwego dla pierwszej fazy rozwoju turystyki na wyspie. Jeden z moich roz-
mówców, który aktywnie uczestniczył w rozwijaniu projektu turystyki wspólno-
towej w latach 70., skarżył się na obowiązujące teraz wytyczne, by na turystach 
po prostu jak najwięcej zarabiać. Jego zdaniem komercyjne traktowanie gości 
sprawia, że po jednej wizycie nie wracają już na wyspę, co kiedyś zdarzało się 
znacznie częściej. 

Starania o odzyskanie kontroli nad transportem doprowadziły do otwarcia 
wspólnotowego biura turystycznego w porcie w Puno. Ubrani w tradycyjne stro-
je Taquileños zapraszają do niego turystów. bilet na wyspę kosztuje znacznie 
więcej niż kiedyś – ale cena obejmuje usługi mówiącego po angielsku lokalnego 
przewodnika oraz postój na pływających wyspach Uros, gdzie można skorzystać 
z dodatkowych (i dodatkowo opłacanych) atrakcji. Usługa jest znacznie tańsza 
niż oferta komercyjnych agencji i wyraźnie można odczuć napięcie między kon-
kurującymi ze sobą firmami. 

Turyści, którzy szukają „autentycznych” kontaktów z mieszkańcami wyspy, 
o której słyszeli bądź czytali w przewodnikach, mogą czuć się rozczarowani. 
Dostrzegają, że mają do czynienia z produktem turystycznym nieróżniącym się 
zbytnio od tego, co oferują komercyjne agencje.  

zakończenie  
Choć zarządzanie projektem wspólnotowym na Taquile w jego początkowej 

fazie miało charakter niesformalizowanych i nieco chaotycznych działań wpisa-
nych w obyczajowość wyspiarzy, zapewniało znacznie większy udział mieszkań-
ców w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji. Wszyscy mieszkańcy, 
w mniejszym lub większym stopniu, korzystali z inicjatywy i byli w nią bezpo-
średnio lub pośrednio zaangażowani. Turyści z kolei mogli liczyć na bliższy kon-
takt z miejscową kulturą. Szczyt ruchu spełniającego warunki modelowej „tury-
styki wspólnotowej” przypadł na lata 80. Warto zauważyć, że w tamtym okresie 
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terminem turystyka wspólnotowa niemal się nie posługiwano w Peru i wyspiarze 
byli niewątpliwie pionierami rozwiązań nazywanych teraz przy pomocy kilku 
terminów takich jak turystyka etniczna, wspólnotowa, wiejska itd. 

Gwałtowny rozwój ruchu turystycznego w Peru był szansą, ale i zagrożeniem 
dla projektu Taquilańczyków, którzy stopniowo tracili nad nim kontrolę. Klu-
czowym elementem była utrata monopolu transportowego i coraz wyraźniejsze 
odchodzenie od wspólnotowego charakteru przedsięwzięcia. Siły zewnętrzne wy-
raźnie osłabiają więzi wspólnotowe. Rosnąca prywatyzacja usług turystycznych 
dosięgła także wyspiarzy, a sam ruch turystyczny zmienił swój charakter, zbliża-
jąc się do wzorca klasycznej, masowej turystyki wycieczkowej. W moim odczu-
ciu Taquile zbliża się do etapu stagnacji w cyklu rozwoju produktu turystycznego 
butlera��  – masowy ruch wycieczkowy z kilkugodzinnymi pobytami na wyspie 
przestaje być atrakcyjny. Najważniejszy walor pobytu na wyspie w początkowym 
okresie rozwoju projektu wspólnotowego  – możliwość przyglądania się z bliska 
kulturze wspólnoty tubylczej, stopniowo zostaje zastąpiony przez inne atrakcje 
– spacery i podziwianie krajobrazów, nabywanie wyrobów rękodzieła,  a kontakt 
z mieszkańcami jest coraz bardziej skomercjalizowany i powierzchowny. Tury-
ści czytający przewodniki pisane przed kilku laty mogą czuć się rozczarowani 
takim doświadczeniem kultury tubylczej. Miałam okazję obserwować, jak w po-
rze, gdy do wyspy przybija większość łodzi z turystami, „oddelegowani dyżurni” 
w strojach tradycyjnych stają na głównym placu wioski z pełną świadomością, że 
wypełniają obowiązek pokazania w ten sposób malowniczej „kultury lokalnej”. 
Reszta pozostaje w gestii przewodników przywożących turystów z Puno. 

Jak piszą E. Zorn i A. Ypeji��, jedyna możliwość odzyskania kontroli nad 
turystyką przez mieszkańców polega na skutecznym konkurowaniu z agencja-
mi zewnętrznymi. by to osiągnąć, muszą sprofesjonalizować własne usługi: 
wykształcić własnych przewodników posługujących się językiem angielskim, 
usprawnić działanie własnej agencji turystycznej, zdobyć wiedzę z zakresu mar-
ketingu i zarządzania, stworzyć sprawnie działającą, atrakcyjną stronę interneto-
wą. Trudno łączyć te zadania oraz wynikające z nich później obowiązki z formą 
tradycyjnego, wyspiarskiego życia. Na Taquile zapewne pojawi się wkrótce grupa 
młodych ludzi zajmujących się wyłącznie pracą w turystyce. Trudno ocenić, na 
ile młodzi profesjonaliści będą skłonni poddawać się kontroli wspólnoty i w jaki 
sposób będą pokazywać turystom „tradycyjną kulturę tubylczą” wyspy. Profesjo-
nalizacja turystyki „wspólnotowej” oznacza odchodzenie od „wspólnotowości” 
przedsięwzięcia, która sama w sobie stanowiła atrakcję dla lepiej wykształconych 
i przygotowanych do podróży turystów. Zwiększa też ryzyko narastania napięć 
i pogłębiania się podziałów wśród mieszkańców. Masowy charakter turystyki 
wycieczkowej (ocenia się, że wyspę zamieszkałą przez 400 rodzin odwiedza koło 
22 R.W. butler, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Re-
sources, „The Canadian Geographer”, 1980, no 1.
23 A. Ypeji, E. Zorn, dz. cyt.
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80 tysięcy osób rocznie) znacznie zmienia też charakter kontaktów międzykultu-
rowych tracących na spontaniczności. 

Pytanie o to, czy wspólnotowość i związany z nią system wartości są do po-
godzenia z logiką przedsięwzięcia kapitalistycznego działającego w warunkach 
ostrej konkurencji rynkowej, wydaje się całkowicie zasadne. Sprofesjonalizowa-
nie usług zmieni charakter kontaktów turystów z mieszkańcami. Ci pierwsi mogą 
tracić zainteresowanie doświadczeniami, które nie mają już charakteru unikal-
nych, codziennych kontaktów z mieszkańcami. Ci drudzy, mogą się czuć znużeni 
niekończącymi się „procesjami” grup turystycznych przemierzających niewielką 
wyspę i fotografujących niemal wszystko i wszystkich, zwłaszcza, jeśli korzyści 
z turystyki stały się udziałem tylko części lokalnej społeczności. 

Autorzy raportu dotyczącego turystyki wspólnotowej w Ameryce Łacińskiej 
opublikowanego w 2008 roku�� wskazują na nadużycia związane z realizacją tej 
idei w praktyce. Zarzucają przedsięwzięciom z zakresu szeroko definiowanej 
turystyki lokalnej nieuprawnione posługiwanie się nazwą „turystyka wspólno-
towa” w sytuacjach, gdy chodzi o prywatne przedsiębiorstwa, zarządzane przez 
właścicieli. W projektach, w których mieszkańcy mają znaczny udział w sferze 
zarządzania i świadczenia usług, problemem jest niska efektywność, związana 
z brakiem przygotowania uczestników do realizacji stawianych im zadań.  ich zda-
niem jedyną skuteczną strategią redestrybucji korzyści z turystyki wśród ubogich 
mieszkańców  obszarów wiejskich jest włączanie ich w system masowej turystyki 
i profesjonalizacja usług. To jednak oznacza także sformalizowanie  wzajemnych 
kontaktów między gospodarzami a gośćmi i stopniowe odchodzenie od idealnej 
wizji szerokiego uczestnictwa społeczności lokalnych w przedsięwzięciach tury-
stycznych. 
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absTracT

Community-based tourism and local development in Latin America 
– hopes and realities. The case of Taquile island in Peru 

The introductory part of the text presents different meanings attributed to the 
concept of community-based tourism, stressing that in any case  they are meant 
to be an important tool of local development. Experiences of  the multiplicity of 
community-based tourism initiatives from all over the world lead to the question 
of whether  community-based tourism projects prove to be rather a development 
assistance strategies and not that much effective economic enterprises. The cri-
teria for  evaluation of the projects’ results – successes and failures tend to differ 
among the projects designers and academics involved and the initiatives’ direct 
beneficiaries, however the cultural aspects involved and the opportunities of mul-
ticultural contacts between tourists and local inhabitants tend to be an important 
aspect acknowledged by all the actors.

The case study of a Peruvian Taquile island community tourism project shows 
the opportunities and problems implied in such initiatives. The long history of the 
project is divided in three phases. After the initial one and the period of commu-
nity control over tourism activities, the demise of community control caused by 
strong competition from external enterprises can be observed. it obliges the locals 
to professionalize tourism activities and shift towards a different model of tourism 
with stronger characteristics of  one day mass tourism excursions. Multicultural 
contacts are being reduced and seem to lose their importance as a major attraction, 
substituted by nature walks and local gastronomy.
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Katarzyna Podhorodecka
Uniwersytet Warszawski

WielokulTuroWość mieszkańcóW Wyspy 
mauriTius Jako czynnik sprzyJaJący  

rozWoJoWi TurysTyki 

WsTęp

Celem artykułu jest charakterystyka rozwoju turystycznego Mauritiusa wy-
nikająca z wielokulturowości wyspy oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy 
zależność kolonialna i polityczna mają wpływ na strukturę przyjazdów turystów 
zagranicznych na wyspę. 

Mauritius w ostatnich latach doświadczył bardzo dynamicznego rozwoju 
sektora turystycznego. Turystyka na wyspie może się rozwijać dzięki znakomi-
tym warunkom środowiska przyrodniczego, takim jak: piaszczyste plaże, duża 
liczba dni słonecznych, czyste i ciepłe morze oraz przepiękne krajobrazy. Mau-
ritius znajduje się w odległości kilkunastu godzin lotu samolotem z Europy. Jest 
wyspą pochodzenia wulkanicznego na Oceanie indyjskim, położoną na wschód 
od Madagaskaru. Zlokalizowany jest w strefie klimatu równikowego, wybitnie 
równikowego. Rozwojowi turystyki sprzyjają nie tylko znakomite warunki śro-
dowiska przyrodniczego, ale również wielokulturowość mieszkańców wyspy. Ze 
względu na złożoną historię kolonialną� Mauritius zamieszkuje ludność różnego 
pochodzenia oraz wyznania. Mieszkańcy tego państwa to głównie Hindusi i Paki-
stańczycy, którzy przybyli na wyspę w poszukiwaniu pracy, oraz Kreole�. istotne 
jest to, że na Mauritiusie panuje duża tolerancja religijna. 

Główne religie występujące na wyspie to hinduizm, katolicyzm i islam. 
Funkcjonują one obok siebie bezkonfliktowo. Oficjalnym językiem jest angiel-
ski, ale większość społeczeństwa posługuje się również francuskim i kreolskim. 
Powszechna znajomość francuskiego i angielskiego wśród miejscowej ludności 
ułatwia podróżowanie po wyspie i kontaktowanie się z jej mieszkańcami. 

Atrakcyjność turystyczna Mauritiusa w dużej mierze wynika z walorów 
przyrodniczych wyspy. Większość turystów odwiedza go w celach wakacyjnych, 
decydując się na dłuższy wypoczynek. Największym atutem jest ciepły klimat. 
Wysokie temperatury umożliwiają korzystanie z kąpieli morskich i słonecznych 
przez cały rok. Do największych atrakcji wyspy należą liczne rafy koralowe 
zlokalizowane równolegle do jej brzegów, w odległości zaledwie kilkudziesię-
� W swych dziejach Mauritius podlegał metropolii holenderskiej, francuskiej i brytyjskiej.
2 Potomkowie dawnych kolonizatorów.



ciu metrów. Nie bez znaczenia jest także kultura i otwartość mieszkańców na 
turystów przybywających z zagranicy. Na Mauritiusie nie ma konfliktów na tle 
etnicznym bądź wyznaniowym. Nie zdarzają się też zamachy terrorystyczne na 
turystów. 

Szczyt sezonu turystycznego przypada na termin od listopada do kwietnia 
i jest bardziej uzależniony od ferii i świąt w Europie niż od pór roku na wyspie. 
Na starym kontynencie jest wówczas zima oraz dni wolne związane ze święta-
mi bożego Narodzenia. Europejczycy stanowią największą grupę turystów na 
wyspie. W tym terminie na Mauritiusie jest pora gorąca i wilgotna z średnimi 
temperaturami wahającymi się od 26°C do 32°C. Wtedy także woda w oceanie 
przy brzegu osiąga najwyższe temperatury (prawie 28°C). Sezon cyklonów tro-
pikalnych występuje od grudnia do marca, jednakże bardzo rzadko przechodzą 
one przez wyspę, a więc turyści mogą czuć się bezpiecznie.

rozWóJ TurysTyki na mauriTiusie

Turystyka na Mauritiusie rozwijała się od wczesnych lat 70. Na początku była 
to turystyka ekskluzywna, tylko dla zamożnych klientów. budowano drogie hote-
le o wysokim standardzie. Z czasem jednak rynek zaczął się otwierać na turystów 
mniej zamożnych. Ekskluzywne hotele starzały się i zmieniały z drogich 5-cio 
gwiazdkowych na tańsze 2, 3 gwiazdkowe, a wyspa stała się dostępna dla mniej 
zasobnych klientów. Ceny obniżyły się również ze względu na rozwój bazy indy-
widualnego zakwaterowania. Przygotowano tanie domy do wynajęcia nazywane 
przez miejscowych „bungalows”, „studios” oraz „guesthouses”. 

Mimo dużego ruchu turystycznego i wysokiej gęstości zaludnienia Mauritius 
nie jest zatłoczony. Ruch turystyczny skupia się w pobliżu licznych i długich 
plaż, które rozciągają się wzdłuż wszystkich brzegów wyspy (za wyjątkiem Po-
łudnia). Do najbardziej znanych plaż na zachodnim wybrzeżu należą Flic en 
Flac, Tamarin, Grand Baie, na północnym zaś Grand Gaube, a na wschodnim 
Belle Mare.

Na Mauritiusie na każde miejsce pracy związane bezpośrednio z turystyką 
przypadają 3 miejsca pracy związane pośrednio z turystyką. Stworzono atrakcyj-
ne strefy bezcłowe i inne zachęty finansowe. Zlikwidowano cło na sprowadzane 
produkty: ubrania, elektronikę, biżuterię, wyroby skórzane, ubiory sportowe, per-
fumy i kosmetyki. To spowodowało, że ceny na Mauritiusie były konkurencyjne 
i obcokrajowcy zaczęli kupować więcej produktów, co przekładało się na zyski 
z turystyki i wzrost eksportu. 

Na wyspie można nie tylko wypoczywać biernie, ale również uprawiać nur-
kowanie z butlą tlenową lub z maską i rurką, jazdę na nartach wodnych, węd-
karstwo pełnomorskie, wyścigi łodzi oraz wiele innych sportów. Popularnością 
cieszy się uprawianie trekkingu w wysokich górach pochodzenia wulkanicznego, 
np. w parku narodowym black River Gorges na południowym zachodzie wyspy. 
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brak bariery językowej sprawia, że obsługa ruchu turystycznego przebiega bar-
dzo sprawnie. Zainteresowaniem przyjezdnych cieszą się także plantacje trzci-
ny cukrowej i herbaty zlokalizowane w centralnej części wyspy. Na Mauritiusie 
znajduje się ogromne bogactwo fauny i flory. Ważną atrakcję turystyczną stanowi 
ogród botaniczny w Pamplemousses. 

Duże zainteresowanie turystów wzbudzają budowle kolonialne w Port Louis. 
Lokalna kuchnia, która jest mieszanką kuchni kreolskiej, francuskiej, hinduskiej 
i chińskiej, także stanowi swoistą atrakcję turystyczną. Popularnością cieszą się 
specjały miejscowej kuchni, a w szczególności wiele ostrych dań w wersji creole 
style. Rozrywkę stanowią także pokazy tradycyjnego tańca sega, który wykony-
wany jest przez tancerki ubrane w kolorowe stroje. 

analiza zagraniczneJ TurysTyki przyJazdoWeJ 
W latach 1983–2008 liczba przyjazdów turystów zagranicznych na Mauritius 

rosła bardzo dynamicznie. W tym okresie zarejestrowano prawie ośmiokrotny 
wzrost liczby odwiedzin z poziomu 123 tysiecy w 1983 roku do poziomu 930 
tysięcy w 2008 roku (ryc. 1.). Największe tempo wzrostu liczby turystów zareje-
strowano w latach: 1987 (wzrost o 26%), 1988 (15%), 1996 (15%), 1997 (15%). 
interesujący jest fakt, że w 2008 roku, który uważany jest za początek światowe-
go kryzysu gospodarczego, na Mauritiusie odnotowano wzrost liczby przyjazdów 
turystów zagranicznych o 2,5%.

Ryc. 1. Przyjazdy zagranicznych turystów na Mauritius w latach 1983–2008 (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: WTO, Compendium of Tourism Statistics 1983–1987, 
1994–1998, 1990–1994, 1999–2003, 1988–1992, 2003, Madrid 2004; Ministry of Tourism and 
Leisure, Handbook of Statistical Data on Tourism, Republic of Mauritius 2004, s. 8, www.gov.
mu/portal/site/cso; Central Statistical Office of Mauritius, www.unwto.org.
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Najwięcej turystów na Mauritius przyjeżdża z Francji (stanowili oni 28% 
przyjezdnych ogółem w 2008 r.). Jednakże uwzględniając wyspę Reunion, któ-
rej mieszkańcy stanowią 10% przyjezdnych, Francuzi zdecydowanie dominują 
w przyjazdach na wyspę (38% przyjezdnych w 2008 roku). Kolejną dużą gru-
pą są turyści z Wielkiej brytanii, którzy stanowią 12% przyjezdnych. Turyści 
z Republiki Południowej Afryki to 9% przyjezdnych, z Włoch i Niemiec po 7%, 
a pozostałe kraje 27% (ryc. 2.). Odsetek Holendrów przybywających na Mauri-
tius nie jest znaczący, mimo że wyspa była kiedyś kolonią tego państwa.

Ryc. 2. Przyjazdy zagranicznych turystów na Mauritius według narodowości w 2008 roku (w %)

Źródło: Central Statistics Office, Mauritius in Figures 2008, Mauritius 2009, www.gov.mu/portal/
site/cso.

Pochodzenie turystów przybywających na Mauritius jest związane z językiem, 
jakim posługują się mieszkańcy. Około 50% turystów wybierając się na wyspę, 
może posługiwać się ojczystym językiem, co zdecydowanie ułatwia im pobyt. 
Jednakże ze względu na rosnącą modę na Mauritius w ostatnich latach odwiedza 
go coraz więcej turystów z krajów niezwiązanych politycznie z wyspą.

Analizując liczbę przyjazdów na Mauritius wedle narodowości w latach 
2003–2008, można zauważyć rosnącą grupę turystów z Republiki Południowej 
Afryki (w 2003 r. przyjechało ich 45,8 tys., natomiast  w 2008 r. – 84,4 tys. – pra-
wie dwukrotny wzrost). Dynamicznie wzrastała też liczba przyjezdnych w gru-
pie „pozostałe kraje”(w 2003 r. zarejestrowano 175,3 tys. przyjazdów, natomiast 
w 2008 r. – 254 tys.). W analizowanym okresie nieznacznie wzrosła liczba tury-
stów z Włoch, liczba turystów z Francji ulegała wahaniom, natomiast liczba tury-
stów z Wielkiej brytanii, Reunionu oraz Niemiec utrzymywała się na podobnym 
poziomie (ryc. 3.).
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Ryc. 3. Przyjazdy zagranicznych turystów na Mauritius według narodowości w latach 2003–2008 
(w tys.)

Źródło: Central Statistics Office, Mauritius in Figures 2008, Mauritius 2009, www.gov.mu/portal/
site/cso.

Średnia długość pobytu turystów zagranicznych na Mauritiusie jest znacząca 
i wynosi prawie 11 dni. Na najdłuższe pobyty przybywają Kanadyjczycy, a naj-
krótsze obywatele Japonii i Singapuru. Długo na Mauritiusie przebywają również 
obywatele Komorów (14,1 nocy). Większą niż średnia długość pobytu zareje-
strowano wśród belgów (13,4 nocy), Niemców (12,6), Szwajcarów (12,6), bry-
tyjczyków (12,2), Holendrów (11,8), obywateli indii (11,4), Austriaków (11,3), 
Chińczyków (10,9), obywateli Seszeli (10,9), Francuzów (10,7)�.

Wyraźnie widać prawidłowość, że turyści z państw europejskich spędzają 
dłuższy urlop na Mauritiusie (11,2 nocy); to samo dotyczyło osób przybywają-
cych z Ameryki Północnej (11,1 nocy). Natomiast Afrykańczycy decydowali się 
na krótsze pobyty (9,2 nocy)�.

Według szacunków Światowej Organizacji Turystyki i Podróży turystyka na 
Mauritiusie wytwarza prawie 32% PKb kraju, natomiast udział pracujących w tu-
rystyce wynosi prawie 34%�. Są to bardzo wysokie wskaźniki osiągane jedynie 
przez wyspy uzależnione od turystyki, takie jak Kajmany, Jamajka czy też Ame-
rykańskie Wyspy Dziewicze. 

analiza rozWoJu bazy hoTeloWeJ 
W 1972 roku na Mauritiusie było 25 hoteli. W ciągu 36 lat ich liczba wzrosła 

czterokrotnie. Obecnie na Mauritiusie zlokalizowane są 102 hotele (2008 r.). 
Średnioroczne tempo wzrostu liczby hoteli w analizowanym okresie wyniosło 
8,6%. Jeszcze bardziej dynamicznie rosła liczba pokoi w hotelach. W 1972 roku 

3 Dane za rok 2004. Handbook of Statistical Data on Tourism, Republic of Mauritius 2004, s. 28–29.
4 Tamże. 
5 World Travel and Tourism Council, Mauritius, Travel and tourism sowing the seeds of growth. The 2005 
Travel and Tourism Economic Research, Oxford 2005.
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liczba pokoi dla wszystkich hoteli wynosiła 1 009, a pod koniec analizowanego 
okresu (w 2008 r.) wzrosła do poziomu 11 488 (ponad 11-krotny wzrost). Śred-
niorocznie tempo wzrostu liczby pokoi w hotelach w latach 1972–2008 wynio-
sło 29%. 

Jednocześnie rosła także średnia liczba pokoi w hotelu. W 1972 roku wyno-
siła ona około 40, w 1986 roku przekroczyła 50, w 1990 roku – 60, w 1998 roku 
– 80, natomiast pod koniec analizowanego okresu osiągnęła liczbę 112 pokoi. Jest 
to spowodowane tendencją do budowania coraz większych obiektów hotelarskich 
na Mauritiusie.

Ryc. 4. Liczba hoteli i liczba pokoi w hotelach na Mauritiusie w latach 1972–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Handbook of Statistical Data on Tourism, 2004, s. 39; 
Central Statistics Office, Mauritius in Figures 2008, Mauritius 2009, www.gov.mu/portal/site/cso.

sTrukTura WyznanioWa mieszkańcóW a przyJazdy na Wyspę

Szacuje się, że liczba mieszkańców Mauritiusa wyniosła 1 272 040 osób (stan 
na koniec 2008 r., wzrost o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego). Według 
spisu powszechnego przeprowadzonego w roku 2000 struktura wyznaniowa na 
wyspie kształtowała się następująco: najwięcej osób było wyznania hinduskiego 
– około 35,7%, wyznawcy kościoła rzymsko-katolickiego stanowili 23,6%, mu-
zułmanie – 16,6%, pozostali chrześcijanie – 6,3% (ryc. 5.).
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Ryc. 5. Struktura wyznaniowa mieszkańców Mauritiusa

Źródło: Na podstawie spisu powszechnego z 2000 r. – www.gov.mu/portal/site/cso. 

Dzięki zróżnicowaniu religijnemu i narodowościowemu Mauritius ma bar-
dzo dużo do zaoferowania: liczne festiwale folklorystyczne oraz miejsca kultu 
religijnego. Zróżnicowana kolonialna przeszłość Mauritiusa ma odzwierciedlenie 
w kulturze. Sztuka kulinarna Mauritiusa jest połączeniem holenderskiej, francu-
skiej, indyjskiej i kreolskiej.

Cele większości przyjazdów na Mauritius to wypoczynek i wakacje. Zadekla-
rowało go średnio 85% turystów zagranicznych. Podróże służbowe oraz wyjazd 
na seminarium lub konferencje jako cel zgłosiło jedynie około 9% podróżnych, 
natomiast wizytę u krewnych i znajomych niecałe 3%�. Oznacza to, że oprócz 
warunków przyrodniczych, wielokulturowość wyspy może być magnesem przy-
ciągającym turystów na dłuższy wypoczynek.

Wydatki wszystkich turystów zagranicznych na Mauritiusie wyniosły 
17,774 mln Rs, czyli 546,3 mln USD�. Przeciętne wydatki przeliczone na 1 turystę 
zagranicznego wyniosły 26 tysięcy Rs, czyli 799 USD. Jednakże biorąc pod uwa-
gę kraj pochodzenia, średnie wydatki turystów zagranicznych przebywających na 
Mauritiusie w 2002 roku były zróżnicowane. Najwięcej wydają obywatele Wiel-
kiej brytanii (ponad 40 tys. Rs na cały pobyt – 1 230 USD) oraz Niemcy (ponad 
34 tys. Rs – 1 045 USD). Natomiast wydatki turystów z bliżej położonych państw 
są zdecydowanie niższe. Najmniej wydają turyści przybywający z Reunionu (pra-
wie 13 tys. Rs – 400 USD), nieco więcej turyści z Republiki Południowej Afryki 
(ok. 18 tys. Rs – 553 USD). 

6 K. Piraszewska, Ekonomiczne znaczenie turystyki na Mauritiusie, [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geo-
grafii. Dokumentacja Geograficzna nr 33, red. T. Komornicki, Z. Podgórski, Warszawa 2006, s. 206–208.
7 Dane za rok 2002. Handbook of Statistical Data on Tourism, s. 22.

Wielokulturowość mieszkańców wyspy Mauritius jako czynnik... 281 



podsumoWanie

Analiza turystycznych przyjazdów na Mauritius potwierdziła przypuszcze-
nie, że najwięcej osób przybywało z krajów, które kolonizowały wyspę i były 
z nią politycznie związane. Wyjątek stanowią turyści z Holandii, którzy wśród 
turystów przybywających na Mauritius nie zajmują istotnego miejsca. Jednakże 
ostatnio widać tendencję zwiększania się liczby przyjazdów turystów z pozosta-
łych krajów. Wyraźnie zaobserwowano trend, że turyści z państw europejskich 
spędzali na Mauritiusie dłuższe urlopy niż przedstawiciele innych krajów. Pocho-
dzenie turystów przyjeżdżających na wyspę jest również związane z językiem, 
jakim posługują się mieszkańcy. W kontaktach z nimi połowa odwiedzających 
może posługiwać się ojczystym językiem. brak bariery językowej sprawia, że 
mieszkańcy wyspy aktywnie włączają się w obsługę ruchu turystycznego nie tyl-
ko prowadząc małe hotele i obiekty indywidualnego zakwaterowania, ale rów-
nież organizując wycieczki, rejsy oraz turystykę kwalifikowaną. Wielokulturo-
wość mieszkańców wyspy sprawia również, że Mauritius ma do zaoferowania 
bogatą ofertę turystyczną.
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absTracT

Muliculturality of Mauritius citizens as a condition positively 
influencing tourism development

Development of tourism in Mauritius is connected not only with very good 
environmental conditions but also with multiculturality of island’s citizens. Due 
to its very different colonial dependence (Dutch, French and british) Mauritius is 
inhabited by ethnic and religious  mixture. The citizens of this island are mostly 
Hindi, Pakistani, who arrived there searching for job, and Creoles – descend-
ants of colonists. There is big religious tolerance on the island, the citizens are 
open and friendly for visitors, prepared for arriving tourists. Main religions on 
the island are Hindi, Catholic and islam and they can coexists without conflicts. 
Official language is English, but a large part of the population use French and 
Creole. Knowledge of French and English is common to local citizens travelling 
on Mauritius more easily and make contacts with tourists more often. in the article 
the author is looking for the answer to the question whether multiculturality of 
citizens is influencing the structure and number of tourists coming to Mauritius. 
it is assumed that more tourist are coming from countries, which colonized the 
island. 

 

Fot. 1. Zachód słońca na plaży Trou aux biches – fot. K. Podhorodecka
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Fot. 2. Ekskluzywna restauracja hotelowa na plaży Trou aux biches 
– fot. K. Podhorodecka

Fot. 3. Przydrożna świątynia hinduska – fot. K. Podhorodecka
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Fot. 4. Tradycyjny taniec Sega – fot. K. Podhorodecka
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Danuta Dudkiewicz
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

dziedzicTWo kulTuroWe Wyspy WielkanocneJ 
i Jego rola W TurysTyce

WsTęp

Wyspa Wielkanocna (isla de Pascha) odkryta w niedzielę wielkanocną 1722 
roku przez holenderskiego żeglarza J. Roggevena (pierwotna nazwa Rapa Nui 
– Wielka Wyspa/Skała, lub Te Pito o Te Henua – Pępek Świata, albo też bardziej 
poetycko Mata Kite Rani – Oczy Patrzą w Gwiazdy) jest najdalej oddalonym 
od cywilizacji zamieszkanym miejscem na ziemi, a zarazem najbardziej tajem-
niczym, ze względu na liczne, wykluczające się teorie na temat jego przeszłości 
oraz niespotykane w żadnym innym miejscu na świecie elementy dziedzictwa 
kulturowego. Od Chile dzieli ją około 3 800 km, a od najbliższej zamieszkałej 
wyspy Pitcairn z archipelagu Markizy, 2 078 km. Od 1935 roku Wyspa Wielka-
nocna w całości stanowi Park Narodowy (patrz mapa 1), a w 1996 roku UNESCO 
zaliczyło ją do światowego dziedzictwa kultury. 

Mapa 1. Park Narodowy Rapa Nui

Źródło: www.gochile.cl/.../chilenationalparks/rapanui/rapa-nui-1.asp.



Od 1888 roku wyspa wchodzi w skład terytorium Chile. Jej powierzchnia 
wynosi 163 km2. Jeszcze w połowie ubiegłego wieku tylko raz w roku odwie-
dzał ją statek zaopatrzeniowy, a ona sama była traktowana jako wielkie pastwisko 
dla owiec. Jej izolacja została przerwana dopiero w 1967 roku, po wybudowaniu 
lotniska i stworzeniu możliwości dla rozwoju turystyki. W latach 70. i 80. wpro-
wadzono elektryczność, powstał szpital i szkoły, zaczęto budować pierwsze ho-
tele i restauracje. O turystycznym kierunku rozwoju wyspy zadecydowały przede 
wszystkim unikatowe w skali światowej zabytki, obyczaje i tradycja.

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie dziedzictwa kulturowego Wy-
spy Wielkanocnej jako źródła rozwoju turystyki i podstawy egzystencji miesz-
kańców wyspy. W istocie stanowi ono fundament oferty turystycznej wyspy. 
Prowadzone badania naukowe, relacje podróżników i własne obserwacje autorki 
wynikające z pobytu na Wyspie Wielkanocnej wskazują, że możliwy jest dalszy 
rozwój turystyki na tym obszarze, mimo występowania licznych zagrożeń, tak 
w odniesieniu do oferty turystycznej, jak i samego dziedzictwa kulturowego. 

dziedzicTWo kulTuroWe Wyspy WielkanocneJ 
W ujęciu słownikowym dziedzictwo to majątek ruchomy i nieruchomy prze-

jęty jako spadek, scheda, spuścizna, sukcesja�. Dziedzictwo to także spadek 
przeszłości obejmujący to, co otrzymaliśmy od naszych przodków. Tak więc, 
w pewnym sensie, wszystko, co nas otacza, jest dziedzictwem jako spuścizna na-
szej cywilizacji i kultury. Pojęcie dziedzictwa kulturowego ma charakter złożony 
i obejmuje szereg elementów. Dziedzictwo kulturowe definiowane jest jako do-
robek społeczeństw (narodów i środowisk) w zakresie nauki, sztuki, architektury, 
oświaty, techniki wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi, zjawiska-
mi historycznymi i obyczajowymi, uznawanymi za godne ochrony prawnej dla 
dobra i rozwoju społeczeństwa oraz przekazania go następnym pokoleniom�. Tak 
więc w ramach dziedzictwa kulturowego możemy wskazać zarówno dziedzictwo 
materialne, na przykład dzieła architektury, sztuki, rzemiosła, oraz dziedzictwo 
duchowe, w tym język, obyczaje, obrzędy, religię itp. 

Zgodnie z Konwencją w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kultural-
nego i naturalnego uchwalonej w Paryżu w 1972 roku na konferencji UNESCO, 
dziedzictwo kul turowe obejmuje  takie elementy jak�:

• zabytki: dzieła architektury, rzeźby i malarstwa, obiekty i budowle o cha-
rakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające 
wyjątkową uniwersalną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;

1 Słownik języka polskiego, Warszawa 1988, s. 498.
2 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001, s. 49–50.
3 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Dz.U. z 1976 r., 
nr 32, poz. 190.
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• zespoły: budowli, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub ze-
spolenie z krajobrazem mają wyjątkową uniwersalną wartość z punktu widzenia 
historii, sztuki lub nauki;

• miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przy-
rody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową 
uniwersalną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicz-
nego lub antropologicznego.

Natomiast do dziedzictwa naturalnego zaliczono: pomniki przyrody, forma-
cje geologiczne i fizjograficzne oraz miejsca lub strefy naturalne o ściśle ozna-
czonych granicach, mające wyjątkową uniwersalną wartość z punktu widzenia 
naukowego, estetycznego. 

Dziedzictwo kulturowe jest powszechnie uważane nie tylko za wyraz różno-
rodności kulturowej krajów i regionów świata, ale także ważny czynnik rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Może być również środkiem w poszukiwaniu porozu-
mienia w miejscach dotkniętych konfliktami, zwłaszcza o charakterze etnicznym 
czy religijnym.

Dziedzictwo jest zasobem dóbr nieodnawialnych, a więc zniszczenie po-
woduje ich bezpowrotną utratę. Stąd dziedzictwo wymaga specjalnej ochrony. 
Ogromne zasługi w tym zakresie ma Organizacja Narodów Zjednoczonych, która 
przez swoją agendę do spraw oświaty, nauki i kultury – UNESCO, od 1960 roku 
prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz ratowania dorobku cywilizacyj-
nego człowieka i bezcennych obiektów stworzonych przez naturę. Uczynienie 
jakiegoś obszaru albo zabytku elementem dziedzictwa kulturowego oznacza, że 
posiada ono największą i ponadczasową wartość z punktu widzenia ludzkości 
oraz historię o wyjątkowym znaczeniu. Jest także uznaniem symbolicznej wagi 
przestrzeni zasiedlonej przez daną społeczność�. Wpis na listę światowego dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO przynosi także wiele innych korzy-
ści�. Można liczyć na dotacje UNESCO na renowację i konserwację obiektów, 
na stałą opiekę państwa i społeczności lokalnej, na promocję nie tylko samego 
obiektu, ale także kraju, na terenie którego on się znajduje. Uzyskuje się rów-
nież prestiż, gdyż wpis na listę jest równoznaczny z uznaniem najwyższej jakości 
obiektu. Wreszcie obiekty z listy światowego dziedzictwa cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem turystów, co sprzyja rozwojowi turystyki i przynosi wymierne 
korzyści finansowe. W 2009 roku na liście światowego dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego znalazło się 890 obiektów w 148 krajach, w tym 689 obiektów dzie-
dzictwa kulturowego, 176 przyrodniczego i 25 mieszanych�.

4 J. Torowska, Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 
2008, s. 60.
5 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 28–32.
6 www.unesco.pl.
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Wśród obiektów dziedzictwa kulturowego jest także Wyspa Wielkanocna, 
która uważana jest za największe muzeum archeologiczne pod gołym niebem na 
świecie�. Dziedzictwo kulturowe Wyspy Wielkanocnej obejmuje:

• moai – masywne, jedyne w swoimi rodzaju posągi, ustawione na kamien-
nych platformach ahu, stanowiące największą atrakcję turystyczną wyspy;

• historię zasiedlenia wyspy i tragiczny los jej mieszkańców;
• wierzenia – moc mana i tapu, oraz kult człowieka – ptaka (Tangata 

Manu);
• zabytki archeologiczne – pozostałości egzotycznych chat zwanych hara 

paenga, zabudowania wioski Orongo, skały pokryte petroglifami, podziemne ko-
rytarze i jaskinie;

• pismo rongo rongo, do dzisiaj nieodczytane;
• rzemiosło artystyczne, zwłaszcza rzeźby w drewnie;
• festiwal Tapati Rapa Nui.
Na Wyspie Wielkanocnej jest około tysiąca kamiennych posągów o niezna-

nym pochodzeniu, zwanych moai (co oznacza żyć, być), stawianych na kamien-
nych platformach (ołtarzach) ahu, głównie wzdłuż linii brzegowej, z twarzami 
zwróconymi w stronę lądu. Cześć z nich posiada pukao – określane jako czer-
wony kapelusz lub wysoko trefiona fryzura (patrz fot. 1.). Posągi stanowią naj-
większą atrakcję dla turystów, obszar badań naukowców i źródło inspiracji dla 
wielu legend. Większość badaczy zgadza się, że moai stawiano na cześć zmarłych 
wodzów. istotna była tu zwłaszcza relacja jednego z członków wyprawy Cooka 
z 1774 roku, który zauważył, że figury nosiły często imiona zmarłych bohaterów�. 
Wierzono, że moai postawione na ahu są źródłem mana, a więc mocy płynącej 
z ich oczu w kierunku głowy rodu/klanu. Wśród innych przyczyn tej osobliwej 
działalności artystycznej, pochłaniającej tak wiele energii, wskazuje się też wzglę-
dy praktyczne. Archeolog dr Sergio Rapu (były gubernator Wyspy Wielkanocnej) 
uważa, że wodzowie wiedzieli doskonale, iż ludzie muszą mieć zajęcie, aby nie 
walczyli ze sobą, a do budowania posągów przodków i oddawania im czci udało 
się ich łatwo przekonać�. Tak więc być może dzięki lojalności wobec przodków, 
pracowitości i gotowości do ponoszenia ofiar na rzecz dobra wspólnego, dzisiejsi 
mieszkańcy wyspy mogą te osobliwe dzieła sztuki pokazywać i żyć z turystyki.

W budowie moai wyróżnia się trzy okresy: najstarszy, który rozpoczął się ok. 
tysiąca lat temu; moai były wówczas małe, o rozmiarach zbliżonych do wielkości 
człowieka, o płaskich twarzach i niezmiernie dużych oczach; drugi okres charak-
teryzuje się rosnącą wielkością wznoszonych posągów i zaostrzonymi rysami ich 
twarzy z wyraźnie zaznaczonym nosem; jeden moai, według przekazów ustnych, 
budowany był przez 100 osób w ciągu pół roku; wreszcie trzeci okres to czas 

7 J. Ryn, Rapa Nui, polskie odkrycia w jaskiniach Wyspy Wielkanocnej, „Poznaj Świat”, 12.09.2008.
8 Podróże marzeń. Chile, Warszawa 2005, s. 326.
9 O. budrewicz, Wyspa Wielkanocna, „Wprost”, 14.11.1999.
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wielkich kolosów, dzięki którym wyspa stała się tak sławna. Mają one charaktery-
styczne niskie czoło, spiczasty podbródek, duży nos i długie uszy oraz wydłużony 
tułów, a ręce złożone są na brzuchu. Głównie są to postaci męskie, choć można 
sądzić, że przynajmniej dwa posągi są poświęcone kobietom. Średnia wysokość 
posągów to około 6 m, przy czym najmniejszy liczy 1,35 m, a największy stoją-
cy 9 m (z pukao 12 m), ich waga zaś waha się od 40 –do 100 ton. Jest też kolos 
o rozmiarach 21,33 m i wadze 260 t, ale ten nie został nigdy postawiony w pozy-
cji pionowej i spoczywa w kamieniołomie Rano Raraku, gdzie moai rzeźbiono, 
wykuwając je bazaltowymi toporkami (zwanymi toki). Tajemnicą pozostaje, jak 
transportowano posągi z kamieniołomów do odległego nawet o 10 kilometrów 
brzegu morza, zważywszy że nie znano koła oraz to, jak je ustawiano w pozycji 
pionowej. Szeroką akceptację uzyskała koncepcja archeologa W. Mulloya, zgod-
nie z którą posąg po odcięciu od skały plecami był spuszczany na linach w dół, 
wzdłuż zbocza. Po wyprostowaniu przy pomocy dźwigni i lin kończono rzeźbę 
od strony pleców. Następnie posąg mocowano do płóz w kształcie litery Y, zro-
bionych z wielkich drzew, które niegdyś porastały wyspę. Sanie chroniły posąg 
przed upadkiem i umożliwiały poruszanie go przy pomocy dźwigni, wykorzystu-
jąc ciężar własny figury. 

Kolejna tajemnica wyspy to przyczyna obalenia posągów przez wyspiarzy 
i zaprzestanie ich rzeźbienia. Kapitan J. Cook lądując na wyspie w 1774 roku, 
spostrzegł, że posągi  nie stanowiły już obiektu kultu, a jedynie miejsca chowa-
nia zmarłych. Wśród przyczyn obalenia i zaniechania budowy moai antropolog 
prof. K. Piasecki wskazuje dwie hipotezy: według pierwszej rzeźby miały chronić 
wyspę przed najeźdźcami, a skoro tego nie uczyniły, to musiały ponieść karę; 
druga odwołuje się do wiary wyspiarzy w cudowną moc posągów, którą powinni 
otrzymywać podczas modłów�0. Skoro tego nie czyniły, to musiały zostać obalo-
ne. Wśród przyczyn wskazuje się także na bratobójcze walki międzyplemienne 
związane z wyczerpującymi się zasobami naturalnymi wyspy oraz kataklizmy, 
takie jak trzęsienie ziemi i tsunami. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku posągi 
moai zaczęto przywracać do pierwotnej pozycji. Obecnie odrestaurowanych jest 
kilka ołtarzy ceremonialnych (np. Tongariki, Ahu Tautira, Ahu Riata) i część moai 
powrotnie trafia na swoje ahu. Największe z nich to Tongariki, na którym stoi 
15 moai (patrz fot. 1.). 

Tajemnicą pozostaje także historia zasiedlenia wyspy, która jest również ele-
mentem jej dziedzictwa kulturowego. Naukowcy z całego świata spierają się o to, 
kto i kiedy przybył na Wyspę Wielkanocną, stworzył kulturę posiadającą własne 
wierzenia, tradycje, język, sztukę i pismo zwane rongo rongo, zważywszy że jej 
izolacja trwała do 1722 roku��. Obecnie przeważa pogląd, że byli to żeglarze po-
linezyjscy, którzy przybyli z archipelagu Markizów około 500 roku n.e. (choć po-
10 P. Wojciechowski, Wyspa Wielkanocna, www.ukryta.eu.
11 Patrz: T. Heyerdahl, Aku-Aku: tajemnica Wyspy Wielkanocnej, Warszawa 1968; F. Maziere, Oczy pa-
trzą w gwiazdy: fantastyczna Wyspa Wielkanocna, Warszawa 1993; Podróże marzeń, s. 319–323.
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dawany jest także 300 rok n.e.). inne hipotezy mówią o mieszkańcach z Ameryki 
Południowej uciekających przed zagładą imperium Tiahuanaco, ale pojawiali się 
także wizjonerzy wskazujący na rudowłosych przybyszów z Afryki Północnej, 
uciekinierów z Atlantydy czy międzyplanetarnych podróżników. Polski badacz 
b. Szałek w latach 90. ubiegłego wieku wskazywał także na indyjski lud Tamilów, 
jako ten, który skolonizował wyspę. Dowodem miało być podobieństwo pisma 
tamilskiego i znaków umieszczonych na tabliczkach znalezionych na wyspie��. 
Tajemnicę podsyca brak jakichkolwiek zapisów i skąpe przekazy ustne, gdyż pier-
wotni mieszkańcy wyspy zostali zdziesiątkowani przez peruwiańskich handlarzy 
niewolników w XiX wieku. Przybyli na wyspę misjonarze z Tahiti zastali tylko 
111 osób (obecnie ok. 4 tys.). Po aneksji wyspy do Chile w 1888 roku jej miesz-
kańców traktowano jak niewolników. Ten tragiczny okres do dzisiaj wpływa na 
nienajlepsze relacje między wyspiarzami a administracją rządu. Od połowy ubie-
głego wieku cywilizacja zachodnia zaczęła głęboko wnikać w życie mieszkańców 
wyspy. Rodzi się coraz więcej dzieci z małżeństw mieszanych, element duchowy, 
magiczny idzie w zapomnienie. Oryginalna kultura właściwie zanika, a poważne 
badania archeologiczne zaczęto prowadzić dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. 
Najważniejsze wydarzenia z historii wyspy przedstawiono w tabeli 1.

Legenda przekazywana przez wyspiarzy głosi, że wyspę odkrył król Hotu 
Matua (płodny ojciec)��. Jego potomkowie i dworzanie ozdabiali uszy wielkimi 
kolczykami, które nienaturalnie je wyciągały, stąd zapewnie powstał ród zwany 
„długie uszy”. była to klasa uprzywilejowana w zhierarchizowanym społeczeń-
stwie, korzystająca z zasobów żyznych pól i bogatych morskich łowisk. Społe-
czeństwo było podzielone na 10 grup (mata). Każda z nich miała pasmo ziemi 
ciągnące się od wybrzeża do centrum wyspy. Nad brzegiem morza mieszkała 
arystokracja, a w środku wyspy najniższa warstwa. Na cześć zmarłych przodków 
(lub bogów) budowano moai. Wierzono, że jest to źródło mana, a więc mocy 
gwarantującej siłę, pokój i powodzenie. Moai ustawiano na ahu, tyłem do morza, 
z oczami skierowanymi na przywódcę rodu. Wykuciem posągów z wulkaniczne-
go tufu zajmowały się „krótkie uszy”. Ci ostatni przybyli na wyspę później, pod 
wodzą Tuu-ko-ihu. Zepchnięci do roli siły roboczej w końcu się zbuntowali, co 
prawdopodobnie doprowadziło do wojny. 

inna hipoteza głosi, że przyczyną katastrofy była klęska ekologiczna. Przy 
budowie moai wykorzystywano palmy i endemiczne drzewo toromiro, a gdy wy-
cięto je wszystkie, wyjałowiona ziemia nie była w stanie utrzymać mieszkańców. 
Wybuchła wojna o dostęp do żywności, wystąpiło zjawisko kanibalizmu. Posągi 
zostały poprzewracane, inne porzucono w czasie transportu, stąd oczom turystów 
ukazują się górskie zbocza Rana Raraku upstrzone wystającymi z ziemi popier-
siami lub tylko głowami posągów.

12 A. Krawiec, Tajemnice historii świata, Poznań 2006, s. 37.
13 Rapa Nui, Chile 2008.
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Tab. 1. Znaczące wydarzenia z historii Wyspy Wielkanocnej

Data Wydarzenie

500 Prawdopodobnie pierwsi mieszkańcy (z archipelagu Markizy) przybywają na Wyspę
Wielkanocną

1680 Prawdopodobnie rozpoczął się kult człowieka ptaka

1722 Jacob Roggeveen przybył na wyspę w niedzielę wielkanocną

1774 Kapitan James Cook zatrzymuje się na wyspie

1862 Peruwiańscy łowcy niewolników porywają 1400 wyspiarzy

1864 Na wyspę przybywa pierwszy misjonarz Eugene Eyraud

1866 Ostatni festiwal człowieka ptaka na Orongo

1877 Na wyspie żyje tylko 111 osób

1888 Aneksja Wyspy Wielkanocnej przez Chile

1955 Ekspedycja badawcza Thora Heyerdahla

1960 Archeolog William Mulloy przywraca do pionu pięć pierwszych posągów i ustawia je
na Ahu Tahai 

1967 Otwarcie portu lotniczego Mataveri international Airport

1973 Otwarcie Muzeum Antropologicznego

1984 Wyznaczono pierwszego gubernatora wyspy

1986 Pas startowy stał się zapasowym lądowiskiem dla amerykańskich promów kosmicznych

1993 Powstaje film fabularny Kevina Costnera o Rapa Nui

1996 Wyspa Wielkanocna wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

1999 Rząd Chile zgadza się na zwrot ziemi rdzennym mieszkańcom wyspy

2002 Otwarcie biblioteki im. W. Mulloy

Źródło: Easter island Travel Guide, www.southpacific.org.

W okresie przed kontaktem mieszkańców wyspy z cywilizacją zachodnią na 
wyspie czczono Tangata Manu – człowieka ptaka, którego kult trwał do 1862 
roku. Wierzono również w moc mana i tapu��. Mana to boska moc umysłu, którą 
obdarzeni byli kolejni władcy, zwani ariki. Pozwalała ona m.in. przenosić przed-
mioty na odległość, nawet tak ciężkie jak moai. Z kolei tapu to wiara, że ariki, po-
siadający moc mana, mogą zakazać pewnych rzeczy czy przebywania w pewnych 
miejscach i tylko oni mogą decydować o tym, co wolno, a czego nie. Złamanie 
zakazu wiązało się z niebezpieczeństwem, cierpieniem, chorobą, a nawet śmier-
cią. Niewątpliwie przy pomocy mana i tapu władcy mogli skutecznie kontrolować 
swoich poddanych. Tapu obejmowało również okolice wioski Orongo, zwłaszcza 
centrum pałacowo-ceremonialnego na stromych zboczach wulkanu Rana Kau, 
gdzie odbywało się misterium ku czci naczelnego bóstwa Make Make, nazwane 
później Świętem Tangata Manu. 

14 A. Cieślar, Tajemnicza Wyspa Wielkanocna, Poznań 2009, s. 60–70.
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Wierzono, że Make Make był stwórcą ziemi, słońca, księżyca i gwiazd, wy-
nagradzał dobro i karał zło. był odpowiedzialny za urodzaje i płodność drobiu. 
Czczono go pod postacią ptaka morskiego. To właśnie na Orongo odbywały się 
co roku rytualne wyścigi po jajo Manu Tara (rybitwy – jedynego gościa ze świa-
ta zewnętrznego), które gnieździły się na odległej o kilometr od wyspy stromej 
wysepce Moto Nui. Wybrańców, zwanych hopu, wyznaczali wodzowie klanów. 
Śmiałek, który pierwszy odnalazł i przepłynął z powrotem na wyspę z pierwszym 
złożonym jajem świętego ptaka (wierzono, że jajo zawierało symboliczną duszę 
boga Make Make), radząc sobie również po drodze z rekinami, przynosił swemu 
patronowi tytuł Tangata Manu. Przez rok był on traktowany jak istota boska, 
przebywał w odosobnieniu, posiadał tapu i wiele przywilejów. Po tym okresie 
wybierano dla niego nową partnerkę spośród najpiękniejszych dziewic. Święto 
Tangata Manu trwało kilka dni (rodzaj festiwalu), podczas których modlono się 
i składano bogu ofiary z ludzi, których wyznaczał kapłan albo człowiek-ptak.

Poza moai na wyspie można spotkać także wiele innych cennych zabytków 
archeologicznych, zwłaszcza w wiosce Orongo. Są to przede wszystkim petroglify 
– reliefy naskalne, płaskorzeźby i rysunki związane z kultem człowieka ptaka i bo-
giem Maka Maka oraz pozostałości starożytnych domostw. Łańcuch 150 ludzi-pta-
ków (głowa ptaka, tułów człowieka trzymającego w ręku jajko) pokrywa krawędzie 
klifu (patrz fot. 2.). W licznych jaskiniach (jest ich powyżej 300) można także spo-
tkać obraz człowieka ptaka w formie naściennych biało-czerwonych malowideł��. 
Jaskinie te pełniły wiele funkcji społecznych, o czym świadczą ich nazwy, na przy-
kład Ana Hara Poreko – jaskinia, w której rodzi się dzieci, Ana Kai Tanguta – jaski-
nia ludożerców, Ana Tari Moai – jaskinia, gdzie rzeźbione są moai��. Część jaskiń 
była zamieszkała nawet do połowy XX w. Dzisiaj są one także wykorzystywane na 
przykład jako schronienie przed deszczem, zwłaszcza dla wędkarzy. 

We wspomnianej wiosce Orongo znajdują się 53 domostwa w kształcie dłu-
giej łodzi z odwróconym dnem, zbudowane z kamiennych płyt. budowano także 
chaty z trzciny na kamiennym fundamencie, ale te nie zachowały się. Do środka 
domu-łodzi wchodziło się przez niewielki tunel, w którym mieściła się tylko jed-
na osoba. W pomieszczeniu o długości od 15 do 30 m mogło przebywać nawet 
do 150 osób. Domy pełniły głównie funkcję sypialni i ochrony przed złą pogodą, 
zwłaszcza wiatrami i deszczami, natomiast życie toczyło się na zewnątrz, w tym 
gotowanie potraw. 

Dziedzictwo kulturowe wyspy to także inskrypcje na drewnianych tablicz-
kach zwane pismem rongo rongo, do dzisiaj nieodczytane. Legenda głosi, że 67 
sztuk tabliczek przywiózł na wyspę król Hotu Matua. Według przekazów misjo-
narzy tabliczki zwisały z dachu każdej chaty, stanowiąc zapewne swego rodzaju 
amulety. Szkoła pisania i odczytywania tabliczek mieściła się na plaży Anakena. 

15 J. Ryn, Rapa Nui.
16 Eskulap na Rapa Nui, www.prasa.wiara.pl.
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Gdy uczniowie nauczyli się już je rozpoznawać i recytować, przychodził czas 
na naukę pisania na tabliczkach pod czujnym okiem nauczyciela zwanego Ariki 
Henua, mistrza tabliczek. Do dzisiaj przetrwało ich tylko 21��. Pismo składa się ze 
120 różnych figur przypominających kształt ludzi lub ludzi-ptaków. Czyta się je 
na przemian od lewej do prawej i od prawej do lewej. Mimo wielu prób odczyty-
wania inskrypcji, efektów pozytywnych brak. być może na tabliczkach znajdują 
się tylko symbole klanów, przedstawione w różnej kolejności i konfiguracji.

Obok kamiennych posągów tradycja materialna wyspy obejmuje także rzeźby 
w drewnie, powielające te same wzory. Są to postaci przodków – Aku Aku, po-
staci kobiece, łowcy ptaków, wiosła i inne. Większość znalezionych oryginalnych 
rzeźb znajduje się w muzeach na całym świecie. Na wyspie natomiast kwitnie 
rzemiosło artystyczne i wykonuje się ich repliki, które chętnie nabywają turyści 
jako oryginalne pamiątki z tajemniczej wyspy. Najbardziej znana, a zarazem naj-
brzydsza z nich to kopia posągu moai Kava Kava, czyli tzw. posągu z żebrami, 
symbolizującego duszę przodków. Jest to postać z dużym nosem i uszami, wy-
szczerzonymi zębami i niespokojnymi oczami oraz wychudzonym ciałem, przy-
pominająca w jakimś stopniu kościotrupa. Ciekawe przykłady rzemiosła można 
także spotkać w kościołach katolickich. W rzeźbach przenikają się dawni bogo-
wie, postaci przodków i elementy kultu z symbolami wiary katolickiej. Rzeźba 
przedstawiająca Ducha Świętego to ogromny ptak z dużym dziobem i małymi, 
rozpostartymi skrzydłami oraz kilkoma jakby nastroszonymi piórami wystają-
cymi z brzucha, z napisami: miłość, szczodrość, cierpliwość. Z kolei Madonna 
rapanujska z dzieciątkiem ma wyraźne rysy polinezyjskie, z wydłużonym nosem 
i dużymi oczyma jak u moai. Rzemieślnicy oferują turystom także wiele wyro-
bów z muszli, drewna i ptasich piór w formie naszyjników i oczywiście kopie 
posągów moai. Ciekawą pamiątką są także misy i ozdoby nawiązujące ornamen-
tem do kultury Polinezji.

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego wyspy jest także odbywający 
się co roku festiwal Tapati Rapa Nui, który trwa przez dwa tygodnie na przeło-
mie stycznia i lutego. Na pytanie, od kiedy trwają jego obchody, Rapanujczycy 
odpowiadają, że od niepamiętnych czasów, a więc od przybycia ich pierwszego 
króla i przodków na wyspę. W istocie festiwal to czas, w którym celebruje się 
historię przodków, historię wyjścia z koszmaru, kiedy to wyginęła nieomal cała 
rdzenna ludność, ale także prezentuje się współczesne osiągnięcia artystyczne 
i tężyznę mieszkańców Polinezji. Wybierana jest także królowa Tapati Rapa Nui. 
Jest to święto całej społeczności wyspy, z udziałem licznych gości i turystów. To 
także czas współzawodnictwa, zabawy i radości. Rapanujczycy dumnie mówią, 
że Tapati jest potwierdzeniem ich wkładu w rozwój cywilizacji polinezyjskiej. 
Festiwal rozpoczynają i kończą oficjalne wystąpienia władz wyspy i wybranej 
w danym roku królowej oraz występy zespołów artystycznych. Program Tapati 

17 A. Cieślar, dz. cyt., s. 142.
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jest niezmiernie bogaty i trwa od rana do późnej nocy każdego dnia. Obejmu-
je festiwal tradycyjnych pieśni i tańców, ceremonialne przygotowanie posiłków, 
wystawy rękodzieła i rzeźby, pokaz mody polinezyjskiej oraz liczne konkurencje 
sportowe i konkursy (patrz tabela 2.). 

Tab. 2. Tapati Rapa Nui – konkurencje sportowe i konkursy

Wyszczególnienie Rodzaj konkurencji/konkursu

Konkurencje sportowe

polinezyjskie pływanie kajakiem
wyścigi w pływaniu wpław
triatlon
jazda konna
rzucanie dzidą bambusową do celu
wyścigi na pniach bananowców

inne konkurencje 
wędkowanie z brzegu
połów ryb w morzu

Konkursy

robienie naszyjników z muszli
tworzenie girland kwiatowych
tworzenie tradycyjnych strojów
robienie kapeluszy i koszy na owoce z liści palmy
pieśni i tańca

Źródło: Tapati Rapa Nui. Program of Activities, Rapa Nui 2009.

Szczególnie trudną konkurencją jest triatlon. Nie wystarczy przepłynąć je-
zioro wewnątrz krateru wulkanu Rano Raraku na pirogach uplecionych z trzciny 
tatora, ale trzeba także zwyciężyć w biegu dookoła jeziora o średnicy ok. 500 
metrów, z ciężkimi kiściami bananów na ramionach. Jeśli dodamy do tego bar-
wny wygląd zawodników z namalowanymi na ciele licznymi tatuażami, ubra-
nych w stroje dawnych wojowników, co w tym przypadku oznacza przepaskę na 
biodrach, to nie trudno sobie wyobrazić, jakie emocje towarzyszą triatlonowi. 
Warto jeszcze dodać, że w dniach festiwalu mieszkańcy wyspy i jego polinezyj-
scy uczestnicy ubrani są w tradycyjne barwne stroje, a ich ciała zdobią liczne 
kolorowe tatuaże.

oferTa TurysTyczna Wyspy WielkanocneJ

Niewątpliwie Wyspa Wielkanocna jest wyjątkowym obszarem na świecie 
ze względu na swe położenie, historię, tradycję i kulturę mieszkańców. Jest cy-
wilizacją, która przez wieki kształtowała się w odosobnieniu, bez kontaktów ze 
światem zewnętrznym, a kiedy już one nastąpiły, to oznaczały nieomal zagładę 
społeczności rapanujskiej. Jednak dziedzictwo kulturowe wyspy oraz sprzyjające 
warunki społeczno-polityczne w drugiej połowie XX wieku spowodowały rozwój 
wyspy oparty na turystyce. Tym, co przyciąga turystów, a zarazem jest symbolem 
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tajemniczej wyspy, są moai – jedyne w swoim rodzaju posągi oraz możliwość 
bycia w najbardziej odległym, fascynującym i tajemniczym miejscu na Ziemi. 
Nieodparta potrzeba poznania inności jest niewątpliwie magnesem i wyzwaniem 
dla wielu podróżników, a oferta turystyczna, z jaką spotkają się na wyspie, może 
zaspokoić ich potrzeby.

Wyspa Wielkanocna jest w istocie produktem turystycznym typu obszar, który 
wyróżniany jest ze względu na lokalizację w określonej przestrzeni geograficznej 
i znajdujące się tam walory turystyczne, zwłaszcza o charakterze przyrodniczym 
i antropogenicznym��. O jego atrakcyjności decyduje także infrastruktura, dostęp-
ność, gościnność i przychylność mieszkańców oraz wizerunek wykreowany na 
rynku turystycznym. Nie jest to jednak prosta suma poszczególnych elementów 
potencjału turystycznego czy produktów turystycznych występujących w danym 
miejscu, ale wyodrębniona całość połączona nadrzędną ideą, co świadczy o ory-
ginalności, odrębności i atrakcyjności rynkowej tego obszaru��. Tak rozumiany 
produkt turystyczny można przedstawić na kilku poziomach, którymi są�0: 

• dziedzictwo – zasoby obszaru niezwiązane z rozwojem turystyki: kultura, 
historia, przyroda, potencjał ludzki;

• infrastruktura – zasoby obszaru związane z rozwojem turystyki: baza hote-
lowa, baza gastronomiczna, dostępność, komunikacja wewnętrzna, muzea, wy-
stawy, wydarzenia;

• organizacja – struktury i działania służące funkcjonowaniu produktu tury-
stycznego;

• wizerunek – symboliczne atrybuty obszaru (nazwa, logo, slogan), promocja.
Rdzeniem Wyspy Wielkanocnej jako produktu turystycznego obszaru jest 

dziedzictwo, a więc zasoby istniejące od najdawniejszych czasów. Są to zwłasz-
cza walory antropogeniczne i naturalne oraz potencjał ludzki. Dziedzictwo kultu-
rowe wyspy, a więc moai i pozostałe zabytki archeologiczne, historia zasiedlenia 
wyspy, wierzenia, legendy, pismo rongo rongo, rzemiosło artystyczne i festiwal 
Tapati zostało już przedstawione wcześniej. Natomiast do najcenniejszych walo-
rów naturalnych wyspy należą krajobraz, jaskinie i plaże oraz fauna i flora Parku 
Narodowego Rapa Nui. Krajobraz Wyspy Wielkanocnej determinuje jej wulka-
niczne pochodzenie. Rzeźba wyspy pełna jest kraterów i pól lawy. Najciekawsze 
z nich to olbrzymi krater Rano Kau, wypełniony wodą pitną z dryfującymi na 
powierzchni zielonymi wysepkami trzciny totora i 200-metrową ścianą od strony 
morza, w której erozja wyżłobiła okno i widoczna jest błękitna tafla Pacyfiku. 
inny fascynujący krajobraz to widok z wioski Orongo na urwisty klif opadający 
400-metrową ścianą w spienione morze z trzema maleńkimi skalistymi wysepka-
mi (zasiedlonymi przez rybitwy) na drugim planie: Moto Kau Kau, Moto iti, Moto 

18 Marketing usług turystycznych, red. D. Dudkiewicz, Warszawa 2009, s. 88.
19 J. Kaczmarek, A. Stasiak, b. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Warszawa 2005, s. 110–101.
20 Patrz tamże, s. 102–105.
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Nui. Zgoła inny krajobraz zobaczymy w okolicach krateru Rano Raraku, gdzie 
wykuwano moai. Na zboczach pokrytych trawą leżą dziesiątki posągów (dokład-
nie 594), część obalonych, część porzuconych w różnych stadiach wykonania. 
Sprawiają one wrażenie jakby kroczyły do morza. Wreszcie miejscem zawsze 
odwiedzanym przez turystów są jedne z najpiękniejszych plaż świata: Anakena 
i Ovahe, ze złotym drobniutkim piaskiem i przeźroczystą, turkusową wodą Pacy-
fiku. Krajobraz dopełnia gaj palm kokosowych i wszechobecne moai, tym razem 
w większości w bordowych pukao (kapeluszach/fryzurach). 

Wyspa nie stanowi obszaru, którego fauna i flora wzbudzałyby zaintere-
sowanie turystów. Może jedynie służyć jako przykład zniszczenia naturalnego 
środowiska, które doprowadziło do pozbawienia mieszkańców warunków ich 
biologicznej egzystencji. Warto przypomnieć, że Wyspa Wielkanocna nigdy nie 
charakteryzowała się bioróżnorodnością właściwą dla wysp Polinezji. Rosło tam 
jednak w przeszłości 14 gatunków drzew i wiele gatunków krzewów��. było to 
także centrum reprodukcji 25–30 gatunków ptaków. Teraźniejszość jest zgoła 
inna. Drzewa zostały całkowicie zniszczone, a z ostatniego istniejącego drzewa 
– toromiro, udało się jedynie zebrać nasiona. Wyhodowane z nich egzemplarze 
kwitną jedynie w szklarni, gdyż w innych warunkach nie są w stanie się repro-
dukować. Wyspa jest w istocie prerią, ale prowadzone od lat zalesienie daje już 
widoczne efekty. Można na niej spotkać nieliczne gaje palmowe, drzewa mor-
wowe, bananowce i eukaliptusy. Tylko 5 gatunków ptaków przetrwało na wyspie 
(w tym 4 gatunki zagrożone) i zakłada gniazda. W przybrzeżnych wodach żyje 
130 gatunków ryb, z czego 25% to endemity.

Potencjał ludzki wyspy to około 4 tysiące mieszkańców. W połowie są to po-
tomkowie przybyszów z Oceanii, a w połowie przybyszów z kontynentu (głów-
nie z Chile, ale także z Europy), nazywanych Conti. Rodzi się coraz więcej dzie-
ci z małżeństw mieszanych. Z jednej strony zauważa się dążenie społeczności 
rapanujskiej do autonomii, zwłaszcza kulturowej, a więc zachowania własnego 
języka, tradycji i zwyczajów, a z drugiej działania administracji chilijskiej do in-
tegracji wyspy z cywilizacją kontynentalną. Wyspiarze zdają sobie oczywiście 
sprawę z faktu, że sami nie są w stanie funkcjonować, jednakże pamiętają ciągle 
o czasach, kiedy byli traktowani jak niewolnicy. Są tak wrażliwi co do swojej 
niezależności, że sprzeciwiali się przez dwa lata uznaniu przez UNESCO Wyspy 
Wielkanocnej za obiekt dziedzictwa kulturowego ludzkości, ponieważ władze 
chilijskie nie zapytały wyspiarzy, czy tego chcą. Tym niemniej jednak należy 
podkreślić, że wyspa istnieje dzięki Chile. To stąd pochodzą produkty potrzebne 
do życia jej mieszkańców i subwencje. Santiago popiera także prace archeolo-
giczne i zapewnia łączność komunikacyjną ze światem. Obecnie głównym źród-
łem utrzymania mieszkańców wyspy jest turystyka i to na niej koncentruje się ich 
aktywność. Warto podkreślić, że mieszkańcy wyspy nie płacą podatków, ponieważ 

21 Parque Nacional Rapa Nui, isla de Pascue, 09/2008.
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jest to strefa tax free. Turyści są oczekiwani oraz mile i serdecznie witani już na 
lotnisku. Gościnność mieszkańców jest powszechnie zauważalna. Tym niemniej 
jednak na wyspę przybywa rocznie tylko około 30 tys. turystów z całego świata, 
co przynosi przychód rzędu 15 mln USD w skali roku. Skuteczną barierę stanowią 
niewątpliwie koszty podróży. Tylko osoby zamożne albo wyjątkowo uparte mogą 
sobie pozwolić na luksus odwiedzenia tajemniczej Wyspy Wielkanocnej.

Życie na wyspie skupia się w Hanga Roa. Jest to jedyna osada o charakterze 
miejskim. W jej krajobrazie dominuje parterowa zabudowa. Tutaj skoncentrowana 
jest także infrastruktura turystyczna, a więc hotele, pensjonaty, restauracje i bary. 
Turyści mogą także wynająć pokoje bezpośrednio u mieszkańców Hanga Roa. 
Zwykle po wylądowaniu samolotu czekają oni na przyjezdnych przed niewielkim 
terminalem. Z uśmiechem i radością w oczach oferują miejsca noclegowe w cenie 
od około 20 USD za noc, w hotelu są one znacznie droższe od około 50 do 200 
USD za pokój jednoosobowy (patrz tabela 3.). Hotele proponują także wyżywie-
nie, program turystyczny oraz wynajem jeepów, motocykli i rowerów. Program 
turystyczny obejmuje zwykle kilka propozycji, na przykład zwiedzanie wulkanu 
Rano Raraku, ceremonialnej wioski Orongo, Ahu Tongariki, wycieczkę konną po 
wyspie czy spędzenie czasu na plaży Anakena. Przykładowo pobyt w trzygwiazd-
kowym hotelu, na przykład Chez Ceccilia, z dwoma posiłkami, programem tury-
stycznym i przewodnikiem oraz transportem na lotnisko dla jednej osoby kosztu-
je: 535 USD za pobyt 5 dniowy (4 noce) i 835 USD za 8 dniowy (7 noclegów). 
W hotelu tym można też nabyć gotowy pakiet, którego cena wynosi 399 USD 
i obejmuje: 5 dni pobytu dla 1 osoby, 2 posiłki, dojazd do atrakcji turystycznych. 
W hotelach akceptowane są karty płatnicze.

Tab. 3. baza hotelowa na Wyspie Wielkanocnej

Nazwa hotelu Kategoria 
(liczba *) Położenie Cena pokoju

(w USD)
Chez Ceccilia 3 centrum Hanga Roa 54
Chez Maria Goretti Hanga Roa 89
Explora’s Posada De Mike Papa 3 blisko Hanga Roa 2 280 – 4 dni plus zwiedzanie
Hanga Roa Panamericana 4 na plaży 155
iorana 4 blisko Hanga Roa 186
Manavai 3 Hanga Roa 116
Manutara 3 Hanga Roa 105
Martin Y Anita Hotel 2 Hanga Roa 80
Otai 3 Hanga Roa 88–94
Taha Tai Hotel 4 blisko Hanga Roa 140
Taura’a Hotel 3 Hanga Roa 145–158
Vai Moana Cottages 3 na wybrzeżu 110

Źródło: www.chile-hotels.com.
Przez cały rok na wyspie jest gorąco i wilgotno. Jednakże najlepszy okres na 

wyjazdy to miesiące styczeń i luty. Co prawda panuje wówczas wysoka tempe-
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ratura, ale jest małe prawdopodobieństwo opadów. Jedyną możliwość dotarcia 
na wyspę stwarzają samoloty wspólnego serwisu linii LAN Chile i australijskie-
go Quanta, z Santiago de Chile lub Tahiti. Aby dotrzeć na Wyspę Wielkanocną 
z Europy, najlepiej jest dostać się do Santiago, skąd w dalszą podróż (trwa ok. 
5 godzin) można udać się samolotem rejsowym. Czartery nie wchodzą niestety 
w rachubę. W sezonie loty odbywają się cztery razy w tygodniu (grudzień–ma-
rzec), a poza sezonem dwa–trzy razy. Samoloty LAN Chile mają dobry serwis. 
Udostępniane są najnowsze światowe filmy, można posłuchać różnych gatunków 
muzyki (w tym np. Mozarta czy Chopina) czy zapełnić czas elektronicznymi gra-
mi. Miejsce w samolocie warto zarezerwować z dużym wyprzedzeniem, gdyż 
poza sezonem bilet można kupić już za 400 USD, w sezonie zaś ceny są dwu-
krotnie wyższe. Od niedawna wyspa może być także przystankiem na trasie wy-
cieczki dookoła świta oferowanej przez linię british Airways i jej partnerów. Na 
wyspie nie ma transportu publicznego, ale są taksówki, można także wypożyczyć 
samochód (ograniczenie prędkości do 20–30 km/godz.), rower albo konia, któ-
rych jest na wyspie około 5 tys. Drogi są szutrowe, za wyjątkiem szosy w Hanga 
Roa, która pokryta jest asfaltem. Dobrze zorganizowana informacja turystyczna 
sprzyja zwiedzaniu i pieszym wędrówkom. Natomiast wieczorem rozrywki do-
starczają miejscowe dyskoteki. 

Poza infrastrukturą istotne znaczenie w funkcjonowaniu i organizacji produk-
tu turystycznego obszaru, jakim jest Wyspa Wielkanocna, pełnią takie podmioty 
jak: gubernator, samorząd lokalny, Rada Starszych, Park Narodowy Rapa Nui, 
Muzeum Antropologiczne i biuro informacji Turystycznej „Sernatur” znajdujące 
się w centrum Hanga Roa oraz sami mieszkańcy. Oczywiście szczególne znacze-
nie ma Park Narodowy, który na co dzień dba o dziedzictwo wyspy, wyznacza 
trasy i miejsca udostępniane turystom oraz zapewnia ich bezpieczeństwo (patrz 
mapa 1.). Miejsca, które warto zobaczyć to: Tahai – tu znajduje się najstarszy 
moai, Orongo – wioska ceremonialna związana z kultem człowieka ptaka, Rano 
Raraku – miejsce tworzenia moai i Anabena – najpiękniejsza plaża na wyspie��. 
Miejsca te są bezpieczne i odpowiednio przygotowane na potrzeby turystów 
(patrz tabela 4.). Świadczone są tam również liczne usługi turystyczne, na przy-
kład informacja turystyczna, sprzedaż pamiątek, wykłady przewodników. Są oni 
certyfikowani, posiadają uprawnienia przewodnika, podlegają kodeksowi etycz-
nemu oraz przestrzegają reguł ochrony parku narodowego, zwłaszcza w zakresie 
ochrony obiektów archeologicznych. Wejście turysty do Parku Narodowego wią-
że się z nabyciem biletu wstępu, który kosztuje 10 USD lub 5 USD dla dzieci do 
12 lat. innych zniżek nie ma. Ci spośród turystów, którzy szczególnie interesują 
się historią wyspy i posągami moai, na ogół odwiedzają także miejscowe Muze-
um Antropologiczne im. Ojca Sebastiana Englerta. Na czytelnie przygotowanych 
planszach, przy pomocy licznych rysunków i zdjęć, przedstawiono w przystępny 

22 Parque Nacional.
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sposób teorie dotyczące tworzenia i transportu posągów moai, według koncepcji 
kilku badaczy (T. Heyerdahla, W. Mulloya, Ch. Love’a i J. Van Tiburga). 

Tab. 4. Organizacja i usługi świadczone w miejscach polecanych turystom przez Narodowy Park 
Rapa Nui 

Usługi Tahai Orongo Rano Raraku Anakena

informacja turystyczna X X X X
Tablice informujące 
o zasadach bezpieczeństwa X X X X

Szlak interpretacyjny X X
Amfiteatr – miejsce 
wystąpień i wykładów X X

Miejsce na piknik X X

Pomoc medyczna X
Miejsce dla dziecka 
(przewijanie, karmienie) X

Toalety (w tym dla 
niepełnosprawnych) X X(x) X(x)

Sprzedaż pamiątek X X

Sprzedaż  napojów X X

Źródło: Parque Nacional Rapa Nui, isla de Pascue, 09/2008.

Wyspę Wielkanocną otacza aura tajemniczości i inności. Wielu o niej słysza-
ło, ale niewielu potrafi wskazać, gdzie ona tak naprawdę leży. Tajemniczość jest 
podstawowym elementem wizerunku wyspy. Tajemnica dotyczy jej zasiedlenia, 
tworzenia i transportu moai oraz upadku kultury. Do innych wartości kreujących 
wizerunek wyspy można zaliczyć wyjątkowość, elitarność, podziw, bezpieczeń-
stwo i gościnność mieszkańców. Wyjątkowość wiąże się z moai, gdyż są one 
uważane za unikatowe w skali światowej��, elitarność wynika z faktu, że tylko 
nieliczni mogą pozwolić sobie na odwiedzenie wyspy, o czym decydują wyso-
kie koszty podróży i niewiele ofert w biurach turystycznych. Wreszcie podziw 
dla tych, którzy potrafili gdzieś na końcu świata stworzyć tak bogatą kulturę, 
z wieloma wierzeniami, tradycją i własnym językiem. 

Szczególną rolę w kształtowaniu wizerunku wyspy i jej promocji miał spełnić 
film fabularny Rapa Nui (pokazywany również w Polsce). Z wielkim rozmachem 
zrealizowany został obraz rytualnego wyścigu i wyboru człowieka-ptaka. Jednak 
przewidywania niezupełnie się sprawdziły. Położenie wyspy – daleko od szla-
ków komunikacyjnych – w dalszym ciągu jest skutecznym ograniczeniem dla 
turystów. Jednak tym, którzy są już na wyspie, film jest wyświetlany w zasadzie 
w każdym hotelu. Przybyło także kilka współczesnych posągów moai, zbudowa-

23 Kamienne figury, nieco mniejsze od moai i nie tak wiekowe, występują także na Markizach. Ukryte 
jednak w dżungli tropikalnej pozbawione są aury mistycyzmu, jaką posiada Wyspa Wielkanocna. 
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nych na potrzeby filmu i te można dotykać i obejmować, więc stanowią wdzięcz-
ne obiekty dla fotografujących się turystów. Natomiast dotykanie prawdziwych 
posągów jest zabronione i wiąże się z karą. 

Trzeba podkreślić, że wyspa jest często patrolowana przez policję i wojsko. 
Próba okradzenia turysty należy do sensacji. Wyspa uchodzi za bezpieczną i to 
stanowi również element jej wizerunku. Dopełnia go gościnność mieszkańców, 
którzy chętnie nawiązują kontakty z turystami, służą radą i pomocą oraz fotogra-
fują się bez dodatkowych opłat. 

Poza filmem funkcje promocyjną pełnią wydawnictwa (broszury, ulotki), 
zwłaszcza Parku Narodowego Rapa Nui, oraz ekspozycje zewnętrzne w formie 
tablic informacyjnych, usytuowane w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Poza 
krótką charakterystyką samego miejsca podane są tam także informacje praktycz-
ne, na przykład o grożących niebezpieczeństwach czy o wymaganych zasadach 
zachowania się. W dobie internetu do promocji wykorzystywane są także strony 
www, w tym na przykład urzędu gubernatora i hoteli znajdujących się na wyspie 
oraz chilijskich urzędów, instytucji i organizacji związanych z turystyką. Wyspa 
Wielkanocna uważana jest bowiem za jedną z najcenniejszych atrakcji turystycz-
nych Chile.

zagrożenia i możliWości rozWoJu oferTy TurysTyczneJ 
Wyspy WielkanocneJ

Podstawą oferty turystycznej Wyspy Wielkanocnej jest dziedzictwo kulturo-
we. Zmiany zachodzące w tym obszarze mają i będą miały bezpośredni wpływ 
na rozwój turystyki. Niestety obserwuje się pewne niekorzystne zmiany. Chodzi 
tu przede wszystkim o pogarszający się stan posągów moai. Mimo że przetrwały 
one na wyspie ponad tysiąc lat, to coraz bardziej widoczny jest na nich upływ 
czasu. Obecnie około 500 posągów jest w bardzo złym stanie, a 30 zagraża cał-
kowite zniszczenie��. Oczywiście ratunkiem może być konserwacja i renowacja 
zabytków, ale to wymaga odpowiednich środków finansowych. Można mieć jedy-
nie nadzieję, że znajdą się pieniądze na ratowanie zabytków, wszak moai stanowią 
unikatowe dziedzictwo nie tylko dla Polinezji, ale także dla całego świata. 

Zdarzają się także przypadki niszczenia posągów przez turystów, którzy chcą 
zostawić swój ślad na wyspie w formie napisów na moai bądź chcą zabrać ja-
kiś ich fragment. bywają też wydarzenia o charakterze kuriozalnym. W marcu 
2008 roku fiński turysta w pogoni za pamiątką z wycieczki dokonał aktu wanda-
lizmu, wdrapując się na czterometrowy zabytek i urywając mu ucho��. A przecież 
w miejscach odwiedzanych przez turystów wyraźne określone są zasady postępo-

24 P. Wojciechowski, Wyspa.
25 Za takie postępowanie grozi kara do siedmiu lat więzienia i ponad 12 tys. euro, www.tierralatina.blox.pl.
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wania. Na tablicach umieszczonych w Parku Narodowym informuje się, że aby 
mile i bezpiecznie spędzić czasu, należy pamiętać między innymi że��:

• każdy jest odpowiedzialny za siebie, respektuje znaki, korzysta tylko z ozna-
czonych szlaków i dróg;

• nie wchodzi się na platformy ceremonialne, struktury archeologiczne i nie 
podnosi kamieni archeologicznych, aby ich nie niszczyć;

• każdy kto spowoduje zmiany na stanowiskach archeologicznych skazany 
będzie na wiezienie i karę pieniężną;

• swoje śmieci zabiera się i wyrzuca do oznaczonych koszy.
Zauważalny jest także niekorzystny wpływ współczesnej cywilizacji na kul-

turę wyspy. Postępuje jej chilizacja. Rodzi się coraz więcej dzieci z mieszanych 
rodzin, zanikają tradycyjne uprawy, gdyż sprowadza się produkty i półprodukty 
z kontynentu. Dla potrzeb gospodarstwa domowego przywozi się także sprzęty 
i urządzenia, z których korzysta współczesny człowiek. Zanika prestiż, jakim 
było posiadanie konia – zastępuje go samochód. Zmienia się styl życia i pracy. 
Zanika element magiczny i poczucie tożsamości wyspiarza. Wygodne spędzanie 
czasu przeciwstawia się zbiorowej aktywności na rzecz wspólnoty. Widoczne 
jest zanikanie miejscowej kultury. W hotelach, restauracjach, sklepach czujemy 
się tak jak w innych tego typu placówkach, znanych nam ze świata zachodnie-
go. Nie zmienią tego faktu girlandy kwiatów (uplecione na kształt naszyjnika) 
otrzymywane przez turystów na lotnisku czy figury moai i Aku Aku ustawione 
w budynkach i przy hotelowych ogrodach. Tym bardziej ważne jest, aby roz-
wijać festiwal Tapati Rapa Nui, który sprzyja kultywowaniu tradycji, integruje 
w ramach działań na rzecz wspólnego przedsięwzięcia, wpływa na osobiste za-
interesowania, wyzwala chęć rywalizacji, tworzy więź kulturową. Ponadto fe-
stiwal sam w sobie jest produktem turystycznym i stanowi waży element oferty 
turystycznej wyspy.

Nowe możliwości jej rozwoju mogą wynikać także z eksploracji speleolo-
gicznej��. Podziemny świat Rapa Nui od dawna zwraca uwagę badaczy, zwłasz-
cza speleologów, archeologów i antropologów. Okazuje się bowiem, że kryje ona 
setki grot i jaskiń. W najdłuższej jaskini Ana Te Pahu występuje wiele śladów 
człowieka, takich jak: konstrukcje kamienne, prymitywne narzędzia z obsydianu, 
ślady ognisk oraz fragmenty ludzkich szkieletów, w tym rozłupane czaszki, co 
może dowodzić uprawiania kanibalizmu. W innych jaskiniach występują liczne 
petroglify przedstawiające ptaki i różne formy geometryczne. Dyrekcja Parku 
Narodowego Rapa Nui proponuje, aby część jaskiń udostępnić zwiedzającym 
jako trasy turystyczno-edukacyjne. Zamierza zatem przygotować propozycję 
utworzenia nowych produktów turystycznych typu szlak. Natomiast pozostałe 

26 Parque Nacional.
27 J. Ryn, Rapa Nui.
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jaskinie, ze względu na ich wartość historyczną, proponuje się udostępniać tylko 
dla celów naukowych.

Niestety turystyka poza korzyściami przynosi także wiele zagrożeń dla eks-
ploatowanych w ten sposób obszarów. istnieją realne obawy, że pod wpływem 
nasilającego się ruchu turystycznego naruszony zostanie delikatny ekosystem 
Wyspy Wielkanocnej. Pewną nadzieję niesie koncepcja uruchomienia projektu 
szkoleniowego pod auspicjami UNESCO i rządu Chile w zakresie ekoturystyki, 
który będzie finansowany przez rząd Japonii��. Celem projektu jest opracowanie 
strategii turystycznej, która pozwoli na zachowanie wartości dziedzictwa kulturo-
wego Parku Narodowego Rapa Nui. Twórcy projektu mają nadzieję, że możliwe 
będzie zredukowanie negatywnych skutków turystyki poprzez takie nią zarzą-
dzanie. Pozwoli ono na ochronę środowiska naturalnego oraz tożsamości kultu-
rowej społeczności lokalnej i jej stylu życia, a jednocześnie zapewni jej udział 
w korzyściach wynikających z rozwoju turystyki.
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absTracT

Cultural heritage of Easter Island and its role in tourism

Easter island is a unique place in the world due to its location, history, tradi-
tion and the culture of its inhabitants. it is a civilisation that had been forming in 
isolation for centuries. When contact with the outer world was eventually made, it 
almost led to  extermination of the Rapanui people. However, the island’s cultural 
heritage and favourable socio-political conditions in the second half of the 20th 
century have combined to create a new idea for the island’s development: tour-
ism. What attracts tourists the most are the moai – unique stone statues, as well 
as the possibility to be in the most remote, fascinating and mysterious place on 
Earth. Many travellers follow the urge to discover something new and different, 
and the island’s tourist offer can fully satisfy their needs. The aim of this work is 
to characterise the cultural heritage and the tourist offer of Easter island. 

Fot 1. Moai na Ahu Tongariki
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Fot. 2.  Kult człowieka-ptaka – petroglify
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regionu lubelskiego

WproWadzenie 
Między Wisłą a granicznym bugiem rozciąga się urozmaicony krajobrazowo 

obszar, obfitujący w skarby kultury i przyrody – Lubelszczyzna. Odnajdziemy tu 
dziś wiele form zanikającego niejednokrotnie folkloru i tradycyjnej kuchni tere-
nów przygranicznych. Na tym obszarze od zawsze dominowała wieś, co sprzyjało 
rozwojowi rodzimej i barwnej kultury ludowej. Region lubelski, podobnie jak 
wiele innych regionów posiadających przygraniczne położenie, może poszczy-
cić się bogactwem smaków oraz interesującym dziedzictwem kulturowym. Owa 
kulinarna rozmaitość jest wynikiem kilku stuleci przenikania się kultur różnych 
narodów i tradycji w większym wymiarze niż miało to miejsce w centralnie po-
łożonych regionach.

Zderzenie na obszarze obecnej Lubelszczyzny kultur świata łacińskiego, kul-
tury wschodniej, bizantyjskiej, prowadzenie dialogu kulturowego przez katoli-
ków, żydów, wyznawców prawosławia, jak i obecność Greków, Tatarów i Ormian 
miała niezaprzeczalny wpływ na ukształtowanie się regionalnej obyczajowości 
i tradycji kulinarnej tych ziem, nadając im unikalny koloryt.

Na lubelskiej ziemi Wschód spotkał się z Zachodem. Niemymi, niekiedy 
ostatnimi świadkami ukształtowanego przez wieki zróżnicowania kulturowe-
go regionu pozostają dzisiaj prawie wyłącznie zabytki kultury materialnej: ze-
społy sakralne (cerkwie, synagogi i zbory protestanckie), dziś często służące 
innym wspólnotom wyznaniowym, cmentarze oraz inne elementy krajobra-
zu kulturowego (domy kolonistów niemieckich, zagrody holenderskie, domy 
tatarskie itd.). Ta wielokulturowość jest nie tylko uznawanym przez badaczy 
obiektywnym czynnikiem mającym wpływ na historyczny rozwój Lubelszczy-
zny, ale stała się częścią jej dziedzictwa, weszła do kanonu tradycji i etosu 
regionu. Trwałym filarem dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny były i są 
wartości kultury ludowej, często lekceważone, a nawet wyśmiewane. Kultura 
i twórczość ludowa ma na Lubelszczyźnie nieprzerwany rodowód historyczny, 
własną specyfikę i własną dynamikę rozwoju. Mieszkańcy województwa lubel-
skiego generalnie prezentują postawy bardziej zachowawcze i bardziej trady-



cyjne aniżeli mieszkańcy regionów Polski zachodniej i centralnej. Dzięki temu 
wartości kultury lubelskiej wsi miały większe szanse przetrwania w swoim 
naturalnym środowisku. Pozwoliło to licznym etnografom i etnologom na sze-
rokie poznanie wytworów kultury ludowej i zgromadzenie w muzeach regionu 
około 50 tysięcy zabytków etnograficznych (w tym ponad 33 tysiące z zakresu 
sztuki ludowej)�.

Cel, metody badawcze 

Temat przewodni artykułu wpisuje się w profil badań oscylujących wokół:
•   dziedzictwa kulturowego; 
• specyfiki regionów, świadczące o wspólnych korzeniach i bliskości kulturo-

wej narodów Europy;
• tradycji kultur i mniejszości lokalnych stanowiących przedmiot szczególnej 

uwagi w globalizującym się świecie.
Celem artykułu jest ukazanie aktualnych i żywych przejawów naszego kuli-

narnego dziedzictwa, form upowszechniania i promocji produktów tradycyjnych, 
które dzięki specyficznemu charakterowi i oryginalnym metodom produkcji stają 
się nieomal kulinarnymi unikatami. Działania tego typu są w regionie lubelskim 
od dawna zauważane i wspierane przez władze samorządowe. Znajdują również 
odzwierciedlenie w transgranicznych strategiach współpracy polsko-ukraińskiej. 
Wspomniane dokumenty zawierają zapisy dotyczące znaczenia form rozwo-
ju turystyki, dziedzictwa i jego ochrony, marketingowej strategii rozwoju oraz 
Strategii Rozwoju Turystyki w regionie. Następnie poddano analizie sposoby ich 
wykorzystywania przez zainteresowane grupy interesariuszy, w tym samorządy, 
organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne.

Niniejszy artykuł posiada charakter analityczny i opiera się na obszernej li-
teraturze przedmiotu, powstałej w oparciu o wyniki badań z okresu kilku ostat-
nich lat. Dotyczy to szczególnie produktu regionalnego i tradycyjnego, którego 
obecność w literaturze fachowej związana jest z członkostwem Polski w Unii 
Europejskiej oraz innowacyjnym podejściem do funkcji dziedzictwa kulturo-
wego. 

kraJobraz smakóW regionu 
Do radości korzystania z rozkoszy podniebienia nie należy dziś nikogo prze-

konywać. O bezpośrednim związku potraw ze zdrowiem, samopoczuciem i tę-
żyzną fizyczną pisał już na przełomie XVii i XViii stulecia Anthelme brillant-
Savarin, francuski pisarz i światowej sławy smakosz i znawca kuchni: „Rozkosze 

1 J. Zawadka, M. Jabłońska, Waloryzacja wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej wybranych gmin wojewódz-
twa lubelskiego, [w:] Potencjał turystyczny w regionach, red. i. Sikorska-Wolak, Warszawa 2008, s. 116–
118; Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, red. A. Gauda, Lublin 2001, s. 5–6, 63–67; 
Urząd Statystyczny w Lublinie, Kultura i dziedzictwo narodowe, Lublin 2007, s. 1–3. 
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stołu są przywilejem każdego dnia; mogą być w zgodzie z wszelką przyjemnością 
i one na ostatek są nam pociechą po utracie innych”�.

Słuszne było przysłowie, mówiące, że bez chleba smutna biesiada, bo chleb 
najmocniej człowieka wiąże. W Lublinie znany jest niejeden przepis na wypiek 
chleba, tradycyjnych wielkanocnych bab, weselnych kołaczy, ciast, bułek, bu-
łeczek, chałek i cebularzy. być w Lublinie i nie spróbować tego chrupiącego, 
pszennego placka z dodatkiem cebuli to tak, jak być w Rzymie i nie rzucić gro-
sika do fontanny Trevi. Cebularze w Lublinie są wszędzie – w sklepach spo-
żywczych, w salonikach chleba, na lubelskich imprezach�. Najbardziej znanym 
poza granicami województwa rodzajem pieczywa jest cebularz, którego tradycja 
wypiekania jest związana z obecnością na Lubelszczyźnie społeczności żydow-
skiej. Dziś pozostały po niej tylko ślady w postaci obiektów kultury materialnej 
i niematerialnej, badań naukowych, żydowskich turystów oraz przejawów współ-
pracy społeczno-kulturalnej na linii polsko-izraelskiej. 

Lubelski cebularz
Już w 8. tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii znano 2 typy pszenicy. Chleb spo-

rządzano z mąki pszennej i jęczmiennej. Spulchnienie ciasta stosowali już Sume-
rowie, wykorzystując drożdże piwowarskie oraz mezopotamski klimat, w którym 
ciasto szybko fermentuje. Pierwotny chleb z ciasta pszennego miał kształt zbli-
żony do okrągłego placka, w takim też kształcie sporządzany jest dziś na bliskim 
Wschodzie. Czytając biblię zauważamy, że słowo chleb występuje w niej bardzo 
często. Świadczy to o jego randze w ówczesnych czasach. Okrągłe placki spo-
żywali izraelici podczas wyjścia z Egiptu oraz w czasie przejścia przez pustynię 
w drodze do Ziemi Obiecanej. W Ewangelii św. Mateusza (26, 23), napisanej po 
aramejsku i uważanej za pierwszy zapis działalności Chrystusa, czytamy: „Ten, 
który ze Mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi”. Sądzi się więc, że apostoło-
wie spożywali pokarm, w tym pieczywo, razem z Chrystusem. Chleb pszenny był 
pierwszym pokarmem, jaki Chrystus wziął do ręki po zmartwychwstaniu (zobacz 
w Ewangelii św. Łukasza 24,30). był to okrągły, cienki placek. 

Do dziś pszenica jest podstawowym zbożem uprawianym na bliskim Wscho-
dzie, a tam przecież bierze początek chrześcijaństwo. Tam też pieczywo stanowi 
najważniejszy pokarm. 

Chleb przez wieki przechodził metamorfozę, był udoskonalany w miarę roz-
woju technologii wytwarzania ciast oraz pojawiania się nowych, lepszych jakoś-
ciowo surowców.

Powstanie Lublina łączy się z rokiem 1317, gdy Władysław Jagiełło nadał 
ośrodkowi przywilej lokacyjny i prawo magdeburskie. Miasto zaczęło się rozra-
2 A. brillant-Savarin, Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, Warszawa 2003, s. 2–5 
i inne.
3 J. Piotrowicz, Doskonały smak tradycji, „Piekarz Polski”, Pismo Stowarzyszenia Rzemieślników Pie-
karstwa Rzeczypospolitej Polskiej, nr 126, 1/2010, s. 22.
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stać przede wszystkim na wzgórzu, na którym znajduje się dzisiejsze Stare Mia-
sto. W zamku, leżącym przy drodze na Litwę, przebywali królowie: Kazimierz 
Wielki, Zygmunt i i Zygmunt August. W Lublinie w 1569 r. zawarto unię pol-
sko-litewską, dającą początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Średniowieczny 
Lublin, częściej drewniany niż murowany, nękany był przez liczne pożary. Trudno 
wręcz sobie wyobrazić, aby w ówczesnym grodzie, przez który przebiegały szlaki 
ze wschodu na zachód i z południa na północ (ze słynnym Szlakiem bursztyno-
wym), mogło nie być piekarzy. Kiedy pojawili się pierwsi – trudno wskazać. Tra-
dycje lubelskiego piekarstwa sięgają średniowiecza, a jego działalność jest ściśle 
związana jest z historią kraju. To piekarze dzielili się chlebem z potrzebującymi 
w czasie kolejnych tragedii narodowych.

Kazimierz Wielki – jak podają kroniki – sprowadził do Polski Żydów, posia-
dali oni bowiem rozległe kontakty handlowe. Wraz z narodem żydowskim przy-
wędrowała do nas ich kuchnia, w tym okrągłe placki z ciasta pszennego. Nastą-
piła szybka, aczkolwiek ograniczona asymilacja tego narodu. 

Nigdy nie było łatwo ani Polakom, ani Żydom – najgorszym czasem była oku-
pacja. Jak wspominają lubelscy piekarze: „teren lubelskiego Starego Miasta wo-
kół zamku zamieszkiwany był głównie przez ludność żydowską. Tam skupiało się 
życie i praca, istniały sklepy, zakłady rzemieślnicze oraz piekarnie”. Wspomnie-
nia prowadzą na ulicę Furmańską. Tu gdzie dziś produkuje się najlepsze pieczy-
wo, a więc także „lubelskie cebularze”, istniała wtedy piekarnia żydowska, być 
może była ona równie popularna, jak ta dzisiejsza. Dziś, po wielu zawieruchach 
historycznych, choć nie jest ona żydowska, jej właściciel doskonale pamięta, że 
jako dziecko piekarza poznał smak cebularza w piekarni swojego ojca, w której 
pracowali piekarze, którzy ongiś wykonywali rzemiosło u Żydów. 

Dokładnie nikt nie potrafi określić, kiedy cebularz stał się popularnym wypie-
kiem na naszym terenie. Faktem jest, że ten konkretny wyrób produkowano tylko 
na terenie Lubelszczyzny. Tradycja produkcji i receptura przechodziły z pokole-
nia na pokolenie. Tuż po wojnie, kiedy otwierano piekarnie i na pierwsze boże 
Narodzenie wypiekano chleb, wypiekano również tradycyjny placek żydowski 
– cebularz. Sporządzany jest z ciasta pszennego-drożdżowego wzbogaconego 
dodatkiem tłuszczu i mleka. Ciasto takie jest wyjątkowo smaczne, a także cenne 
zarówno odżywczo, jak i kalorycznie. Dodatek mleka uzupełnia wartość białko-
wą. Po uformowaniu obowiązkowo wykańczany jest cebulą pokrajaną w kostkę 
i posoloną oraz makiem. Cebula podnosi walory smakowe oraz zapachowe – to 
one wyróżniają ten wyrób od innych produktów piekarskich. Również dodatek 
maku wpływa na smak wyrobu oraz ulepsza jego wygląd estetyczny. Obecnie cia-
sto wykonuje się w nowoczesnych miesiarkach, wyposażonych często w specjal-
ne profile miesideł i zmienną prędkość obrotów. Pozwala to na skuteczne napo-
wietrzanie sporządzanego ciasta�. Pomimo że wcześniejsze cebularze wypiekane 

4 Tamże, s. 7–9.
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w piecu opalanym drewnem smakowały inaczej, to również obecne są wielkim 
przysmakiem. 

kulinarna rozmaiTość regionu lubelskiego 
O ilości i rodzaju spożywanego pokarmu, obok czynników ekonomicznych 

i instynktownych mechanizmów fizjologicznych, decydują uwarunkowania kul-
turowe. W pojęciu kultury mieści się ogół środków, przedmiotów i sposobów 
działania, związanych z zaspokajaniem potrzeb pokarmowych społeczeństwa ży-
jącego w określonym miejscu i czasie. Tradycja, rozumiana jako przekazywane 
z pokolenia na pokolenie zachowania, obyczaje, wierzenia i rytuały, uznawane 
przez daną społeczność za ważne dla jej teraźniejszości i przyszłości, odnosi się 
zarówno do wytwarzania żywności, jak i do jej spożywania. W piśmiennictwie 
specjalistycznym mówi się między innymi o kulturze kulinarnej, etnodietetyce, 
postach, pokarmach obrzędowych i świątecznych.

Rozwojowi sztuki kulinarnej sprzyjała wrodzona gościnność oraz zamiło-
wanie do dobrego jedzenia. Zwłaszcza w okresie świąt prześcigano się w ilości 
i rozmaitości przygotowywanych mięs, ciast i trunków. Nie dotyczyło to jednak 
całego społeczeństwa polskiego. Znaczna jego część zachowała zdrowe dawne 
obyczaje, a w niczym nie uchybiając wrodzonej gościnności, propagowała umiar 
w jedzeniu i piciu oraz pozostała wierna staropolskim potrawom. Sposób odży-
wiania ludności polskiej od dawien dawna był zróżnicowany, zależnie od tere-
nów, jakie zamieszkiwała. Tak powstała kuchnia mazurska, góralska nowosąde-
cka, lubelska i inne. Kuchnia lubelska jest silnie związana ze swym regionem, 
jego ziemią, płodami rolnymi, darami lasów i wód�.

formy promocJi produkTóW TradycyJnych i regionalnych 
przez samorządy i organizacJe pozarządoWe 

Wpływ uregulowań prawnych oraz programów UE na umocnienie 
polskich wyrobów tradycyjnych i regionalnych oraz rozwój 

obszarów wiejskich

Specyfika tradycyjnych wyrobów jest wykorzystywana do tworzenia re-
gionalnych produktów, które niejednokrotnie pretendują do miana markowych. 
W opracowaniu zastosowano analizę komparatystyczną w odniesieniu do strate-
gicznych dokumentów programowych regionu lubelskiego, a także danych staty-
stycznych. Następnie zbadano sposoby ich wykorzystywania przez grupy intere-
sariuszy, w tym samorządy, organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne. 
Wspomniane dokumenty zawierają zapisy dotyczące znaczenia poszczególnych 
form rozwoju turystyki, dziedzictwa i jego ochrony, strategii marketingowej 
5 Tradycje ludowe Lubelszczyzny, red. J. Janicka, D. Wójcicka, maszynopis 2008, s. 49–50.
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oraz Strategii Rozwoju Turystyki w regionie�. Przedstawiono również aktualny 
stan wykorzystywania dziedzictwa kulinarnego polskiej, w tym lubelskiej wsi, 
do podejmowania prób tworzenia markowych produktów regionalnych. 

W większości regionów Polski podejmowane są działania mające na celu 
popularyzację produktów tradycyjnych i regionalnych. Ustanawia się między in-
nymi regiony produkcyjne wytwarzające określone surowce. Lubelszczyzna, czę-
sto nazywana „Zieloną Doliną”, to wciąż zagłębie ekologicznych upraw, w tym 
owoców. Poszczególne regiony Lubelszczyzny specjalizują się w produkcji tru-
skawek (okolice Góry Puławskiej), malin (okolice Kraśnika), dyni (okolice białej 
Podlaskiej, biłgoraja). Możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków 
publicznych stała się też zachętą do rozwoju tych dziedzin rolnictwa.

Wyrób, ochrona oraz promowanie rodzimej żywności, zwłaszcza wysokiej ja-
kości, zaczynają odgrywać w Polsce coraz większe znaczenie. Działania te posia-
dają obecnie wpływ na zróżnicowanie zatrudnienia na obszarach wiejskich, gdyż 
umożliwiają mieszkańcom wsi korzystanie z pozarolniczych źródeł utrzymania. 
Przyczyniają się również do zwiększania dochodów producentów rolnych. Dzięki 
unijnym i polskim uregulowaniom prawnym, między innymi systemowi ochrony 
i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, dziedzictwo kulturowe wsi 
otaczane jest opieką, co ma szczególne znaczenie dla zwiększania atrakcyjno-
ści terenów wiejskich i rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki�. Aby zwięk-
szyć zainteresowanie turystów obszarami wiejskimi, w coraz większym stopniu 
promuje się w ostatnich latach turystykę kulturową. Program promocji turystyki 
wiejskiej zakłada, że: 

– turystyka o charakterze wiejskim może być dla społeczności wiejskich źró-
dłem krótko- lub długookresowych korzyści ekonomicznych; 

– wszelkie formy dziedzictwa kulturowego mogą być wyróżnikiem dla spo-
łeczności wiejskich, stanowiąc przedmiot zainteresowania turystów; 

– aby turystyka kulturowa mogła się w pełni rozwijać na obszarach wiej-
skich, bardzo ważne jest uczestnictwo społeczności lokalnych w tworzeniu pla-
nów i strategii rozwoju�.

W celu ochrony rodzimego dziedzictwa opracowano system identyfikacji pro-
duktów tradycyjnych i regionalnych, który spełnia funkcję społecznie użyteczną. 
Lista Produktów Tradycyjnych może przyczynić się do wypełnienia luki informa-
cyjnej i dostarczyć odpowiedniej wiedzy konsumentom. Pomimo bowiem długiej 
historii kulinarnych specjałów, polskie produkty regionalne nie są znane poza 

6 informacje udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz www.
lubelskie.pl.
7 R. Floras, R. Serej, Promocja i rejestracja produktów na szczeblu krajowym – Lista Produktów Trady-
cyjnych, maszynopis 2007, s. 1.
8 J. Przybyś, Dylematy wiejskiej turystyki kulturowej, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, 
red. A. Kowalczyk, Warszawa 2008, s. 90. 

314 Joanna Janicka, Bogusław Sawicki 



granicami, z nielicznymi wyjątkami, jak oscypek, miody pitne, żubrówka�. Nie 
należy do tej grupy nawet sękacz, który był ciastem popularnym już na terenie 
dawnych Austro-Węgier. 

Oficjalne potwierdzenie zgodności produktu z tradycjami regionu jest obec-
nie jednym z warunków koniecznych, aby w pełni korzystać z przepisów UE dla 
tej grupy produktów. Wszystkie działania, które będą podejmowane przez pro-
ducentów w kierunku ochrony swoich unikalnych wyrobów przed fałszowaniem 
oraz informowania swoich klientów o tym, że produkty są zdrowe, bezpieczne 
i wytworzone tradycyjną metodą, przyniosą zakładane efekty. Powinni zostać 
nagrodzeni wysokimi cenami sprzedawanych towarów oraz znacznie wyższymi 
dochodami niż w przypadku prowadzenia produkcji metodami konwencjonalny-
mi�0. Zagadnienia dotyczące prawodawstwa UE w zakresie produktu regionalne-
go i tradycyjnego, listy tych produktów prowadzonej przez Ministerstwo Rolni-
ctwa oraz zasad ich sprzedaży nie będą w tym artykule zgłębiane. Tematyka ta 
posiada już bowiem obszerną literaturę i jest przedmiotem licznych opracowań 
(M.A. boruc, G. Russak, A. Swulińska-Katulska)��.

Działalność samorządów w promowaniu rodzimych produktów 
regionalnych i lokalnych przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

W ostatnich latach środowiska samorządowe oraz organizacje pozarządo-
we podejmowały liczne działania na rzecz realizacji możliwości drzemiących 
w gminach i powiatach Lubelszczyzny. ich zasadniczym celem było wykorzysta-
nie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju różnych form turystyki 
w województwie. Działające w różnych uwarunkowaniach prawnych organizmy, 
administracja i tzw. iii sektor, często wychodzą sobie naprzeciw, jeżeli chodzi 
o rozwój regionu i „małych ojczyzn”. Uregulowaniu tej relacji służyć mają pro-
gramy współpracy, w tym również dotyczące form finansowania tych działań 
przez samorządy��.

Nadrzędnym celem współpracy organów samorządu województwa z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego jest lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych i podnoszenie poziomu 
życia mieszkańców regionu. Województwo lubelskie współdziała z organizacja-
mi pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 
o pożytku publicznym i wolontariacie w kilkunastu różnych dziedzinach, w tym 

9 M. Rzutki, Sprzedać produkt tradycyjny, [w:] red. M. Gąsiorowski, Warszawa 2005, s. 332–339.
10 Tamże, s. 342.
11 O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Warsza-
wa 2005.
12 Zarząd Województwa Lubelskiego, Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020, 
Lublin 2005, s. 7–19. 
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ochrony tradycji regionu, upowszechniania kultury i sztuki, krajoznawstwa i tu-
rystyki, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji województwa 
w kraju i za granicą��.

Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że niejednokrotnie działania na rzecz 
rozwoju „małej ojczyzny” podejmowane przez samorządy są zbieżne z oczekiwa-
niami przedsiębiorców. Chodzi tu w głównej mierze o inicjatywy służące zwięk-
szeniu konkurencyjności gminy w zakresie wspierania jej funkcji turystycznej. 
Jednak według opinii przedsiębiorców większość samorządów w regionie lubel-
skim wykazuje znikomą aktywność w tym zakresie lub w ogóle jej brak ��. 

Jak powszechnie wiadomo, turystyka jest obecnie dochodową dziedziną go-
spodarki, jak również masowym zjawiskiem społecznym, które kształtuje zain-
teresowania i styl życia znacznej części społeczeństwa��. Ustawa o samorządzie 
terytorialnym zdefiniowała nowe podstawy działania zarówno instytucji samo-
rządowych: województwa, powiatu, gminy, jak i społeczności lokalnych. Nowa 
organizacja samorządu daje szansę na prawidłowy i nowoczesny rozwój polskiej 
wsi. będzie to jednak dopiero realne po spełnieniu szeregu warunków, spośród 
których szczególnie istotne wydaje się zapewnienie korzystnych warunków dzia-
łania podmiotom gospodarczym, które świadczą bądź przygotowują się do świad-
czenia usług turystycznych��. Efektywne wykorzystanie wszystkich walorów, 
przygotowanie władz samorządowych na zmianę sposobu podejmowania decyzji 
oraz racjonalne wykorzystanie kapitału ludzkiego, może wpłynąć na atrakcyjność 
województwa. Ważnym elementem rozwoju samorządów lokalnych powinno 
stać się wsparcie jednostek lub grupy osób, na przykład LOT-ów, LGD (Lokal-
nych Grup Działania), towarzystw regionalnych, które prowadzą lub zamierzają 
rozpocząć dopiero działalność o charakterze turystycznym��.

Zapisy mające na celu rozwój konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz 
jej zdolności do tworzenia nowych miejsc są pierwszym, wiodącym punktem 
w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020��.

Upowszechnianie i promocja produktów tradycyjnych to obecnie jeden 
z kierunków działania samorządów. Działania tego typu są w regionie lubelskim 
od dawna zauważane i wspierane przez władze lokalne. Znajdują one odzwier-
ciedlenie: w Transgranicznej Strategii Współpracy Polsko-Ukraińskiej (na lata 
13 Program współpracy samorządu województwa lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok, Załącznik do Uchwały Nr 
XXV/451/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2008 r., s. 1–3. 
14 M. Guzal-Dec, Konkurencyjność gmin województwa lubelskiego w rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] 
Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. i. Sikorska-Wolak, Warszawa 2008, 
s. 270–274.
15 M. Łaguna, Strategia rozwoju turystyki i rekreacji, „Roczniki Naukowe”, 2000, t. 2, z. 2, s. 33–35.
16 M. Krukowska, Rola samorządu lokalnego w promocji produktu agroturystycznego, „Problemy Tury-
styki i Hotelarstwa”, 2005, z. 1 (9), s. 10–11.
17 M. Łaguna, dz. cyt., s. 33–35.
18 Zarząd Województwa Lubelskiego, dz. cyt., passim. 
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2005–2015), opracowanych dokumentach programowych dotyczących rozwoju 
regionalnego, akcjach promocyjnych i marketingowych produktów regionalnych 
i tradycyjnych:

• udział w targach krajowych i międzynarodowych; 
• organizacja imprez i konkursów tematycznych;
• współpraca z przedsiębiorcami, mediami;
• pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ten cel.
Znaczącą rolę w identyfikowaniu produktów regionalnych i tradycyjnych, 

ich wyróżnianiu, promowaniu, oferowaniu branżowych szkoleń, w tym głównie 
o profilu turystycznym, odgrywają organizacje pozarządowe (LROT, LOT-y). 
W oparciu o dziedzictwo kulinarne wytyczane są nowe szlaki turystyczne (np. 
Dolina Lessowych Wąwozów – Szlak Smaków). Aktywność w kierunku podno-
szenia wiedzy i umiejętności z zakresu produktu regionalnego podejmowana jest 
również przez regionalne izby Rzemieślnicze, wykorzystujące przy tym środki 
UE. Przykładem mogą tu być projekty szkoleniowe skierowane do branży cu-
kierniczej. Uczy się na nich, jak poprawić jakość i różnorodność asortymentu, 
biorąc pod uwagę głównie wykorzystanie rodzimego surowca przy tworzeniu 
regionalnego produktu��. Z uwagi na fakt, że przystąpienie Polski do UE ułatwia 
państwom członkowskim promowanie rodzimego dziedzictwa, województwo 
lubelskie często uczestniczy w międzynarodowych targach turystycznych oraz 
targach producentów zdrowej i ekologicznej żywności, związanych z regional-
nymi produktami. Do tej pory województwo brało czynny udział między inny-
mi w targach w Norymbergii, „NaturaFood” w Łodzi, w Wingen w belgii (targi 
rolno-spożywcze), Targi Polagra w Poznaniu. Jest również organizatorem lub 
współorganizatorem imprez o zasięgu regionalnym, związanych z regionalnymi 
smakami Lubelszczyzny i jej tradycyjnymi wyrobami. Z kolei impreza promo-
cyjna „Jarmark jagielloński”, organizowana przez samorząd miasta Lublin, otrzy-
mała w 2008 roku pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim w konkurencji 
produkt turystyczny. W przygotowaniu wielu imprez o charakterze promocyjnym 
samorządy współpracują z organizacjami pozarządowymi, twórcami ludowymi, 
rzemieślnikami, przedsiębiorcami, jak też z drobnymi wytwórcami rodzimych 
produktów, nieprowadzącymi działalności gospodarczej�0.

Konstatując, można wyróżnić kilka wspólnych płaszczyzn działania, na któ-
rych sfera publiczna i iii sektor współpracują ze sobą w dziedzinie podnoszenia 
szeroko rozumianej atrakcyjności regionu lubelskiego. Działania leżące w sferze 
zainteresowania tych partnerów to: pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 
promocja i strategie marketingowe w dziedzinie bogactwa kulturowego i walo-
rów przyrodniczych, kształcenie kadr dla potrzeb turystyki. Nie są to inicjatywy 
swoiste dla tego województwa. Na podobnej zasadzie środowiska te współpra-
19 Tamże, s. 30–34.
20 informacje udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Urząd 
Miasta w Lublinie. 
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cują ze sobą także w innych częściach kraju. Atutem regionu mogą być również 
lokalne stowarzyszenia, związki i organizacje turystyczne, nastawione na lokalną 
promocję i tworzące lokalne produkty turystyczne, w tym również bazujące na 
tradycji kulinarnej��. 

Lubelszczyzna jest regionem, który nie posiada bogatych tradycji w dziedzi-
nie turystyki. Obecnie jednak na terenie województwa działa sześć lokalnych 
organizacji turystycznych. Dla porównania w województwie mazowieckim funk-
cjonuje ich siedem, a w małopolskim, dobrze rozwiniętym turystycznie – pięć. 
Jedną z najważniejszych organizacji turystycznych w województwie lubelskim 
jest Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, która łączy wszystkie pod-
mioty związane z branżą turystyczną. Niezależnie, czy są to samorządy, czy 
przedsiębiorstwa czy też organizacje turystyczne mają jeden cel – promocję tury-
styki i przyciągnięcie turystów do naszego pięknego regionu. Obecnie organiza-
cja zrzesza 38 podmiotów turystycznych z całej Lubelszczyzny��. 

Nieczęsto spotykanymi w regionie inicjatywami jest powoływanie do życia 
lokalnych grup działania, jak LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina bugu”, które 
jest interesującym przykładem partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju 
turystyki w województwie. Głównym celem LGD jest wspólne planowanie stra-
tegiczne rozwoju gmin, gdzie w oparciu o wielokulturowe korzenie i bazując na 
walorach nieskażonej przyrody, należy koordynować działania wielu partnerów, 
aby uczynić z tego regionu najlepiej rozwinięty we wschodniej Polsce, wbrew 
opiniom niezależnych ekspertów z zachodniej strony Wisły23. 

Walory przyrodnicze i kulturowe regionu lubelskiego stwarzają możliwości 
rozwoju turystyki jako istotnego czynnika aktywizującego obszar pod względem 
gospodarczym. Zasoby regionu tworzą: dobrze zachowane środowisko przyrod-
nicze o dużej wartości, spuścizna kulturowa, będąca wynikiem styku trzech kultur 
(Cesarstwa bizantyjskiego, cesarskiej Rusi i łacińskiej Europy), cenne obiekty 
architektury, a także przejawy tradycji kultury ludowej. Można mieć jednak oba-
wy, czy prezentowany obraz Lubelszczyzny nie jest zbyt ubogi, aby mógł sku-
tecznie promować region jako obszar turystyczny. Takie stanowisko w swoich 
rozważaniach oraz ekspertyzach zajmuje Grzegorz Gorzelak��. Uważa on, że za-
równo pod względem walorów wypoczynkowych, przyrodniczych, kulturowych, 
jak i bazy turystycznej Lubelszczyzna wypada bardzo ubogo, a w klasyfikacjach 
ogólnokrajowych często znajduje się na ostatnich pozycjach. Wydaje się zatem, 
że warunkiem rozkwitu turystyki powinna być przede wszystkim promocja re-
gionu oraz podwyższenie jakości potencjału technicznego. Autor nie widzi szans 
rozwoju regionu lubelskiego poprzez turystykę, uważając go ogólnie za nieatrak-
21 informacje uzyskane w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
22 www.lrot.pl, www.ngo.org.pl.
23 D. Guzal-Dec, dz. cyt., s. 270–274.
24 G. Gorzelak, Strategiczne kierunki rozwoju Polski wschodniej, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, Warszawa 2007, s. 99–114.
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cyjny poza nielicznymi wyjątkami. Absurdalnym też nazywa fakt, że kulturowy 
potencjał regionu jest czynnikiem jego atrakcyjności turystycznej – zdaniem au-
tora opinii jest on znikomy��. Odmiennego zdania jest W. Wołoszyn, który uzna-
je Lubelszczyznę za obszar interesujący przyrodniczo i kulturowo, na którym 
należy zwrócić uwagę na budowę infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, 
co mogłoby zaktywizować te obszary. Podkreśla, że na terenie regionu pełniące-
go istotne funkcje przyrodnicze powinna rozwijać się turystyka zrównoważona, 
chroniąca tradycyjną kulturę lokalnych społeczności i kształtująca nowe zacho-
wania turystów i organizatorów ruchu turystycznego��. 

podsumoWanie 
Dziedzictwo polskiej wsi może być pełniej promowane i chronione dzięki 

prawodawstwu UE oraz formom pomocy przeznaczonym dla obszarów wiej-
skich. Z uwagi na ustawodawstwo i uzyskane środki finansowe wielką rolę mają 
do odegrania samorządy różnego szczebla, na których leży obowiązek poprawy 
konkurencyjności gospodarczej regionu, w tym w dużej mierze turystyki. Poten-
cjał tradycyjnych walorów województwa może być w sposób praktyczny wyko-
rzystywany w promowaniu turystyki na terenach wiejskich, powstawaniu docho-
dów z działalności pozarolniczej, prowadzeniu szeroko zakrojonego marketingu 
regionalnych produktów w krajach członkowskich, i wreszcie w celu zwiększenia 
turystyki przyjazdowej. Tu bogactwo tradycji oraz wyroby i potrawy regionalne 
przy ich sprzedaży w odpowiednim promocyjnym opakowaniu, mają szanse stać 
się jednym z produktów turystycznych regionu. Niewątpliwie, nie staną się one 
towarem wiodącym, ale będą stanowić atrakcję dla turysty oraz wzbogacać wize-
runek województwa w oczach przyjezdnych. Aby stał się on jednak bardziej po-
pularny i przynosił dochody, konieczna jest silna promocja wśród mieszkańców 
regionu, w kraju oraz poza jego granicami, jak też większy udział producentów 
i punktów gastronomicznych w jego upowszechnianiu.

Artykuł jest jedynie przyczynkiem do kolejnych badań i opracowań na temat 
możliwości wykorzystywania dziedzictwa kulturowego w jego różnorodnych 
przejawach na rzecz rozwijania turystyki aktywnej na terenach wiejskich. 

25 Tamże, s. 102–114.
26 W. Wołoszyn, Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii Województwa 
Lubelskiego na lata 2006–2020, Lublin 2009, s. 11; D. Zaręba, Ekoturystyka, Warszawa 2006, s. 7–8, 
39, 80.
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absTracT

The culinary heritage raising tourism values of Lublin borderland

The rich European cultural heritage has its origin in the great diversity of coun-
tries and regions, their cultures and historical events, as well as the art of cooking. 
“United in diversity” – it is the main idea of European integration. The aim of 
this work is to present the contemporary aspects of the culinary heritage of Lublin 
borderland for example different forms of preparing the traditional dishes and pro-
moting special products of the regional cuisine which are really unique in the art of 
cooking. This article analyses the subject carefully using the broad subject bibliog-
raphy and it is based on the results of the carried out studies in a few last years. 

it is especially related to the ‘regional product’ and ‘traditional product’ which 
are mentioned in the subject bibliography and it is connected with the Polish con-
tribution to European Union’s cultural heritage. To sum up, it is proved that the 
culinary heritage raising tourism values of the region has recently been the subject 
of increasing interest. The Agriculture Ministry as well as the local authorities have 
undertaken some projects connected with this subject. The main goals of their ac-
tions are: saving local products, promoting and spreading them and keeping the 
best quality. While it is true to say that many social groups have poor knowledge of 
their own local or national culinary heritage. The conclusions of this article suggests 
undertaking some further studies on the cultural heritage raising tourism values. 
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

WpłyW złożoności kulTuroWeJ na dziedzicTWo 
kulinarne Warmii i mazur

WsTęp

Specyfika społeczno-demograficzna Warmii i Mazur opiera się na wielkiej 
mozaice społeczeństw postmigracyjnych. Obecne społeczeństwo Warmii i Mazur 
powstało w wyniku wielkich przemieszczeń ludności. Składa się ono z ludzi po-
chodzących z różnych kultur, różnych religii, ze środowisk o różnym poziomie 
cywilizacyjnym, standardzie życia, umiejętności korzystania z różnych dobro-
dziejstw cywilizacyjnych. Obecna społeczność posiada, najogólniej ujmując, dwa 
podstawowe człony, zróżnicowane także pod względem liczebności. Są to dawni 
mieszkańcy tych ziem: Niemcy, Mazurzy, Warmiacy, zamieszkali tu przed 1939 
rokiem, oraz osoby, które przybyły na te ziemie po 1945 roku. 

Wśród samych przybyszów można wyróżnić trzy główne, współtworzące tę 
społeczność części składowe. Są to, po pierwsze, mieszkańcy Polski centralnej, 
zwłaszcza emigranci z Kurpiów, Kujaw i Mazowsza. Tradycyjnym technikom go-
spodarowania tych przybyszów towarzyszyła także odrębna obyczajowość oraz 
bardzo bogaty folklor. Należy podkreślić, że głównym powodem ich migracji była 
chęć poprawienia własnej sytuacji materialnej, dlatego też starali się być aktywni 
w nowym środowisku. Drugą liczną grupę, która przybyła w okresie powojennym 
na obszar Polski północno-wschodniej, stanowiła ludność kresowa, „polscy wypę-
dzeni”. Wśród tej ludności znalazła się wileńska inteligencja, która następnie oka-
zała się niezwykle aktywna w kreowaniu życia kulturalnego Warmii i Mazur. Cała 
ta grupa odznaczała się nie tylko aktywnością społeczną, ale także wielkim patrio-
tyzmem i poczuciem przynależności narodowej. Należy podkreślić, że kresowiacy 
przybywali całymi wielopokoleniowymi rodzinami, a nawet całymi  społecznościa-
mi, co sprzyjało zachowaniu tożsamości, utrzymaniu tradycji i harmonijnemu wra-
staniu w nowe dla nich środowisko. Wreszcie kolejną, trzecią grupę przybyszów 
stanowili Ukraińcy przesiedleni tu głównie po akcji „Wisła” w 1947 roku.

Ludność przybyła na Warmię i Mazury była nie tylko zróżnicowana kultu-
rowo, ale też posiadała różną samoocenę. Zróżnicowane także były motywy jej 
migracji, ponieważ byli to ludzie, którzy znaleźli się na Warmii i Mazurach za-
równo z własnego wyboru, na przykład przybysze z Mazowsza, Kujaw, Kurpiów, 
jak i ci, którzy przybyli tu, ponieważ pozbawiono ich własnych małych ojczyzn 
i zmuszono do szukania innych, nowych. Tym odmiennym samoocenom włas-



nej kultury oraz motywom migracyjnym towarzyszyło także zróżnicowanie spo-
łeczno-demograficzne przybyszów. Wszystko to razem decydowało o dynamice 
danej grupy oraz jej poszczególnych członków i możliwościach adaptacyjnych 
w nowym środowisku�.

Artykuł prezentuje spuściznę kulinarną w oparciu o materiały zebrane za po-
mocą wywiadów bezpośrednich, przeprowadzonych z rdzennymi mieszkańcami 
regionu Warmii i Mazur oraz informacje zawarte w literaturze. Przedstawia dzie-
dzictwo kulinarne w zwyczajach i obrzędach gospodarskich na terenach dawnych 
Prus Wschodnich.

spuścizna kulinarna Warmii i mazur

Tradycje kulinarne Prus Wschodnich związane są z przełomem XiX i XX 
wieku i są zlepkiem kuchni dwóch narodów, które odegrały największą rolę 
w dziejach tej krainy: Niemców i Polaków. Po klęsce nazistowskich Niemiec 
i zmianie granic w Europie oraz przesiedleniu milionów ludzi nastąpiło prze-
rwanie ciągłości tradycji życia codziennego. W Jałcie i Poczdamie dokonano po-
działu nadbałtyckiej prowincji pomiędzy Polskę i Związek Radziecki. W związku 
z tym większość zamieszkałych na tych terenach mieszkańców Prus Wschodnich 
emigrowała do Niemiec. Wraz z ludnością emigrowały również kultura i tradycje 
kulinarne. Tylko pozostali na tych terenach rdzenni Mazurzy i Warmiacy kulty-
wowali dawne zwyczaje w swoich domach.

W toku przemian, które stały się udziałem Polski po 1989 roku, pojawiła się 
tęsknota za kulinarnymi tradycjami, a młode pokolenie nabrało chęci ich pozna-
nia. Wyłonił się trend do poszukiwania kulinarnej spuścizny różnych regionów, 
nie tylko wschodniopruskiego, ale również obecnych kresów wschodnich.

Od kilku lat obserwuje się coraz większe zainteresowanie kulturą, tradycjami 
i zwyczajami kulinarnymi naszych przodków. Zarówno potrawy kuchni polskiej, 
jak i dania regionalne stają się doskonałym narzędziem reklamowym dla zakła-
dów gastronomicznych. W tym celu wykorzystywane są mało znane przepisy, 
pochodzące z rodowych, pożółkłych pamiętników. Największą skarbnicą wiedzy 
są nasze mamy i babcie, które starają się pielęgnować dawne tradycje, zastawiając 
stoły regionalnymi smakołykami.

Kulinarna tradycja regionu Warmii i Mazur jest najściślej powiązana z kuch-
niami Niemców i Polaków. Do niemieckiej spuścizny gastronomicznej należą 
skłonności do słodko-kwaśnego przyprawiania potraw, obfitość mięsa i jego prze-
tworów, zamiłowanie do klusek. Z kuchni polskiej wywodzi się częste stosowanie 
śmietany i ziół przyprawowych, znakomite wędliny, a także potrawy takie jak 
barszcz z buraków ćwikłowych czy flaki�. Obfitość i solidność to cechy tradycyj-
nego gotowania po wschodnioprusku, które przetrwały do dnia dzisiejszego.
1 J. Kosmala, Kultura Warmii i Mazur, „Edukacja i Dialog”, 2001, nr 2 (125), s. 63–64.
2 R. Wolski, T. Ostojski, Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich, Warszawa 2006, s. 9–10.
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Kuchnia regionalna Warmii i Mazur to bardzo wyrafinowany smak i tysiące 
potraw często występujących w wersjach mniej lub bardziej wykwintnych. W za-
leżności od tego, na jaki stół i w jakim domu potrawa była przyrządzana, różni-
ła się ona przyprawami, jakością produktów i formą podania. Smak regional-
nej kuchni to nie tylko sposób przyrządzania i przyprawiania dań czy forma ich 
podania, ale przede wszystkim jakość i specyficzny smak produktów, z których 
potrawy powstają. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich bazowała na wysokiej 
jakości składnikach, w które obfitował ten region.

Ekologiczny sposób produkcji rolnej, niezanieczyszczona środkami chemicz-
nymi ziemia, naturalne sposoby żywienia i chowu zwierząt, przyczyniały się do 
powstawania najwyższej jakości surowców. Sprawiało to, że wieprzowina, wo-
łowina, cielęcina, jagnięcina i drób miały znakomity, niepowtarzalny smak. Lasy 
dawnych Prus Wschodnich stanowiły źródło zaopatrzenia w dziczyznę, aczkol-
wiek w związku z surowym traktowaniem kłusowników w państwie pruskim, 
rzadziej trafiała ona na stoły. Oczywiście mięso i wędliny nie pojawiały się na sto-
łach codziennie. Czyste jeziora i rzeki, w jakie obfitował ten region, dostarczały 
wielkiego bogactwa ryb i raków. Do szczególnie smacznych i mało spotykanych 
gdzie indziej gatunków należały sielawy i węgorze. Jedyną rybą sprowadzaną 
z daleka były solone śledzie. Częstym urozmaiceniem jadłospisu bywały raki.

Podstawą wyżywienia na terenie dawnych Prus Wschodnich były produkty 
roślinne; od połowy XViii wieku najczęściej jadano kartofle. Oprócz nich na sto-
łach królowały rośliny okopowe, takie jak marchew, buraki i brukiew. Chętnie ja-
dano także warzywa strączkowe. Na szczególną uwagę zasługuje kapusta kiszona 
z Prus Wschodnich, która poprzez swój charakterystyczny zapach wydobywający 
się z beczki, miała właściwość przepędzania wszystkich z pomieszczenia, gdzie 
znajdowała się owa beczka. Pozostałe warzywa i owoce były mniej popularne 
i rzadko stanowiły składniki codziennego jadłospisu.

Jednym z podstawowych składników kuchni mazurskiej były ziemniaki, któ-
re podawano na wiele sposobów. Sporządzano z nich kluski, klopsy czy placki, 
będące daniem na każdą porę dnia. Placki z tartych ziemniaków jedzono tak-
że przed posiłkiem, między posiłkami, a nawet na deser. Ziemniaki stanowiły 
również podstawę bardzo solidnego chłopskiego śniadania. Podawano je z ja-
jecznicą z wielu jaj na wędzonej słoninie i śmietanie. Dzisiaj nie sposób sobie 
wyobrazić kuchni Krainy Wielkich Jezior bez ziemniaków. Słynne są: gulasz 
mazurski z kiszonym ogórkiem (w którym na jedną część mięsa przypada taka 
sama ilość kartofli), faszerowane mięsem krokiety z gotowanych ziemniaków, 
zwane na Mazurach – farszynkami, babka ziemniaczana (w której warstwy ciasta 
z gotowanych kartofli przekładane są wieprzowym gulaszem, a wszystko razem 
zapieczone na rumiano). inne znane potrawy z ziemniaków to: zapiekanka ze 
szczupaka w śmietanie (gdzie kawałki ryby sąsiadują z plastrami blanszowanych 
ziemniaków, przyprawione dużą ilością pieprzu i szałwii, która nadaje potrawie 
świeżość), placki z surowych tartych ziemniaków sparzonych wrzącym mlekiem 
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(zwane plincami, podawane się ze śmietaną doprawioną czosnkiem), kiszka ziem-
niaczana z obowiązkowym majerankiem w dużych ilościach. No i wspomniane 
przez Hansa Kirsta prawdziwie mazurskie śniadanie – kluski kładzione z suro-
wych ziemniaków okraszone skwarkami ze słoniny, a do tego duża jajecznica 
z ekologicznych jaj smażona na wędzonym boczku�.

Powszechne były też produkty i przetwory ze zbóż chlebowych: żyta, jęcz-
mienia, owsa, pszenicy i orkiszu. Do produkcji słodu używano jęczmienia. 
W każdym domu wiejskim wypiekano podpłomyki i chleb z żytniej mąki. Pie-
czenie chleba odbywało się nie częściej niż raz w tygodniu. Do ciasta z żytniej 
mąki na zakwasie przechowywanym od poprzedniego wypieku często dodawano 
ziemniaki. bochny chlebowe piekło się na liściach kapuścianych lub łodygach 
tataraku. Chleb dla Mazurów jest dodatkiem do większości dań. Z okazji świąt 
i ważnych uroczystości wypiekane były drożdżowe kołacze z kruszonką.

Ważnym składnikiem regionalnej kuchni był nabiał: mleko, twaróg, twarde 
sery żółte, masło, kwaśna i gęsta śmietana oraz jajka. Wyroby mleczne produko-
wane były przez każdą wiejską gospodynię wiejską, w miastach natomiast sprze-
dawały je wyspecjalizowane w ich produkcji majątki ziemskie. Potrawy kuchni 
dawnych Prus Wschodnich przyrządzano na maśle, smalcu wieprzowym i gęsim, 
oleju lnianym i makowym.

Kuchnia mazurska jest zawiesista i ciężka, czego potwierdzeniem może być 
kamuszka – gęsta potrawa z fasoli, kapusty i mięsa, klopsiki z mielonej cielęciny 
i wołowiny podawane z gęstym sosem oraz pieczeń wołowa w sosie śmietano-
wym z dodatkiem jagód jałowca.

bogactwo mazurskich borów bywało ratunkiem przed głodem w czasach 
największej biedy. Najbardziej znane borowiki oraz rydze po dziś dzień mają 
doniosłe znaczenie w kulinarnych tradycjach Warmii i Mazur. Najwyżej ceni się 
borowika duszonego z cebulką w śmietanie. Specjałem regionalnym stała się 
zupa kurkowa, smażone kurki zaś to znakomity dodatek do smażonych ryb lub 
mięs. bardzo popularnym sosem jest śmietanowy sos grzybowy, robiony z suszo-
nych prawdziwków. Ulubionym dodatkiem do dań mięsnych są grzyby w zalewie 
octowej.

Przyprawy i zioła używane w kuchni dawnych Prus Wschodnich zasługują na 
szczególną uwagę. Jednym z najbardziej charakterystycznych zapachów tej kuch-
ni był aromat kardamonu – przyprawy do mięs i świątecznych ciast. Nie żałowa-
no również cynamonu i anyżu. Ulubionymi ziołami i przyprawami są również 
koperek dodawany do ziemniaków i kminek stosowany do chleba. Koniecznym 
dodatkiem do dań były również cebula i czosnek.

Wschodniopruskim „daniem narodowym”, które po dziś dzień zajmuje ważne 
miejsce na mazurskim stole, jest groch ze słoniną przyprawiony majerankiem. 
Trudno sobie wyobrazić kuchnię mazurską bez majeranku dodawanego do więk-

3 A. Stawska, Wielka historia kluski, „Zabytki Warmii i Mazur”, 2007, nr 4, s. 28.
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szości potraw i wyrobów kulinarnych. Dodawany był prawie do wszystkiego: 
mięs, drobiu, barszczu, kapuśniaku, grochówki, flaków, a nawet do smażonych 
kartofli. Tak wielka popularność majeranku była wyrazem związków z tradycjami 
kuchni polskiej. Dla wielbicieli słodkości kuchnia mazurska, oprócz typowych 
ciast, może zaproponować: sernik śmietankowy, ciasta maślane lub kisiel owo-
cowy przyrządzany z malin i jeżyn.

Sute i tłuste jadło bardzo często zakrapiano wódką podawaną w dzbanku. 
Wódka zwana żytniówką uzyskiwana była z ziemniaków, a do urozmaicenia jej 
smaku dodawano owoce jałowca, szyszki sosnowe, źdźbła traw a nawet żółtka.

Dawniej na Warmii i Mazurach jadano proste i niewyszukane potrawy. Za-
wartość stołu zależała od zamożności gospodarzy. Na codzień posługiwano się 
łyżką, talerze zaś i sztućce używane były tylko podczas uroczystości. Uczestnicy 
biesiady siadali dookoła wyszorowanego stołu i jedli z jednej misy. Przed i po 
jedzeniu najstarszy członek rodu odmawiał pacierz�.

Z tradycjami niemieckimi łączy kuchnię dawnych Prus Wschodnich wiele 
potraw. Należy do nich między innymi chłopskie śniadanie, które na wsi jadano 
bardzo wcześnie. Zimą najczęściej był to groch okraszony słoniną i kapustą lub 
zacierka zwana muzą z mlekiem lub skwarkami. Śniadanie nie mogło się obyć 
bez czarnego razowego chleba. inna potrawa śniadaniowa to omlet na usmażo-
nych z boczkiem kartoflach, obficie posypany szczypiorkiem. Powszechnie lu-
bianą była też jajecznica. Na Warmii karmiono nią kłobuka, domowego duszka 
w postaci czarnej, zmokłej kury.

Maria Zientara-Malewska w książce Wieś nad łąkami bogato opisuje kuch-
nię warmińską. Groch obok klusek był ulubioną potrawą wszystkich Warmia-
ków. Gotowano go nie tylko z mięsem jako grochówkę – gęsty groch okraszony 
słoniną podawano także do kwaśnej kapusty. Mięsa pieczono tylko na święta, 
na wesela i kiermasy. W dni powszednie i zwykłe niedziele na stole zjawiało się 
mięso gotowane: wieprzowina, baranina, wołowina i dużo drobiu. Tylko na wiel-
kie święto mięso pieczono w piekarniku. Z gęsi i kaczek przyrządzano smaczną 
czerninę z kluskami, przyprawioną cebulą, majerankiem i suszonymi śliwkami. 
Gotowano dużo klusek. Jedzono je do rosołu z kury, z kapustą, grochem, zaklep-
ką (zupą z kwaśnego mleka lub maślanki z dodatkiem mąki). Robiono też klus-
ki z tartych kartofli kraszone słoniną lub w dni postne masłem. Chleb pieczono 
w dwóch gatunkach: razowy do strawy, a więc do muzy, a sitkowy na podpołu-
dniki i podwieczorki. Chleb rozczyniało się na kwasie. Na Warmii istniał zwyczaj, 
że ojciec zanim rozpoczął krajanie chleba, nożem znaczył na nim krzyż i dopiero 
potem odkrawał kawałki. Często panował głód i dlatego otaczano chleb dużym 
szacunkiem. W latach głodu do mąki czy śruty dodawano gotowanych i tartych 
kartofli, otrąb a nawet plew.

4 T. Zaworska, Nasze domowe, stare i nowe, Olsztyn 2006, s. 11.
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Codzienne śniadanie przeważnie składało się z grochu i kwaśnej kapusty albo 
muzy ze skwarkami lub w postne dni z mlekiem. Do muzy podawano razowy 
chleb. O dziesiątej padała komenda: Podpołudnik! Posiłek ten składał się z sitne-
go chleba, masła, kiełbasy, wędzonego boczku i drożdżowego placka. Popijano 
kawą zbożową, a kto chciał mógł się napić piwa. W dni powszednie w okresie 
zimy najczęściej jedzono: kartofle ze słoniną lub masłem i zsiadłe mleko, kluski 
z kapustą okraszone słoniną, kluski z zupą grzybową, kapuśniakiem czy zaklepką, 
bury, gęsty groch i kapustę, czerninę z gęsi, plince kartoflane lub pszenne. Latem 
gotowano dużo zup owocowych. Na podwieczorek gotowano kocioł prawdziwej 
kawy, której zapach rozchodził się po całej izbie. Ze smakiem zjadano z talerzy 
wspaniałe pączki i placek z kruszonką, zawsze doskonały, pachnący masłem 
i anyżem. Na wieczerzę były najczęściej mleczne zupy, ryż i krupy lub też w dni 
mięsne (niedziela, wtorek, czwartek) muza ze skwarkami. Śniadania niedzielne 
były bardzo smaczne – gorące skwarki z cebulą, jajecznica lub chleb z masłem 
i kiełbasą. W niedzielę zawsze było na obiad mięso, zwykle gotowane lub mielo-
ne kotleciki, raz smażone, raz gotowane na kwaśno i zaprawione śmietaną�.

Mieszkańcy Warmii gustowali w ciężkich zupach: grochowej, fasolowej lub 
kapuśniaku na wędzonce, zwanym kwaśniakiem. Na Mazurach jadano przeważnie 
żur przygotowany z rozczynu ciasta chlebowego. Powszechne w obu regionach 
były takie zupy jak: rosół, czernina z podrobami, a nad jeziorami zupa rybna. 
Polskie akcenty kulinarne widoczne są w przyrządzanych na nadwiślański spo-
sób flakach wołowych. barszcz z buraków ćwikłowych natomiast do złudzenia 
przypominał znany w Polsce barszcz ukraiński.

Prawdziwym mazurskim przysmakiem z ziemniaków były plince, czyli pla-
cki kartoflane smażone na oleju, farszynki – kotleciki ziemniaczane z nadzieniem 
mięsnym, babka ziemniaczana z wołowiną czy też kluski ziemniaczane przysma-
żane z drobno posiekaną wędzoną słoninką, podawane z zupą grzybową, serwat-
ką lub z zaklepką z maślanki. Placki ziemniaczane z tartych ziemniaków były 
uważane za danie uniwersalne, na każdą porę dnia. Jedzone były zarówno na 
zimno, jak i na gorąco, z solą i cebulą, ze śmietaną, z cukrem i przecierem jab-
łkowym, przed posiłkami, między posiłkami, a nawet na deser. Do smażonych 
dań obiadowych należały ajerkuchy, naleśniki w różnych wariantach: z jabłkami, 
na słoninie i na maślance. Spuścizną ówczesnej kuchni stały się obecnie bardzo 
popularne dzyndzałki – małe pierożki nadziewane mięsem wołowym.

Kuchnia dawnych Prus Wschodnich posiadała ścisłe związki z innymi re-
gionami. Podobnie jak w Poznańskiem, na Pomorzu i w różnych prowincjach 
Niemiec, rozpowszechnione były tu też placki biednych rycerzy – kromki czer-
stwej bułki, panierowane w jajku i smażone na słodko. Do innych potraw przy-
rządzanych identycznie jak na Pomorzu czy w Wielkopolsce należą: śledzie 
w śmietanie, z cebulką i jabłkiem podawane z kartoflami w mundurkach, gala-

5 M. Zientara-Malewska, Wieś nad łąkami. Pojezierze, Olsztyn 1988, s. 92–93.
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reta z wieprzowych nóżek, uszu i ogonów podawana ze smażonymi kartoflami, 
jajka na twardo w sosie musztardowym, zielona sałata w słodkiej śmietanie lub 
w zsiadłym mleku i smażone na maśle stynki.

Z Litwy zaś pochodzą szałtanosy – rodzaj gotowanych pierogów ze słodkim 
nadzieniem twarogowym. Tym bardziej zasługują one na uwagę, że są jedynymi 
pierożkami z kluskowego ciasta, znanymi we wschodniopruskich tradycjach ku-
linarnych. Zwyczaj gotowania rozmaitych pierogów i kołdunów pojawił się na 
Warmii i Mazurach dopiero po ii wojnie światowej, kiedy to ludzie przymusowo 
wysiedleni z odebranych Polsce wschodnich województw przywieźli na te tereny 
cały bagaż swych tradycji�.

Powiązaniem kuchni wschodniopruskiej z kuchnią żydowską są ryby, poda-
wane w różnych postaciach. Spośród wielkiego bogactwa potraw z ryb bardzo 
popularny jest szczupak faszerowany, do którego podaje się tarty chrzan ze śmie-
taną lub zimny sos majonezowy z drobno posiekanymi marynowanymi grzybami 
i ogórkami, czyli tradycyjny sos tatarski.

Zaszczytne miejsce wśród osiągnięć gastronomicznych wschodniopruskich 
ziem zajmują klopsiki królewieckie, sporządzane z mielonej cielęciny i wołowi-
ny, podawane z kwaśno-korzennym sosem z dodatkiem kaparów. Niemiecką nutę 
ma pieczeń wołowa na kwaśno, podawana w sosie śmietanowym z dodatkiem 
jagód jałowca.

Słodkie wypieki pochodzące ze wschodniopruskiej kuchni nie różnią się zbyt-
nio od polskich ciast, za wyjątkiem marcepana królewieckiego, pieczołowicie 
przygotowywanego z migdałów i wody różanej. Na uwagę zasługują również 
wielkanocne kołacze z bakaliami w formie warkocza, pieczone w Wielki Czwar-
tek. identyczne ciasto o nazwie krągel wypieka się tego samego dnia na północy 
Kaszub, koło Pucka i Wejherowa. Powszechnymi dodatkami do kruchych ciaste-
czek były ulubione w pruskich stronach: kardamon, cynamon i anyż.

Wschodniopruska spuścizna kulinarna związana jest mocno ze specjałami 
alkoholowymi. Spożycie trunków na ogół bez jakiegokolwiek umiaru wiązało się 
z surowym klimatem panującym na tych terenach oraz z solidną i obfitą kuchnią. 
Pito najczęściej wódkę, okowitę i ciężkie burgundzkie wina. Piwo, obok miodu 
pitnego, było niezbędnym składnikiem wyżywienia. Specjałem mazurskich wsi 
było domowe warzone piwo z dodatkiem jagód jałowca (kadyka). Stąd przyjęła 
się nazwa – piwo kadykowe. Nastawiano je w drewnianych kadziach i przecho-
wywano w piwnicach na kamiennych posadzkach. Gorzałkę sporządzano na ogół 
ze zboża bądź z kartofli. Tradycją dawnych Prus Wschodnich są nalewki, likiery 
i aromatyzowane wódki. Największą popularnością cieszył się trunek na miodzie 
zwany „Niedźwiedziówką”. Legenda głosi, że używany był niegdyś do odurzania 
niedźwiedzi, by móc je żywcem schwytać. inne znane nalewki wytwarzano na 
tataraku, pączkach sosnowych, żółtkach, śmietanie. Do damskich napitków na-

6 R. Wolski, T. Ostojski, dz. cyt., s. 24–25.
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leżał: likier z mocnej kawy ziarnistej i spirytusu, zwany mazurska, kurońska lub 
kozacka kawa oraz koniak z cytryną i mieloną kawą, zwany nikolaszką. Typowo 
wschodniopruskim wynalazkiem był „Pillkaller”, będący kombinacją alkoholu 
i zagryzki, składający się z kieliszka wódki, na którym kładziono posmarowany 
musztardą plaster wędzonej wątrobianki. Często raczono się własnej produkcji 
koktajlami. Najpowszechniejsze z nich to: lodołamacz – czerwone wino z ara-
kiem oraz poncz na herbacie – herbata z mieszaniną wina, koniaku i araku. Zimą 
rozgrzewano się grogiem w rozmaitych odmianach, z których najwykwintniej-
szą był witraż, składający się w równych częściach z czerwonego wina, rumu 
i okowity�.

Wojciech Kętrzyński w jednej ze swoich książek pisał: „Mazur ma serce do-
bre, nawet dobroduszne, a gotów zawsze z tobą ostatnim kawałkiem chleba lub 
ostatnim kieliszkiem wódki się podzielić”�.

dziedzicTWo kulinarne W zWyczaJach i obrzędach na 
Warmii i mazurach

Zwyczaje i obrzędy kulinarne na Warmii i Mazurach nie zachowały się tak 
dobrze jak na Podhalu, w Małopolsce czy Wielkopolsce, ale wiele z nich jest 
jeszcze żywych i kultywowanych. Wszystkie one zawierają cały szereg elemen-
tów różnorodnych pod względem pochodzenia, znaczenia, jak i typowych dla 
nich potraw.

Na Warmii silnie zakorzenionym zwyczajem kulinarnym, związanym ze 
świętami bożego Narodzenia i Nowego Roku, było spożywanie brei. Gęsta zupa 
gotowana z żytniego śrutu, zwana breją, oraz kwaśne mleko lub kiszona kapu-
sta były głównymi, a zarazem symbolicznymi potrawami podawanymi na ko-
lację sylwestrową. Żyto, z którego robiono breję, miało zapewnić urodzaj zbóż 
w nadchodzącym roku (podobnie jak groch spożywany w pierwszy dzień bo-
żego Narodzenia). Przygotowanie tej potrawy było bardzo rozpowszechnione. 
Zwyczaj gotowania brei jest typowo warmiński. Poza Warmią występuje tylko 
w sąsiednich wsiach (Łukta, Pelnik, Elgnówko, Krzywonoga i Rudziska). Na in-
nych terenach zupa z mąki nazywana jest muzą i nie wiążą się z nią właściwości 
obrzędowo-magiczne.

innym zwyczajem zawierającym elementy magiczne, znanym zarówno Ma-
zurom, jak i Warmiakom, jest pieczenie w wieczór poprzedzający Nowy Rok 
specjalnego ciasta obrzędowego, zwanego nowolatkiem. Z mąki i piwa jałow-
cowego, często również wina (trunku święconego w trzeci dzień bożego Na-
rodzenia), lepiono najróżnorodniejsze figurki zwierząt gospodarskich, ptactwa 
domowego, kłosów zbóż i postacie Trzech Króli. Figurki te suszono w piecu 
i umieszczano w różnych miejscach w domu i zagrodzie, wierząc, że przyniosą 
7 Tamże, s. 26–29.
8 W. Kętrzyński, O Mazurach, Olsztyn 1968, s. 28.
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dobrobyt i szczęście oraz uchronią od chorób w następnym roku. Dawało się je 
po trochu zwierzętom, a resztę chowało starannie, by w czasie choroby któregoś 
z nich wykorzystać jako lekarstwo. W Sylwestra na Mazurach pieczono również 
specjalne słone ciasteczka z pieprzem, zwane fafernuchami, które podawano do 
wódki lub piwa. Tam gdzie zaginęła już tradycja nowolatka, fafernuchy bardzo 
często mylone są z pieczywem obrzędowym.

W okresie Wielkiego Postu w ogóle nie jedzono mięsa, tłuszczu ani skwar-
ków, od środy popielcowej aż do Wielkanocy. Każdy starał się mieć w poście olej 
siemienny. Z tym olejem jedzono chleb, kraszono nim ziemniaki i kluski, smażo-
no na nim plince i ryby. Ryb spożywano w okresie postu bardzo dużo. były one 
tanie. Gotowano je na kwaśno i słodko, smażono na oleju, przyprawiano w gala-
recie lub smażone zalewano octem. Ludzie kupowali całe beczki solonych śledzi. 
Często w poście jedzono na wieczerzę pieczone w piecu kartofle ze śledziami 
albo postną kiszoną kapustę lub też maczano kartofle w oleju i soli. Gotowano 
także kluski przyprawione w różny sposób oraz słodki ryż z suszonymi śliwkami. 
Wielka sobota była ostatnim dniem przygotowań świątecznych. W domach pie-
czono ciasta drożdżowe, robiono świeże kaszanki, pieczono mięsa na świąteczny 
obiad, malowano jajka. Dawniej na Warmii nie znano zwyczaju święcenia potraw, 
wprowadzono go dopiero po ostatniej wojnie�.

W tradycjach dawnych Prus Wschodnich z prawdziwym obżarstwem wiązały 
się takie uroczystości jak: wesela, pogrzeby i kiermase. Kiermas to zwyczaj ty-
powo warmiński, związany z łosierami (pielgrzymkami) i odpustami, świętami 
obchodzonymi ku czci patrona parafii. Kiermasy to przyjęcia rodzinne, na które 
zjeżdżali się krewni i znajomi ze wszystkich stron. Przygotowywano się na kier-
mas bardziej starannie i wystawniej niż na święta. W dniach poprzedzających 
przyjęcie bito barany, kury, kaczki i gęsi, a czasem nawet wieprzka. W jeziorach 
i stawach łowiono ryby i raki. Wreszcie w sobotę gospodynie zabierały się do 
pieczenia tradycyjnych warmińskich kuchów – ciast drożdżowych, babek i ba-
gielków (kruchych ciasteczek). Kuchy pieczone na drożdżach z posypką i strucle 
z makiem były największą troską każdej gospodyni. 

Na obiad jako pierwsze danie podawano zawsze rosół z kury, tak zwaną kur-
czyznę. Rosół był z ryżem lub makaronem i mięsem z kury. Przyprawiono go se-
lerem, marchwią, cebulą i zieloną pietruszką. Na drugie danie podawano czarninę 
z kaczek lub gęsi, gotowaną na podrobach z suszonymi śliwkami i majerankiem. 
Potem wnoszono na stół pieczeń baranią albo wieprzową z kartoflami i mizerię 
ze śmietaną. Częstowano jeszcze mięsem z pieczonych kaczek i gęsi, a na końcu 
wnoszono suszone śliwki gotowane z cukrem i cynamonem, kompoty oraz krem 
cytrynowy. Jedzenie popijano piwem, dla kobiet było ciemne, a dla mężczyzn jas-
ne. Wódkę, czyli tak zwaną na Warmii gorzałkę, podawano dopiero po obiedzie. 
Około siedemnastej podawano podzieczek, składający się ze słodkich kuchów, 

9 M. Zientara-Malewska , dz. cyt., s. 95–97.
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ciast i prawdziwej kawy, którą pito gorzką z mlekiem lub śmietanką. O zachodzie 
słońca podawano kolację. Na stołach przykrytych lnianymi obrusami, stawiano 
szynki, kiełbasy wędzone w jałowcowym dymie, pieczony drób, ryby w galarecie 
lub smażone, mizerię i sałatę w śmietanie. Do kolacji pito gorący grog z rumu, 
grzane czerwone wino z goździkami albo też piwo. Według zwyczaju każdemu 
odchodzącemu gościowi dawano penconek z kuchem i pieczenią�0. Ksiądz Wa-
lenty barczewski pisał: 

Kuch warmijski to wyśmienite pieczywo pszenne, którego nie zabraknie na 
żadnym kiermasie. Dzielą się nim Warmiacy jak opłatkiem, kiedy się zjadą 
po przyjacielsku, dzielą się nim przy rozjeżdżaniu, dając go i dla tych, którzy 
w domu pozostać musieli��.

Uczta weselna była zwieńczeniem wielkich przygotowań. Zgodnie z tradycją, 
każdy gość weselny podarowywał w prezencie gęś, indyka lub koguta, kosze jaj, 
mleko lub masło. Na śniadanie weselne podawano: chlebek sitny, masło, jajecz-
nicę, świeże kiełbasy, gorącą kaszankę, kuchy i kawę. Następnie wszyscy go-
ście udawali się na uroczystości kościelne. Po nich zapraszano wszystkich do 
sutego obiadu, podobnego jak na kiermasach. Składał się on z: rosołu, czerniny 
z kaczki, baraniny ze słodką kapustą, wieprzowiny z kwaśną kapustą i deseru 
(gruszki i śliwki z cynamonem i cukrem). Uczcie weselnej towarzyszyły tańce 
i śpiew. Stoły na wieczorny posiłek zastawiano różnorodnymi kiełbasami, serami, 
chlebem i masłem. Weselnym trunkiem, zwanym trunkiem majowym, był grog 
z czerwonego wina, rumu lub araku. Po północy, kiedy panna młoda zdjęła wia-
nek, podawano kluski z makiem, kapustę z kiełbasą, pieczeń wieprzową, drób, 
ryby oraz piwo.

Tradycje kulinarne na terenach dawnych Prus Wschodnich były ściśle zwią-
zane z porami roku. Zima była okresem świniobicia oraz sporządzania wędzo-
nek, kiełbas i przetworów mięsnych, które później przechowywano na strychu. 
W okresie mrozów jadano również więcej wołowiny, zwanej rentoziną. bardzo 
popularnym przysmakiem była kaszanka z podrobami, przyprawiana majeran-
kiem. Jesienią na stołach królował drób, latem baranina z kartoflami lub kluska-
mi. W okresie letnim bardzo często gościła kasza, gęsta potrawa z żytniego śrutu 
nazywana muzą lub breją, okraszona skwarkami. Jedynie podczas żniw jadano 
mięso. W niedzielę i święta, poza czasem wielkanocnego postu, na śniadanie 
była podawana jajecznica na wędzonce. Lato było okazją do spożywania podwie-
czorków. W dni powszednie był to najczęściej glonek – kawałek sitnego chleba, 
w niedzielę zaś kuch – placek drożdżowy. Jadło popijano piwem kadykowym lub 
lenkarem – napojem z jagód jałowca, przyprawionym miodem.

10 Tamże, s. 111–115.
11 W. barczewski, Kiermasy na Warmii. Pojezierze, Olsztyn 1977, s. 86.
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Ważnym źródłem tradycji jest samo życie, potrzeby ludzi zainteresowanych 
kultywowaniem i tworzeniem różnych form społecznych. Zrozumiałe, że jedne 
tradycje giną, a w ich miejsce pojawiają się inne. Życie rodzinne, religijne, to-
warzyskie, zawodowe obrasta tradycjami, o ile unika się skrajnego materializmu 
i indywidualizmu. Doświadczenia dziadków i rodziców są przejmowane przez 
młodych, młodzi jednak, szukając własnych dróg życiowych, muszą sięgać do 
bogatego dziedzictwa kulturowego regionu��.

podsumoWanie

Z głębokich pokładów kulturowych Warmii i Mazur należy wydobyć, pielęg-
nować i propagować możliwie najwięcej zasobów kultury miejscowej, będącej 
walorem zarówno narodowym, jak również europejskim. Przed obecnym i przy-
szłymi pokoleniami jawi się niezwykle ważna do spełnienia rola, polegająca na 
prezentacji  „kultury ze znakiem jakości”. idea prezentacji kultury oraz dialogu 
o tym, co w naszym życiu uniwersalne, a co regionalnie zakorzenione, jest pod-
stawą kulturalną przyszłego nowoczesnego regionu.

Spuścizna kulturowa obecnego społeczeństwa zamieszkującego tereny Warmii 
i Mazur jest niezwykle zróżnicowana. Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji różno-
rodnych kultur powinno być dla nas inspirujące, a zarazem pouczające. Niestety 
kuchnia obecnych terenów Warmii i Mazur przez ostatnie 70 lat bardzo straciła 
na swojej autentyczności i mało się różni od kuchni innych narodów zamieszku-
jących ten region. bardzo nieliczne rodziny warmińskie i mazurskie kultywują 
spuściznę kulinarną tych ziem. Rozmówcy podkreślali szereg różnic będących na-
stępstwem osiedlania się na Warmii i Mazurach przybyszy z różnych stron Polski 
i Europy. Z niezwykłym szacunkiem odnoszą się do swoich tradycji i obrzędów, 
ale coraz rzadziej przekazują je kolejnym pokoleniom. Wielopokoleniowa ciągłość 
w przekazie tej wiedzy najsilniej występuje w rodzinach wiejskich. 

Spuścizna kulinarna dotychczas niedoceniana, a w chwili obecnej przechodzą-
ca wielkie odrodzenie, jest obrazem życia ludzi na przestrzeni wieków. Z różnych 
powodów, niejednokrotnie prozaicznych, niewiedzy czy lenistwa wiele potraw nie 
przetrwało do dziś lub jest znanych tylko niewielu rdzennym mieszkańcom regionu. 
Możliwości współczesnej technologii gotowania powodują ogromne uproszczenie 
i skłaniają do pójścia na tzw. łatwiznę. Jeśli więc zależy nam na odtworzeniu sma-
ków sprzed lat i atmosfery dawnych biesiad, należy poświęcić sztuce kulinarnej 
więcej czasu i zaangażować się w nią pełnym sercem. Powrót do korzeni, do trady-
cji i kuchni regionalnej nie jest szowinizmem czy nacjonalizmem, lecz właściwym 
sposobem na zajęcie należnego nam miejsca wśród narodów zjednoczonej Euro-
py. Jest to jednocześnie sposób na podniesienie atrakcyjności turystycznej Polski 
i skuteczną promocję kraju na rykach turystycznych Europy i świata.

12 S. Achremczyk, Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach 
pruskich, Olsztyn 2002, s. 24.
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absTracT

The influence of cultural complexity on culinary heritage of Warmia 
and Mazury

Every country and region possessing reach culture in the past, also has culi-
nary traditions and cuisine which is precious among other nations. Cousine and 
culinary culture is inseparably connected to material culture of a society. Feasts 
and parties since ages have been a part of all more important historical events, and 
what was eaten and drunk during them was reflecting the wealth of the country 
and the level of its occupants’ life.

The culinary legacy of present society living in Warmia and  Mazury is unu-
sually diversed. The cultural wealth, customs and the traditions of varied cul-
tures comine into an unusual gift of heritage, gift, which  should be kept from 
oblivion.

334 Iwona M. Batyk



brigita Žuromskaitė
Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie

możliWości popularyzacJi produkTóW 
dziedzicTWa kulinarnego liTWy

WsTęp

Celem niniejszego artykułu było ukazanie możliwości popularyzowania pro-
duktów dziedzictwa kulinarnego Litwy, w tym także analiza stosowanych sposo-
bów promocji piwa oraz piwowarstwa na Litwie. Na podstawie badania zostały 
sformułowane propozycje promocji (zwiększyć dochody oraz frekwencję tury-
styczną) turystyki kulinarnej. 

Do osiągnięcia zamierzonego celu posłużyła analiza literatury przedmiotu, 
a także aktów prawnych, dotyczących ochrony narodowego dziedzictwa kultu-
rowego (kulinarnego) Litwy. Wykorzystano również analizę stosowanych sposo-
bów popularyzacji. 

Dziedzictwo kulinarne jest ważną częścią kultury ludowej, które pozytywnie 
wpływa na rozwój turystyki, w tym na zwiększenie dochodowości i frekwencji 
turystycznej. Turystyka kulinarna to dobry sposób na promocję poszczególnych 
regionów oraz produktów dziedzictwa kulinarnego. Regiony etnograficzne Li-
twy posiadają unikatowe potrawy oraz swoiste sposoby ich produkcji, jednak nie 
wszyscy potrafią skutecznie promować własną wyjątkowość wśród miejscowych 
i zagranicznych turystów. Najwięcej uwagi udziela się popularyzowaniu już zna-
nych produktów dziedzictwa kulinarnego. Do promocji często wykorzystywane 
są tradycyjne sposoby wzbudzania zainteresowania turystów daną atrakcją. Jed-
nak należy zaznaczyć, że w XXi wieku, gdy zmieniają się gusta i motywy tury-
stów, coraz trudniej do nich dotrzeć oraz zaciekawić swą produkcją w tradycyjny 
sposób. 

poTencJał TurysTyki kulinarneJ na liTWie 
Kuchnia odgrywa ogromną rolę w promocji poszczególnych regionów�. 

Nieraz rozwój turystyki kulinarnej jest szansą dla terenów niewyróżniających 
się znaczącym dziedzictwem kulturowym. Dla wielu z nich lokalna kuchnia 
jest elementem ukazującym odrębność narodową i regionalną�, bo wyrasta ona 

1 D. Orłowski, M. Woźniczko, Edukacyjne znaczenie skansenów w programowaniu tradycji kulinarnych 
w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, 
Poznań 2007, s. 237.
2 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 89.



z „tradycji żywieniowych kształtowanych przez wieki przez ludność zamieszku-
jącą poszczególne regiony”�. Często ta odmienność kulinarna staje się ważnym 
czynnikiem w promocji regionu�. Jednak właśnie tu pojawiają się problemy. Aby 
produkt dziedzictwa kulinarnego został dostrzeżony i zyskał zainteresowanie, 
należy zastosować odpowiednie narzędzia marketingowe�. Trzeba rozpoznać gu-
sta i oczekiwania klientów, przygotować atrakcyjne oferty usług podstawowych 
i dodatkowych, zaproponować odpowiednie ceny (akceptowane przez wybrany 
segment rynku), a także stworzyć dogodne warunki korzystania z usług�. W sa-
morządach jednak nie zawsze są zatrudniane osoby o odpowiednich kwalifika-
cjach, które posiadałyby stosowne wykształcenie oraz kompetencję do opracowa-
nia skutecznych planów marketingowych,  zakładających zrównoważony rozwój 
turystyki kulinarnej. Tymczasem turystyka kulinarna staje się coraz bardziej po-
pularna wśród turystów (w trakcie podróży spożywają posiłki i jest to jedna z ich 
ulubionych atrakcji). Dobra regionalna kuchnia nieraz jest decydującym moty-
wem przy wyborze kierunku podróży�. Należy również podkreślić, że turystyka 
kulinarna jest ważna nie tylko jako czynnik skłaniający turystów do podróży, ale 
także przynosi i wiele innych korzyści dla regionu. Jest ona dobrym sposobem 
w walce z sezonowością (na Litwie sezon turystyczny jest bardzo krótki) oraz jest 
dostępna dla każdej grupy wiekowej�. istnieje także możliwość zaproponowania 
dodatkowych atrakcji podczas podróży kulinarnych, takich jak: wizyta na trady-
cyjnych targach, posiłki w gospodach regionalnych, wizyty w muzeach i na wy-
stawach, w zakładach wytwórczych oraz na pokazach�. Różnorodność produktów 
i usług turystycznych przyczynia się do tego, że turysta ponownie odwiedza dany 
region. Wysoka jakość wyrobów (obecnie są popularne ekologiczne produkty 
bez dodatku konserwantów) ma wpływ na ilość pieniędzy wydawanych przez 
turystów�0. Dodatkowe dochody mogą pomóc w podtrzymywaniu jakości usług 
turystycznych oraz w tworzeniu nowych atrakcji. 

W rozwoju tego typu turystyki należy uwzględnić jeszcze jeden czynnik ma-
jący wpływ na decyzję turystów przy wyborze kierunku podróży, a mianowicie 
opinię mediów. Programy telewizyjne lub artykuły w prasie mogę zainteresować 
turystę lub zniechęcić do odwiedzania danego regionu. Obecnie także na Litwie 
3 E. Michota-Katulska, Kuchnia regionalna – konkurencyjny produkt turystyczny regionu, [w:] Turystyka 
i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, Warszawa  2006, s. 324. 
4 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, 2005, 15(1–2), s. 176. 
5 M. Jeznach, Kuchnia regionalna w marketingowej koncepcji produktu. Produkty marketingowe w roz-
woju lokalnym i regionalnym, „Prace Naukowe”, 2007, nr 41, s. 208. 
6 M. Milewska, A. Prączko, A. Stasiak, Podstawy gastronomii, Warszawa 2010, s. 296. 
7 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyk kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, 
s. 155. 
8 informacje pochodzą z Culinary tourism appendix, http://www.aglink.org/agbook/appendix.pdf, 
02.2010. 
9 A. Mikos von Rohrscheidt, dz. cyt., s. 156.
10 St. J. Page, J. Connell, Tourism: a Modern Synthesis, Toronto 2006, s. 51.
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coraz częściej jest wykorzystywana popularyzacja dziedzictwa kulinarnego po-
przez media. Powstają programy, w których ukazywana jest wyjątkowość regio-
nalna oraz różnorodność produktów dziedzictwa kulinarnego. Z tej możliwości 
jednakże korzysta niewielka liczba regionów. 

Niemniej jednak należy podkreślić, że promocja dziedzictwa kulinarnego 
jest dosyć trudnym wyzwaniem, a jedną z trudności, jakie napotyka populary-
zator, jest wybór odpowiednich produktów. Najczęściej są promowane potrawy 
z wiejskiego stołu (najtańszy wariant produkcji). Jednak gdy posiada się bogate 
i różnorodne dziedzictwo kulinarne, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Nieraz war-
to ponieść większe koszty produkcji i wykorzystać bardziej wyszukane produkty 
dziedzictwa kulinarnego (np. potrawy poszczególnych stanów społecznych). bo 
nie są to tylko potrawy, ale i tradycje panujące przy stołach magnackich oraz szla-
checkich (o nich zachowało się najwięcej informacji w źródłach historycznych), 
które mogą stać się interesującą atrakcją turystyczną. W promocji należy również 
wykorzystać lokalne produkty. Warto pamiętać, że Litwa jest krajem nadmorskim 
i posiada wiele dań z ryb, które z biegiem wieków stały się częścią dziedzictwa 
kulinarnego, szczególnie Pomorza. Warto także promować dania z dziczyzny, bo 
właśnie mięso dzikich zwierząt było bardzo często spożywane pośród dawnych 
mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Swoistym dziedzictwem kuli-
narnym Litwy są również dania pogańskie, które spożywano w czasie celebracji 
dawnych obrzędów. Ostatnio odradza się wiele tradycji powiązanych z dawnymi 
kultami bałtów. Odbywają się święta, podczas których przyrządzane są potrawy 
obrzędowe. Jednak takie imprezy są mało znane wśród turystów i produkty te do-
cierają do niewielkiej liczby odbiorców. Warto wspomnieć także i o specyficznym 
dziedzictwie, które obecnie cieszy się popularnością, szczególnie wśród młodych 
osób – o kuchni sowieckiej. 

Omawiając dziedzictwo kulinarne Litwy warto wspomnieć o trunkach, bo na-
poje alkoholowe od wieków były częścią stołów litewskich. One także różniły się 
w zależności od majętności pijącego. Jeden z najpopularniejszych trunków pitych 
w XVi do XViii wieku było piwo (w pierwszej połowie XVii wieku powstała 
Pieśń o piwie, której autorem jest Adam Władysławiusz)��. Jednak nie można za-
pomnieć i o miodzie pitnym oraz różnego rodzaju nalewkach. Trzeba wspomnieć 
o napojach produkowanych przez najstarszą na Litwie wytwórnię mocnych alko-
holi „Stumbras”, bo właśnie tam powstają „Trzy dziewiątki” (najczęściej naby-
wane przez turystów) oraz „Krupnik”, które ostatnio doczekały się wyjątkowego 
wyróżnienia (popularna nalewka oraz likier jako pierwsze na Litwie zdobyły sta-
tus dziedzictwa kulinarnego)�� oraz cieszą się największą popularnością turystów 
zagranicznych.

11 M. Ferenc, Czasy nowożytne, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do współczesności, red. 
A. Chwalba, Warszawa 2004, s. 153.
12 Trunki firmy „Stumbras” i status dziedzictwa kulinarnego: http://www.stumbras.eu/pl/news?item=372, 
01.2010. 
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Jak wynika z analizy, na Litwie istnieje pokaźny potencjał dziedzictwa kuli-
narnego, który należy wykorzystać do rozwoju turystyki kulinarnej. Jest to okazja, 
by stworzyć nowe atrakcje turystyczne, takie jak festiwale oraz święta regionalne 
i lokalne, w których największy nacisk byłby położony na promowanie regional-
nych produktów kulinarnych. Również w lokalach należy promować nie tylko 
popularne dania dziedzictwa kulinarnego, ale także przedstawić szerszą ofertę 
(np. potrawy szlacheckie, myśliwskie). Warto kontynuować tradycję „rolniczych 
ryneczków”��, na których mieszkańcy miast litewskich oraz turyści mogą nabyć 
regionalne produkty dziedzictwa kulinarnego Litwy. 

dziedzicTWo kulinarne liTWy W śWieTle akTóW praWnych

Odpowiedni sposób popularyzacji zapewniłby rozpoznawalność litewskim 
produktom dziedzictwa kulinarnego wśród turystów zagranicznych. Należy jed-
nak wskazać jedno z podstawowych utrudnień uniemożliwiających skuteczne 
promowanie. Mianowicie na Litwie nie zostało dotychczas określone, czym jest 
„dziedzictwo kulinarne”. W aktach prawnych dziedzictwo kulinarne jest wymie-
niane jako jeden z rodzajów narodowego dziedzictwa kulturowego, nie ma zaś 
osobnych dokumentów dotyczących jego ochrony. 

W 2007 roku Sejm zatwierdził ustawę dotyczącą ochrony oraz popularyza-
cji narodowego dziedzictwa kulturowego��. Warto także wspomnieć o Ustawie 
z 16 lipca 2008 roku, w której akcentuje się potrzebę stworzenia większej ilo-
ści miejsc, gdzie producenci mogliby sprzedawać własne wyroby dziedzictwa 
kulturowego. W tejże ustawie podkreśla się, że należy udzielać więcej uwagi 
aktom prawnym służącym ochronie dziedzictwa kulturowego oraz stworzyć sku-
teczniejszy sposób jego popularyzacji (nie wymieniono jednak tych sposobów). 
W ustawie wiele uwagi poświęca się również motywacji producentów, a mia-
nowicie zachęca się ich, by brali udział w targach oraz imprezach promujących 
dziedzictwo��. 

Należy wspomnieć o jeszcze jednym akcie prawnym dotyczącym dziedzi-
ctwa kulturowego, w którym większy nacisk położono na kryteria stosowane 
w odbiorze produktów. Wyróżniono następujące kryteria: historia, powstanie, 
technologia, czas istnienia produktu (produkowany nie krócej niż od 100 lat), 
technika produkcji (ręcznie lub wykorzystując dawne technologie), tradycyjne 

13 Na nich można kupić regionalne wyroby wyprodukowane przez małe firmy. Wiele z nich powstaje 
wedle dawnych technologii oraz posiadają logotyp dziedzictwa kulinarnego Litwy.
14 Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas, http://www.zum.lt/documents/tautunio_pa-
veldo_skyrius/Lietuvos%20respublikos%20Tautinio%20paveldo%20produktu%20%20istatymas.pdf, 
02.2010.
15 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 775 patvirtino ilgalaikę tautinio 
paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo strategiją ir Tautinio 
paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008–2015 metų programą, http://www.zum.lt/do-
cuments/tautunio_paveldo_skyrius/TautPaveldo-Progr-strategija.pdf, 02.2010.
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składniki oraz autentyczne przepisy��. Jak widzimy, produkt powinien spełniać 
wiele wymogów, aby mógł zostać uznany za dziedzictwo Litwy. 

Kolejnym dokumentem, w którym zajmowano się produktami kulinarnymi są 
listy produktów uznawanych za dziedzictwo kulturowe Litwy. Na liście znalazły 
się między innymi takie produkty jak: placki ziemniaczane, żołędziowa kawa, 
kastinis, cepeliny oraz wiele innych��. Zdaniem jej autorów tylko niewielka liczba 
produktów kulinarnych jest warta popularyzacji oraz nadania statusu narodowego 
dziedzictwa kulturowego Litwy. 

Odpowiednie akty prawne stworzyłyby możliwości popularyzacji naprawdę 
autentycznych produktów, które zaciekawiłyby turystów nie tylko krajowych, ale 
i zagranicznych do odwiedzania danego regionu. Większa ochrona prawna za-
pewniłaby oryginalność oraz jakość takich produktów. 

możliWości popularyzacJi produkTóW dziedzicTWa 
kulinarnego

Jeden ze sposobów popularyzowania produktów dziedzictwa kulinarnego na 
Litwie to uzyskanie certyfikatów, które gwarantują jakość produktu oraz są swo-
istym znakiem spostrzegawczym dla turystów. Obecnie wielu producentów na 
Litwie zwraca się do Ministerstwa Gospodarki o przyznanie im certyfikatu „Na-
rodowego dziedzictwa kulinarnego” (w ostatnich latach najczęściej ten certyfikat 
uzyskują producenci mlecznych produktów). Taki certyfikat oznacza, że produkt 
jest autentyczny oraz zasługuje na uwagę oraz popularyzację wśród turystów (na 
jarmarku Kaziukowym mają stoiska w lepszym miejscu oraz przyznaje się im 
pomoc finansową oraz wsparcie z UE). 

Kolejny sposób na promowanie swego produktu dziedzictwa kulinarnego to 
rejestracja na „Liście gwarantowanych produktów regionalnych i tradycyjnych”. 
Jest to lista rejestrująca elementy dziedzictwa kulturowego wsi. Warto zaznaczyć, 
że kindziuk to jedyny litewski produkt uznany przez Komisję Europejską. Jako 
produkt pochodzący z tej listy podlega on ochronie, a każdy producent kindziuka 
swój wyrób znakuje specjalnym unijnym symbolem albo napisem „gwarantowa-
ny produkt tradycyjny”��.

Warto również wspomnieć o „Liście tradycyjnych litewskich produktów” 
sporządzonej przez jedną z katedr Kowieńskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go (na liście znalazły się między innymi: ciemny chleb, kindziuk (skilandis), su-

16 Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašas, http://www.zum.lt/documents/isakymu-
priedai/080911-3D-498kriterijai.pdf, 02.2010.
17 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-562 „Dėl sertifikuotų 
tradicinių gaminių sąrašo patvirtinimo”, http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4480/, 02.2010.
18 informacje pochodzą ze strony internetowej: Kindziuk w rejestrze tradycyjnych wyrobów UE, http://
www.euractiv.pl/politykaregionalna/artykul/kindziuk-w-rejestrze-tradycyjnych-wyrobow-ue-001548, 
02.2010.
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szona i wędzona kiełbasa, suszony oraz pieczony twarogowy ser, masło, wędzona 
słonina, piernikowe grzybki, pierożki ze słoniną, kwas, sok brzozowy, sękacz, ser 
jabłkowy oraz wiele innych produktów)��. 

Jak wskazuje praktyka, wyróżnione produkty cieszą się zwiększonym zainte-
resowaniem ze strony turystów, a także miejscowych mieszkańców. 

popularyzacJa poprzez europeJską sieć regionalnego 
dziedzicTWa kulinarnego

Popularyzacją produktów dziedzictwa kulinarnego zajmuje się również Eu-
ropejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego�0. Misją sieci jest: „rozwi-
janie przedsiębiorstw, zaspokajanie potrzeb konsumentów, wzmacnianie regio-
nalnej tożsamości poprzez wspólny wysiłek promowania regionalnej żywności 
w Europie”��. Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ułatwia turystom 
oraz mieszkańcom nabycie regionalnej żywności. Dzięki jej działalności infor-
macyjnej (oficjalna witryna internetowa) turystom łatwiej dotrzeć do restauracji 
i sklepów sprzedających produkty dziedzictwa kulinarnego��. 

Dla regionów pojawia się możliwość dotarcia do potencjalnych klientów 
z całej Europy. Warto wyróżnić powody, dla których etnograficzne regiony Litwy 
powinny dołączyć do wyżej wymienionej sieci kulinarnej:

– konsumenci w całej Europie coraz bardziej interesują się żywnością pocho-
dzącą z konkretnych regionów, także istnieje coraz większe zapotrzebowanie na 
różnego typu regionalną żywność;

– bardzo popularna staje się turystyka kulinarna i kulturowa zainteresowana 
wyrobami regionalnymi – dla europejskich regionów bardzo ważne jest promo-
wanie i rozwój regionalnej specyfiki��.

Obecnie dwa regiony etnograficzne Litwy współpracują z Europejską Siecią 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego: Auksztota oraz Dzukija. To pozytyw-
nie wpłynęło na rozwój turystyki kulinarnej w tych regionach. Dzisiaj najwięcej 
szlaków kulinarnych prowadzi do miast Auksztoty. Także ich produkty kulinarne 
są najlepiej znane wśród turystów zagranicznych. Ta współpraca stworzyła ko-
rzystne warunki dla promocji lokalnej produkcji na szczeblu europejskim oraz 
na zwiększenie frekwencji turystycznej. Poprzez udział w Sieci (uczestniczenie 
19 informacje pochodzą z: Kulinarinis paveldas Lietuvoje: mažais žingsneliais judama į priekį, http://www.
selonija.lt/2009/06/09/kulinarinis-paveldas-lietuvoje-mazais-zingsneliais-judama-i-prieki/, 01.2010. 
20 Więcej informacji: http://www.culinary-heritage.com, 02.2010.
21 informacje pochodzą z: Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Dziedzictwo Kulinar-
ne. Warmia, Mazury, Powiśle, http://www.panorama-miast.com.pl/98/html/wojwarm1pol.htm, 02.2010.
22 informacje z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego: http://www.domwarminski.
pl/content/view/572/752, 02.2010.
23 informacje pochodzą z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Dziedzictwo 
Kulinarne. Warmia, Mazury, Powiśle, http://www.panorama-miast.com.pl/98/html/wojwarm1pol.htm, 
02.2010. 
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w tematycznych seminariach, warsztatach oraz spotkaniach z ekspertami) lokalni 
wytwórcy zyskali doświadczenie w promocji swych produktów. 

promocJa poprzez fundusz dziedzicTWa kulinarnego 
liTWy 

W ostatnich latach na Litwie można dostrzec zmianę stosunku do promocji 
regionalnej kuchni i tradycyjnych dań litewskich. W znacznym stopniu do popu-
laryzowania dziedzictwa kulinarnego na Litwie przyczynił się Fundusz Dziedzi-
ctwa Kulinarnego (założony 13 sierpnia 2001 roku). Jego podstawowym celem jest 
ochrona i pielęgnacja regionalnych produktów litewskich, tradycji kulinarnych oraz 
kontrola jakości��. Należy trochę miejsca poświęcić wspomnianemu Funduszowi 
i jego działalności. 

Jedna z jego funkcji to odbiór dań, które uzyskują logotyp dziedzictwa kulinar-
nego Litwy. Aby produkt został uznany za dziedzictwo kulinarne, jego składniki 
powinny być hodowane w regionie, w którym jest produkowany. Wielkie znaczenie 
ma także przepis i technika produkcji. Kandydat powinien mieć również udoku-
mentowaną historię. Producenci natomiast muszą posiadać doświadczenie w jego 
produkcji��. Powstający produkt kuchni regionalnej powinien być ściśle powiązany 
nie tylko z regionem, ale i z jego historią, kulturą oraz tradycjami. Dlatego produkty 
muszą przejść proces certyfikacji. Certyfikaty są gwarancją, że produkty powstał 
w sposób naturalny, potwierdzają więc również ich wysoką jakość i niepowtarzal-
ność��. Jeszcze jedna ważna funkcja „Funduszu Dziedzictwa Kulinarnego” to pro-
mocja wybranych produktów nie tylko wśród mieszkańców Litwy, ale i turystów.

Obecnie coraz więcej produktów kulinarnych na Litwie jest oznakowanych tym 
logotypem. W ten sposób łatwiej jest nabyć jakościowe produkty. 

promocJa produkTóW dziedzicTWa kulinarnego poprzez 
fesTiWale oraz śWięTa 

Atrakcyjność kulinarna regionu zależy od wielu czynników. Wpływ na nią ma 
między innymi: oryginalność kuchni oraz zróżnicowane tradycyjne receptury��. 
Tradycyjne potrawy są nieodłącznym elementem kultury regionu i dodają atrak-
cyjności ofertom turystycznym��. Litewskie święta tradycyjne i państwowe także 
24 S.S. Shenoy, Food tourism and the culinary tourist, 2005, s. 2.
25 C.M. Hall, R. Mitchell, L. Sharples, Consuming places: the role of food, wine and tourism in regional 
development, [w:] Food tourism around the world. Development, management and markets, Oxford 
2003, s. 58.
26 A. Sieczko, Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich. Produk-
ty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, „Prace Naukowe”, 2007, nr 41, s. 344. 
27 A. Kowalczyk, dz. cyt., s. 170. 
28 K. Żelazna, M. Woźniczko, Kuchnia regionalna jako atrakcja turystyki wiejskiej w województwie po-
morskim, [w:] Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, 
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nadają się do popularyzacji produktów dziedzictwa kulinarnego. Można też zor-
ganizować festiwale oraz święta kulinarne. 

Jeden z takich przykładów na Litwie to kiermasz Kaziukowy��. Tradycje 
kiermaszu sięgają początku XVii wieku. Od wieków przychodziły na nie tłu-
my ludzi, aby nabyć ciekawe przedmioty i wiejskie potrawy. Najbardziej lubiane 
kiermaszowe produkty to „Kaziukowe serce” oraz obwarzanki�0. Coraz częściej 
na targach pojawiają się produkty ze znakiem Funduszu Dziedzictwa Kulinarne-
go. Można nabyć: chleb, mięso, rybę, kwas oraz wiele innych wyrobów, wypro-
dukowanych wedle litewskich tradycyjnych przepisów. Jest to świetny sposób 
na reklamę oraz popularyzację. Kiermasz ten cieszy się popularnością nie tylko 
wśród mieszkańców Wilna, ale i turystów zagranicznych. 

Mniej znane święto, święto grzybów w Varenie, również promuje dziedzictwo 
kulinarne. Etnograficzny region Litwy Dzukija od dawna słynie z tradycyjnych 
potraw z grzybów. Dotychczas zachowało się wiele wytwarzanych w tradycyjny 
sposób dań posiadających udokumentowaną historię. To święto ma jednak cha-
rakter lokalny i brakuje mu reklamy na szerszą skalę. Szkoda, bo impreza ta, 
łącząca grzybobranie i degustacje tradycyjnych potraw, mogłaby stać się lubianą 
atrakcją turystyczną. 

Można byłoby przytoczyć i więcej przykładów, jednak pozostałe święta mają 
charakter lokalny. ich organizatorzy nie stawiają sobie za cel popularyzację swe-
go produktu turystycznego na szerszą skalę. 

popularyzacJa regionalnego dziedzicTWa kulinarnego 
poprzez Targi żyWnościoWe

Kolejnym sposobem popularyzacji regionalnych produktów dziedzictwa ku-
linarnego jest organizacja targów żywnościowych��. W krajach bałtyckich naj-
większe takiego typu targi odbywają się na Łotwie – Riga Food��. Niestety, na 
Litwie nie są organizowane. Targi żywnościowe pozostają więc niewykorzystaną 
szansą na promocję litewskich produktów kulinarnych, w tym także dziedzictwa 
kulinarnego. 

Warszawa 2006, s. 335. 
29 Kaziuko mugė – renginys, skirtas puoselėti ir pristatyti tautinio paveldo produktus, http://www.litfood.
lt/Lists/Publications/DispForm.aspx?iD=357&RootFolder=%2FLists%2FPublications%2FTautinis%20
paveldas%2FRenginiai, 02.2010.
30 L. Klimka, Kaziuko mugė seniau ir dabar, „Šiaurės Atėnai”, 2008, s. 883. 
31 A. Kowalczyk, dz. cyt., s. 177. 
32 V. Nosevičius, Kulinariniai maršrutai veda į Rygą, http://www.kelionesirpramogos.lt/?p=2568, 
01.2010. Na Łotwie wiele produktów jest oznaczonych znakiem The Growing Green in Latvia. Także 
Ryga należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kulinarnych Miast. Wszystko to pozytywnie wpły-
wa na popularyzację dziedzictwa kulinarnego oraz na rozwój turystyki kulinarnej. 
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Najbardziej znane targi odbywają się w berlinie pod nazwą Zielony tydzień 
(internationale Gruene Woche berlin). Są one organizowane od 1926 roku�� i sta-
nowią swoistą kulinarną podróż dookoła świata��. Od początku ich istnienia targi 
odwiedziło ponad 30 mln osób, nie tylko z Niemiec, ale i z całego świata��. Litwa 
natomiast uczestniczy w nich od 1991 roku. Jest to świetna okazja do promocji 
swej regionalnej produkcji kulinarnej. Należy jednak z żalem zaznaczyć, że pań-
stwu tak małemu jak Litwa dosyć trudno jest konkurować z krajami, w których 
od dawna promuje się dziedzictwo kulinarne. Niemniej jednak dobrany produkt 
dziedzictwa kulinarnego oraz odpowiedni sposób promocji pomaga pozytywnie 
wpłynąć na rozpoznawalność produktów litewskich na rynku europejskim. Małe 
państwa starają się zabłysnąć oryginalnością, akcentując swą narodową kulinarną 
wyjątkowość��. 

W tym roku w targach uczestniczyło sześć litewskich firm: Damsa (pro-
dukty mięsne oraz piwo Vilkmergės), pszczelarskie gospodarstwo Aloyzasa 
barkauskasa, Saimeta (promowała litewski chleb oraz sękacze), Ragutis, firma 
Antanasa Grigonisa, Verpstė. Stoisko Litwy wzorowane było na stylu archi-
tektonicznym dawnych karczm litewskich. Odwiedzający mieli okazję spróbo-
wać wielu produktów ze stołu litewskiego, między innymi: suszoną dziczyznę, 
kiełbasy, miód, słodkie sery oraz chleb. Reklamowany był także kindziuk (ski-
landis) jako najpopularniejszy produkt dziedzictwa kulinarnego��. Na targach 
wykorzystano zespół muzyki ludowej „Sutaras”��. Jego występ stworzył atmos-
ferę wsi litewskiej, a „bernelių užeiga” częstowała swych klientów daniami 
ze stołu litewskiego. Najpopularniejszymi daniami pozostawały cepeliny oraz 
chleb litewski��.

Jednak takich produktów mogłoby być o wiele więcej. Warto korzystać 
z możliwości promowania własnej kuchni tradycyjnej na tak wysokim szczeblu. 
Uczestnicząc w takich targach można zdobywać nowych klientów, którzy zacie-
kawieni poszczególnymi produktami dziedzictwa kulinarnego mogą zdecydować 
się na odwiedzenie Litwy. 

33 Europiečiams Lietuva siūlo skanauti skilandžio, http://www.balsas.lt/naujiena/370257/europieciams-
lietuva-siulo-skanauti-skilandzio, 02.2010.
34 Więcej informacji http://www.kontakty.org/2010/01/zielony-tydzien-czyli-grune-woche/, 02.2010. 
35 berlyno „Žaliąją savaitę” krizės vėjai aplenkia, http://www.valstietis.lt/Pradzia/Rubrikos/Zemes-ukis/
berlyno-Zaliaja-savaite-krizes-vejai-aplenkia, 02.2010.
36 berlyne šurmuliuoja „Žalioji savaitė”, http://www.delfi.lt/news/daily/country/berlyne-surmuliuoja-za-
lioji-savaite.d?id=28057833, 02.2010.
37 Tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Žalioji savaitė” – Lietuvos kulinarinis paveldas, http://www.lry-
tas.lt/-12635477121263444530-tarptautin%C4%97je-%C5%bEem%C4%97s-%C5%Abkio-parodoje-
%C5%bEalioji-savait%C4%97-lietuvos-kulinarinis-paveldas.htm, 02.2010. 
38 berlyne šurmuliuoja „Žalioji savaitė”, http://www.delfi.lt/news/daily/country/berlyne-surmuliuoja-za-
lioji-savaite.d?id=28057833, 02.2010.
39 berlyno „Žaliąją savaitę“ krizės vėjai aplenkia, http://www.valstietis.lt/Pradzia/Rubrikos/Zemes-ukis/
berlyno-Zaliaja-savaite-krizes-vejai-aplenkia, 02.2010.
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popularyzacJa dziedzicTWa kulinarnego poprzez muzea

Dziedzictwo kulinarne Litwy można popularyzować także poprzez muzea o te-
matyce kulinarnej, które mogą przyjmować różnorodną postać. Powstające muzea 
mogą reprezentować historię i współczesność lokalnej gastronomii, dziedzictwo 
i specyfikę kuchni narodowej czy regionalnej�0. Jak wskazują statystyki, turystom 
kulinarnym zależy nie tylko na spożywanych produktach, lecz interesują ich także 
placówki, w których można zapoznać się z historią kulinarną i technologiami pro-
dukcji��. Takich muzeów mogłoby powstawać więcej na Litwie. W kraju jednak 
kultura najczęściej bywa promowana poprzez tradycyjne muzea, z ekspozycjami 
oglądanymi przez szkło. W XXi wieku jednakże ta forma prezentacji zbiorów jest 
mało atrakcyjna, szczególnie dla często podróżujących turystów, mających okazję 
oglądać wiele innowacyjnych ekspozycji w muzeach Europy Zachodniej. 

Na Litwie brakuje placówek, w których w „żywy sposób” można byłoby za-
poznawać się kulinarnymi tradycjami. Należy tu wspomnieć o jednym z niewie-
lu muzeów, w których stosuje się nowe modele ekspozycji do prezentacji wielu 
ciekawych eksponatów dotyczących kuchni. Jest to Muzeum Dziedzictwa Kuli-
narnego Litwy w birštonasie, założone w 2008 roku przez kolekcjonera i przed-
siębiorcę Vaclovasa Kontrauskasa. W muzeum są eksponowane sztućce z okresu 
XVi–XX wieków, książki kucharskie oraz sprzęt gospodarczy wykorzystywa-
ny do produkcji pokarmów. Warto więcej uwagi poświęcić funkcji edukacyjnej 
pełnionej przez tę instytucję. W muzeum są organizowane degustacje, wykłady 
oraz edukacyjne programy (Dania z Auksztoty, Dania z Dzukiji, Dania Pomorza, 
Dania z Suwalszczyzny, Dania ze Żmudzi, Dania przodków, Dania Adwentowe, 
Wigilijne, Bożenarodzeniowe, Miód jako lek i pokarm, Lecznicze herbaty, Fiesta 
słoniny, Wielkanocne pisanki oraz wiele innych)��. 

Kolejny przykład promowania produktów dziedzictwa kulinarnego poprzez 
muzea to Muzeum Konia w Anykščiai. W nim odbywa się promocja i degustacja 
prawdziwego chleba litewskiego. Uroku wizycie dodaje miejsce, a mianowicie 
wiejska chata oraz autentyczna izba. Turyści mogą podczas ekskursji nie tylko 
samodzielnie upiec chleb, ale i zapoznać się z produkcją rozczynienia ciasta. Wy-
słuchują opowieści o dawnych przepisach oraz składnikach, które były dodawane 
dla uzyskania wyjątkowego aromatu oraz smaku chleba. Także obecnie przy pro-
dukcji pieczywa wykorzystywane są tam tylko naturalne produkty��.

Są to przykłady nielicznych interesujących muzeów kulinariów istniejących 
na Litwie. Tym wartościowym placówkom brakuje jednak reklamy. Mogłyby się 

40 A. Stasiak, Gastronomia jako produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo”, 2007, 11, s. 117. 
41 A. Kowalczyk, dz. cyt., s. 171. 
42 Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.muziejai.lt/birstonas/kulinarinio_paveldo_muz.
htm, 01.2010. 
43 Więcej informacji w artykule: b. Žuromskaitė, Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie, „Turystyka Kul-
turowa”, 2009, 12, s. 24–25. 
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one stać popularną atrakcją dla szerszej publiczności oraz przynosić większe do-
chody, które wykorzystano by do zwiększania kolekcji oraz stworzenia nowych 
atrakcji turystycznych. 

promocJa piWa oraz piWoWarsTWa na liTWie – pradaWne 
TradycJe obecnie 

Litewscy piwowarzy, kultywujący warzenie piwa wedle dawnych receptur, 
twierdzą, że dawne przepisy powoli zanikają. Gildia piwowarów dba o zacho-
wanie dawnych tradycji oraz stara się promować piwo jako unikatowy produkt 
dziedzictwa kulinarnego Litwy. Posiadają oni swój znak jakości: „Aprobowane 
przez gildię piwowarów Litwy”. Obecnie na Litwie jest około 70 piwowarów 
produkujących tradycyjne piwo litewskie. 

Historia piwowarstwa ma na Litwie stare tradycje. Piwo było warzone oraz 
spożywane od dawnych czasów. Początki piwowarstwa na Litwie sięgają Xi wie-
ku, lecz pierwsze informacje pochodzą z XVi wieku. Pierwszą Gildię piwowa-
rów w 1552 roku założył Zygmunt August��. był to napój najczęściej pity przez 
mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ciągu wieków zmieniały się 
sposoby produkcji piwa oraz różnorodność wykorzystywanych składników. 

Obecnie piwowarzy dokładają wszelkich starań, aby ożywić dawne sposoby 
warzenia piwa. Entuzjaści zbierają się na warsztatach piwowarskich w posiad-
łości w Kintai. biorą w nich także udział: etnolodzy, geolodzy, ceramicy, pro-
pagatorzy dawnej kuchni oraz miodu pitnego, piwowarzy oraz inni entuzjaści. 
Podczas tegorocznych warsztatów można było skosztować 10 rodzajów piwa. 
istniała możliwość zobaczenia, jak na otwartym ogniu warzono piwo oraz go-
towano dawne potrawy��. Poprzez zabawę i degustacje uczono historii piwo-
warstwa na Litwie oraz propagowano potrzebę zachowania i ochrony dawnych 
tradycji. 

Obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów promowania piwa na Li-
twie są szlaki kulinarne. Najbardziej znany wśród turystów prowadzi do biržai 
(birży), najsłynniejszego regionu piwowarstwa na Litwie. Pierwsze informacje 
o istniejącym tu browarze pochodzą z XVii wieku. Największą popularnością 
cieszy się „Piwny szlak”��. Jednak takich szlaków, bogatych w atrakcje i dodat-
kowe usługi, mogłoby powstać o wiele więcej. 

Specyficzną kategorię stanowią muzea poświęcone piwu. Właściwie wszyst-
kie wielkie browary posiadają ekspozycję prezentującą historię ich założenia, 
technologię produkcji piwa oraz najbardziej znane wyroby (butelki, etykiety, 

44 Lietuvos aludarių gildija rūpinsis amato tradicijų puoselėjimu, http://www.aludariai.eu/gildija, 
02.2010. 
45 Więcej informacji na stronie internetowej: http://tikrasalus.lt/2009/06/22/senovinio-alaus-ir-amatu-
dirbtuves-kintuose-ivyko/#more-1473, 01.2010. 
46 Więcej informacji: b. Žuromskaitė, dz. cyt., s. 25–26. 
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kapsle, kufle, podstawki, puszki itd.)��. Również w biržach w muzeum Sėla” jest 
możliwość zapoznania się z historią piwowarstwa regionu etnograficznego Au-
ksztoty. Odwiedzający oglądają ekspozycję „Dawne piwowarstwo”. Pełnoletni 
turyści biorą udział w edukacyjnym programie „Piwo Żaldokasa”. Przewodnicy 
zapoznają turystów z historią piwowarstwa, z urządzeniami stosowanymi do jego 
produkcji; istnieje także możliwość degustacji birżańskiego piwa z serem oraz 
chlebem. Atmosferę umila muzyka zespołu folklorystycznego��.

innym sposobem popularyzacji piwa litewskiego jest „Wieczór historii piwa 
litewskiego” z degustacją. impreza ta to świetna okazja do zapoznania się z piwem 
produkowanym w różnych regionach Litwy. Podczas udziału w „Wieczorze” tu-
ryści mogą zapoznać się z historią piwowarstwa. Wiele uwagi poświęca się tra-
dycjom picia piwa na Litwie. Fachowa opowieść przewodnika dodaje uroku temu 
zdarzeniu. Należy podkreślić, że inicjatorami oraz organizatorami wieczoru są 
eksperci od produkcji piwa. Podczas degustacji turyści mogą skosztować 10 ro-
dzajów piwa. Mogą się także zapoznać z browarami, które produkują najlepsze 
marki na Litwie. Wieczór ten jest również szansą do zapoznania się z tradycja-
mi litewskimi i z folklorem. Turyści uczestniczą w różnych zabawach��. Jest to 
świetna okazja, aby poprzez zabawę zdobyć nową informację. 

Kolejne muzeum promujące tradycje piwowarstwa na Litwie znajduje się 
w Utenie, w gospodarstwie turystyki wiejskiej Alaušynė”. Można tu zapoznać 
się z historią piwowarstwa tego regionu Litwy (przepisy, technologie). Odbywają 
się tu także degustacje, podczas których można nie tylko degustować piwo, ale 
i tradycyjne dania litewskie�0.

Jednym z najmniej wykorzystywanych sposobów promowania oraz popula-
ryzacji piwa są różnego rodzaju festyny i święta. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć o Oktoberfest��. Jest to jeden z najlepiej znanych przykładów promowania 
niemieckiego piwa. Także na Litwie od lat organizowany jest festiwal piwa „Trzy 
dni, trzy noce”. Jest to jednak święto krytykowane przez większość odwiedzają-
cych. brakuje mu ciekawego programu oraz dobrej organizacji. Festiwal „Trzy 
dni, trzy noce” pozostaje niewykorzystaną możliwością promocyjną. 

Piwosze, którzy interesują się tradycyjnym piwem, powinni odwiedzić „Dom 
piwa”��. W tym miejscu można nie tylko skosztować różnych rodzajów piwa��, 
47 A. Stasiak, dz. cyt., s. 117–118.
48 Więcej informacji: Edukacinė programa suaugusiems „Žaldoko alus” ekspozicijoje „Senoji aludarystė”, 
http://www.muziejai.lt/birzai/ed_zaldoko.htm, 06.02.2010.
49 Więcej informacji: Proginiai vakarai su degustacijomis, http://beertourism.lt/alus.php?id=visi, 
06.02.2010. 
50 „Utenos” aludarystės muziejus, http://www.utenainfo.lt/aludaryste.htm, 02.2010.
51 Oktoberfest jest największym świętem piwa na świecie, posiadającym dawne tradycje. Organizowany jest 
od prawie 200 lat. Do niemieckiego Monachium zjeżdżają się smakosze piwa z całego świata. Więcej infor-
macji: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/oktoberfest_2007_tam_sie_pije_piwo_44034.html, 02.2010. 
52 http://www.alausnamai.lt/alausnamai.php?id=renginiai, 02.2010.
53 Nie tylko litewskich, http://www.alausnamai.lt/alausnamai.php?id=alus. 
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ale także posłuchać wykładów o piwowarstwie na Litwie. Właściciele piwiarni 
promują i sprzedają produkcję małych browarów��. 

Ostatnio otwierane są sklepy, w których można nabyć „żywe” piwa, produ-
kowane przez małe browary. Większość z nich ma znak dziedzictwa kulinarnego 
Litwy. 

Tradycyjne piwo litewskie jest produktem drogim oraz wyróżniającym się 
odmiennym smakiem. Potrzebny jest odpowiedni turysta, który doceni smak oraz 
jest w stanie więcej zapłacić. Dzięki produkcji tradycyjnego piwa  zachowywane 
są dawne przepisy i tradycja picia piwa. Dawne zwyczaje piwowarskie populary-
zowane są również poprzez imprezy i festiwale.

W artykule przedstawiono tylko nieliczne przykłady popularyzowania piwa 
litewskiego. Większość placówek, gdzie realizowane są programy edukacyjne 
oraz degustacje, jest chętnie odwiedzana przez turystów. Są to jednak produkty 
dosyć długo istniejące na rynku, które należy rozwijać i urozmaicić. Warto zorga-
nizować festiwal na przykładzie Oktoberfest. Mogłaby to być impreza lubiana nie 
tylko przez sąsiadów, ale i turystów z odleglejszych krajów Europy i nie tylko. 

podsumoWanie

Obecnie turystyka kulinarna na Litwie jest dopiero w początkowym sta-
dium swojego rozwoju. Także w literaturze przedmiotu ten temat nie jest jesz-
cze badany. Wskazuje na to wydany 2009 roku słownik terminów turystycznych, 
w którym nie zdefiniowano, czym jest turystyka kulinarna na Liwie. Została ona 
jedynie wymieniona wśród innych rodzajów turystyki kulturowej��. Ten problem 
uwidacznia się także przy analizie aktów prawnych. Potrzeba stworzenia odpo-
wiednich regulacji prawnych jest szczególnie pilna, gdyż produkty dziedzictwa 
kulinarnego szczególnie nadają się do promocji turystyki wiejskiej oraz agrotu-
rystyki��. Tradycyjne produkty można wykorzystać jako atrakcję turystyczną lub 
doskonałą formę promocji obszaru (możliwość zachowania mało rentownych, 
pracochłonnych sposobów produkcji wyrobów regionalnych)��. Produkty dzie-
dzictwa kulinarnego są szansą dla małych wiejskich społeczności. Opatrzone 
odpowiednim znakiem jakości, świetnie się sprzedają nie tylko na rynkach lo-
kalnych, lecz także w regionalnych dużych sklepach��. Dowodzą tego istniejące 
logotypy, którymi są oznakowane niektóre litewskie produkty. Po ich uzyskaniu 
popularność produktu wśród turystów wzrasta. Także warto pamiętać, że pro-

54 „Alausnamai – ne tik aludė”, http://www.diena.lt/dienrastis/miestas/-alaus-namai-ne-tik-alude-201720, 
02.2010.
55 Aiškinamasis turizmo žodynas, Vilnius 2009, s. 51.  
56 E. Michota-Katulska, dz. cyt., s. 328. 
57 A. Stasiak, dz. cyt., s. 109. 
58 A. Sieczko, dz. cyt. 
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dukty lokalne czy regionalne mają pełną wartość i są atrakcyjne, gdy stanowią 
integralny element produktu turystycznego��. 

Należy również podkreślić, że zaangażowanie w produkcję i popularyzację 
regionalnych produktów kulinarnych wzmacnia  tożsamość regionalną�0. Ochro-
na tradycyjnych produktów regionalnych wpływa także na zwiększenie atrakcyj-
ności turystycznej obszarów wiejskich��.

Aby produkt zaistniał na rynku i zaciekawił potencjalnych odbiorców, na-
leży zadbać o jego jakość oraz autentyczność. Zasady przyznawania certyfikatu 
dziedzictwa kulinarnego są bardzo surowe, jednak jego uzyskanie może znaczą-
co zwiększyć zainteresowanie produktem. Należy podkreślić, że status dziedzi-
ctwa kulinarnego jest nadawany przez fundusz jedynie wyrobom produkowanym 
z naturalnych surowców w oparciu o tradycyjne technologie oraz autentyczne 
receptury. Autentyczność potrawy musi potwierdzić Centrum Kultury Ludowej 
Litwy. 

Niemniej jednak ważne jest nie tylko uznanie produktów za dziedzictwo kuli-
narne, ale i jego popularyzacja. bez odpowiednio opracowanych planów i strategii 
produkt może zostać niedostrzeżony. Właśnie dlatego nie należy wykorzystywać 
jedynie tradycyjnych metod popularyzacji dziedzictwa kulinarnego, lecz trzeba 
poszukiwać nowych, innowacyjnych sposobów przyciągnięcia uwagi turystów. 
Do promocji dziedzictwa kulinarnego Litwy powinno się wykorzystywać bar-
dziej różnorodne potrawy. Warto także wykorzystać dawne przepisy, które zacho-
wały się w muzeach, centrach kultury ludowej oraz archiwach��. Nowe festiwale 
o tematyce kulinarnej uczyniłyby region bardziej atrakcyjnym oraz zwiększyłyby 
jego popularność wśród turystów, szczególnie zagranicznych. inne etnograficz-
ne regiony Litwy powinny wykorzystać doświadczenie Auksztoty i w podobny 
sposób popularyzować swe produkty dziedzictwa kulinarnego (np. szlaki, muzea 
kulinarne).

Przed nami jeszcze daleka droga do przebycia, zanim litewskie produkty ku-
linarne staną się znane i lubiane wśród mieszkańców Europy i nie tylko. 

59 M. Jeznach, dz. cyt., s. 209. 
60 K. Żelazna, M. Woźniczko, dz. cyt., s. 335. 
61 A. Jęczmyk, N. Tworek, Wpływ produktów regionalnych na atrakcyjność turystyczną obszarów wiej-
skich. Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, „Roczniki Naukowe”, 2009, 11 (4), 
s. 129. 
62 Więcej informacji: http://www.sekunde.lt/content.php?p=read&tid=40963, 01.2010.  
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absTracT

Promotion possibilities for Lithuanian culinary heritage

Culinary heritage makes up an important part of national culture that has 
a positive impact on the development of tourism in various regions. Steady de-
velopment of culinary tourism can become an additional source of income and 
a means of attracting more tourists. However, in order to achieve the set objec-
tives, it is necessary to promote products of culinary heritage properly. it is quite 
a challenge because ethnographic regions of Lithuania possess a wealth of culi-
nary heritage and therefore selection of products often poses a problem.

Promotion of well-known products is currently given most attention in Lithua-
nia. Moreover, traditional methods of promotion are used. However, in the 21st cen-
tury, when tourists’ tastes and motives are changing, it is becoming more and more 
difficult to reach them and get them interested in our products in a traditional way.

The analysis of methods used to promote culinary heritage in Lithuania shows 
that culinary trails and museums prevail, yet these methods for getting to know 
Lithuanian regional cuisines are not numerous and they all lead to Aukštaitija. 
Another way of promotion is membership of the European Network of Regional 
Culinary Heritage – it is a characteristic sign helping tourists recognise quality 
products of culinary heritage – or Lithuanian Culinary Heritage Foundation – cer-
tificates obtained from this foundation help tourists recognise quality culinary 
products. Our analysis reveals that beer is currently the best promoted product of 
Lithuanian culinary heritage. One can get acquainted with this product not only 
by tasting it, but also through museums and trails.

These are only firsts steps taken towards the development of culinary tourism 
and promotion of Lithuanian culinary heritage products. it is necessary to search 
for new possibilities to promote exceptional qualities of our cuisine on the Euro-
pean market.
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Magdalena Woźniczko
Dominik Orłowski
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

poTencJał TurysTyczny oraz lokalne specJały 
kulinarne i ich mieJsce W TurysTyce bornholmu

WsTęp

bornholm to mała duńska wyspa położona na Morzu bałtyckim między Pol-
ską i Szwecją. Oddalona o niecałe 100 km na północ od polskiego wybrzeża� 
stanowi jeden z cenniejszych krajobrazowo i kulturowo obszarów w Skandyna-
wii. bogactwo atrakcji turystycznych na wyspie przyciąga corocznie, zwłaszcza 
w okresie wiosenno-letnim, tysiące turystów spragnionych wypoczynku w ciszy, 
spokoju i w bezpośrednim kontakcie z naturą. Obszar ten charakteryzuje się ła-
godnym klimatem�. Lato i jesień pojawiają się tam z prawie trzytygodniowym 
opóźnieniem w stosunku do reszty Danii. Pełnia lata następuje dopiero w lipcu, 
ale w zamian na ciepłe dni można tam liczyć prawie do końca września.

Na północy bornholmu znajdują się majestatyczne klify wraz z największymi 
w Skandynawii ruinami średniowiecznego zamku Hammershus. W centrum wy-
spy położony jest las Almindingen, jeden z trzech największych kompleksów leś-
nych w Danii. Teren ten stanowi doskonałe miejsce na piesze wycieczki pomiędzy 
starymi drzewami bukowymi, dzikimi partiami skał i leśnymi małymi jeziorami, 
a jeden z traktów prowadzi na najwyższe na wyspie wzniesienie – Rytterknægten 
(163 m n.p.m.). Wytyczone szlaki turystyczne wiodą dookoła wyspy�.

Wschodnia strona bornholmu charakteryzuje się malowniczymi miasteczka-
mi położonymi nad brzegiem morza, południe wyspy natomiast jest prawdziwym 
rajem dla amatorów plażowania, gdyż od balki do Dueodde ciągną się kilometry 
piaszczystych plaż. Dzięki nadzwyczaj drobnemu i białemu piaskowi� – efektowi 
wcześniejszego zniszczenia przez erozję morską podłoża zbudowanego z born-
holmskiego piaskowca – zaliczane są do najatrakcyjniejszych w Europie. Sze-

1 bornholm położony jest 37 km na południe od wybrzeży Szwecji, 88 km na północ od wybrzeża Nie-
miec, 135 km na wschód od najbliższego odcinka duńskiego wybrzeża, 145 km od Kopenhagi.
2 Klimat na bornholmie jest łagodny, o dużej wilgotności powietrza. Najcieplejszym miesiącem jest li-
piec ze średnią temperaturą 17°C, a najzimniejszym styczeń. Jednak mimo położenia bornholmu w pół-
nocnej, chłodniejszej części Europy, zimy są tam łagodne. Charakterystycznym elementem klimatu wy-
spy jest niewielka ilość opadów. 
3 Trasę wyznaczają specjalne tablice z napisem Kyststi, które zazwyczaj podają kierunek i odległość do 
najbliższej miejscowości.
4 Niegdyś piasek był stosowany do napełniania klepsydr  i suszenia atramentu.



rokim plażom towarzyszą wały ruchomych wydm, dochodzących do kilkunastu 
metrów wysokości�.

bornholm jest także miejscem dla turystów preferujących aktywne formy spę-
dzania czasu wolnego, a zwłaszcza dla osób uprawiających turystykę rowerową. 
Mogą oni wybrać się na wycieczkę wokół wyspy, korzystając z około 230 kilome-
trów ścieżek rowerowych, które przecinają wyspę wzdłuż i wszerz. Umożliwiają 
one dotarcie do najbardziej urokliwych zakątków bornholmu�. Niespotykanie 
rozwinięta sieć szlaków rowerowych o doskonałej nawierzchni stawia wyspę na 
czołowym miejscu w Europie pod względem przystosowania do tej formy ak-
tywnego wypoczynku�. istniejąca sieć bornholmskich wypożyczalni rowerowych 
przy niektórych polach kempingowych, ośrodkach wypoczynkowych, sklepach 
rowerowych bądź funkcjonujących samodzielnie sprawia, że brak własnego ro-
weru nie jest problemem.

Na wyspie można poznać wiele lokalnych smaków. W miejscowych wędzar-
niach turyści mają okazję skosztować wędzonych śledzi, łososia, makreli, krewe-
tek, małży itp. Oprócz ryb i owoców morza, osoby odwiedzające bornholm mogą 
spróbować między innymi lokalnie wytwarzanych: landrynek, karmelków, sło-
dyczy lukrecjowych, czekolady, lodów, wina, smakowych piw, akvavitu, ciastek 
czy miodu. Nie tylko turyści i mieszkańcy wyspy doceniają wysoką jakość wielu 
lokalnych wyrobów, gdyż bornholmskie produkty żywnościowe eksportowane są 
do wielu krajów na świecie�.

Celem artykułu jest przedstawienie bornholmskich specjałów żywnościowych 
jako atrakcji turystycznej wyspy oraz ukazanie ich wykorzystania w turystyce ku-
linarnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów wytwarzanych na niewielką 
skalę przez miejscowych producentów należących do Europejskiej Sieci Regio-
nalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

poTencJał TurysTyczny bornholmu

M. Jakubowski opisał bornholm jako jeden z najciekawszych obszarów tu-
rystycznych w Europie�. Zawdzięcza to ciekawej historii, wspaniałej przyrodzie, 
rozwiniętemu rzemiosłu, rozbudowanej sieci dróg rowerowych oraz dogodnej ko-
munikacji. „Majorka Północy”, „rowerowy raj”, „wyspa artystów”, „Skandynawia 
w pigułce” czy „wyspa spełnionych marzeń” (po duńsku Oplevelsesøen, po ang. 
Island of Adventure) – to tylko kilka z określeń przypisywanych wyspie. bornholm 
to również doskonała infrastruktura turystyczna, pola golfowe oraz bogate zaple-

5 M. Jakubowski, Bornholm, Szczecin 2006/2007, s. 6–9.
6 www.bornholm.pl/rowery.htm, 30.12.2009.
7 W latach 80. wybudowano na bornholmie zespół dróg rowerowych, które są stale modernizowane.
8 C. Sonne, Bornholm – zupełnie inny świat, Rønne 2008, s. 14.
9 Przewodnik „bornholm” dostępny na stronie: www.baltic-travel.com.
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cze hotelowe i gastronomiczne�0. Poza turystyką, do głównych zajęć ludności�� 
zalicza się: rolnictwo, rybołówstwo i przemysł spożywczy. Wciąż dość duże zna-
czenie ma wydobycie granitu i glinek kaolinowych, wykorzystywanych zarówno 
w przemyśle, jak i przez mieszkających na wyspie wielu artystów-ceramików. 

bornholm, położony w północnej części Europy, ze względu na duże nasło-
necznienie jest swoistym ewenementem, jeśli chodzi o Skandynawię, gdyż na 
wyspie panuje mikroklimat sprzyjający rozwojowi ciepłolubnych roślin połu-
dniowych, takich jak figi��. Popularne są także drzewa brzoskwiniowe, morwy 
i malwy. biorąc pod uwagę oryginalną roślinność, sporą atrakcję przyrodniczą 
stanowią drzewa Araukarii (igława), które charakteryzują się bardzo grubymi 
igłami oraz szyszkami (fot. 1.). 

Ponad 20% powierzchni bornholmu zajmują lasy, a największy z nich, wspo-
mniany wcześniej Almindingen, zajmuje powierzchnię ponad 2 000 ha. Cieka-
wostką jest fakt, że obszar ten został niemal całkowicie sztucznie zalesiony. Pier-
wotną formę lasu wykarczowali mieszkańcy, którzy wykorzystywali drewno jako 
materiał opałowy. W 1800 roku H. Romer postanowił ponownie zalesić ten teren 
10 www.bornholm.net.pl, 30.12.2009.
11 Na bornholmie mieszka ok. 43 000 stałych mieszkańców, skupionych głównie w 6 miastach (z których 
Rønne jest największe).
12 Figi rosną niemal w każdym przydomowym ogrodzie na wyspie.

Fot. 1. Drzewo Araukarii (igława)

Źródło: zbiory własne.
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i uchronić las przed dalszą dewastacją. Rozpoczął tworzenie nowego kompleksu 
leśnego, w którym przeważają drzewa iglaste – świerki, sosny i jodły. Występują 
również graby, buki oraz dęby. Las został otoczony murem, który miał stanowić 
ochronę dla młodych drzew nie tylko przed ludźmi, ale również przed zwierzę-
tami. Pozostałości po pierwotnych lasach występują jedynie w strefie brzegowej, 
gdzie rosną lipy, klony, dęby, buki, jesiony, czeremchy, olchy oraz wiązy, a towa-
rzyszą im bujne zarośla krzewów leszczyny, wiciokrzewu, bluszczu i ogromne 
ilości krzewów jeżynowych��.

bornholm słynie z wędzonych śledzi (fot. 2.), tak więc drewno z drzew rosną-
cych na wyspie jest wykorzystane w procesie wędzenia – głównie drewno olcho-
we. Jednak prawdziwym skarbem bornholmskich lasów są grzyby i owoce leśne 
(jagody, jeżyny). Urodzaj grzybów zyskał sławę wśród turystów, którzy na urlop 
przyjeżdżają właśnie na grzybobranie.

Północna część bornholmu, a w szczególności skaliste podłoże masywu 
Hammeren i okolice zamku Hammershus, stanowią atrakcję przyrodniczą głów-
nie ze względu na rozległe wrzosowiska, które tworzą kolorowe dywany, po-
między którymi zlokalizowane są wąskie ścieżki ułatwiające turystom podziwia-
nie widoków. Tę atrakcję florystyczną wyspy urozmaicają zagajniki jałowców 
i skarłowaciałe dęby. Niektóre z drzew porastających nadbrzeżne urwiska mają 
fantazyjnie wygięte konary, świadczące o ogromnej sile wiatrów stale nawiedza-
jących tę część bornholmu.

13 M. Jakubowski, dz. cyt., s. 11; www.bornholm.modos.pl; www.bornholm.pl/natura.htm, 30.12.2009.

Fot. 2. bornholmery 

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-29-767.html, 30.12.2009.

356 Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski 



Wyspa znana jest również z ciekawej fauny. Szczególną atrakcją turystyczną 
są rezerwaty ornitologiczne przyciągające amatorów obserwowania ptaków mor-
skich, które znajdują tam doskonałe warunki środowiskowe��. Jeden z rezerwatów 
– Hundsemyre, położony przy ścieżce rowerowej prowadzącej z Nexø do balki, 
stanowi siedlisko ptaków wodnych. Największym rezerwatem ornitologicznym 
jest Græsholm��, należący do archipelagu Ertholmene, gdzie swoje gniazda mają 
między innymi edredony, alki i nurzyki��. bornholm znany jest także z licznej 
populacji żab, a zwłaszcza rzekotek. Aż połowa tych zamieszkujących Danię pła-
zów znajduje się właśnie tam. Do często spotykanych na wyspie zwierząt należą: 
sarny, zające i jeże.

Wody morskie oblewające bornholm obfitują w śledzie, dorsze, łososie i pstrą-
gi morskie. Stanowią one magnes dla miłośników wędkarstwa morskiego, które 
jest tam jedną z popularniejszych form turystyki aktywnej. Wyspa cieszy się spo-
rym zainteresowaniem wędkarzy z Danii, Niemiec, Szwecji, a także coraz częściej 
odwiedzają ją polscy amatorzy wędkowania. Co roku odbywają się tam zawody 
trollingowe, które budzą wielkie emocje wśród ich uczestników. Wędkarze mogą 
skorzystać z oferty ośrodków trollingowych lub wziąć udział w połowach dorszy 
z kutrów rybackich. Największą atrakcją są łososiowe połowy trollingowe��.

Aktywny wypoczynek na wyspie zapewnia także wspinaczka skałkowa, nur-
kowanie, windsurfing, kajakarstwo morskie, jazda konna i golf. bornholm jest 
jedynym obszarem w Danii nadającym się do wspinaczki skałkowej��. Miłośnicy 
nurkowania mają możliwość w wodach morskich z dużą przezroczystością obej-
rzeć wraki statków na skalistym dnie. Mogą również uczestniczyć w szkoleniach 
odbywających się w wodach słodkich w zbiornikach będących pozostałościami po 
kopalniach granitu, węgla czy gliny. Przybrzeżne wody morskie stanowią dosko-
nały obszar do uprawiania windsurfingu. Stale wiejące wiatry, czysta woda i pła-
skie, piaszczyste plaże stwarzają wymarzone warunki do nauki pływania na desce 
i doskonalenia już zdobytych umiejętności��. Na wodach wokół bornholmu można 
popływać morskimi kajakami. Na wyspie działa kilka małych stadnin koni, oferu-
jących przejażdżki po wyznaczonych drogach�0. Dużą atrakcją dla najmłodszych 
kandydatów na dżokejów są łagodne koniki islandzkie. bornholmskie pola golfowe 
z 18 dołkami są znane w całej Danii i ściągają setki zawodników na organizowane 

14 Miłośnicy ornitologii przebywają na bornholmie głównie wiosną, by podglądać ptaki w czasie sezo-
nowych migracji.
15 Jedno z większych tego typu miejsc w Danii.
16 www.bornholm.modos.pl, 30.12.2009.
17 M. Jakubowski, dz. cyt., s. 112.
18 Na bornholmie powstała najstarsza i największa w kraju szkoła wspinaczkowa Klatret Centret 
w Hasle.
19 Najlepsze odcinki wybrzeża sprzyjające surferom to okolice balki i Dueodde. balka stanowi centrum 
windsurfingowe bornholmu i działa tam szkoła windsurfingu.
20 Szlaki konne są tam równie gęste jak drogi rowerowe.
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tam zawody. Skały i pofałdowany teren tworzą nie tylko malowniczą scenerię zma-
gań, ale również stanowią wyzwanie dla umiejętności zawodników��.

Wyspa nie posiada wielu jezior. Większość z nich to małe zbiorniki polodow-
cowe. Największym z nich jest Hammersø (fot. 3.), leżący w dolinie oddzielającej 
masyw Hammeren od reszty wyspy. Jest jednocześnie jedynym jeziorem w Da-
nii o charakterze górskim. Natomiast bardzo liczne na wyspie są bagna i małe, 
płytkie, sztuczne jeziora, które znajdują się zarówno na obszarach otwartych, jak 
i zalesionych. Powstały one w dawnych odkrywkach górniczych. Przykładami są 
Opalsø (fot. 3), powstałe na terenie dawnego kamieniołomu granitu w masywie 
Hammeren, Rubinsø – dawna odkrywka węgla w pobliżu Hasle, czy Smaragdsø 
i Safirsø – zbiorniki w odkrywkach gliny w okolicach Muleby. Jeziora, sadzawki 
i bagna są siedliskiem różnorodnych, często rzadkich organizmów��.

Ta niewielka duńska wyspa wyróżnia się wieloma atrakcjami turystyczny-
mi, które zlokalizowane są głównie na wybrzeżu. Zalicza się do nich przede 
wszystkim��:

• Melstedgård Landbrugsmuseum w Melsted koło Gudhjem – Muzeum Wsi 
bornholmskiej („skansen”), na terenie którego znajdują się historyczne zabudo-
wania wiejskie z XViii–XiX wieku: budynki mieszkalne i gospodarcze (m.in. 
owczarnia, stajnia, wozownia, obora, drewutnia, stodoła) z oryginalnym wyposa-

21 M. Jakubowski, dz. cyt., s. 111–112.
22 Tamże, s. 11.
23 www.bornholmsattraktioner.dk, 30.12.2009.

Fot. 3. Jeziora Hammersø i Opalsø 

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-47-1298.html, 30.12.2009.
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żeniem oraz zwierzęta typowe dla wiejskiego gospodarstwa. Zebrane są tam stare 
maszyny rolnicze i liczne pamiątki związane z codziennym życiem mieszkańców 
wsi bornholmskiej. Życie muzeum i prezentowane wystawy dostosowane są do 
zmieniających się pór roku. W części mieszkalnej w sezonie codziennie są goto-
wane, a potem przeznaczone do degustacji dawne bornholmskie potrawy. Odby-
wają się tam również pokazy prac polowych (np. pielenie, sadzenie roślin, sia-
nie nasion czy zbieranie zbóż sierpem bądź kosą), gospodarskich (np. karmienie 
i dojenie zwierząt) i domowych (np. w kuchni ucieranie musztardy czy wypalanie 
kawy). Organizowanych jest tam wiele imprez�� oraz atrakcji turystycznych dla 
dzieci i dorosłych, w tym nauka lokalnych tańców ludowych. Na terenie muzeum 
znajduje się sklep z bornholmskimi, tradycyjnymi produktami żywnościowymi 
wytwarzanymi na miejscu��;

• Erichsens Gård w Rønne to muzeum kryjące historię romantycznej miłości 
w murach starego domu pochodzącego z 1806 roku (przebudowanego w latach 
1830–1840)��, otoczonego ogrodem pełnym malw. Erichsens Gård jest posiad-
łością kupiecką prezentującą doskonale zachowane wnętrza (m.in. salon, sypial-
nia, pokój dzienny, jadalnia, spiżarnia) wraz z kompletnym wyposażeniem z XiX 
stulecia. Do zwiedzania udostępniona jest również czynna kuchnia z tego okre-
su, w której odbywają się codziennie pokazy ucierania musztardy z gorczycy. 
W ciągu sezonu zarówno w domu, jak i ogrodzie odbywa się wiele imprez kul-
turalnych i różnego rodzaju pokazów związanych z gospodarstwem domowym 
oraz ogrodnictwem. W październiku, w każdy wtorek odbywa się tam degustacja 
tradycyjnych potraw, przyrządzonych na otwartym palenisku, na przykład ciaste-
czek z kleiku (palthæsta), solonego, smażonego śledzia (salstegt sild), kleiku na 
pęczaku (sødergrød), dawnych precelków kminkowych, wafli czy bornholmskie-
go słodkiego chleba pszennego. Usytuowany jest tam również mały sklep, gdzie 
można kupić między innymi wytwarzaną na miejscu musztardę i konfiturę czy 
wyroby ceramiczne bornholmskiej Fabryki Ceramiki Hjorths��;

• Muzeum Ceramiki (Hjorths Fabrik – Keramikmuseum) w Rønne, mieszczą-
ce się w zabytkowej fabryce ceramiki Hjorth z 1859 roku. Muzeum prezentuje hi-
storię rzemiosła artystycznego wyspy, wystawy okresowe oraz czynne warsztaty 

24 Do przykładowych imprez odbywających się na terenie „skansenu”, związanych z tradycyjnym prze-
twórstwem żywności, zaliczyć można: w maju – pieczenie solonych śledzi nad żarem starej kuchni węglo-
wej; w czerwcu – pieczenie chleba pszennego w dużym piecu chlebowym, dzień targowy, wyrób wódek; 
w lipcu – przetwórstwo owoców (porzeczki, rabarbar, agrest, dziki czarny bez) i wyrób nalewek; w sierp-
niu – warzenie piwa; we wrześniu – marynowanie dyni, ogórków i buraków; w październiku – zarzynanie, 
skubanie i gotowanie rosołu z kury, tydzień świniobicia (ubój jagnięcia, ubój świni, rozbiór świni, przygo-
towanie potraw z mięsa, np. rolada mięsna, kaszanka), wykopki – droga ziemniaków z ziemi na stół. 
25 M. Jakubowski, dz. cyt., s. 63; www.bornholmsmuseum.dk/Polsk/melsted.html, 30.12.2009.
26 W 1838 roku mieszkał w tym domu prokurator Erichsen ze swoją rodziną. Jedna z jego córek była 
pierwszą żoną poety i malarza H. Drachmanna, a jeden z synów poślubił siostrę malarza Kristiana Zart-
manna. W 1950 roku dom przejęło Muzeum bornholmu.
27 www.bornholmsmuseum.dk/Polsk/erichs.html, 30.12.2009.
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zatrudnionych tam artystów-ceramików. Ponadto znajdują się tam ekspozycje tra-
dycyjnych bornholmskich żółtych fajansów oraz wyrobów bornholmskich firm, 
jak Søholm, Michael Andersen i innych. W muzealnym sklepie turyści mogą za-
kupić gotowe wyroby ceramiczne wyprodukowane w fabryce;

• bornholms Sommerfuglepark (bornholms Sommerfuglepark og Tropeland) 
w Nexø jest tropikalnym parkiem motyli i egzotycznej roślinności. W hali wol-
nych lotów można podziwiać wielobarwne motyle tropikalne (fot. 4.) oraz poznać 
ich cykl rozwojowy od jajeczka, przez żerujące na liściach larwy i poczwarki za-
mknięte w różnokształtnych kokonach, po dorosłe owady. Osobną atrakcję parku 
stanowią tropikalne mrówki nieustannie transportujące duże fragmenty liści do 
swojego mrowiska. W morwowej szklarni można się wiele dowiedzieć na temat 
życia jedwabników i historii jedwabiu. Na zewnątrz znajduje się ogród pełen 
kwiatów, które przyciągają bornholmskie motyle. Może on stanowić inspirację 
dla turystów, którzy pragną stworzyć raj dla motyli w swoim własnym ogrodzie;

• Joboland koło Svaneke – największy Park Rozrywki i Ogród Zoologiczny 
na wyspie, w którym park wodny o powierzchni 6 000 m2 stanowi główną atrak-
cję turystyczną. Oprócz basenów znajduje się tam 5 zjeżdżalni i 125-metrowa 
rwąca rzeka, którą pokonuje się na gumowych kołach. Jest także Park Wodny dla 
dzieci, wyposażony w małe zjeżdżalnie wykonane z miękkiego materiału, a woda 
w basenach jest podgrzewana do temperatury min. 220 C. Joboland to także karu-
zele, kolejka górska, tor przeszkód, dmuchane skocznie, rury-zjeżdżalnie, mini-
golf, bowling i ściana wspinaczkowa. W centralnym punkcie Jobolandu odbywa 
się pokaz sztuki magicznej w wykonaniu iluzjonisty. W Ogrodzie Zoologicznym 

Fot. 4. Motyle w hali wolnych lotów w Nexø

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-30-777.html, 30.12.2009.
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dzieci mogą zobaczyć i poznać wiele ciekawych zwierząt, między innymi lamy, 
osły, kozy oraz różne gatunki małp i ptaków;

• Naturbornholm w Aakirkeby – multimedialne centrum przyrodniczo-edu-
kacyjne poświęcone historii i przyrodzie wyspy, oferujące między innymi: podróż 
w maszynie czasu, przeskok w historii Ziemi przez 1 200 milionów lat, symulację 
trzęsienia ziemi. Obiekt ten jest wszechstronnie przygotowany na odwiedziny 
rodzin z małymi dziećmi, młodzieży i dorosłych, a także grup zorganizowanych 
oraz wycieczek szkolnych;

• Hammershus koło Allinge – to jedna z największych ruin warowni średnio-
wiecznej w Europie Północnej (fot. 5.). Przez ponad 500 lat w zamku�� i wokół 
niego rozgrywały się najkrwawsze sceny z historii wyspy. Zwiedzający mogą do-
świadczyć niezapomnianej atmosfery tego miejsca, podziwiać wspaniałe widoki, 
a latem wybrać się na wieczorną wycieczkę z przewodnikiem w świetle pochod-
ni, aby posłuchać mnóstwo mrożących krew w żyłach historii z dziejów zamku;

• bornholms Middelaldercenter koło Østerlars – jest to centrum średniowiecz-
ne, które stanowi drobiazgową rekonstrukcję życia codziennego na bornholmie. 
Z położonego na wzgórzu i otoczonego palisadą dworu szlacheckiego roztacza 
się rozległy widok na okoliczne tereny. Zwiedzający mają okazję samodzielnie 
wykonać wiele czynności w budynkach gospodarskich. Muzeum oferuje zajęcia 

28 Zamek Hammershus zbudowano z rozkazu arcybiskupa Lund (dzisiejsza Szwecja), który władał nim 
przez ponad 200 lat. Następnie zamek przeszedł w posiadanie króla Danii, który dzierżawił wyspę księ-
stwu Lubeki w latach 1525–1575. Okupacja szwedzka trwała zaledwie rok (1658), a następnie w wyniku 
powstania okolicznej ludności warownia ponownie stała się własnością Danii.

Fot. 5. Hammershus – ruiny średniowiecznego zamku

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-27-715.html, 30.12.2009.
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tematyczne i specjalne imprezy w sezonie turystycznym, na przykład Jarmark 
Średniowieczny;

• Muzeum Sztuki bornholmu (bornholms Kunstmuseum) koło Gudhjem 
zlokalizowane jest na wybrzeżu wyspy, nieopodal tzw. Świętych Skał (Hellig-
domsklippeme). Muzeum zajmuje powierzchnię 4 000 m2 i znane jest z wyjątko-
wej architektury. Turyści mogą też odwiedzić święte źródło wypływające wprost 
z podłogi korytarza, któremu przypisuje się właściwości lecznicze. Placówka ta 
posiada kolekcję sztuki i rękodzieła stanowiącą zróżnicowaną oraz wszechstronną 
prezentację przedsięwzięć twórczych blisko dwóch stuleci. Znaczną część zbiorów 
stanowią dzieła artystów z modernistycznej grupy bornholm, o której stało się gło-
śno na początku XX wieku��;

• Oluf Høst Museum w Gudhjem prezentuje dzieła rodowitego bornholm-
czyka, malarza O. Høsta, szeroki wybór ulubionych motywów malarskich artysty 
utrwalonych na obrazach z lat 1920–1960. Turyści mają możliwość poznania cieka-
wej biografii malarza oraz zrozumienia jego fascynacji farmą i klifami bognemark. 
Wspaniały ogród skalny na tyłach domu to idealne miejsce do spokojnego odpo-
czynku i zadumy dla całej rodziny. Z najwyższej skały roztacza się wspaniały widok 
na czerwone dachówki Gudhjem aż po błękitne fale bałtyku (fot. 6.). W miejscowej 
kawiarni można spróbować wielu lokalnych smakołyków, natomiast w sklepie z pa-
miątkami zwiedzający mogą zakupić książki, plakaty, pocztówki itp.

29 W jej skład wchodzili m.in.: isakson, Weie, Rude czy Hast.

Fot. 6. Widok z morza na Gudhjem

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-68-2064.html, 30.12.2009.
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• Rejsy na wyspę Christiansø z Gudhjem, największą wyspę miniaturowego 
archipelagu Ertholmene�0, leżącego około 18 km na północny-wschód od najbliż-
szego portu na bornholmie (Gudhjem). Stanowi ona 22 ha skrawek skalistego lądu 
(fot. 7) z granitową warownią, wybudowaną w 1684 roku�� z rozkazu króla Chri-
stiana V. Twierdza na Christiansø połączona mostem z Frederiksø jest traktowana 
jako obiekt muzealny��. To właśnie stamtąd pochodzą znakomite marynowane śle-
dzie – kryddersild. Do wyboru są ryby w zalewie korzennej, curry i w pomidorach. 
ich produkcją zajmują się dwie rodzinne firmy mieszczące się na Frederiksø��. 

Motto życiowe bornholmczyków brzmi: „żyj i daj żyć innym”, o czym najle-
piej świadczy nieskażona natura wyspy oraz jej pieczołowicie pielęgnowane za-
bytki, z naciskiem na zachowanie historycznego charakteru miast i miasteczek��. 
Liczba osób na wyspie zwiększa się znacznie latem, dzięki napływowi turystów, 
którzy już ponad 150 lat temu odkryli uroki natury i urodę wyspy��. Różnorod-
30 W skład archipelagu Ertholmene wchodzą wyspy: Christiansø, Frederiksø i Græsholm. Zamieszkuje 
je nieco ponad 100 osób. Ożywają latem, gdy turyści (rocznie ok. 80 000) przybywają na spotkanie 
z historycznymi bastionami, wieżami obronnymi, interesującą przeszłością i wspaniałą przyrodą.
31 Wieża Store Tårn – główny i najstarszy obiekt umocnień, w którym na najwyższej kondygnacji znajdo-
wały się stanowiska dział osłaniających port. W XiX wieku przekształcono ją w latarnię morską, a obecnie 
mieści się tam również platforma widokowa, z której rozpościera się rozległy widok na cały archipelag.
32 Zachowany jest historyczny wygląd fortyfikacji (np. anteny telewizyjne czy radiowe zamontowane są 
wewnątrz budynków).
33 M. Jakubowski, dz. cyt., s. 94–98.
34 www.bornholmsmuseum.dk/Polsk/historie2.htm, 30.12.2009.
35 Pierwszymi, dzięki otwarciu w 1866 roku regularnego połączenia promowego z Kopenhagą, byli jej 

Fot. 7. Widok na brzeg wyspy Christiansø

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-69-2127.html, 30.12.2009.
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ność natury bornholmskiej, bogactwo życia kulturalnego bornholmu, a przede 
wszystkim jego interesująca, dramatyczna historia zafascynowała wielu zarówno 
stałych mieszkańców, jak i przybyszów z bliska i daleka. Coraz częściej turyści 
zachwyceni bornholmem przyjeżdżają tam ponownie jesienią, a nawet zimą.

Poza Duńczykami na wyspę zaczęli przyjeżdżać Norwedzy i Szwedzi oraz 
Niemcy, a nawet Holendrzy i brytyjczycy��. Średnio w ciągu roku odwiedza wy-
spę ponad 400 000 turystów. W ostatnich latach zaczęli wyspę odkrywać turyści 
z Polski i ich liczba zwiększa się z każdym rokiem. 

Profesjonalnie rozbudowana infrastruktura turystyczna bornholmu, szczegól-
nie przyjazna rodzinom z dziećmi, jest w stanie zapewnić wszystkim przybyszom 
nocleg i wyżywienie. istnieje tam kilkadziesiąt hoteli i pensjonatów różnej kate-
gorii, od luksusowych do przeznaczonych dla mniej majętnych turystów, które 
łącznie oferują ponad 9 000 miejsc noclegowych. Do tego należy doliczyć pry-
watne kwatery (ok. 12 000 miejsc) oraz domki letniskowe i kempingowe z ponad 
17 000 miejsc��.

bornholm jest również popularnym miejscem odwiedzin dla żeglarzy i luk-
susowych promów odbywających rejs po całym bałtyku. Popularne jest też or-
ganizowanie szkoleń i konferencji przy wykorzystaniu istniejącej tam bazy noc-
legowej. Dobrze rozwinięta baza gastronomiczna oferuje turystom specjalności 
kuchni międzynarodowej, duńskiej i lokalnej.

bornholm W europeJskieJ sieci regionalnego 
dziedzicTWa kulinarnego

Regionalne dziedzictwo kulinarne stanowi istotny element kultury nie tylko 
narodów czy dużych regionów, ale także lokalnych małych ojczyzn��. Pojęcie to 
obejmuje produkty żywnościowe oraz potrawy charakteryzujące się szczególny-
mi cechami jakościowymi, tradycyjnym sposobem wytwarzania i przyrządzania, 
sięgającym często odległej historii. Surowce i produkty tego rodzaju wytwarzane 
są w ograniczonej skali, przy wykorzystaniu specyficznych umiejętności i tech-
nologii, a także są wyraźnie związane z określonym obszarem geograficznym��.
mieszkańcy, których urzekła egzotyczna uroda wyspy. Po nich przybyli Niemcy, wykorzystując połącze-
nie promowe z Sassnitz oraz Świnoujścia i Kołobrzegu (te ostatnie należały wówczas do Niemiec). Upo-
dobali sobie oni szczególnie okolice Allinge-Sandvig, gdzie nowe eleganckie hotele z „importowanym” 
z Niemiec personelem zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Obie wojny spowodowały zrozumiały 
spadek ilości turystów, lecz już pod koniec lat 40. przypomnieli oni sobie o bornholmie.
36 Ciekawostką jest fakt, że szkolna wycieczka na bornholm stanowi niemalże „obowiązkowy” punkt 
programu szkół duńskich i szwedzkich.
37 www.bornholm.pl/turystyka.htm, 30.12.2009.
38 D. Orłowski, M. Woźniczko, Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych 
w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, 
Poznań 2007, s. 236.
39 D. Orłowski, M. Woźniczko, Polskie kuchnie regionalne w agroturystyce, [w:] Produkt regionalny 
i tradycyjny a agroturystyka, red. b. Ditrich, D. Słubik, Gdańsk  2006, s. 92–93.
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W całej Europie zauważyć można wzrost zainteresowania regionalną żyw-
nością, kulinarnymi tradycjami i lokalną produkcją. Koncepcja Kulinarnego 
Dziedzictwa dotyczy nie tylko tradycyjnych potraw, ale jest także związana z od-
krywaniem nowych smaków oraz budowaniem świadomości, że lokalne specjały 
kulinarne bazujące na miejscowych surowcach oraz produktach mogą być nowe 
i nowoczesne�0.

L. Katz i J. Jansson�� w 1995 roku założyli Europejską Sieć Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage)��. 
Pomysł jej powołania rozwinął się i został wcielony w życie w południowo-
wschodniej Skanii w Szwecji oraz na duńskiej wyspie bornholm. Projekt ten 
szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i władz 
samorządowych w regionach, a także innych regionów europejskich, których 
głównym celem było wypromowanie wśród mieszkańców i turystów regionalnej 
żywności��.

Do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego należą regiony 
z różnych części Europy (obecnie kilkaset podmiotów z 23 regionów��) realizu-
jące działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości lokalnej żywności 
oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. W obrębie każdego regionu istnieje 
regionalna sieć zrzeszająca producentów uczestniczących w sieci. Członkami 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w regionach są wy-
brane gospodarstwa, producenci, zakłady przetwórstwa żywności i lokale gastro-
nomiczne podkreślające swoje powiązania z regionem. Producenci muszą spełnić 
kryteria dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego skupia 23 regiony 
europejskie. Do sieci należy najwięcej regionów ze Szwecji – 7 (blekinge, Got-
land, Skåne, Småland, Västernorrland, Öland, Östergötland), następnie z Polski 
– 6 (Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie, Warmia–Mazury–Powiśle, Zachodnio-
pomorskie, Wielkopolskie), z Niemiec – 3 (Lüneburg, Rügen), 2 regiony z Danii 
(bornholm, Sjælland), a po jednym z: Hiszpanii (Galicia), Litwy (East Aukstaiti-
ja), Łotwy (Latgale), Norwegii (Østfold – Akershus) i Ukrainy (Rivne)��.

40 L. Katz, J. Jansson, Przedstawienie idei Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz praktyczne as-
pekty funkcjonowania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, [w:] Funkcjonowanie 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, Olsztyn 2005, s. 14–18.
41 Tamże, s. 14–18.
42 Szerzej: D. Orłowski, M. Woźniczko, Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jako 
element wpływający na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja”, 2009, nr 3, s. 48.
43 i.M. Hutnikiewicz, Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Warmia, Mazury, Powiśle, 
[w:] Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, Olsztyn  2005, s. 11.
44 Regiony o pełnym statusie członkowskim (stan z 30.12.2009, wwww.culinary-heritage.com/regions.
asp). Obecnie rozpatrywanym kandydatem do wprowadzenia do ESRDK jest województwo świętokrzy-
skie w Polsce.
45 www.culinary-heritage.com/regions.asp, 30.12.2009.
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Podróżując po Europie Północnej, a zwłaszcza po krajach skandynawskich 
i nadbałtyckich, często spotyka się na sklepach czy restauracjach charaktery-
styczny znak – białą czapkę kucharską na niebieskim tle z napisem „Culinary He-
ritage Europe”��. Oznaczenie Europejskie Dziedzictwo Kulinarne jest wspólnym 
znakiem towarowym, który został zarejestrowany w Urzędzie ds. Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego (OHiM) w Alicante. Europejskie Dziedzictwo Kulinarne 
stanowi doskonałą podstawę współpracy pomiędzy regionami Europy, ponieważ 
łączy rolnictwo, kulturę, środowisko, produkcję żywności na małą skalę, rozwój 
regionalny, a przede wszystkim turystykę��.

Do celów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego zalicza się:
• promocję rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych 

zasobach surowcowych;
• rozwój współpracy w ramach regionu;
• rozwój współpracy międzyregionalnej;
• wzmocnienie regionalnej tożsamości;
• stworzenie przewodnika dla konsumentów i turystów��.
W sieci obowiązuje trzypoziomowy system: Koordynator Europejski, region 

i przedsiębiorstwa. Koordynator, wyznaczony przez właściciela regionalnej li-
cencji, rekrutuje przedsiębiorstwa do sieci oraz kontaktuje się z nimi. Przedsię-
biorstwa natomiast są „ambasadorami” żywności, wykorzystującymi regionalne 
zasoby, które posiadają odpowiednią wiedzę na temat idei Kulinarnego Dziedzi-
ctwa oraz prezentują turystom i konsumentom logo sieci. Jej członkiem może 
zostać samorząd regionalny i stały partner, na przykład federacja, instytucja pub-
liczna, spółka, fundacja itp.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwięk-
sza się dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy 
i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lo-
kalne i regionalne produkty oraz potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają 
lokalne zwyczaje oraz promują regionalną oraz tradycyjną kulturę jedzenia��.

WykorzysTanie lokalnych specJałóW żyWnościoWych 
W rozWoJu TurysTyki kulinarneJ na bornholmie

bornholm to nie tylko wspaniałe krajobrazy, ale również szeroki wachlarz 
kulinarnych propozycji. Zmęczeni aktywnym wypoczynkiem turyści mogą sko-

46 byszewska i., Europejskie dziedzictwo, „Agro-smak”, 2006, nr 2, wrzesień, s. 26.
47 i.M. Hutnikiewicz, Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, [w:] Wędrówki tradycji, 
turystyka kulturowa Euroregionu Niemen. Materiały szkoleniowe, Suwałki 2007.
48 www.culinary-heritage.com, 30.12.2009.
49 T. Zaworska, S. Celińska-błaszak, Swojskie jadło dostępne na każdym rynku, [w:] Materiały szkolenio-
we na temat przepisów obowiązujących przy rejestrowaniu produktów tradycyjnych i regionalnych oraz 
sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych, Olsztyn 2006, s. 17.
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rzystać z oferty gastronomicznej różnorodnych zakładów typu żywieniowego 
(np. lokalne restauracje), uzupełniającego (np. kawiarnie) i punktów gastrono-
micznych (np. lodziarnie).

Wyspa jest niemal samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności. 
Na bornholmie działają wytwórnie: wina, wódki, cukierków, czekolady, lodów, 
musztardy, oleju rzepakowego, a także wędzarnie, piekarnie, masarnia, mleczar-
nia, młyn oraz browar.

Te przeważnie niewielkie firmy rodzinne zajmujące się produkcją, przetwór-
stwem i sprzedażą lokalnych specjałów wraz z restauracjami, kawiarniami, za-
jazdami, gospodami i barami zlokalizowanymi na wyspie opatrzone są szyldem 
„Regional Madkultur bornholm”. Na tej niewielkiej duńskiej wyspie znajduje 
się 27 takich obiektów – w tym 14 firm zajmujących produkcją i przetwórstwem 
żywności wysokiej jakości, 9 placówek gastronomicznych oraz 4 sklepy przy 
gospodarstwach rolnych�0.

Do firm oferujących i promujących kulinarne dziedzictwo bornholmu, które 
zajmują się produkcją, przetwórstwem i sprzedażą lokalnych specjałów żywnoś-
ciowych, zaliczyć można między innymi��:

• Mleczarnię w Klemensker – powstaje tam między innymi ser pleśniowy 
Sct. Clemens Danablu 60+��, Sct. Clemens blue czy bronzola, a także lody Krølle 
bølle;

• Piekarnię Dam & Søn w Aakirkeby – produkowane w rodzinnej firmie żytnie 
ciastka o smaku słodkawo-kminkowym (rugkiks) są doskonałym dodatkiem do sera 
i zyskały już sławę w całej Skandynawii;

• Piekarnię Mortensen w Nexø – również wytwarzane są tam ciastka;
• Młyn Valsemølle w Aakirkeby – produkowana jest tam bornholmska mąka;
• browar Svaneke bryghuset�� w Svaneke, warzący lokalne piwo, które jest 

sprzedawane na miejscu (fot. 8). Obecnie w produkcji znajduje się ponad 20 ro-
dzajów niefiltrowanego piwa od klasycznego Classic i Julebryg, do Stærke Pre-
ben, Honningøl, ciemnego piwa letniego Sommernat i o smaku czekoladowym 
Choko Stout;

50 Regional Madkultur Bornholm – Regional Culinary Heritage, 2007/2008.
51 www.bornholm.modos.pl/kuchnia.html, 30.12.2009; C. Sonne, dz. cyt., s. 14–16; M. Jakubowski, dz. 
cyt., s. 113–115.
52 Zdobył w 1998 roku złoty medal na światowej wystawie serów w Tokio, a także tytuł najlepszego na 
świecie w kategorii serów pleśniowych w międzynarodowym konkursie jakości w USA.
53 Został otworzony w 2000 roku (po 45 latach od czasu, kiedy na wyspie po raz ostatni działał browar) 
i szybko stał się sławny, także poza bornholmem, czemu zdecydowanie pomogło przyznanie dorocznej 
Nagrody Piwnej w 2003 roku.
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• Winnicę na plantacji Lille Gadegård w Pedersker, zajmującą się produkcją 
win o niepowtarzalnym smaku i aromacie��. Szczególnie godne uwagi są lekko 
musujące wina owocowe, z malin czy truskawek, na przykład Solbærvin. Właści-
ciel J. Paulsen jest jednym z największych winiarzy w Danii i posiada 2,9 ha zie-
mi obsadzonej winogronami rodzaju Rondo, Regent, Zalas Perle i bolero. Otwo-
rzył przy winnicy małą restaurację (fot. 9), gdzie można degustować i kupować 
wina. Oprowadza wycieczki po winnych polach, organizuje wieczory grillowe 
dla turystów i lokalnych mieszkańców. Poszerzył produkcję o destylację, dzięki 
czemu może zaoferować różne wódki czyste oraz whisky;

• bornholmską Fabrykę Alkoholu Den bornholmske Spiritfabrik w Nex¸ 
– produkowane są tam głównie trzy rodzaje akvavitu�� (fot. 10): bornholmer 
Akvavit (40% czysta wódka z posmakiem kopru i kminku), bornholmer 1855 
Traditionsakvavit (42% wódka wyrabiana według starej receptury), a także born-
holmer bitter (38% alkohol z nutą jałowca i cynamonu, łączący gorzki i łagod-
ny smak). Okolicznościowo produkowane są tam akvavity świąteczne: akvavit 
wielkanocny stworzony tak, aby pasował do wielkanocnych potraw, z dodatkiem 
ziela o nazwie brzeczka piwna; akvavit bożonarodzeniowy, zawierający goździki 
i pomarańczę, czy nalewka miodowa (klasyczny napój świąt bożego Narodzenia 

54 Pierwsze winogrona ścięto w 2002 roku i kiedy czerwone wino było już gotowe, wszystkie butelki 
sprzedały się w ciągu dwóch godzin.
55 W 1994 roku bornholmski akvavit został po raz pierwszy od ponad 70 lat wyprodukowany na wyspie. 
Stało się to, gdy w bornholmskiej Fabryce Alkoholu w Hasle znaleziono stare przepisy dotyczące de-
stylacji parowej. Produkcję tego trunku przeniesiono do Nexø, a bornholmczycy mogą smakować tego 
samego akvavitu, co przed 100 laty. Dzisiejszy akvavit jest kontynuacją tradycyjnego akvavitu, który 
porównuje się z legendarnym norweskim Linie Akvavit oraz akvavitu cierpkiego.

Fot. 8. Mały sklep przy browarze w Svaneke

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-66-2015.html, 30.12.2009.
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na bornholmie, który łączy akvavit i ciepły miód), jak również akvavit letni z do-
datkiem kwiatu czarnego bzu i karmelu;

Fot. 9. Winiarnia Lillen Gadegard

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-57-1697.html, 30.12.2009.

Fot. 10. Trzy rodzaje wódki akvavit

Źródło: zbiory własne.
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• Wytwórnię cukierków w Svaneke – w manufakturze powstają wyrabiane 
w starodawnym stylu landrynki��, a cały proces tworzenia począwszy od przygo-
towania masy cukrowej, aż po wycinanie landrynek można zobaczyć w Svaneke 
bolcher. Obok wytwórni jest niewielki sklep, gdzie można kupić gotowe cukierki, 
lizaki i inne słodkości (fot. 11). Mają one przeróżne kształty i smaki, nawet tak 
nietypowy jak na słodycze słony smak;

• Wytwórnię karmelków Karamel Kompagniet w Gudhjem – cukierki wy-
rabiane są na oczach odwiedzających, a tuż obok w niewielkim sklepie turyści 
mogą kupić gotowe słodycze��, które stanowią doskonały prezent bądź pamiątkę 
z pobytu na wyspie;

• Wytwórnię czekolady KjærStrup Chocolade w Snogebæk i Svaneke – wy-
rabiana jest tam ręcznie czekolada��, a mistrzowie tworzą z niej cukierki czekola-
dowe o fantazyjnych kształtach;

• Wytwórnię lodów boisen–is w Snogebæk – produkowane są tam ekolo-
giczne lody�� z mleka pochodzącego od bornholmskich krów. T. boisen nauczył 
56 Rozwinięcie koncepcji cukierków ze Svaneke zajęło T. ibsenowi 4–5 lat, lecz dzięki tłumom osób 
ubóstwiających słodycze i odwiedzającym jego sklep, szybko stały się one sławne.
57 W 2004 roku dzięki starym przepisom odtworzono domowy wyrób angielskich karmelków. Począt-
kowo zwrócono się do jednej z dwóch firm produkujących karmel w Danii, która specjalizowała się 
w miękkich karmelkach Cartens, wytwarzanych zgodnie ze starą angielską tradycją toffee.
58 W 1999 roku b. Kjær i P. bræstrup otworzyli działalność bazującą na otwartej produkcji i wąskim 
asortymencie czekolady najlepszej jakości. Po pierwszym roku zaadaptowali pokój na poddaszu, po dru-
gim roku dołączyli kolejne mieszkanie, a po trzecim zakupili sąsiadującą nieruchomość. 
59 W 2005 roku ekologiczne lody marki boiken otrzymały szczytną nagrodę od Duńskiej Akademii Gastro-

Fot. 11. Wytwórnia cukierków w Svaneke

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-54-1598.html,30.12.2009.
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się wytwarzania lodów we Włoszech i stosuje wyłącznie ekologiczne surowce 
pochodzące z bornholmu. Lodowych deserów można skosztować w lodziarni, 
która znajduje się tuż obok wytwórni w Snogebæk oraz w Vang;

• Wytwórnię słodyczy z lukrecji w Svaneke – lukrecja stała się kolejną atrak-
cją dla turystów odwiedzających bornholm�0. Produkuje się wiele rodzajów tych 
słodyczy, które zasmakować mogą zarówno tym, którzy lubią mocne smaki, oraz 
tym, którzy wolą słodkości;

• Wytwórnię oliwy Olivenladen w Svaneke – zajmuje się wyrobem oliwy 
o różnych smakach;

• Wytwórnię oleju rzepakowego w Lehnsgaard, tłoczonego na zimno z pestek 
rzepaku (fot. 12.). Rzepak pochodzi z wielu miejsc na wyspie i otrzymywany jest 
ekologicznie na sprzęcie zagrody Lehnsgaard��. Stworzono kilka wariacji olejo-
wych i można nabyć olej rzepakowy z przyprawami, na przykład z dodatkiem chili 
lub czosnku, a także z cytryną (taki olej doskonale nadaje się do pieczenia, sma-
żenia i marynat). Czysty olej, jak również te z dodatkami, nadają potrawom spe-
cyficzny smak i aromat. Turyści przyjeżdżający na bornholm w maju mają szansę 
zobaczyć wyspę w żółtym kolorze –  pokrytą kwitnącym rzepakiem. Oprócz wa-
lorów estetycznych, jakich dostarcza połączenie kwitnącego rzepaku z błękitem 
nieba, jest on źródłem bardzo dobrego oraz zdrowego oleju rzepakowego;

nomicznej i zostały uznane zarówno przez bornholmczyków, jak i turystów za lody „z najwyższej półki”.
60 W 2007 roku J. bülowa rozpoczął wyrób słodyczy z lukrecji.
61 H. Hansen w 2003 roku postanowił samodzielnie zająć się swoim rzepakiem, a nie wysyłać go do prze-
twórni. Obecnie produkuje ponad 150 000 litrów tłoczonego na zimno oleju rzepakowego.

Fot. 12. Olej rzepakowy – Lehnsgaard

Źródło: zbiory własne.
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• Wytwórnię musztardy bornholmersennep w Nexø, która zajmuje się wyro-
bem musztardy o różnych smakach;

• Masarnię bornholmską, która jest dopełnieniem kulinarnej skarbnicy born-
holmu. Pochodzi z niej: ekologiczna wołowina oraz jagnięcia z Hammershus. 
Wyroby masarni można kupić w Rønne i Aakirkeby. 

Kuchnia bornholmska zdominowana jest głównie przez ryby. Pierwsze miej-
sce wśród morskich specjałów zajmuje świeżo uwędzony bałtycki śledź (sild), 
najczęściej do nabycia w rozmieszczonych na całej wyspie wędzarniach (røgeri), 
których charakterystyczne białe kominy są częścią krajobrazu bornholmskiego. 
Odrestaurowane, zabytkowe wędzarnie ryb stanowią jedną z największych atrak-
cji turystycznych bornholmu. Pojedyncze, podwójne czy nawet tworzące zespoły 
– jak w przypadku pięciokominowego obiektu w Svaneke (fot. 13.) – są ulubio-
nym motywem fotograficznym��.

Śledzie od wieków stanowiły jeden z najważniejszych artykułów oferowa-
nych przez wyspiarzy w wymianie handlowej. Według przekazów miejscowa 
ludność przejęła tajniki wędzenia ryb od rozbitków szkockich, których statek 
zatonął w XViii wieku w pobliżu wyspy Christiansø. Pierwszą wędzarnię śle-
dzi zbudowano w 1866 roku w Gudhjem. Z chwilą opanowania sztuki wędzenia 
bornholmery�� stały się poszukiwanym towarem, zyskując miano „złota bornhol-

62 M. Jakubowski, dz. cyt., s. 115.
63 Taką nazwę nadano wędzonym tam śledziom.

Fot. 13. Wędzarnia ryb w Svaneke

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-70-2151.html, 30.12.2009.
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mu”��. Duńczycy używają określenia „zamiana srebra w złoto” na proces wędze-
nia na bornholmie bałtyckiego śledzia, który okadzony dymem nabiera charakte-
rystycznego złocistego połysku��.

Obecnie na wyspie działają stare wędzarnie w: Hasle, Allinge, Gudhjem, 
Tejn, Årsdale, Nexø, Snogebæk, Øster Sømarken, Arnanger, Svaneke i Nexø. 
W miejscowości Hasle urządzono Muzeum Wędzarnictwa tuż obok pracującej 
latem na pełnych obrotach wędzarni (Hasle Røgeri), gdzie można zobaczyć 
proces przygotowywania śledzi i wędzenia ich zgodnie z tradycyjną born-
holmską recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie��. Muzeum zosta-
ło otworzone w 1990 roku w celu przywrócenia pamięci o starych metodach 
przyrządzania ryb. Można tam zapoznać się nie tylko z ekspozycją poświęconą 
historii produkcji bornholmerów oraz zobaczyć wnętrze tradycyjnej wędzarni 
z zachowanymi sprzętami i archiwalnymi fotografiami, ale przede wszystkim 
skosztować śledzia��.

Wędzenie ryb odbywa się codziennie w okresie od maja do września w go-
dzinach 7.00–11.00. W punktach gastronomicznych przy wędzarniach (fot. 14.) 
podawane jest tzw. „Słońce nad Gudhjem” (Sol over Gudhjem), czyli świeżo 
uwędzony, tłusty śledź (bornholmer), z dodatkiem rzodkiewek, szczypiorku, 
surowego żółtka, grubo zmielonej soli i kromki chleba (fot. 15.)��. Doskonale 
smakuje z chłodnym piwem��, szczególnie z jedynego bornholmskiego browa-
ru w Svaneke. Znakomitym dodatkiem do miejscowego śledzia może być także 
mocna lokalna nalewka bornholmer bitter�0. 

inną typowo bornholmską potrawą rybną jest tak zwany saltsild – śledź 
solony z beczki, wymoczony i obsmażony w tartej bułce, który podawany jest 
z musztardą i buraczkami w occie. bornholmskimi przysmakami są też: wędzony 
bałtycki dziki łosoś (vild østersølaks) o białym delikatnym mięsie, a także śledzie 
marynowane na wiele sposobów��.

64 Na początku XX wieku powstały pierwsze spółdzielnie produkcyjne. Wędzenie śledzi przestało być 
dodatkowym, sezonowym zajęciem, a stało się ważnym źródłem dochodu tubylców. W okresie między-
wojennym funkcjonowało tam około 140 wędzarni. W latach 60. połowy ryb uległy zmniejszeniu, a no-
wo wprowadzone wymagania techniczno-sanitarne obniżyły opłacalność produkcji. Gwałtownie zmalała 
liczba czynnych małych wędzarni, a ich rolę przejęły przetwórnie ryb. Renesans tradycyjnego wędzenia 
śledzi nastąpił wraz z rozwojem turystyki. Do obecnych czasów przetrwało około 60 wędzarni.
65 A. Górska, Kuchnia skandynawska, Kraków 2008, s. 10.
66 M. Jakubowski, dz. cyt., s. 40.
67 Tamże, s. 115–116.
68 Zgodnie z obyczajem podaje się go na kawałku papieru.
69 Piwo jest uznawane przez Duńczyków za napój chłodzący, a nie za alkohol.
70 www.bornholm.pl/kulinaria.htm, 30.12.2009.
71 M. Twardowska-Spangshus, Duńczycy w kolorze czerwono-białym. Obserwacje świątecznej i kulinar-
nej strony życia w Danii, Holstebro 2002, s. 15.
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Ciekawi nowych smaków turyści powinni skosztować ryb z tak zwanych 
rybnych bufetów oferowanych przez niemal wszystkie wędzarnie (fiskebuffet). 
Oprócz śledzi (sild), na stole wystawione są owoce morza, wędzone węgorze (ål), 

Fot. 14. Gudhjem Røgeri

Źródło: zbiory własne.

Fot. 15. Przysmak bornholmski – wędzony śledź

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-69-2099.html, 30.12.2009.
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makrele (makrel), morskie pstrągi (forel), a także sałatki śledziowe z dodatkiem 
czosnku, pieprzu i papryki, sałatka ziemniaczana oraz ciemny chleb (fot. 16)��.

Restauracje opatrzone szyldem „Regional Madkultur bornholm” serwują 
lokalne dania bornholmskie. Lokale te przeszły weryfikację i zostały zaliczone 
do ekskluzywnego grona obiektów gastronomicznych i producentów żywności 
dbających o zachowanie miejscowych tradycji kulinarnych. Dawne potrawy 
bornholmskie można też skosztować w Melstedgård Landbrugsmuseum oraz 
Erichsens Gård, gdzie odbywają się codziennie w sezonie pokazy oraz degustacje 
typowych potraw i tradycyjnych produktów bornholmskich, przyrządzanych na 
miejscu przy użyciu dawnych metod przetwórstwa żywności.

Podróżując drogami bornholmu, można spotkać pojedyncze stragany wypeł-
nione płodami rolnymi bez sprzedawców (fot. 17.). Duńczycy to naród bardzo 
uczciwy i ufny, stąd na wszystkich produktach napisane są ceny, a na straganie 
stoi skarbonka, do której każdy kupujący, po wybraniu towaru, wrzuca odliczoną 
sumę pieniędzy.

Specjały kulinarne bornholmu prezentowane są w holenderskim wiatraku 
w Gudhjem (fot. 18), największym tego typu w Danii. Rozpościera on swoje 
skrzydła ponad czerwonymi dachami domów. To jedyne miejsce na wyspie, gdzie 
można się zapoznać ze wszystkimi regionalnymi produktami i oczywiście je ku-
pić. Znajduje się tam również ekspozycja poświęcona bornholmskim produktom 

72 M. Jakubowski, dz. cyt., s. 62.

Fot. 16. bufet rybny w Gudhjem

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-59-1789.html, 30.12.2009.
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żywnościowym��. Na bornholmie działa stowarzyszenie „Taste and Tradition”, 
skupiające część producentów tradycyjnych smakołyków.

Latem istnieje możliwość zapoznania się z licznymi producentami specjałów 
żywnościowych na bornholmie. Turyści mogą skorzystać z Regionalnego Au-
tobusu Produktów Spożywczych, który wyrusza i kończy swój bieg w Rønne��. 
Raz w tygodniu, w każdą środę, w okresie od 1 lipca do 16 września odbywają 
się sześciogodzinne przejażdżki autobusem do kilku najlepszych producentów 
żywności na bornholmie oraz do potężnego wiatraku w Gudhjem stanowiącego 
„turystyczne biuro produktów spożywczych”��.

W 2008 roku po raz pierwszy została podjęta inicjatywa zorganizowania 
Festiwalu Produktów Spożywczych. W trakcie imprezy można było spotkać się 
z producentami wielu bornholmskich specjałów kulinarnych. W kalendarz im-

73 Tamże, s. 60.
74 Firma autobusowa bAT (bornholmskie Towarzystwo Komunikacyjne), operator połączeń autobu-
sowych na wyspie, znajdująca się w Rønne, organizuje tematyczne wycieczki związane z: bornholm-
skimi specjałami żywnościowymi, czarującymi ogrodami, „raźnymi wędrówkami na własną rękę” 
(połączenie jazdy autobusem z wędrówkami wzdłuż wybrzeża i leśnymi ścieżkami) i bornholmskimi 
warsztatami rzemiosła artystycznego. Oferuje także nostalgiczną podróż autobusem weteranem (biL 
12 z czasów bornholmskiej kolei żelaznej, DbJ) do firm, które dały początek rozwojowi przemysłu 
na wyspie.
75 Witamy na Bornholmie. Informacje turystyczne i przewodnik po najpiękniejszych i najciekawszych 
miejscach na wyspie, red. Qvitzau Dan, Rønne 2009, s. 6.

Fot. 17. bornholmski stragan przydrożny

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-35-922.htm, 30.12.2009.
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prez turystycznych wpisane jest od dawna coroczne Święto Śledzia (Sildefest), 
organizowane w drugi weekend lipca w miejscowości Hasle. 

podsumoWanie

bornholm jest wyspą o ogromnej różnorodności krajobrazów. Znajdują się 
tam majestatyczne granitowe klify na północy i pokryte drobnym białym piaskiem 
plaże południa, pagórki na północy i równiny na południu. Wiele uroku dodają 
wyspie idylliczne drewniane niewielkie domy rybackie, a tradycyjne wędzarnie 
z kominami są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu 
i znakiem rozpoznawczym bornholmu. 

Corocznie wyspa przyciąga tłumy turystów spragnionych wypoczynku. Czy-
ste morze, lasy, wrzosowiska, malownicze wędrówki piesze wzdłuż wybrzeża lub 
w dolinach, zwolnione tempo życia oraz miła atmosfera to nie jedyne atuty born-
holmu. Oprócz jednych z najlepszych plaż w Europie, dobrze rozwiniętej sieci 
dróg rowerowych czy pieszych szlaków turystycznych, wyspa oferuje różnorodne 
formy aktywnego wypoczynku i szereg atrakcji turystycznych. Jedną z nich sta-
nowią lokalne specjały wytwarzane według starych przepisów, przy zastosowaniu 
tradycyjnych metod produkcji. 

Fot. 18. Wiatrak w Gudhjem

Źródło: www.bornholm.modos.pl/zdjecie-galeria-13-293.html,30.12.2009.
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W kulinarnej turystyce bornholmskiej lokalne, wysokiej jakości produkty 
żywnościowe oraz tradycyjne potrawy przyrządzane z miejscowych surowców 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego stanowią istotny składnik oferty turystycz-
nej wyspy. Regionalna gastronomia jest integralną częścią dziedzictwa kulturo-
wego mieszkańców bornholmu oraz odzwierciedla czasy i środowisko, w jakim 
powstała. Stanowi więc znaczący element oferty turystycznej obszaru. Jest ona 
wyjątkowa, interesująca i staje się ważnym czynnikiem motywującym turystów 
do wyboru tej destynacji turystycznej. 

Duńczycy bardzo dbają, aby nie zaginęły wartości kulturowe regionu. Pie-
lęgnowane dziedzictwo kulinarne wyspy wpływa na zachowanie i popularyzację 
tradycyjnej gastronomii.

bornholmskie produkty żywnościowe i potrawy są szansą dla małej społecz-
ności bornholmskiej oraz wielką atrakcją dla turystów odwiedzających wyspę. 

bornholmska gastronomia jako element turystyki może być rozpatrywana 
w dwóch płaszczyznach. Pierwszy aspekt dotyczy regionalnej gastronomii jako 
istotnego parametru jakości w turystyce. Turyści korzystający z placówek gastro-
nomicznych oferujących dania kuchni lokalnej czy narodowej (duńskiej) mogą 
lepiej zrozumieć i poznać kulturę społeczności bornholmskiej. Należy zwrócić 
uwagę, że usługi gastronomiczne są znaczącym ogniwem w tak zwanym tury-
stycznym łańcuchu wartości, a ich jakość ma bezpośredni wpływ na ogólną ocenę 
jakości w turystyce. 

Druga płaszczyzna związana jest z faktem, że regionalna gastronomia stano-
wi aktywny element w turystyce. Turyści odwiedzający bornholm mogą podczas 
swojego wypoczynku czynnie uczestniczyć w pokazach poświęconych przygo-
towywaniu dawnych, lokalnych produktów i potraw. W ten sposób tradycyjna 
gastronomia może być elementem turystyki akcentującej nowe doznania oraz 
przeżycia. Wymaga to połączenia oferty regionalnej gastronomii z dodatkowymi 
elementami nawiązującymi do tradycyjnej kultury obszaru recepcji. Na ten aspekt 
tradycyjnej gastronomii zwraca uwagę wielu autorów zajmujących się problema-
tyką związaną z turystyką kulinarną.

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że tradycyjna gastronomia jest zna-
czącym, ale nie dominującym elementem produktu turystycznego bornholmu. 
Działania na rzecz rozwoju lokalnych producentów żywności i placówek ga-
stronomicznych oferujących tradycyjne potrawy są wspierane przez aktywność 
marketingową prowadzoną przez Europejską Sieć Regionalnego Dziedzictwa 
Kulinarnego, zrzeszającą właścicieli miejscowych zakładów gastronomicznych 
i producentów tradycyjnej żywności wysokiej jakości. 
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absTracT

The local culinary delicacies and their place in tourism of Bornholm 

This article investigates the tourist attractiveness as well as it presents the 
characteristic of culinary heritage of bornholm. it describes the genesis and func-
tioning of the European Network of Regional Culinary Heritage on chosen ex-
amples of utilization of local food products contributing to development of the 
tourism on the island.
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