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Wstęp
Regiony świata – zależności między
dziedzictwem kulturowym a turystyką

Dziedzictwo kulturowe na mapie świata
Dziedzictwo kulturowe to nic innego jak dziedziczenie kultury, złożonej całości, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, techniki wytwarzania i używania narzędzi, a także sposób porozumiewania się. Idąc dalej,
możemy powiedzieć, że dziedzictwo kulturowe ma wyraz społeczny, wymienione
wyżej elementy są bowiem wytworem życia społecznego grup ludzkich na różnym
poziomie ich organizacji. Dziedziczenie dorobku pokoleń danej grupy kulturowej
może się ograniczać tylko do niej samej, może także ulec rozszerzeniu na społeczności ludzkie, które bezpośrednio nie uczestniczyły w wytwarzaniu tej kultury.
Nazwałabym ten proces „pozytywnym przywłaszczaniem” wypracowanych własnych lub innych, tonących w mrokach historii dóbr kultury przez społeczność
globalną. Pierwszorzędną rolę w tym procesie, odkrywania na nowo historii ludzkości, ukazywania jej najpiękniejszych miejsc, odgrywają współcześnie masowe
media, wśród których Internet wyraźnie bierze już prymat, oraz turyści.
Są takie punkty i obszary na mapie świata, które wiele wnoszą do globalnej
kultury, stanowią wizytówki swoich krajów, tworzą rdzeń danej cywilizacji, często już zaginionej, lecz czynnie biorącej udział w kształtowaniu relacji międzyludzkich, skupiając wokół siebie zainteresowanie badaczy, entuzjastów dawnych
kultur oraz rzesze turystów, pragnących zanurzyć się w klimat otoczenia jakiegoś
wybitnego dzieła geniuszu ludzkiego. Wokół faktu ich istnienia i wiedzy o nich
społeczności lokalne, narody tworzą nie tylko nowe tożsamości, ale także dodają
do tych już ugruntowanych dumę z posiadanych pomników kultury materialnej
oraz dziedzictwa kultury żywej.
Oznaczenie na mapie świata najbardziej wartościowych zabytków kultury
materialnej ma niezwykłe, dla tworzenia skarbca globalnego dziedzictwa kulturowego, znaczenie – stawia słupy milowe w sieci powiązań wyznaczanych przez
turystykę kulturową. Lista obiektów światowego dziedzictwa UNESCO wyznacza miejsca i obszary, które pretendują do takiego pozytywnego przywłaszczenia dorobku kultur i cywilizacji przez społeczność globalną. Tworzenie tego
rodzaju rankingów z pewnością przyczynia się do podniesienia atrakcyjności
turystycznej każdego kraju, w którym znajdują się wyróżnione obiekty. Analizując listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, łatwo dostrzec, że obiekty godne
zauważenia przez międzynarodową społeczność są nierównomiernie rozłożone
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na poszczególnych kontynentach, przodują kraje Europy Zachodniej, na końcu
rankingu zaś znajduje się kontynent afrykański.

„Północ” i „Południe” w kontekście kulturowym
W analizie wielorakich czynników mogących mieć wpływ na postrzeganie
i ocenę zasobów dziedzictwa kulturowego należy uwzględnić nakładające się na
siebie i wzajemnie wzmacniające zróżnicowania, których kontekst jest bardzo
szeroki i złożony – obejmuje on zróżnicowanie rasowe, historie podboju i wielowiekowej zależności społeczeństw spoza kultury euroamerykańskiej, gospodarcze zapóźnienie względem obszarów centrum, różne ekumeny religijne, a także
obecnie rysujące się napięcia na tle ekspansji kulturowej i gospodarczej obszarów dominujących. Najlepszym na to dowodem jest wyodrębnienie obszarów
w przestrzeni globalnej nazwanych „trzecim światem”, które obejmowały kraje
o niskim potencjale gospodarczym. Z czasem nazwa ta, uznana przez partnerów
stosunków międzynarodowych za stygmatyzującą, została wyparta przez określenie „kraje rozwijające się”, a ta z kolei ustępuje pola pojęciom „Północ” oraz
„Południe” mającym mniej wartościujące konteksty, chociaż zarówno cechy je
wyróżniające, jak i zakres terytorialny nakładają się na poprzednie rozróżnienia
krajów wysoko rozwiniętych i krajów rozwijających się. Również ten podział
budzi zastrzeżenia, coraz więcej państw bowiem, zwłaszcza na kontynencie azjatyckim, wyłamuje się ze schematu ich oceny jako gospodarek zależnych. Chociaż
jest to podział wielce arbitralny i niebiorący pod uwagę całego bogactwa charakterystycznych dla wielu społeczeństw czynników wpływających na ich przemiany,
to oddaje istotę różnic postrzeganych przez pryzmat zapóźnień cywilizacyjnych,
gdzie ciągle jeszcze występuje wiele cech typowych dla społeczeństw niedoboru.
Głęboko tkwią one we własnej tradycji, ukształtowanych przed wiekami strukturach społeczeństw tradycyjnych i lojalnościach etnicznych, a z drugiej strony
znajdują się pod wpływem wzorców rozprzestrzenianych przez procesy globalizacji, wypracowanych wcześniej w krajach wysoko rozwiniętych.

Spotykanie światów przez podróże turystyczne
Istnieje przekonanie, że w większości przypadków turyści poznający kultury inne niż własna nie angażują się głęboko w problemy odkrywania i dbałości
o wspaniałych świadków minionego czasu, wyrażają raczej postawę konsumentów i kolekcjonerów wrażeń estetycznych, przeżywania zdziwień i zaskoczeń
w obliczu, niespotkanych dotychczas obiektów, ludzi i ich wytworów, tak różnych od własnych.
We współczesnej literaturze przedmiotu, obejmującej socjologię kultury, turystykę kulturową, refleksję nad kondycją świata początku XXI wieku, nasila


M. Solarz, Trzeci świat. Zarys biografii pojęcia, Warszawa 2009, s. 25.
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się cierpki krytycyzm i mało optymistyczna ocena warunków, przebiegu i efektów spotkań międzykulturowych turystów z Zachodu z reprezentantami światów
egzotycznych. Szereg prac podejmujących badania nad możliwościami rozwoju turystyki w perspektywie globalnej zawiera krytyczną analizę mechanizmów
przepływu zainteresowanych turystów, kapitału inwestycyjnego oraz rozstrzygnięć zainteresowanych rządów. Mieszkańcy obszarów mających uczestniczyć
w przedsięwzięciach oraz doświadczać ich ewentualnych skutków pozostawiani
są niejako na uboczu – ich udział ma polegać na jak najlepszym dostosowaniu się
do wymagań turystów, organizatorów turystyki oraz na nieograniczonym udostępnieniu przestrzeni ich życia codziennego, sfery świętowania, materialnych
i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, jak również otoczenia przyrodniczego. Trudno zresztą uznać, że mają jakiś wybór, skoro wystawienie siebie
jako atrakcji turystycznej, tworzenie na siłę „reliktów tradycji” ma im zapewnić
jakiekolwiek dochody, przynajmniej po części umożliwiające realizację najważniejszych potrzeb.
Warto w tym miejscu przytoczyć fragment eseju Jana Szczepańskiego Podróż:
Ale wtedy [w czasie wędrówki z Azji do Europy – przyp. aut.] te gromady obalały
imperia i zwiastowały nowe cywilizacje. A dzisiaj? Czy te wędrujące gromady
coś obalają? Czy coś budują nowego? Czy kładą podwaliny nowej, ujednoliconej
doświadczeniami cywilizacji? Czy też tylko wracają utwierdzeni w swoim etnocentryzmie, w swoim poczuciu wyższości, czy też zaciekłe rekompensują doznane
upokorzenia, trzymając się tym mocniej dawnej swojskości? Czy przywiezione
przez nich przedmioty, poglądy, idee stwarzają podstawy lepszego zrozumienia,
tolerancji, akceptacji obcości, czy też podsycają antagonizm do tych obcych, innych, a więc groźnych i niepokojących?.

Z drugiej strony „strażnicy dziedzictwa” działający poza formalnymi strukturami są wszędzie; odnajdują wizerunek czasu minionego w odtwarzaniu wielkich wydarzeń historycznych, przemieniając się w dzielnych rycerzy w ruinach
zamczyska lub na polu bitewnym, przeczesują zasoby archiwalne, by dowieść, że
wszyscy pochodzimy od „posłów Sejmu Czteroletniego”, znajdują zetlałe papiery dowodzące posiadania dworku, istnienia pięknej budowli, która odbudowana
służy obecnie społeczności lokalnej, są ekspertami od przydrożnych kapliczek,
architektury sakralnej, zabytków architektury przemysłowej, wreszcie monitorują
pomniki, wielkie dzieła całych zespołów sakralnych i świeckich umiejscowione gdziekolwiek na świecie. Zrzeszają się w towarzystwa, grupy zainteresowań,
skrzykują na forach internetowych.

M. Mowforth, I. Munt, Tourism and Sustainability. Development, Globalization and New Tourism in the
Third World, New York 2008.





J. Szczepański, Podróż, „Przegląd Socjologiczny” 2003, nr 2, s. 15.
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Dziedzictwo interpretowane na nowo
Po długim okresie tworzenia coraz to nowych paradygmatów rozwoju i ich
testowania w krajach Południa globalna świadomość, długo usiłująca oprzeć się
na racjonalnych podstawach mechanizmów rynkowych i innych procesów przemian, wchodzi w kolejną fazę, która jest pewnym déjà vu z wczesnego okresu
pokolonialnego. W tamtym czasie druga wojna światowa stanowiła cezurę nowej
wrażliwości klas średnich chylących się ku upadkowi kolonii. Francuzi, Brytyjczycy, Belgowie, Hiszpanie, Amerykanie i inni otwarli szeroko swoje wrota dla
edukacji z krajów Południa. Wyłoniły się nawet różne ruchy polityczne i intelektualne, w których uczestniczyli zarówno studenci z byłych lub jeszcze istniejących kolonii, jak i młodzież oraz przedstawiciele elit twórczych Zachodu.
Był to okres przewartościowywania i tworzenia się nowych tożsamości kulturowych, zrzucania skorupy kolejnych warstw kolonialnych kompleksów, konieczności wyodrębnienia tego, co własne, unikalne. Świat rozwinięty z zapałem
brał udział w tym dojrzewaniu do samookreślenia się na nowo kultur skatalogowanych już i opisanych przez etnografów i antropologów jako „tradycyjne”.
Sorbona, uniwersytet w Londynie czy wiele uczelni amerykańskich zamieniły się
w wielkie fora dyskusyjne nad istotą i uprawomocnieniem kultur z kręgu egzotycznego świata we współczesnym, modernizującym się świecie. Forpocztę stanowiły lewicowe ruchy studenckie, buntujące się przeciwko hierarchii zastanego
świata rodziców. Z jednej strony Mahatma Ghandi pobierający nauki w Wielkiej
Brytanii jeszcze przed drugą wojną światową stanął na czele pokojowego ruchu
oporu przeciwko kolonializmowi, wykorzystując najlepsze wartości kultury hinduskiej, z drugiej – Pablo Picasso zaklinał w swoich obrazach i rysunkach barwę
i emocje kultur pozaeuropejskich, a Jean Paul Sartre przewodził przebudzeniu
duchowemu Afryki frankofońskiej, jego poemat Czarny Orfeusz był zaś wystawiany w teatrach studenckich. Latynoamerykańscy pisarze, tworząc własną
szkołę interpretacji rzeczywistości krajów Ameryki Łacińskiej, zawojowali salony europejskie.
W przypadku Afryki zrodziły się dwa wielkie nurty określające miejsce
mieszkańców tego kontynentu we współczesnym świecie – ruch intelektualny
„negritude” i program polityczny nazwany „panafrykanizmem”. Przez swoje
dzieła – literaturę piękną, traktaty filozoficzne reprezentanci kultur trzech kontynentów byli znani na całym świecie. Wiersze Hindusa Rabindranatha Tagore,
opowiadania Afrykańczyka Wole Soyinki czy powieści Julio Cortazara mającego
korzenie w Ameryce Łacińskiej, który utworzył nowy styl pisarski, wpisujący
się w paryski egzystencjalizm, wypadało znać nie tylko w Polsce, przepełnionej wówczas ideologią obalania kolonializmów, krążyły one pośród słuchaczy
wszystkich europejskich renomowanych uczelni. Trzeba przyznać, że twórcy
trzech kontynentów współtworzyli ówczesną kulturę, nadawali jej kształt i byli
przez współczesnych uznani.
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Nowe inspiracje dla turystyki kulturowej
Co zostało z tamtego czasu fermentu intelektualnego i społecznego mającego doprowadzić do kulturowego scalania się światów pokawałkowanych przez
historię i poszukujących wspólnych płaszczyzn poznania? Porozumienie międzykulturowe tamtego czasu stało się pomostem do przeformowania fundamentów
postrzegania światowego dziedzictwa kulturowego. Zaznacza się powrót interpretacji i narracji „rozumiejących i współczujących”, odcinających się od utrwalonego w świecie porządku kultury konsumowania wszystkiego, i pochylających się
nad światami ograniczonych możliwości, skazanych niejako na wchodzenie w sytuacje szybkiego kontaktu i sprzedaży wizerunku każdej części swojego bytu.
Obszary zaliczane do tzw. Południa, obejmujące kraje poza Europą, Ameryką
Północną i Japonią, powinny być źródłem ich nowej interpretacji, postawienia
w odpowiednim miejscu na skali wartości symboli i obiektów materialnych ich
kultur. Jednym z fundamentalnych wyzwań, przed jakimi stoją kraje rozwijające
się, czy inaczej: kraje Południa, jest wypełnienie luki, jaką stanowi brak wiedzy
i niedostateczna reprezentacja walorów ich kultur. Wymaga to wielkiego wysiłku
ich rodzimych instytucji, a także międzynarodowej społeczności, począwszy od
środowisk nauki, poprzez instytucje polityczne i gospodarcze, a skończywszy na
organizacjach pozarządowych, którym leży na sercu dbałość o dziedzictwo kulturowe regionów świata.
Dzięki poznawaniu wybitnych dzieł, które przetrwały w kamieniu tysiące
lat, a także znalezisk świadczących o zagospodarowywaniu dużych przestrzeni
przez praprzodków człowieka co najmniej milion lat temu kształtuje się wspólnota dziedziczenia przekraczająca kulturowe i cywilizacyjne granice. Turyści jako
ambasadorzy tego procesu są na pierwszym miejscu, przemieszczające się z jednego krańca kuli ziemskiej w drugi grupy współczesnych nomadów utwierdzają
międzynarodowe instytucje odpowiadające za ochronę światowego dziedzictwa
w słuszności ich wyborów.
***
Do rąk Czytelnika trafia kolejny tom wpisujący się w zagadnienia turystyki kulturowej. Dotychczas w ramach programu badawczego Wyższej Szkoły
Turystyki i Języków Obcych ukazały się prace: Wielokulturowość w turystyce,
Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką oraz Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie
w turystyce.
Niniejsza monografia prezentuje pogłębioną refleksję nad dziedzictwem kulturowym, ukazując potencjał kulturowy społeczeństw Europy i krajów Południa.
Projekt i realizację książki można uznać za początek studiów nad kulturami euro-
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pejskimi i pozaeuropejskimi. Jest to wymierny efekt współpracy różnych środowisk naukowych w Polsce w odniesieniu do opisywanego zjawiska.
W pierwszej części monografii znalazły się opracowania obejmujące złożony
wymiar dziedzictwa kulturowego w turystyce regionów świata. Autorzy reprezentujący różne dyscypliny naukowe podjęli w ich ramach zagadnienia różnych
sposobów interpretacji badawczej kwestii dziedzictwa kulturowego, związane
z nazewnictwem, przestrzennymi aspektami studiów nad dziedzictwem oraz instytucjonalnym porządkowaniem i rejestracją jego zasobów. Druga część pracy
zawiera rozważania na temat różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia w turystyce. Znalazły się tam opracowania mające charakter
case studies obejmujące różnorodne sposoby prezentacji dziedzictwa, wspierania
działań na rzecz jego udostępnienia turystom w różnych krajach Europy. Analizy
objęły zabytki techniki w Karpatach, dawne rzemiosła ludowe na Litwie, kulturowe destynacje Federacji Rosyjskiej, zabytki rezydencjalne w Wielkiej Brytanii,
tradycje winiarstwa w Europie, wpływ gastronomii węgierskiej na turystykę oraz
ofertę enoturystyczną w Portugalii. W trzecim dziale zamieszczono opracowania
odnoszące się do dziedzictwa kulturowego krajów Południa. Analizie poddane
zostały kultura, religia i obrzędy Indonezji, arcydzieła dziedzictwa materialnego
oraz kultura żywa Chin, bogactwo kulinarne Japonii, przeszłość cywilizacji Majów oraz dziedzictwo prehistoryczne Afryki Subsaharyjskiej. Zestawienie analiz
odnoszących się do dwóch światów – Europy i krajów Południa – w odrębne
działy jest zabiegiem celowym, podkreślającym potrzebę zwrócenia zainteresowań badawczych ku różnym kulturom świata, ich potencjałowi i możliwości wykorzystania do celów turystycznych.
Autorzy mają nadzieję, że praca ta przyczyni się do wzrostu zainteresowania
znaczeniem dziedzictwa kulturowego w turystyce i zainspirowania badań bardziej
już ukierunkowanych na zasoby dziedzictwa w poszczególnych kulturach świata
oraz studiów szans i ograniczeń w zakresie przygotowania krajów recepcyjnych
do uczynienia z nich miejsc odpowiednio przygotowanych do turystyki kulturowej i edukacyjnej. Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców.
W szczególności skierowana jest do wykładowców przedmiotów turystycznych,
studentów turystyki oraz pilotów wycieczek i przewodników, a także organizatorów turystyki zagranicznej.
Redakcja pragnie gorąco podziękować autorom nadesłanych tekstów za ich
twórczy wkład w badanie związków pomiędzy dziedzictwem kulturowym a turystyką w krajach europejskich oraz państwach Południa.

Elżbieta Puchnarewicz
Warszawa, 23 lipca 2011 r.
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Nazwy geograficzne,
dziedzictwo kulturowe i turystyka

Pewnego dnia bohater Mieszczanina szlachcicem pan Jourdain dowiedział się
od nauczyciela filozofii, że przeszło 40 lat mówił prozą, nie mając o tym pojęcia.
Również nazwami geograficznymi na co dzień posługujemy się bezwiednie, nie
myśląc o tym, że są one dziedzictwem przeszłości. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że są one nośnikiem różnego rodzaju znaczeń
i stanowią dziedzictwo kulturowe. Używając nazw geograficznych, odnosimy się
do określonych miejsc na Ziemi – w ten sposób pełnią one funkcję referencyjną, czyli wskazującą. Lingwiści uważają, że jest ona funkcją podstawową (prymarną). Sprawa nie jest jednak taka prosta, jak się z pozoru wydaje, ponieważ
niektóre nazwy, zwane pustymi, nie wskazują żadnego rzeczywistego miejsca.
Przykładem są nazwy mitologiczne będące częścią naszego europejskiego dziedzictwa kulturowego: Atlantyda ‘wielka wyspa leżąca na zachód od Cieśniny
Gibraltarskiej, przed tysiącami lat zatopiona w wodach Atlantyku’, Styks ‘rzeka,
przez którą Charon przewoził zmarłych do Hadesu’, Ogygia ‘wyspa, na której
mieszkała nimfa Kalipso’.
Istnieją także nazwy niepuste, których desygnatów (nazywanych miejsc) nie
potrafimy z całą pewnością wskazać, ponieważ nie mamy wystarczającej wiedzy na ich temat. Biblijna Sodoma ‘starożytne miasto w dolinie Jordanu, według Starego Testamentu, zniszczone przez Boga z powodu niegodziwości jego
mieszkańców’ przypuszczalnie leży w okolicy solnisk, które powstały w wyniku
wysychania południowej części Morza Martwego, ale archeolodzy nie znaleźli
jej ruin; hebrajska nazwa miasta Sedom ‘Sodoma’ została przeniesiona na kilka obiektów znajdujących się w tym rejonie: wzniesienie, jaskinię, miejscowość
i równinę. San Salvador to ‘pierwsza wyspa odkryta przez Kolumba 12 października 1492 r.’. Wyspa nazywana dziś San Salvador nie odpowiada sporządzonemu
przez odkrywcę opisowi, według którego w jej środku znajdowała się laguna.
Wprawdzie środowisko geograficzne w ciągu 500 lat zmieniło się znacznie, ale są
argumenty za teorią, że Kolumb wylądował na innej wyspie w archipelagu Bahama, zwanej dziś Samana Cay, i to jej właśnie nadał nazwę San Salvador. Z tego
wynika wniosek, że istotnym elementem znaczenia nazwy jest procedura identyfikacyjna. Nazywany obiekt można rozpoznać po wyglądzie, ale z upływem czasu
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wygląd miejsc się zmienia. W przypadku nazw geograficznych do identyfikacji
nazywanych miejsc skutecznie służą współrzędne geograficzne.
Nie zawsze potrafimy rozstrzygnąć, czy nazwa jest pusta czy oznacza rzeczywisty obiekt. W praktyce granica między tymi kategoriami nazw nie jest wyraźna.
Niektórzy dowodzą, że nazwa Atlantyda oznacza grecką wyspę Tira (Santoryn),
Antilia ‘legendarna wyspa na Atlantyku zaznaczana na XV-wiecznych mapach’
– Portoryko, Tule ‘ziemia położona na północ od Brytanii, do której dotarła starożytna wyprawa Pyteasza z Massalii’ – Islandię, Góry Księżycowe ‘góry w Afryce,
na południe od równika, w których, według Ptolemeusza, bierze początek Nil’
– Ruwenzori, a Wyspy Purpurowe ‘wzmiankowane przez Pliniusza Starszego
wyspy leżące na północ od Wysp Kanaryjskich’ – Maderę. Są to tylko przypuszczenia i hipotezy.
W literaturze przedmiotu można się spotkać z twierdzeniem, że nazwy geograficzne to „pozbawione znaczenia etykiety” służące do identyfikowania obiektów geograficznych. Jest ono parafrazą użytego przez angielskiego empirystę
J.S. Milla określenia nazwy własnej unmeaning mark, które niedokładnie można
przetłumaczyć na język polski jako ‘pozbawiony znaczenia wskaźnik’. Prekursor
filozofii analitycznej G. Frege wykazał, że znaczenia nazw własnych nie da się
sprowadzić do oznaczania, czyli relacji nazwa – obiekt, ale kwestia znaczenia
nazw własnych do dziś pozostaje przedmiotem dyskusji filozofów i językoznawców. Z nazwą związana jest pewna treść, czyli informacja o nazywanym przedmiocie (Frege używał terminu „sens”). Z lingwistycznego punktu widzenia bycie
nośnikiem treści jest sekundarną (wtórną, drugorzędną) funkcją nazw.
Akropol, Hradczany, Kapitol, Kreml, Wawel – to nie tylko etykiety miejsc,
pełniące funkcję identyfikacyjną, lecz przede wszystkim symbole narodowe.
Oczywiście Wawel nie jest jedyną nazwą reprezentującą polskie wartości narodowe, gdyż podobną funkcję pełnią Częstochowa, Gniezno, Grunwald, Katyń,
Westerplatte. Jak pisze językoznawca A. Furdal, istotą znaku językowego Wawel
nie jest sam realnie istniejący zespół zamkowy, ale jego wyobrażenie kojarzące
się z tą nazwą. Autor stwierdza, że w skład znaku wchodzą powiązane ze sobą
elementy przynależne do trzech płaszczyzn: rzeczywistości materialnej, sfery
wyobrażeń oraz języka, tzn. triada przedmiot – wyobrażenie – znak. Takie poj
James Cook był pierwszym podróżnikiem, który do wyznaczania długości geograficznej używał chronometru Harrisona i w związku z tym, podczas wyprawy na Ocean Spokojny w latach 1772–1775, potrafił dokładnie określić pozycję odkrytych przez siebie wysp.

J.S. Mill, O nazwach, [w:] tegoż, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej (1843), przeł. C. Znamierowski, t. 2, rozdz. 2, Warszawa 1962. W wyrażeniu unmeaning mark można się doszukać paradoksu,
natomiast użyte w polskim przekładzie wyrażenie „znak pozbawiony znaczenia” jest jaskrawym paradoksem.

G. Frege, Sens i nominat (1892), [w:] Logika i język. Studia z semiotyki logicznej, red. J. Pelc, Warszawa
1967, s. 225–251.

A. Furdal, Wykład dhc prof. Antoniego Furdala: Język a tożsamość narodowa, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego” 2004, nr 12(105), s. 3–4.
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mowanie znaku nawiązuje do znanej koncepcji trójkąta semiotycznego Ogdena
i Richardsa. Pierwszy element triady (relacji znakowej) może być pusty, a wtedy wyobrażeniu nie odpowiada żaden rzeczywisty przedmiot; przykładem jest
nazwa Atlantyda. Drugi element, tworzący wierzchołek wyobrażonego trójkąta, często nazywany jest pojęciem. Składnikami wyobrażenia (pojęcia) są fakty
oraz mity i legendy, np. smok wawelski lub gęsi kapitolińskie, które uratowały
Rzym. Turysta po raz pierwszy znajdujący się w Termopilach, w miejscu, gdzie
stoi pomnik króla Leonidasa, może być zaskoczony, że nie ma tam stromego
„wąwozu termopilskiego”, którego bronili Spartanie (tę legendę podtrzymuje
hollywoodzki film 300).
Symbole nie są uniwersalne, tj. czytelne dla wszystkich. Polacy nie kpiliby
z premiera innego państwa, dlatego że odwiedził Wawel. Jednak premier Tusk
w 2008 r. naraził się w kraju na żarty, ponieważ podczas wizyty w Peru odwiedził
Machu Picchu. Niektórym Polakom nazwa Machu Picchu kojarzy się z egzotyką
i wakacjami. Nie wiedzą, że jest to nie tylko atrakcja turystyczna, lecz również
miejsce symboliczne, które stanowi dla Peruwiańczyków powód do dumy oraz
współtworzy ich świadomość narodową, jest częścią ich dziedzictwa przedkolumbijskiego oraz należy do światowego dziedzictwa kulturowego.
Filozof H. Buczyńska-Garewicz podkreśla, że istotę miejsca świetnie rozumiał M. Proust. Twierdził on, że w nazwie miejsca zawiera się jego istota, czyli
niepowtarzalna duchowa treść. Pisząc o francuskim mieście Amiens, które było
pierwowzorem fikcyjnego Balbec z powieści W poszukiwaniu straconego czasu, utożsamiał jego istotę z tym, co posiada najcenniejszego, dzięki czemu jest
wyjątkowe i niepowtarzalne – z gotycką katedrą. Według Prousta, istotą miejsca
jest jego indywidualność. Miejsce ma trzy aspekty: materialny, duchowy oraz
psychiczny, czyli subiektywne przeżycia z nim związane. Nadanie nazwy przenosi miejsce z topografii materialnej do duchowej, a jej wymówienie wywołuje
obrazy z nim związane. Refleksje bohatera i narratora powieści dotyczą pobytu
w Wenecji: wspomina Canal Grande, bazylikę św. Marka, dzwonnicę, Piazettę,
most Rialto, San Giorgio Maggiore i Arsenał. Miasto to jego nazwa, materialne
składniki (marmur i woda) oraz idea stanowiąca o ich indywidualności. Aspekt
duchowy miejsca, który ma na myśli, to uformowana w przeszłości treść miejsca
związana z jego postrzeganiem przez ludzi – genius loci. Określenie genius loci
‘duch opiekuńczy miejsca’ Rzymianie pojmowali dosłownie; dziś jest rozumiane
przenośnie – chodzi o to, co w danym miejscu jest niepowtarzalne, co potrafimy
odczytać, czyniąc w tym celu wysiłek intelektualny. Podobne rozumienie miejsca,
zainspirowane filozofią fenomenologiczną, znajdujemy we współczesnej geografii człowieka: geografowie używają terminu „sens miejsca” (sense of place).

Ch.K. Ogden, I.A. Richards, The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon
Thought and of the Science of Symbolism, New York 1923.

H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków
2006.
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Historyk M. Kula nazwy geograficzne zalicza do nośników pamięci historycznej, ponieważ kojarzą się często z wydarzeniami historycznymi. Nie jest to
cecha szczególna toponimów, „Przeszłość odzwierciedla się bowiem praktycznie
w każdym przedmiocie i zjawisku, które trwa do dziś. W konsekwencji nośnikiem
pamięci o przeszłości, przynajmniej potencjalnym, jest dosłownie wszystko”.
Nazwy pełnią rolę nośników aktywnych, dopóki ktoś pamięta o ich wymowie;
przykładami wymownych historycznie nazw są Kołyma, Verdun, Waterloo lub
Stocznia Gdańska. Aktywna rola nośników niekiedy wygasa. Przeciętna osoba
używająca nazw Filipiny, Dolomity, Lanzarote i Reunion nie wie, że pierwsza
z nich upamiętnia króla Hiszpanii Filipa II, druga – francuskiego geologa D. Dolomieu, odkrywcę minerału zwanego dolomitem, trzecia – imię żeglarza L. Malocello, a czwarta – epizod rewolucji francuskiej. Jednak wiedzą to specjaliści,
a pamięć o motywacji tych nazw jest utrwalona w tekstach.
Nazwy geograficzne (toponimy) stanowią przedmiot badań toponomastyki.
Z punktu widzenia językoznawcy toponomasty nazwa ma etymologię (pochodzenie i pierwotne znaczenie) oraz motywację (powód nadania). Nazwa Reunion
została utworzona od rzeczownika réunion ‘spotkanie, zjednoczenie’ (od łac. re
‘znowu’ i unus ‘jeden’). Jej nadanie jest motywowane wydarzeniem historycznym – spotkaniem oddziału ochotników z Marsylii (to oni śpiewali Marsyliankę)
z gwardzistami, które miało miejsce w 1792 r. w Paryżu. Poprzednia nazwa wyspy brzmiała île Bourbon (od nazwy dynastii Burbonów). Zmiana nazwy miała na celu zatarcie pamięci o monarchii i upamiętnienie nowych wartości, które
przyniosła rewolucja. Amerykański geograf Y.F. Tuan stwierdził, że zmiana nazwy „ma moc wymazywania przeszłości i wywoływania przyszłości”10. Nadana
w 1793 r. nazwa île de la Réunion ‘wyspa spotkania’, oprócz funkcji referencyjnej, pełni taką samą funkcję jak materialny pomnik – upamiętnia zdarzenie
historyczne aprobowane przez władze państwowe, których kompetencji podlega
ustalanie nazw.
Motywacja pamiątkowa jest typowa dla współczesnego nazewnictwa miejskiego. Jedna z głównych ulic w Atenach nazywa się Leōfóros Eleutheríou Venizléou ‘aleja E. Wenizleosa’ (nazwa upamiętnia pierwszego premiera odrodzonej
Grecji), ale powszechnie używana jest alternatywna nazwa Panepistemíou ‘uniwersytecka’ – w jej treści zawiera się jej motywacja, gdyż przy tej ulicy znajduje się Uniwersytet Ateński. Fakt, że niektóre urzędowe nazwy budzą sprzeciw


M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002, s. 7–8.

Na portolanie (mapie żeglarskiej) z 1339 r. figuruje nazwa Insula de lanzarotus marocelus; por. A. Dulcert, Carte marine de la mer Baltique, de la mer du Nord, de l’océan Atlantique Est, de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Rouge, Maioricha 1339, Bibliothèque nationale de France, http://gallica.
bnf.fr (30.09.2011).




Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré, Paris 1996.

Cytat za: D.H. Alderman, Place, naming and the interpretation of cultural landscape, [w:] The Ashgate
Research Companion to Heritage and Identity, red. B. Graham, P. Howard, Aldershot – Burlington 2008,
(tłumaczenie własne A.C.).
10
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użytkowników, świadczy o tym, że nie są dla nich beztreściowymi etykietami
miejsc. Nazwy ulic i placów z reguły są czysto konwencjonalne, co nie ułatwia
orientacji w mieście. Przykładem są znane place ateńskie Omónoia ‘plac Zgody’
i Sýntagma ‘plac Konstytucji’. Realny związek z nazywanymi miejscami mają
nazwy ulic Peiraiós (gr. Peiraiás ‘Pireus’), która prowadzi do portu w Pireusie,
i Akademías ‘akademii’, przy której znajduje się Akademia Ateńska.
Są różne motywacje nazwotwórcze. Na kryterium motywacyjnym oparta jest
typologia nazw geograficznych Stewarta11. Najważniejsze wyróżnione przez niego typy nazw geograficznych to:
• Nazwy opisowe, które charakteryzują nazywane miejsca, np. nazwy wulkanów Etna i Wezuwiusz (wł. Vesuvio). Onomaści ustalili, że starożytna postać
grecka Aítne ma indoeuropejski rdzeń12 *aidh- ‘palić, ogień’, a łacińską nazwę
Vesuvius wywodzą od rdzenia *aues ‘oświetlać’ lub *eus ‘palić’13.
• Nazwy związane z wydarzeniami, które zaszły w danym miejscu, np. port.
Batalha ‘bitwa’ – miasto zostało założone przez króla Portugalii Jana I po zwycięskiej bitwie pod Aljubarrota w 1385 r.; ufundowany przez niego gotycki klasztor
Mosteiro da Batalha stał się symbolem narodowym Portugalii.
• Nazwy dzierżawcze, wskazujące na przynależność miejsca do pewnej osoby lub grupy ludzi, np. Wenecja (wł. Venezia od łac. Venetia, od Veneti ‘Wenetowie’ – nazwa starożytnego ludu podbitego przez Rzymian). We Włoszech jest
wiele toponimów związanych z bardzo starymi nazwami plemiennymi.
• Nazwy pamiątkowe, upamiętniające osobę lub wydarzenie, np. włoska nazwa miasta Aosta jest przekształconą nazwą łacińską Augusta (Praetoria), nadaną
kolonii pretorianów na cześć Oktawiana Augusta, który przyczynił się do jej założenia. Często upamiętniane osoby lub zdarzenia nie są związane z nazywanym
miejscem, np. ulice Homera i Sokratesa w Warszawie.
• Nazwy polecające, mające zapewnić pomyślność, będące wyrazem pragnień i życzeń. Należą do nich nazwy teoforyczne, utworzone od imion bogów, np.
Ateny (gr. Athīna); legenda mówi, że są one ulubionym miastem bogini, nazwanym od jej imienia, chociaż prawdopodobnie jest to nazwa przedgrecka. Drugą
podgrupę stanowią nazwy mające pozytywny wydźwięk i wywołujące pozytywne skojarzenia, np. włoska nazwa Faenza (od której pochodzi wyraz fajans) powstała od nazwy łacińskiej Faventia, utworzonej od czasownika favēre ‘sprzyjać’
(por. faworyt).
• Nazwy przeniesione z sąsiedniego miejsca (w polskiej terminologii onomastycznej: ponowione) lub importowane z daleka, z innego kraju. Do pierwszej
11

G.R. Stewart, Names on the Globe, New York 1975.

Rdzeniem nazywa się morfem główny, czyli podstawową cząstkę budującą wyraz, której funkcją jest
przekazywanie znaczenia leksykalnego. Gwiazdką poprzedza się formę (wyraz, morfem) zrekonstruowaną przez językoznawców, niepoświadczoną w źródłach pisanych.

12

13
Pochodzenie nazw włoskich podaję za: G.G. Queirazza i in., Dizionario di toponomastica. Storia e significatio dei nomi geografici italiani, Torino 2006.
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grupy należą Aosta (nazwa rzeki ponowiona od nazwy miasta) i cieśnina Otranto
(od nazwy miasta), do drugiej – Cuenca (nazwa miasta założonego w 1533 r. przez
Hiszpanów w Ekwadorze przeniesiona z nazwy miasta w Hiszpanii). Nazwa amerykańskiego atolu na Oceanie Spokojnym Palmyra została przeniesiona z nazwy
historycznego miasta w Syrii, za pośrednictwem nazwy statku Palmyra.
Pozostałe typy to: nazwy skojarzeniowe, utworzone w wyniku etymologii
ludowej, wymyślone (sztuczne) i omyłkowe. Jedna nazwa może reprezentować
różne typy. Przykładem jest nazwa opisowa Riwiera, która pochodzi od włoskiego wyrazu riviera ‘wybrzeże’ i pierwotnie oznaczała włoskie wybrzeże Morza Liguryjskiego (wł. Riviera ligure). Nazwa Riwiera została rozciągnięta na sąsiednie
Lazurowe Wybrzeże (fr. Côte d’Azur), które w odróżnieniu od Riwiery Włoskiej
nazwano Riwierą Francuską14. Riwiera Francuska jest nazwą przeniesioną, a zarazem opisową.
Tylko niektóre nazwy są przezroczyste semantycznie, tzn. wyraźnie widać, od
jakich wyrazów pochodzą. Każdy, kto zna język portugalski, dostrzega, że nazwa
miasta Porto znaczy ‘port’, nazwa wysp Açores (pol. Azory) – ‘jastrzębie’, wyspy
Madeira (pol. Madera) – ‘drewno’, a Rio de Janeiro – ‘rzeka styczniowa’. Ostatnia z tych nazw jest pamiątkowa: 1 stycznia 1502 r. A. Vespucci odkrył miejsce,
w którym powstało miasto, a pozostałe trzy – opisowe. Nazwa Porto pierwotnie
określała port położony przy ujściu Duero do Atlantyku i tak jest nadal. Z czasem
jednak nazywane miejsce może utracić cechy, które motywowały nadanie nazwy.
Nazwa staje się nośnikiem pamięci historycznej i charakteryzuje miejsce w momencie jej nadania. Przykładem jest nazwa Grænland ‘zielona ziemia’ nadana
przez Eryka Rudego w 982 r. – był to okres wczesnośredniowiecznego optimum
klimatycznego i wybrzeża Grenlandii pokrywała zielona roślinność. Z czasem nazwa obrasta nową treścią, np. nazwa Termopile jest związana z gorącymi źródłami
(gr. thermós ‘gorący’) i wąskim przejściem, przez które przechodziła droga (gr.
pýlai ‘wrota’), zanim przesunęła się linia brzegowa, ale kojarzy się z bitwą pod
Termopilami i nowym pomnikiem Leonidasa wzniesionym w 1955 r.
Nadanie nazwy (nominacja) nie oznacza, że jej postać została ostatecznie ustalona. Z upływem czasu nazwy geograficzne ulegają zmianom, a ich pochodzenie staje się nieprzejrzyste dla mówiących. W związku z tym w literaturze można
spotkać różne metafory odnoszące się do najstarszych nazw: najstarsze pomniki,
skamieniałości z minionych epok, nieoszlifowane kamienie szlachetne. Objaśnienie niezrozumiałej nazwy pozwala poznać przeszłość danego miejsca, np. analiza
etymologiczna wskazuje, że Syrakuzy (wł. Siracusa) są starą nazwą indoeuropejską, która znaczyła ‘słona woda’. Początkowo była to nazwa bagna, potem została
przeniesiona na miasto, które powstało w tym miejscu. Przyczyną zmian są procesy językowe zachodzące w ciągu setek lat albo zastąpienie języka, którym mówi
się na danym obszarze, innym językiem. Łacińska Tuscia (od Tusci ‘Etruskowie’)
14
W języku angielskim nazwa French Riviera była już używana w XIX w.; por. H. Alford, The Riviera:
Pen and Pencil Sketches from Cannes to Genoa, London 1870, s. 9, http://books.google.com (30.09.2011).
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przekształciła się we włoską nazwę Toscana ‘Toskania’. Analogiczne przykłady to
Genua > Genova, Aquinum > Aquino ‘Akwin’ i Bononia > Bologna ‘Bolonia’.
Odczytanie pierwotnego znaczenia nazwy nie opiera się na jej obecnej postaci,
lecz na najstarszych zachowanych zapisach. Tukidydes (V w. p.n.e.) oraz późniejsi
autorzy greccy Polibiusz i Strabon wymieniają nazwę Pánormos, od której powstała łacińska forma Panhormum, a włoska nazwa Palermo jest poświadczona
w źródłach od XII w. Pierwotna forma pochodzi od gr. pās ‘każdy’ i órmos ‘zatoka,
port’. W Grecji jest kilka miejscowości o nazwie Pánormos, wszystkie położone nad zatokami. Oprócz zmian postaci (brzmienia i pisowni) mogą zachodzić
zmiany znaczenia nazw, np. nazwa Italia pierwotnie oznaczała południową część
Półwyspu Apenińskiego (Kalabrię), w III w. p.n.e. została rozciągnięta na cały
półwysep, w 42 r. p.n.e. stała się nazwą rzymskiej jednostki administracyjnej, po
podboju przez Longobardów w VI w. Italię nazywano Longobardią, a od zjednoczenia Włoch w 1861 r. Italia (wł. Itàlia) jest nazwą państwa włoskiego.
Ustalenie pochodzenia nazwy bywa trudne, często mamy do czynienia z kilkoma prawdopodobnymi i nieprawdopodobnymi objaśnieniami. Starożytni wywodzili nazwę Roma ‘Rzym’ od imienia legendarnego Romulusa lub od greckiego
wyrazu rṓme ‘siła’ (wyjaśnienie nieprawdopodobne, ponieważ historycy nie potwierdzają wpływów greckich w czasie powstania miasta). Według współczesnych
hipotez, nazwa ta pochodzi od: a) etruskiego etnonimu, czyli nazwy ludu Ruma, b)
italskiego wyrazu ruma ‘piersi’, c) starożytnej nazwy rzeki Rumon ‘Tyber’.
Jak widać z przytoczonych wyżej przykładów, w języku polskim używamy
dziś łacińskiej nazwy Genua, spolonizowanej nazwy łacińskiej Akwin, włoskiej
nazwy Palermo i spolonizowanej nazwy włoskiej Bolonia. Polskie nazewnictwo
geograficzne świata jest dziedzictwem przeszłości: nazwy obce były przyswajane
w różnym czasie i w różnych okolicznościach społecznych, co tłumaczy różnorodność zbioru nazw, które obecnie są w użyciu. Historię polskiego nazewnictwa geograficznego Europy prześledzili K. i Z. Zierchofferowie15, wykazując, że przejmowanie nazw i ich późniejsze zmiany były związane z przemianami politycznymi
i kulturowymi w Polsce i w Europie; dlatego polskie nazwy geograficzne są dziś
częścią narodowego dziedzictwa. Streszczając ich spostrzeżenia, ograniczę zakres
geograficzny podawanych przykładów do krajów śródziemnomorskich. Rozwój
polskiego nazewnictwa krajów europejskich autorzy podzielili na sześć okresów.
1. Okres przedpiśmienny. Jego dziedzictwem są najstarsze nazwy prasłowiańskie: Włochy – przejęta przez Słowian od Germanów, którzy w odniesieniu
do ludów romańskich używali określenia Walah, oraz Rzym – przyswojona przez
Polaków za pośrednictwem Czechów.
2. Średniowiecze (XI–XV w.) było okresem panowania piśmiennictwa łacińskiego. Nazwy geograficzne pojawiają się głównie w kronikach, najliczniej
K. Zierchoffer, Z. Zierchofferowa, Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski
z kulturą Europy, Poznań 2000; K. i Z. Zierchofferowie, Polska a Europa w świetle nazw geograficznych, Poznań 2007.
15
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u Długosza (Annales, czyli Roczniki). Rozpoczęło się przyswajanie nazw łacińskich (np. Italia, Hispania, Grecia, Portugalia) lub nazw oryginalnych w postaci
zlatynizowanej (np. Francia).
3. Wiek XVI. Rozwój piśmiennictwa w języku polskim (do którego przyczynił się druk) spowodował powstanie polskiego nazewnictwa geograficznego. Podstawowym dziełem była Kronika świata M. Bielskiego – poprzedzona zarysem
geografii kompilacja dzieł obcych. Zachowały się w rękopisie dzienniki podróży
Polaków, m.in. anonimowy Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej. Przyswojono więcej nazw obcych niż w średniowieczu, bezpośrednio
z języków współczesnych i z łaciny, np. Assyż (dziś Asyż). Tylko niektóre nazwy
łacińskie utrzymały się do dziś; przykłady nazw, które się nie utrzymały: Bononija ‘Bolonia’, Ferarz ‘Ferrara’, Zofija ‘Sofia’.
4. Wiek XVII. Łacina była podstawą edukacji, nadal używano nazw łacińskich
i zlatynizowanych. Podstawowym dziełem geograficznym były przetłumaczone
z włoskiego Relatiae powszechne G. Botera, w których nazewnictwo nawiązywało do łaciny, np. Florencyja, Marsylija, Walencyja (w XIX w. zmieniły one postać
na Florencja, Marsylia, Walencja). Mimo to zwiększył się udział nazw z języków
nowożytnych, ponieważ Polacy podróżowali do Niemiec, Włoch, Francji i innych
krajów. Bezpośrednie kontakty (dzienniki podróży) były źródłem takich nazw,
jak: Bordeaux, dotychczas Burdegala, Malaga (hiszp. Málaga).
5. Oświecenie. W XVIII w. upowszechniła się znajomość francuskiego (studia we Francji, podróże). Zmodernizowano szkolnictwo i wprowadzono nauczanie geografii – pierwszym podręcznikiem była Geografia czasów teraźniejszych
K. Wyrwicza. Wpływ języka francuskiego pozostawił trwały ślad w nazewnictwie: nazwy francuskie polonizowano głównie zakończeniem -a, -ja, np. fr.
Padoue > Padwa (wł. Padova); fr. Turin > Turyn (wł. Torino); fr. Pampelune
> Pampeluna (hiszp. Pamplona); fr. Grenade > Grenada (hiszp. Granada); fr.
Cadix > Kadyx (dziś Kadyks, hiszp. Cádiz), fr. Saragosse > Saragossa (hiszp.
Zaragoza). Przyswajano również nazwy oryginalne, np. Antibes, Capri. Reakcją
był późniejszy powrót do tradycji i form zaadaptowanych z łaciny, np. Burdegala
(dziś Bordeaux), Korduba (dziś Kordoba), Konimbryka (dziś Coimbra). Ówczesny Dykcjonarzyk geograficzny F. Siarczyńskiego wymienia powszechnie znane
dzieła architektury: „dzwonnica karnunteńska, sklepienie ambijańskie, chor bellowaceński i facyjata remska” – dziś trudno się domyślić, że polskie przymiotniki
utworzone od nazw zaadaptowanych z łaciny (Karnut, Ambijan, Bellowak i Remy) odnoszą się do Chartres, Amiens, Beauvais i Reims.
6. Zabory. W XIX w. nastąpił wzrost mobilności: podróże koleją stały się nowym zjawiskiem w kulturze społeczeństw europejskich. Poziom oświaty w Polsce się obniżył, lecz publikowano dzieła geograficzne i opisy podróży, ukazał się
Przewodnik dla podróżujących po Europie. Wprowadzano nowe nazwy obce, np.
Grenoble, Algarve, Coimbra, które zajmowały miejsce nazw zaadaptowanych
z łaciny: Grenobla, Algarbija, Konimbryka. Eliminowane były nazwy zakończo-
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ne na -a, -ja, ale pozostały najbardziej utrwalone, mające długą tradycję, np. we
Francji Marsylia (u Długosza: Marsilia), Tuluza (w średniowiecznej Złotej legendzie: Tolosa), Nicea (występowała u Bielskiego). Nazwy krain wymieniały wcześniejszą, wziętą z łaciny postać na współczesną, np. Prowincyja > Prowansja.
7. Wiek XX. W użyciu pozostał podstawowy zbiór nazw oddziedziczony po
ubiegłym stuleciu; poza tym miały miejsce wahania między formami obcymi
(endonimami) a spolonizowanymi (egzonimami). W pierwszej połowie wieku
widoczny był wpływ atlasów E. Romera, jednak w opinii geografa S. Leszczyckiego „Nazwy geograficzne każdy pisał, jak chciał, kierował się tu własną intuicją
lub znajomością obcych krajów, przyswojonym zasobem nazw obcych albo też
używał nazw obcych […] względnie sam urabiał nazwy nowe, dowolnie je spolszczając”16. W drugiej połowie stulecia rozpoczęła się standaryzacja nazewnictwa geograficznego: od tego czasu publikuje się wykazy egzonimów zaaprobowanych przez zespół specjalistów, a rezultatem tej działalności jest ujednolicenie
polskiego nazewnictwa, które odnotowali Zierchofferowie.
Tab. 1. Dziedzictwo nazewnicze w języku polskim z obszaru Europy Południowej
Dziedzictwo

Egzonimy

Endonimy

prasłowiańskie

Rzym, Włochy

–

średniowieczne

łac. Macedonia, Istria, Apulia, Mantua,
Aragonia, Portugalia

Emilia, Italia, Liguria, Lombardia, Viterbo

XVI wieku

Ateny, Asyż, Sparta, Attyka, Kreta, Genua,
Katania, Messyna, Mantua, Padwa, Piza,
Rawenna, Tyber, Werona, Korsyka, Nawarra, Saragossa, Lizbona

Parma, Savona, Tivoli, Barcelona, Malta

XVII wieku

Neapol, Trydent, Peloponez, Saloniki, Cyklady, Eubea, Korfu, Madryt, Baleary

Bergamo, Brindisi, Faenza, Modena,
Palermo, Arles, Bourdeaux, Toledo

oświeceniowe
(XVIII w.)

Akwin, Padwa, Pad, Turyn, Toskania, Nicea,
Baleary, Grenada, Minorka, Pampeluna,
Saragossa, Tag

Capri, Cagliari, Etna, Frascati, Monte
Cassino, Perugia, Sorrento, Antibes, Ebro,
Duero

XIX wieku

Florencja, Kalabria, Kampania, Sycylia,
Pompeje, Wenecja, Marsylia, Prowansja,
Tuluza, Pireneje, Andaluzja, Katalonia,
Kordoba // Kordowa, Majorka, Walencja

Liguria, Siena, Grenoble, León Algarve,
Coimbra

XX wieku

Abruzja, Ankona, Awinion, Baskonia //
Kraj Basków, Kadyks, Sewilla, Salamanka,
Walencja

Umbria, La Mancha

Źródło: wybór na podstawie prac K. i Z. Zierhofferów (Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy, Poznań 2000; Polska a Europa w świetle nazw geograficznych, Poznań 2007).

16
S. Leszczycki, Przedmowa, [w:] Polskie nazewnictwo geograficzne świata, oprac. L. Ratajski, J. Szewczyk, P. Zwoliński, Warszawa 1959, s. 9.
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Autorzy podkreślają, że szczególne piętno polskiemu nazewnictwu nadaje adaptacja nazw w postaci łacińskiej, która rozpoczęła się w średniowieczu, nasiliła
w XVI w., była kontynuowana w Oświeceniu i później. W XX w. polonizowano
w ten sposób nowe nazwy państw, np. Jugosławia, Tunezja (dawniej Tunis). Sposoby adaptacji nazw obcych zmieniały się, a niektóre adaptowano za pośrednictwem innych języków. Polskie nazewnictwo geograficzne składa się z warstw
chronologicznych przedstawionych w tab. 1. W trakcie przemian podstawowa
część nazewnictwa niezmieniona przechodziła z jednego okresu do drugiego.
Wniosek K. i Z. Zierchofferów, że w XX w. polonizacja nazw obcych ograniczyła się do nazw nowo powstałych państw, wydaje się nieco za daleko posunięty.
Autor niniejszego artykułu od 1993 r. uczestniczy w pracach Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG).
Obserwacja zmian zachodzących w polskim nazewnictwie17 w drugiej połowie
XX w. i obecnie, czyli w okresie standaryzacji nazewnictwa przez kompetentny
organ państwowy, prowadzi do wniosku, że cechą charakterystyczną współczesnego okresu jest nadal konkurencja nazw oryginalnych (endonimów) i spolonizowanych (egzonimów). Można stwierdzić, że:
1. Nazwy nadal ulegają przekształceniom. Porównując nazwy greckich wysp
w wykazach polskich nazw geograficznych wydanych w odstępie 50 lat18, zauważymy, że jedne warianty są zastępowane innymi, np. nazwy wysp greckich:
Amorhos → Amorgos, Astipalaja → Astipalea, Jos → Ios, Lefkas → Leukada, Zakinthos → Zakintos, Idra → Hydra, Mikonos → Mykonos. Wymienione zmiany
zmierzają do modernizacji nazewnictwa, gdyż obecnie zalecane formy są polską
transkrypcją nazw nowogreckich; wyjątkiem są nawiązujące do tradycji formy
Hydra i Mykonos.
2. Powstają nowe egzonimy i jednocześnie niektóre egzonimy są eliminowane. Po 2000 r. KSNG usunęła egzonimy używane dla stolic europejskich: Rejkiawik, Skopie, Tallin i zaleciła użycie endonimów: Reykjavík, Skopje i Tallinn.
Były to spolszczenia świeżej daty, nienależące do polskiej tradycji językowej.
Zmiany były zgodne z zaleceniem ONZ, żeby eliminować zbędne egzonimy19.
Poza Europą jest więcej zmian, np. w Chinach usunięto egzonimy odnoszące się
do obiektów fizjograficznych: Huang-ho → Huang He, Góry Sino-Tybetańskie
→ Hengduan Shan, Góry Syczuańskie → Min Shan, Góry Richthofena → Qilian
Shan (endonimy zapisuje się w chińskiej transkrypcji zwanej pinyin). Modernizacja nazewnictwa dotyczącego Chin jest ogólną tendencją; nawet wykaz niemie17
Standaryzując nazwy geograficzne, bierze się pod uwagę nazwy używane w różnych źródłach: w encyklopediach, podręcznikach, atlasach, przewodnikach, w prasie i w Internecie.

Polskie nazewnictwo…; Nazewnictwo geograficzne świata. Europa, z. 11, Europa, cz. 1, oprac. E. Chudorlińska, A. Czerny, J. Duma i in., Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa 2009.
18

United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names 1967, 1972, 1977, 1982,
1987, 1992, 1998, 2002. Texts of Resolutions on the Subject of Exonyms, rezolucje II/28 i II/29, oprac.
H. Kerfoot, Prague 2003, http://www.zrc-sazu.si/wge/ (30.09.2011).
19
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ckich egzonimów nazwę Richtchofengebirge ‘Góry Richtchofena’ upamiętniającą
niemieckiego geografa i badacza tego obszaru kwalifikuje jako „historyczną”20.
Nowe egzonimy powstają i wchodzą do obiegu wtedy, gdy pojawia się konieczność mówienia i pisania o „obcych” obiektach geograficznych, których nazwy oryginalne sprawiają trudności i wymagają adaptacji do polskiego systemu
językowego. W języku polskim funkcjonuje wiele nazw obcych z literą v, np. van
Gogh, Vargas Llosa; nowa nazwa państwa Tuvalu również zachowała oryginalną
postać. Nazwa państwa Kyrgyzstan (dawniej Kirgizja) wymagała adaptacji: utworzono egzonim Kirgistan, analogiczny do nazwy Pakistan. W wyniku rozwoju
oceanologii w XX w. weszły do obiegu nowe nazwy: mórz otaczających Antarktydę (np. Morze Davisa < ang. Davis Sea), czwartego oceanu (Morze Arktyczne →
Ocean Arktyczny), nowo odkrytych form rzeźby podmorskiej, np. Grzbiet Gakkela21. W XXI w. wydzielono i nazwano Ocean Południowy.
Takie czynniki, jak otwarcie Polski na świat, rozwój turystyki zagranicznej
i Internetu, m.in. polskiej Wikipedii, spowodowały zapotrzebowanie na spolonizowane nazwy obiektów dawniej nieznanych, o których trzeba było mówić
i pisać po polsku. Były to obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, obszary chronione i miejsca interesujące polskich turystów. Szereg
przezroczystych semantycznie wielowyrazowych nazw spolonizowano przez tłumaczenie, np. hiszp. Puente Vizcaya > Most Biskajski, hiszp. Torre de Hércules
> Wieża Herkulesa (obiekty światowego dziedzictwa kulturalnego), port. Padrão
dos Descobrimentos > Pomnik Odkrywców (w Lizbonie), wł. Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano > Park Narodowy Wysp Toskańskich, gr. Ethnikós Drymós Píndoy > Park Narodowy Gór Pindos.
Rozwój turystyki sprawił, że tradycyjny zasób polskich nazw będących dziedzictwem greckiego antyku (np. Agora, Akropol, Areopag, Źródło Kastalskie)
uzupełniły nowe nazwy miejsc i obiektów interesujących turystów. Ponieważ nazwy greckie sprawiają Polakom poważne kłopoty, w obiegu pojawiły się nazwy
spolszczone: ulica Rycerska w mieście Rodos (gr. Odós Ippotṓn), Wergina (gr.
Vergína)22, Łaźnie Afrodyty (gr. Loutrá Afrodítīs) i Skała Afrodyty (gr. Pétra tou
Rōmioú ‘skała Greków’) na Cyprze. Polskie nazwy najprawdopodobniej były
wzorowane na obiegowych egzonimach angielskich: Street of the Knights, Vergina, Baths of Aphrodite, Aphrodite’s Rock.
Stewart za odrębny typ uznał nazwy „polecające” (commendatory names).
Nasuwa się analogia do imion życzących, które pełniły dawniej funkcję magiczR. Stani-Fertl, Exonyme und Kartographie. Weltweites Register deutscher geographischer Namen,
klassifiziert nach Gebräuchlichkeit, und ihrer ortsüblichen Entsprechungen, Wien 2001, s. 82.
20

Grzbiet środkowooceaniczny na Oceanie Arktycznym odkryty przez ekspedycję rosyjską w 1948 r.
Jego międzynarodowa nazwa Gakkel Ridge (od nazwiska odkrywcy J.J. Gakkela zmarłego w 1965 r.)
została oficjalnie uznana w 1987 r.; wcześniej był nazywany Grzbietem Nansena (ang. Nansen Ridge).
21

Vergína (w polskiej transkrypcji Werjina) jest współczesną nazwą miejscowości, w której znajdują się
odkryte w XX w. ruiny starożytnej stolicy Macedonii Aigaí.
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ną, np. nosiciel staropolskiego imienia Kochan miał być kochany23. Przykładem
jest wspomniana wyżej nazwa Grenlandia, która miała przyciągnąć norweskich
osadników24. W tym wypadku nadanie nazwy nie było traktowane magicznie,
odkrywca wybrał atrakcyjną nazwę zachęcającą do osiedlenia się na Grenlandii.
Interesujący przykład stanowi nazwa Riwiera (wł. Riviera), która początkowo oznaczała tylko wybrzeże Morza Liguryjskiego w północnych Włoszech (wł.
Riviera ligure ‘wybrzeże liguryjskie’), potem także Lazurowe Wybrzeże we Francji. Wraz z rozwojem turystyki nazwę Riwiera przenoszono na coraz odleglejsze
wybrzeża.
Tab. 2. Polskie nazwy utworzone od włoskiej nazwy Riviera
Polskie egzonimy

Endonimy

Położenie

Riwiera Włoska

Riviera ligure; Riviera di levante ‘wybrzeże wschodnie’ i Riviera de ponente
‘wybrzeże zachodnie’

Włochy

Riwiera Francuska // Lazurowe Wybrzeże

Côte d’Azur

Francja

Riwiera Adriatycka

Riviera romagnola // adriatica

Włochy

Riwiera Słoweńska

Slovenska obala; obala ‘wybrzeże’

Słowenia

Riwiera Makarska

Makarska rivijera

Chorwacja

Riwiera Czarnogórska

Budvanska rivijera

Czarnogóra

Riwiera Albańska

Riviera shqiptare

Albania

Riwiera Attycka

aktī tīs Attikīs‘wybrzeże Attyki’

Grecja

Riwiera Olimpijska

Olympiakī Riviéra

Grecja

Riwiera Turecka // Egejska

Türk Rivierasý

Turcja

Riwiera Czarnomorska // Bułgarska

Černomorsko krajbrežie

Bułgaria

Riwiera Krymska

Pivdenne uzberezhzhia Krymu,
rzadko Kryms´ka ryv”iera

Ukraina

Riwiera Morza Czerwonego // Egipska

Rifiira al-Bahr al-Ahmar

Egipt

Riwiera Angielska

English Riviera

Wielka Brytania

Riwiera Kornwalijska

Cornish Riviera

Wielka Brytania

Riwiera Majów

Riviera Maya

Meksyk

Źródło: opracowanie własne.

M. Malec, Imiona, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–
Kraków 1998, s. 105.
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A. Room, Placenames of the World. Origins and Meanings of the Names for Over 5000 Natural Features, Countries, Capitals, Territories, Cities and Historic Sites, Jefferson – London 2003. Na Grenlandii
powstało 280 gospodarstw, w których mogło zamieszkiwać od 3000 do 6000 osadników (Encyclopædia
Britannica Online, 2010, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/245261/Greenland (30.09.2011).
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W tabeli zostały uwzględnione tylko nazwy upowszechnione w języku polskim. Pominięto te rzadziej używane, np. Riwiera Rumuńska, i niespolszczone,
np. Florida Riviera. Wymienione nazwy wybrzeży są opisowe, przeniesione,
a zarazem polecające, ponieważ termin Riwiera wywołuje pozytywne skojarzenia (malowniczy krajobraz, ciepły klimat, komfort), obiecuje udany wypoczynek,
podnosi atrakcyjność nazywanego miejsca i przyciąga turystów, chociaż oczekiwania wypoczynku w luksusie nie zawsze się sprawdzają.
Niektóre nazwy z członem utożsamiającym Riwiera mają długoletnią tradycję. W języku angielskim w połowie XVIII w. nazwa Riviera oznaczała Riwierę Włoską, a w połowie XIX w. pojawiła się nazwa French Riviera. Od 1890 r.
używano nazwy Riviera w reklamach turystycznych szwajcarskiego miasta Montreux25. Dziś o malowniczym wybrzeżu Jeziora Genewskiego, na którym leży
Montreux, mówi się Riviera vaudoise (od nazwy kantonu Vaud), a w 2006 r.
utworzono okręg administracyjny Riviera-Pays-d’Enhaut. W latach 1904–1906
ukazywał się tygodnik „Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung”, czyli ‘Gazeta Ilustrowana Riwiery Austriackiej’, który promował walory turystyczno-lecznicze Istrii i Dalmacji należących do Austro-Węgier26. W 1909 r. otwarto w Soczi
uzdrowisko Kavkazskaja Riv´era ‘Riwiera Kaukaska’. W języku polskim nazwa
Riwiera pojawia się w pierwszej połowie XX w. W przedwojennej Ilustrowanej
encyklopedii Trzaski, Everta i Michalskiego odnosi się do trzech obiektów: „Côte
d’Azur, Riwjera, pobrzeże płd. Francji na pograniczu Włoch”; „Riviera, nazwa
malowniczego wybrzeża nad zatoką genueńską […]”; „R. Istryjska, pas wybrzeża
Istrji nad morzem Adrjatyckim […]”27.
Francuski antropolog P. Burdieu jest twórcą teorii kapitału symbolicznego.
Dziedzictwo kulturalne można rozpatrywać jako kapitał symboliczny, który jest
wymienialny na kapitał ekonomiczny. Również nazewnictwo geograficzne jest
rodzajem kapitału symbolicznego28. Nazwa geograficzna może być marką i stanowić przedmiot brandingu (od brand ‘marka’), tzn. może być nadawana i wykorzystywana w celach marketingowych. Ściślej mówiąc: marka jest symbolem
mającym wiele warstw znaczeniowych, natomiast nazwa geograficzna nadana
na stałe jakiemuś produktowi staje się nazwą marki i nośnikiem jej tożsamości.
Autorytet w dziedzinie marketingu – P. Kotler uważa, że marka jest obietnicą
jakości produktu dostarczanego nabywcy. Marką może być każda nazwa mająca sens i wywołująca konotacje (skojarzenia), np. SEAT, Lavazza (nazwisko
założyciela firmy), Umberto Eco, Iberia (antyczna nazwa Hiszpanii), Porto, FC
25
Historisches Lexikon der Schweiz (hasło: Montreux), 2009, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D2617.
php (30.09.2011).

Istarska enciklopedija (hasło: Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung), Zagreb 2008, http://istra.
lzmk.hr/ (30.09.2011).

26

27
Ilustrowana encyklopedia (hasła: Côte d’Azur, Riviera), red. S. Lam, t. 1, 4, Warszawa 1927–1928.
W Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda z 1902 r. jeszcze nie ma hasła Riwiera.
28

D.H. Alderman, dz. cyt.
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Barcelona i Olympic Riviera (Riwiera Olimpijska). Hotel w Korinos to zwykły
hotel, ale hotel w Korinos, Riwiera Olimpijska to coś więcej. Odbiorca takiego
komunikatu nazewniczego, ze względu na treści kojarzące się z nazwą Riwiera,
będzie skłonny zawierzyć, że jest to dobry hotel.
Nazwa geograficzna może mieć wymierną wartość jako marka różnego rodzaju produktów i usług, m.in. usług hotelarskich. W nazwach hoteli na hiszpańskiej wyspie Gran Canarii wykorzystano nazwy atrakcyjnych turystycznie miejsc
położonych w różnych częściach świata: Biarritz, Capri, Bali, Las Vegas, Waikiki,
Barbados, Buenos Aires, Ipanema itp. Związek nazwy z obiektem hotelowym jest
tu całkowicie konwencjonalny, w przeciwieństwie do nazw Dunas Maspalomas
‘wydmy Maspalomas’ i Aparthotel Playa del Inglés motywowanych nazwami
miejscowości, w których znajdują się hotele (Maspalomas i Playa del Inglés).
Również historyczne konotacje nazw wykorzystuje się do celów reklamowych. Nazwa Wyspy Purpurowe (z łac. Purpurariae) wiąże się z purpurą, cennym
barwnikiem uzyskiwanym w starożytności ze ślimaków (przez Fenicjan), a kolor
purpurowy symbolizuje godność monarszą lub kardynalską. Opis ich położenia
autorstwa Pliniusza29 jest zagmatwany i można go różnie interpretować. Nic dziwnego, że do miana Wysp Purpurowych pretendują dziś różne wyspy; informacje
na ten temat można znaleźć w przewodnikach turystycznych i materiałach promocyjnych. Są to: a) portugalska Madera – ta hipoteza wydaje się najbardziej prawdopodobna; b) dwie spośród Wysp Kanaryjskich znajdujące się najbliżej Afryki
– Fuerteventura i Lanzarote; c) skaliste wysepki przybrzeżne Jazā’ir aş-Şuwayrah
(fr. Îles Purpuraires) w marokańskim porcie As-Suwajra (fr. Essaouira, dawniej
Mogador) słynącym z XVIII-wiecznych fortyfikacji. Polska nazwa Wyspy Purpurowe dla wysepek w Maroku została zaaprobowana przez KSNG.
Ponieważ dużym zainteresowaniem cieszy się turystyka kulinarna, warto
wspomnieć o tych nazwach geograficznych, które pełnią funkcję określania produktów. Pod względem językowym mamy do czynienia z przeniesieniem nazwy
oznaczającej miejsce na produkt, podobnie jak nazwa oznaczająca osobę może
być przeniesiona na miejsce. Nazwy określające miejsce pochodzenia produktów
stanowią kapitał symboliczny mający konkretną wartość pieniężną. Istotą marki
jest w tym wypadku odrębność geograficzna, która nadaje jej określony charakter, np. Bordeaux, Chianti, Jerez, Porto, Tokaj. Na podstawie rozporządzeń Rady
Unii Europejskiej z 2006 i 2007 r. ochroną objęte są:
a) chronione nazwy pochodzenia (ang. PDO, pol. ChNP) i chronione oznaczenia geograficzne (ang. PGI, pol. ChOG) produktów rolnych i środków spożywczych;
b) chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne win.
Pliny the Elder, The Natural History, red. H.T. Riley, J. Bostock, t. 6, rozdz. 37: The Fortunate Islands,
London 1855, Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/ (30.09.2011). Pliniusz określa położenie Wysp Szczęśliwych (Kanaryjskich) w stosunku do Wysp Purpurowych.
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W przypadku ChNP w określonym regionie odbywają się produkcja, przetwarzanie i przygotowanie; w przypadku ChOG – tylko jeden z wymienionych
etapów (zwykle produkcja). Oto wybrane przykłady odmiejscowych nazw produktów włoskich30:
• Chianti (ChNP) – wino pierwszy raz wzmiankowane w XIV w., nosi nazwę regionu historycznego Chianti. Inne oznaczenia geograficzne to Chianti
Clasico (wino pochodzące z najstarszego regionu uprawy położonego na północ od Sieny) oraz Chianti + oznaczenie jednego z siedmiu mniejszych regionów, np. Chianti Colli Fiorentini ‘wzgórza florentyńskie’. W tym samym
regionie co wino od wieków wytwarza się oliwę. Chociaż specjaliści od marketingu uważają, że tzw. rozszerzenie marki jest ryzykownym przedsięwzięciem,
producenci oliwy, zamiast budować nową markę, sięgnęli po nazwę Chianti
Classico (ChNP).
• Aceito balsamico tradizionale di Modena (ChNP) – ‘tradycyjny ocet balsamiczny z Modeny’ jest wytwarzany w prowincji Modena co najmniej od XVI w.
Od nazwy geograficznej Modena pochodzą także nazwy innych tradycyjnych
produktów: szynki (Prosciutto di Modena), faszerowanej nóżki wieprzowej
(Zampone Modena), kiełbasy (Cotechino Modena), konfitury z wiśni (Amarene
Brusche di Modena) oraz wina Modena.
• Monte Etna (ChNP) – oliwa extra virgin wytwarzana na Sycylii z oliwek
uprawianych od czasów starożytnych na glebach pochodzenia wulkanicznego, na
wysokości 100–1000 m n.p.m.; nosi nazwę wulkanu.
• Prosciutto di Parma (ChNP) – ‘szynka parmeńska’ jest wytwarzana w regionie położonym na południe od miasta Parma. Tradycja chowu świń i konserwowania mięsa na Nizinie Padańskiej sięga czasów etruskich, o czym świadczy
wzmianka u Polibiusza, a także znalezisko archeologiczne z V w. p.n.e.
• Limone di Sorrento (ChOG) – od nazwy miasta Sorrento; cytryny pochodzące z regionu obejmującego półwysep Peninsola Sorrentina i wyspę Capri.
Wielowiekową tradycję uprawy cytryn nad Zatoką Neapolitańską poświadczają
antyczne mozaiki z Pompejów i Herkulanum.
• Riso del Delta del Po (ChOG) – ‘ryż z delty Padu’ jest uprawiany w tym
regionie od połowy XV w.
Za pośrednictwem nazwy firma przekazuje odbiorcy (klientowi) zamierzoną treść, czyli przekaz marketingowy. Nazwa pochodzenia i oznaczenie geograficzne obiektywnie gwarantują miejsce pochodzenia produktu, jego cechy
fizyczne i tradycyjną metodę produkcji. Oprócz tego nazwa ma pewną treść
subiektywną, czyli wnosi wartość psychologicznie dodaną, np. Chianti kojarzy
się z Toskanią, pięknem jej krajobrazu i wspaniałymi miastami (Sieną, Florencją, Pizą, Arezzo).
30
Wykorzystano informacje z baz danych Komisji Europejskiej: DOOR – Database of Origin and Registration i „E-Bacchus”.
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Rys. 1. Nazwy geograficzne jako marki wykorzystywane w marketingu turystycznym; markowym produktem jest kraj lub region. Zaprojektowane przez Joana Miró logo España jest wzorem
dla wielu innych
Źródło:
Sí, Spain, http://www.sispain.org/english/travelli/travel.html, (30.09.2011).
Islas Baleares, http://www.illesbalears.es/accesible/img/cabeceras/FR/001.jpg, (30.09.2011).
Faruk Özer, http://tourguidefaruk.com/dosyalar/t/o/tourguidefarukcom/image/turkey-logo.jpg
(30.09.2011).
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Abstract
Geographical names, cultural heritage and tourism
The author considers geographical names as carriers of meaning. Place names
are cultural heritage, may be carriers of historical memory, express „the sense of
a place” and/or serve as national symbols. Gradually names change their form,
and as is often the case either their original meaning becomes ambiguous or they
simply take on new connotations. Positive associations connected with geographical names are used for marketing purposes, serving to promote the widely understood tourism industry (eg Riviera), or as brands for food products (eg Chianti).
e-mail: aczerny@twarda.pan.pl
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Geograficzne studia nad dziedzictwem
– rola turystyki w postrzeganiu
i użytkowaniu obiektów dziedzictwa

Wstęp
Zgodnie z potocznym rozumieniem słowa „dziedzictwo” oznacza ono ogół
dóbr materialnych i niematerialnych odziedziczonych po naszych przodkach. Ich
potomkowie przejmują je i nimi gospodarują. Do niedawna tylko w ten sposób
myślano o dziedzictwie. Jednak paleta znaczeń, które obecnie nadaje się temu
słowu, znacznie się rozszerzyła i oznacza prawie każdy rodzaj relacji międzypokoleniowych – zarówno pomiędzy poszczególnymi osobami, jak i grupami
społecznymi.
W literaturze przedmiotu autorzy odnoszą się do dziedzictwa, gdy łączą je
z obiektami kultury i możliwością ich wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Przez dziedzictwo kulturowe rozumie się zbiór obiektów
materialnych i niematerialnych, dawnych i obecnych, które są charakterystyczne
dla środowiska życia każdego społeczeństwa i dla danego terytorium. Mogą to
być: język, literatura, muzyka, tradycje miejscowe lub regionalne, wyroby ludowe, sztuki piękne, tańce, kuchnia, święta religijne i oczywiście historia oraz jej
obiekty materialne, czyli zabytki architektury i sztuki.
Obok dziedzictwa kulturalnego przedmiotem analiz geograficznych jest dziedzictwo przyrodnicze lub szerzej: obiekty natury. Ten typ dziedzictwa obejmuje
wszystkie elementy przyrody: góry, rzeki, florę, faunę. Wreszcie do dziedzictwa
należą obiekty będące produktem ingerencji człowieka w środowisko naturalne,
czyli krajobraz tworzony przez człowieka, w tym m.in.: sieć dróg, miasta i wsie,
uprawy i tereny uprawne, hodowle zwierząt. Dany fragment przestrzeni geograficznej stanowi miejsce (lub punkt w tej przestrzeni) spotkania człowieka
z dziedzictwem.

B. Graham, G.J. Ashworth, J.E. Tunbridge, A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy,
London 2000.

C. Romero Moragas, Patrimonio cultural y desarrollo local. Instituto Cuadernos de Gestión Pública
Local, ISEL, Primer semestre, 2002, http://www.isel.org/cuadernos_E/ (11.2009).
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Rosnąca komercjalizacja dziedzictwa (lub, jak twierdzą niektórzy, „przemysł
dziedzictwa”) pokazuje (zawiera) przeszłość w produktach i doświadczeniach
teraźniejszości i stanowi podstawę współczesnych relacji klient – sprzedawca
(dostawca). Dziedzictwo już nie tylko jest towarem materialnym, ale też staje się
przekazem słownym dla określenia dobrobytu, pomyślności, nostalgii, wykorzystywanych w reklamach i folderach promujących rozwój regionu lub miejsca.

Geografia a dziedzictwo
Celem badań geograficznych nad dziedzictwem jest określenie, opisanie
i wyjaśnienie procesu dokonywania wyboru obiektów (elementów) z przeszłości, traktowania ich jako dziedzictwo i wyznaczania ich roli w dzisiejszym życiu
gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym. W badaniach z zakresu
geografii dziedzictwa istotne są dwie zmienne: czas i przestrzeń. Dziedzictwo
(obiekty powstałe w przeszłości) jest postrzegane przez współczesnych poprzez
pryzmat ich obecnych doświadczeń i oczekiwań. Jednocześnie percepcja dziedzictwa w czasie zależy też od miejsca, w którym określone obiekty (elementy
w przestrzeni geograficznej) uznaje się za dziedzictwo (dla jednych dany obiekt
jest dziedzictwem, a dla innych, np. mieszkańców innej części świata, może nim
nie być). Niemniej jednak zawsze percepcja dziedzictwa dokonuje się z perspektywy teraźniejszości.
Na przestrzenny wymiar dziedzictwa, a tym samem na konieczność badań
geograficznych nad wykorzystaniem dziedzictwa, zwrócili już uwagę Graham,
Ashworth i Tunbridge. Wszystkie obiekty lub zjawiska uznane za dziedzictwo
przypisane są bowiem do konkretnej przestrzeni. Wspomniani powyżej autorzy wyróżniają więc: lokalizację (umiejscowienie), rozmieszczenie i skalę dziedzictwa.
Konkretna lokalizacja obiektów lub zjawisk uznanych za dziedzictwo rodzi
tradycyjne geograficzne pytanie „gdzie?”, a także „dlaczego tu?”. Chociaż zawsze obiekty takie są czyimś dziedzictwem, tym samym nierozerwalnie związanym z miejscem i mieszkańcami tego miejsca lub jego krajobrazem, nie zawsze
odpowiedź na postawione pytania jest jednoznaczna.
Kwestia rozmieszczenia dziedzictwa rozumiana jest jako jego rozproszenie
w przestrzeni geograficznej oraz gęstość (jedne regiony mają więcej obiektów
uznanych powszechnie za dziedzictwo, a inne – mniej, co nie znaczy, że potencjalnie rzeczywiście mają mniej obiektów dziedzictwa – przyp. M.C.). Dziedzictwo
może także przemieszczać się z miejsca na miejsce (np. obyczaje przenoszone
przez migrantów z jednego miejsca na inne, style w sztuce lub w architekturze).
Pojawienie się obiektów reprezentujących inną kulturę w nowym miejscu i uzna
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nych za dziedzictwo w tymże miejscu może prowadzić do konfliktów i nieporozumień, nie tylko dlatego że obcy element kultury pojawia się w miejscu o innej
kulturze, ale też z powodu braku zrozumienia jego znaczenia w nowym miejscu.
Skala dziedzictwa, według Grahama, Ashwortha i Tunbridge’a, jest nieodłącznym atrybutem miejsc. Miejsca są określane zgodnie z przyjętą hierarchią,
opartą na zasięgu ich oddziaływania. Podobnie więc jak w przypadku innych zjawisk geograficznych można wyróżnić lokalną, regionalną, ogólnokrajową, kontynentalną czy ogólnoświatową listę obiektów i zjawisk uznanych za dziedzictwo.
Poszczególne obiekty lub zjawiska dziedzictwa mogą należeć do różnych skal
przestrzennego oddziaływania.
Badanie dziedzictwa w geografii stanowi jeden z najważniejszych tematów
związanych z dyskusją na temat kształtowania się tożsamości lokalnej i regionalnej, przyczyn migracji, rozwoju różnych dziedzin gospodarki (w tym głównie turystyki). Dyskusja akademicka dotycząca tego zagadnienia osadzona jest
w szerszej debacie na temat miejsca i przestrzeni10 oraz atrybutów, które różnią je
od siebie i przyczyniają się do tego, że jednostka i grupa społeczna kształtują swoją tożsamość i identyfikują się z danym miejscem. Sens miejsca to zarówno jego
wkład (input, jak twierdzą Graham, Ashworth i Tunbridge11) w ten proces identyfikowania się jednostki z miejscem, jak i wpływ miejsca (przez jego niepowtarzalny
charakter – krajobraz, społeczeństwo, obyczaje itp.) na proces kształtowania się
tożsamości lokalnej (output). Geografia analizuje więc różne sposoby dochodzenia
do dziedzictwa, jego ochrony i roli we współczesnym życiu.
Dziedzictwo jest zarówno zasobem kultury, jak i zasobem gospodarki. Ta
jego podwójna rola – znaczeniowa i w sektorze konsumpcji – dotyczy każdej
formy dziedzictwa i stanowić może źródło konfliktu między różnymi grupami
społecznymi. Dziedzictwo może być więc elementem uwzględnianym w strategiach rozwoju oraz w planowaniu lokalnym i regionalnym. Ponieważ geografia
człowieka zajmuje się m.in. zagadnieniami rozwoju lokalnego i regionalnego,
planowaniem miejskim i regionalnym, lokalizacją obiektów gospodarczych i relacjami między człowiekiem a środowiskiem naturalnym, dziedzictwo stanowi
jeden z podstawowych elementów jej analizy.

Funkcje dziedzictwa
Zainteresowanie przeszłością, świadomość zatrzymania i ochrony dóbr i myśli
wytworzonych w dawnych wiekach wzrosło wraz z rozwojem idei modernistycznych. Ponieważ kształtowanie się modernizmu przebiegało wraz z rozwojem na
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cjonalizmu, sięganie do dziedzictwa w dyskursie społecznym i politycznym było
wówczas nieuniknione. W tej koncepcji politycznej dziedzictwo było i jest wykorzystywane jako najważniejszy czynnik w procesie kształtowania tożsamości
narodowej. Stąd dążenie do zidentyfikowania i ochrony dziedzictwa narodowego
stanowiło (i stanowi jeszcze w wielu częściach świata) atrybut polityki państwa.
To państwo oraz elity intelektualne decydują o tym, co jest dziedzictwem,
a co nim nie jest. W ich interesie jest też, by dziedzictwo, które jest częścią przeszłości (czasów minionych) i któremu nadaje się określoną wartość, stanowiło
dzisiaj czynnik osiągania celów gospodarczych, politycznych lub społecznych.
Wartość przypisana materialnemu lub niematerialnemu obiektowi dziedzictwa
mniej zależy od jego obiektywnych cech, a bardziej od szerokiego wachlarza wartości, potrzeb i celów, które elity, grupy rządzące, grupy interesu lub inne podmioty społeczne chcą dzięki niemu osiągnąć. Dziedzictwo traktowane jest więc
tu jako zasób i jako takie ma swoją cenę. Stanowi m.in. najważniejszy komponent
strategii rozwoju turystyki, rozwoju lokalnego, rozwoju miast i wielu obszarów
wiejskich.

Znaczenie gospodarcze dziedzictwa
Sack, w klasycznym już tomie zatytułowanym Place, Modernity and the
Consumer’s World 12, twierdził, że miejsca, które stanowią dziedzictwo kulturalne
i przyrodnicze, są miejscami konsumpcji. Są wydzielane (tworzone) po to, by do
niej zachęcać. Konsumpcja tworzy charakter miejsca i je stale zmienia. Kreowanie „krajobrazów konsumpcji […] prowadzi do efektu upodabniania się miejsc
i kultur” na potrzeby rynku, np. rynku turystycznego13. Dziedzictwo materialne
i duchowe uważane jest za najważniejszy (obok warunków przyrodniczych potrzebnych do rozwoju turystyki masowej) czynnik rozwoju turystyki międzynarodowej. Rynek turystyki krajoznawczej, w tym kulturowej, jest silnie sfragmentaryzowany przestrzennie. Najintensywniej rozwija się tam, gdzie zlokalizowane
są najbardziej znane i reklamowane obiekty dziedzictwa kultury materialnej.
Nikt już dziś nie zaprzecza, że dziedzictwo jest towarem. Funkcja ekonomiczna dziedzictwa nie zawsze jednak była brana pod uwagę lub też dostrzegana.
Często zaledwie tolerowano wykorzystywanie miejsc uznanych za dziedzictwo
w celach komercyjnych. Definiując większość obecnie uznawanych obiektów
dziedzictwa materialnego, nie zakładano, że będą one przynosić korzyści ekonomiczne. Kierowano się racjami estetycznymi, kulturowymi, społecznymi czy
politycznymi, a rzadko ekonomicznymi.
Niezależnie od racji, którymi kierowali się inspiratorzy ustanowienia obiektów dziedzictwa w określonym regionie, w dyskusji na temat ekonomicznego
wykorzystania dziedzictwa należy wziąć pod uwagę dwa elementy.
12
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Po pierwsze utrzymanie obiektów dziedzictwa jest kosztowne. Coraz większa
liczba obiektów chronionych, konserwowanych, restaurowanych itp. wymaga coraz
większych nakładów na te cele. Koszty te ponoszą zarówno indywidualni właściciele i użytkownicy obiektów, jak i państwo lub instytucje społeczne i prywatne.
Z drugiej strony dziedzictwo ma wartość ekonomiczną, a jego wykorzystywanie (np. poprzez udostępnianie turystom) generuje zyski i nowe miejsca
pracy. Graham, Ashworth i Tunbridge podają, że renowacja kompleksów historycznych w Kanadzie przyczyniła się do utworzenia prawie 28 miejsc pracy na
każdy zainwestowany 1 mln dolarów, podczas gdy w przypadku budownictwa
mieszkaniowego wskaźnik ten wynosił niecałe 13 osób14. Korzyści wynikające
z renowacji oraz komercjalizacji obiektów dziedzictwa rozciągają się najczęściej
na cały region, w niektórych przypadkach mogą mieć wpływ na wielkość PKB
całego kraju. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem istniejącego
dziedzictwa nie jest łatwa i nie odbywa się samoistnie. Z reguły wymaga dużych
nakładów pracy i środków na realizację takiego projektu.
Graham, Ashworth i Tunbridge twierdzą, że legenda o Robin Hoodzie przynosi Nottingham wiele setek milionów funtów niezależnie od tego, czy on rzeczywiście istniał, czy może działał w innym miejscu15. Taka komercjalizacja
miejsca jest często krytykowana jako rażące wykorzystywanie istniejącej legendy i naciąganie faktów dla doraźnych korzyści. Jednak pomogło to ukształtować lokalną tożsamość, zaprojektować obraz miejsca i wesprzeć przemysł, który
z kolei wsparł konserwację Nottingham Castle. Dzięki temu, że tysiące turystów
odwiedzają zamek Nottingham, wiele innych, mniejszych przedsiębiorstw, których związek z legendarną osobą jest historycznie słaby, ekonomicznie zaś wart
zachodu, mogło tam powstać. Jeśli postrzegana przeszłość ma współcześnie taką
rzeczywistą wartość ekonomiczną, może być wyceniana. Z kolei miejsca konkurują ze sobą o posiadanie takich zasobów i mając już takie produkty konkurują na
wolnym rynku o konsumentów.
Powyższe przykłady, zaczerpnięte z literatury przedmiotu, potwierdzają tezę,
że dziedzictwo jest zjawiskiem ekonomicznym i częścią szerokiego systemu gospodarczego. W wielu kręgach teza, że zasoby i stan dziedzictwa kultury zależą
od sprzedaży pamiątek lub organizacji imprez o charakterze rekreacyjnym, jest
trudna do zaakceptowania.
Każda analiza gospodarczego znaczenia dziedzictwa w danym regionie pokazuje, że działania na rzecz ochrony i zabezpieczania dziedzictwa (kulturalnego
i przyrodniczego) często mają na początku charakter pozaekonomiczny (a jego
utrzymanie zależy głównie od ekonomicznych wyników jego eksploatacji). Wartość obiektów dziedzictwa materialnego i duchowego jest trudna do wyceny,
składa się na nią wiele elementów o charakterze emocjonalnymi i politycznym.
14
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Jednocześnie obiekt, który nie ma wartości ekonomicznej, nie ma też ceny i nie
może stanowić przedmiotu wymiany handlowej; ale też wartość dziedzictwa nie
może być mierzona tylko kosztami jego utrzymania i udostępniania np. zwiedzającym.
Oczekiwania wobec obiektów dziedzictwa są różne. Doświadczanie dziedzictwa, a tym samym także gotowość wnoszenia przez odwiedzających odpowiednich opłat zależy w dużym stopniu od ich osobistych oczekiwań. Na przykład
odwiedzając miasto Majów Chichen-Itza na Jukatanie, jedni zachwycają się jego
wspaniałą architekturą, inni przyrodą, która je otacza, jeszcze inni spektaklem
światło i dźwięk organizowanym po zmierzchu, a dla miejscowej ludności jest to
miejsce kultu i pamięci przodków.

Dziedzictwo kultury a rozwój turystyki
Dziedzictwo, niezależnie od tego, jak je definiujemy, stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju turystyki, w tym w dużej mierze turystyki międzynarodowej. Rynek turystyki międzynarodowej jest silnie sfragmentaryzowany,
jednak najczęściej konsumpcja dziedzictwa przez turystów jest powierzchowna i szybka. Turyzm jest tym działem gospodarki, który wiąże się z poważnymi
skutkami ubocznymi (externalities). Często spotkać można opinie, że turyzm jest
parazytem dla miejscowej kultury, do której nic nie wnosi. W skrajnych przypadkach komercjalizacja dziedzictwa może prowadzić do jego trywializacji, a w następstwie tego do jego destrukcji16.
Firmy turystyczne reprezentują zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Te pierwsze wspierają rozwój agencji odpowiedzialnych za ożywienie gospodarki; te drugie skupione są jedynie na osiągnięciu zysków. Obie grupy firm
narzucają ceny, jakie ponosi turysta korzystający z danego obiektu dziedzictwa.
Bardzo rzadko wysokie zyski, jakie osiągają z eksploatowania dziedzictwa, potem
do niego wracają – np. w formie podatków lub subsydiów. To z kolei sprawia, że
przedsiębiorstwa turystyczne i inne organizacje zajmujące się rozwojem turystyki
niechętnie akceptują plany rozwoju regionalnego oparte na koncepcji rozwoju
zrównoważonego, na szczeblu zarówno lokalnym, jak i ogólnokrajowych. Obawiają, się bowiem ograniczeń nałożonych na ruch turystyczny ze strony władz.
Już dziś znamy przykłady zmniejszania liczby odwiedzających dane miejsce
w ciągu roku, by nie doprowadzić do całkowitej dewastacji środowiska, a tym
samym utraty przez dane miejsce jego walorów turystycznych17.
Dziedzictwo, jest w dużym stopniu konsumowane przez klasę średnią; natomiast wzrost zainteresowania dziedzictwem, jego ochroną oraz wprowadzeniem do życia publicznego idei proekologicznych lub podtrzymywania tradycji
zawdzięcza się głównie elitom intelektualnym wspomaganym finansowo przez
16
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warstwę najbardziej zamożną. W latach 70. XX w. np. zaczęto zdawać sobie
sprawę z tego, że obiekty kultury materialnej z okresu rewolucji przemysłowej
powinny być chronione i udostępnione na inne cele (muzea, galerie, wystawy).
Chociaż zainteresowanie tego typu obiektami pojawiło się stosunkowo niedawno, to pokazało zarówno lokalnym społecznościom, jak i organizatorom wyjazdów turystycznych, że nie tylko pałace i wspaniałe posiadłości mogą przyciągać
uwagę zwiedzających, ale też obiekty, które są świadectwem niedawnych procesów rozwoju gospodarki. Wykorzystywać komercyjnie dziedzictwo rewolucji przemysłowej jako pierwsza zaczęła Wielka Brytania – ojczyzna przemysłu.
Okazało się, że tradycje przemysłowe mogą stanowić ważny, nowy czynnik
rozwoju dla podupadłych, starych okręgów przemysłowych. Oczywiście zyski
uzyskane z komercjalizacji starych obiektów przemysłowych nie mogą się równać z zyskami uzyskiwanymi w ośrodkach turystyki masowej, niemniej jednak odrestaurowanie dawnych fabryk i udostępnienie ich turystom, artystom
na galerie lub pracownie, aktorom na studia itp. ocaliło wiele gmachów przed
zniszczeniem. Przykładem udanej adaptacji dawnych przestrzeni przemysłowo‑górniczych na galerie sztuki i pracownie dla artystów jest teren kopalni Zollverein w Essen. Podobnie zagospodarowane zostały także tereny poprzemysłowe w Ironbridge Gore w Shropshire w Anglii, huta żelaza i stali w Völklingen
w Niemczech. Wymienione obiekty to tylko niektóre z przykładów dziedzictwa
światowego wpisane na listę UNESCO. Także w innych miejscach zaczęto eksponować obiekty pofabryczne z XIX i początków XX w. oraz adaptować je do
nowych celów.
Jeśli dziedzictwo traktowane jest jako zasób, to w kontekście rozwoju zrównoważonego powinny być spełnione trzy podstawowe warunki jego eksploatowania. Po pierwsze stopień wykorzystania odnawialnych zasobów dziedzictwa
nie może przekroczyć tempa, które określa życie jednego pokolenia. Wprawdzie
uważa się, że wszystkie zasoby dziedzictwa są odnawialne, ponieważ może mieć
miejsce ich reinterpretacja, ale w przypadku obiektu materialnego mamy do czynienia z zasobem skończonym. Po drugie tempo wykorzystania nieodnawialnych
zasobów dziedzictwa nie powinno być szybsze niż okres powstawania ich odnawialnych substytutów (np. wykonanie kopii najcenniejszych obiektów). Wreszcie
tempo emisji zanieczyszczeń w miejscach uznanych za dziedzictwo nie powinno
przekraczać tempa, w jakim środowisko jest w stanie je zneutralizować18. Z powyższego wynika, że wzrost turystyki nie może następować bez końca. Nawet
jeśli zostanie ograniczony wzrost liczby turystów odwiedzających dane miejsce,
to i tak kwestie rozwoju zrównoważonego z punktu widzenia zachowania dziedzictwa są ważne19.
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Wnioski
Kultura, która reprodukuje się w sposób identyczny w różnych miejscach, przeczy koncepcji swobodnego, osadzonego w środowisku i historii procesu ewolucji
społecznej i kulturalnej20. Ochrona kultury i tworzenie dziedzictwa kulturalnego zawsze niesie ze sobą ryzyko, że stworzy się sztuczny twór niepodlegający procesom
przemian. Obiekty kultury żyją tylko wówczas, gdy się przekształcają21. Jednocześnie bez waloryzacji obiektów kultury materialnej i niematerialnej w danym regionie, w wyniku której uzyska się obraz zróżnicowania i unikalności zasobów oraz
zachęci społeczności lokalne i regionalne do ich właściwego wykorzystania, trudno
jest stymulować rozwój gospodarczy i komercjalizację obiektów dziedzictwa.
Rozwoju nie można rozpatrywać tylko poprzez pryzmat postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego, lecz należy go raczej postrzegać jako serię
działań, które podnoszą standard życia społecznego, przynoszą pełny rozwój
kultury, wzmocnienie wartości humanistycznych i społecznych, stanowiących
jego najgłębszy sens, skuteczny udział ludności we własnym rozwoju i otwarcie na inne kultury. Rozwój zmierza we właściwym kierunku, jeśli prowadzi do
kształtowania równowagi między stopniem wykorzystania istniejących zasobów
a dystrybucją przestrzenną i społeczną wytworzonych dóbr (także kultury). Dlatego koncepcja rozwoju kładzie nacisk na równowagę w dystrybucji bogactwa,
autonomii w podejmowaniu decyzji i w poprawie jakości życia.
Dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze jest zasobem endogenicznym o ogromnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego. Traktowane jako zasób powinno być włączone do modelu rozwoju zrównoważonego na każdym poziomie planowania
rozwoju. Obecnie korzystanie z zasobów dziedzictwa nie powinno stanowić bariery dla rozwoju, jeśli tylko nie prowadzi do ich zniszczenia lub uszkodzenia.
Z punktu widzenia rozwoju lokalnego obiekty dziedzictwa nie stanowią danej
na zawsze, trwałej oferty kulturalnej regionu, nie są też usługą ani aktorem rozwoju.
Jest to zasób, który przetworzony w produkty konsumpcyjne stanowi towar22. Poza
wartością ekonomiczną dziedzictwo posiada trudną do wyceny wartość symboliczną, religijną, mityczną lub jeszcze inną. Zasoby dziedzictwa mogą być przekształcone w produkt edukacyjny, a ten z kolei służy do kształtowania tożsamości lokalnej, wspólnoty społecznej, postaw obywatelskich – ważnych dla rozwoju społecznego i kulturalnego regionu23. Jako produkt turystyczny przyciąga do regionu gości,
a tym samym przyczynia się do generowania zysków i wzrostu zatrudnienia.
Chociaż na ogół przyznaje się, że dziedzictwo jest towarem i dzięki jego posiadaniu można rozwijać działalność gospodarczą, która przyczynia się do wzroM. Augé, [za:] M. Alonso Bolaños, Diversidad étnica y patrimonio cultural en las regiones indígenas de
Chiapas, http://www.cdi.gob.mx/pnud/seminario_2003/cdi_pnud_marina_alonso_bolanos.pdf (11.2009).
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stu dochodów na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, poglądy na temat skali,
na jaką należy udostępniać obiekty dziedzictwa, są podzielone. Romero Moragas
wyróżnia dwa rodzaje podejść do tej kwestii24.
Do pierwszej grupy zalicza tzw. tradycjonalistów, którzy twierdzą, że:
• dziedzictwo ma wartość absolutną, którą uzyskuje dzięki swojemu wiekowi
i/lub urodzie;
• istnieje ograniczona lub określona ilość dziedzictwa, rozpoznana (już określona) i niezmienna;
• działalność państwa lub innych organizacji powinna być skierowana na
ochronę dziedzictwa;
• rozpowszechnianie (udostępnianie) dziedzictwa powinno mieć jedynie cele
edukacyjne;
• zwolennicy podejścia bardziej liberalnego banalizują problematykę ochrony dziedzictwa, wypaczają jego obraz, upraszczają dziedzictwo i traktują je mechanicznie;
• szeroki dostęp do obiektów dziedzictwa stanowi dla niego zagrożenie.
Z drugiej strony zwolennicy szerszego udostępnienia i korzystania z obiektów dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego, zwani przez Romera Moragasa
merkantylistami25, uważają, że:
• dziedzictwo nie ma jako takie wartości, chyba że jest wybrane przez jakąś
grupę społeczną, która działa w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne i polityczne i to sprawia, że wybrane obiekty uznane za dziedzictwo są cenione jako
produkt „sprzedawalny za określoną cenę” na rynku;
• dziedzictwo można bez końca tworzyć jako odpowiedź na popyt i oczekiwania społeczne;
• należy kierować swoje działania przede wszystkim na zaspokojenie interesów użytkowników lub klientów;
• promowanie dziedzictwa powinno je pokazywać jako produkt nadający się
do rozrywki, turystyki, świętowania, przyjemności;
• tradycjonaliści i elity wprowadzają ograniczenia w dostępie do dziedzictwa
i korzystania z niego w sytuacji, gdy jest ono własnością całego narodu i każdy
obywatel powinien mieć do niego wolny dostęp;
• należy zwiększyć urynkowienie dziedzictwa26.
Dyskusja na temat korzyści wynikających z posiadania dziedzictwa i jego
wykorzystania powinna więc toczyć się na szczeblu lokalnym. Mieszkańcy
regionu powinni bowiem decydować o tym, czy w procesach rozwoju danego
miejsca chcą wykorzystać obiekty dziedzictwa czy też nie, oraz w jaki sposób
proces ten powinien być kontrolowany.
24

Tamże.
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Abstract
Geographical studies on heritage
– role of tourism in perception and using heritage objects
The author characterizes the role of geography on description and explaining
how the object from the past becomes element of heritage, what decides it plays
an important role in contemporary economic, social and cultural life. There are
two important factors in geographical investigations on heritage – time and space.
Contemporary societies percept historical objects in the framework of their experiences and expectations. Perception of heritage depends also on the place where
given objects are discovered, some societies may recognize them as a heritage,
some not. The author make us sure, that perception always takes place from perspective of contemporary time.
e-mail: mczerny@uw.edu.pl
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Obiekty światowego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego

UNESCO

jako zasób dla turystyki kulturowej

Wprowadzenie
Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych form podróżowania na świecie oraz współcześnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku turystycznego. Istotnym elementem tej formy turystyki, w skali zarówno
światowej, jak i regionalnej, jest dziedzictwo kulturowe, które stanowić może
jeden z ważniejszych motywów peregrynacji turystycznych. W trakcie podróży turyści, odwiedzając nowe obszary, poznają ich historię, tradycje, codzienne
życie mieszkańców i panujące tam zwyczaje. Co więcej, turystyka kulturowa
postrzegana jest jako ważny czynnik rozwoju ekonomicznego wielu destynacji
oraz przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności danego obszaru
recepcyjnego.
Współcześnie turystyka stała się podmiotem wywołującym zapotrzebowanie
na gromadzenie wiedzy o lokalnych kulturach i jej popularyzacji w celu najpełniejszego ukazania walorów danego miejsca czy obszaru. Zdaniem G. Richardsa,
liczba uczestników turystyki kulturowej z roku na rok będzie wzrastać, ponieważ
coraz więcej atrakcji turystycznych określa się jako „kulturalne”. Ponadto popyt
na podróże kulturowe będzie się rozwijać na skutek wzrostu poziomu wykształcenia i wolnego czasu ludności w wielu krajach. Związki turystyki z kulturą są
wielowątkowe, to kultura bowiem pobudza rozwój turystyki, a turystyka popularyzuje zasoby kulturalne. K. Przecławski wskazuje na istnienie pięciu typów
relacji zachodzących między turystyką a kulturą:
• turystyka jest funkcją kultury;
• turystyka jest elementem kultury;
• turystyka jest przekazem kultury;

E. Puchnarewicz, Interpretacje badawcze a realia w zakresie turystyki kulturowej w krajach rozwijających się, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2010, z. 5(1), s. 31.

G. Richards, The development of cultural tourism in Europe, [w:] Cultural Attraction and European
Tourism, red. G. Richards, New York 2001, s. 7.
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• turystyka jest spotkaniem kultury;
• turystyka jest czynnikiem przemian kulturowych.
Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu światowego dziedzictwa kulturowego jako ważnego elementu budowy atrakcyjności turystycznej
regionu. Może być ono traktowane jako szansa lub bariera rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego pozaekonomiczna wartość może zostać przekształcona w kapitał, który będzie stanowić asumpt do rozwoju zarówno lokalnego, jak i całego
regionu. Dlatego też dziedzictwo jako element produktu turystycznego jest na
świecie coraz częściej wykorzystywane. Współcześni turyści poszukują unikalnych, niepowtarzalnych i zapadających w pamięć doświadczeń. Dostarcza im tego
turystyka kulturowa, a w szczególności turystyka dziedzictwa kulturowego.

Specyfika turystyki kulturowej
W literaturze przedmiotu można znaleźć kilkanaście definicji terminu „turystyka kulturowa”. Podstawą tej formy turystyki są kulturowe zasoby materialne i niematerialne destynacji. Z humanistycznego punktu widzenia G.D. Adams
traktuje turystykę kulturową jako „podróże dla osobistego wzbogacenia”. Z kolei
A. Mikos von Rohrscheidt, w ujęciu funkcjonalnym, mianem turystyki kulturowej nazywa
te wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym,
w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi
walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej
podjęciu lub wzięciu w niej udziału.

Turystyka kulturowa składa się z wielu form i często może być uprawiana
jednocześnie z innymi rodzajami turystyki. Bardzo często trudno jednoznacznie
określić, czy dana forma mieści się w pojęciu turystyki kulturowej, czy może
jest np. turystyką wypoczynkową. W literaturze znajduje się wiele podziałów
turystyki kulturowej, w tym miejscu warto przytoczyć podział M. Smith, która
zaproponowała sześć kategorii:
• turystyka dziedzictwa (heritage tourism),
• turystyka kultury wysokiej (arts tourism),
• miejska turystyka kulturowa (urban cultural tourism),


Szerzej w: K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 1997, s. 32–33.



Za: Encyclopedia of Tourism, red. J. Jafari, London 2000, s. 126 (tłumaczenie własne – J.U.).



A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 31.

A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk (Geografia turyzmu, t. 1), Warszawa 2008,
s. 15–16.





Za: M. Ivanovic, Cultural Tourism, Cape Town 2008, s. 80–89.
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• wiejska turystyka kulturowa (rural cultural tourism),
• turystyka tubylcza (indigenous cultural tourism),
• turystyka kultury współczesnej (contemporary cultural tourism).
Nietrudno zauważyć, że przedstawiona powyżej typologia jest ściśle związana z określoną przestrzenią kulturową, która stanowi wytwór długoletniego rozwoju społeczno-kulturowego obszaru.
Z marketingowego punktu widzenia ważne jest prawidłowe zdefiniowanie
rynku docelowego, a w szczególności wybór kryteriów jego segmentacji. Proces
segmentacji umożliwia podział rynku na homogeniczne grupy turystów o podobnych potrzebach, motywach podróży. Turyści kulturowi (cultural tourists) poszukują różnych doświadczeń podczas swoich peregrynacji, dlatego można wyróżnić
m.in. następujące segmenty turystyki kulturowej:
• dziedzictwa kulturowego, który opiera się na poznaniu centrów miast, muzeów, miejsc wykopalisk archeologicznych, w tym szczególnego znaczenia nabierają sieci (trasy zwiedzania) obiektów kultury (budowli historycznych, takich
jak zamki, pałace, wykopaliska archeologiczne);
• wydarzeń i wystaw, który wiąże się z imprezami, takimi jak wszelkiego
rodzaju wystawy, koncerty muzyczne, festiwale filmowe oraz inne wydarzenia
kulturalne;
• turystyki filmowej, który związany jest z miejscami produkcji filmów czy
seriali telewizyjnych;
• tematycznych parków kultury, który należy łączyć z tworzeniem historyczno-artystycznych parków tematycznych, mających stanowić uzupełnienie zwiedzania muzeów, historycznych centrów miast i zabytków archeologicznych.
Innym przykładem segmentacji, ze względu na głębokość doświadczeń (kontaktu) turysty z kulturą oraz motywów podróży, jest podział zaproponowany
przez B. McKerchera i H. Du Cros, którzy wyznaczyli pięć następujących typów
turystów:
• wytrawni (purposeful cultural tourists), dla których pierwszorzędnym motywem podróży jest kultura (turystyka kulturowa), a przeżycie kulturowe zdobyte
podczas podróży jest głębokie;
• zorientowani (sightseeing cultural tourists), dla których główny cel wyprawy stanowi kultura, ale doznanie kulturowe jest mniej głębokie;
• odkrywający (serendipitous cultural tourists), którzy podróżują z pobudek
innych niż kulturowe, lecz po uczestnictwie w takowych przedsięwzięciach głęboko je przeżywają;
Za: R. Janikowski, Kultura osią zrównoważonego rozwoju, [w:] Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, red. R. Janikowski, K. Krzysztofek, Warszawa 2009, s. 34–35.


B. McKercher, H. Du Cros, Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage
Management, New York 2002, s. 39.
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• przypadkowi (casual cultural tourists), dla których motywy kulturowe są
mniej ważne przy wyborze destynacji, a przeżycia podczas podróży są powierzchowne;
• incydentalni (incidental cultural tourists), którzy podróżują nie dla kulturowych powodów, ale uczestniczą w przedsięwzięciach kulturowych z przypadku,
a doznania mają pobieżne.
Niewątpliwie poznanie potrzeb przyszłego klienta, jego percepcji i oczekiwań jest warunkiem przygotowania oferty turystycznej, która będzie miała szansę
zaistnieć na rynku. Osoby odpowiedzialne za tworzenie regionalnych produktów
turystycznych powinni poszukiwać jak najlepszego wykorzystania dostępnych
zasobów kulturalnych, w szczególności dziedzictwa, dla wybranych w procesie
segmentacji grup turystów10.

Światowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
ludzkości UNESCO
Dziedzictwo (heritage) jest ważnym czynnikiem rozwoju turystyki na świecie. Ujmując je przedmiotowo, można powiedzieć, że „jest to nasza spuścizna,
to, czym żyjemy obecnie, i to, co przekażemy przyszłym pokoleniom”11. Składają
się na nie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, które tworzą niezastąpione i niepowtarzalne źródło atrakcji dla rozwoju turystyki. Niewątpliwie wykorzystanie
dziedzictwa, w szczególności kulturowego, jako ważnego elementu produktu turystycznego jest na świecie coraz częściej stosowane.
Organizacją zajmującą się ochroną dziedzictwa na świecie jest UNESCO12,
która powstała na mocy podpisanego przez przedstawicieli 37 krajów, w tym
Polski, Aktu konstytucyjnego 16 listopada 1945 r. w Londynie. UNESCO jest
organizacją multilateralną, koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej13. Przejawem ich jest
aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji
oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego14.
Ochronie światowej spuścizny służą uchwalane w drodze negocjacji międzyrządowych akty normatywne oraz liczne programy, stymulujące internacjonalną
współpracę. UNESCO w 1954 r., w Hadze, przyjęło międzynarodową konwencję
o ochronie dóbr kultury, której celem była ochrona zasobów kulturalnych w razie
J. Uglis, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Warszawa 2010, s. 292.

10

11

http://whc.unesco.org/en/about/ (15.03.2011).

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization).
12

13

Polski Komitet do spraw UNESCO – http://www.unesco.pl/unesco/misja-unesco/ (15.03.2011).

14

http://www.un.org.pl/opis_agendy.php?agenda=9 (15.03.2011).
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konfliktu zbrojnego15. Na jej mocy uznano m.in., że „szkody wyrządzone dobrom
kulturalnym, do jakiegokolwiek należałyby one narodu, stanowią uszczerbek
w dziedzictwie kulturalnym całej ludzkości, gdyż każdy naród ma swój udział
w kształtowaniu kultury światowej”. Zgodnie z art. 2 ochrona dóbr kulturalnych
obejmuje opiekę nad nimi i ich poszanowanie, w szczególności w trakcie konfliktu zbrojnego. W rozumieniu konwencji haskiej za dobra kulturalne uznano:
• dobra ruchome lub nieruchome, które posiadały wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego danego narodu, np. zabytki architektury, sztuki lub historii, stanowiska archeologiczne, zespoły architektoniczne, dzieła sztuki, rękopisy, książki
i inne przedmioty o znaczeniu artystycznym, historycznym lub archeologicznym,
a także zbiory naukowe i poważne zbiory książek, archiwaliów lub reprodukcji
wyżej określonych dóbr;
• budynki, których zasadniczym i stosowanym w praktyce przeznaczeniem
było przechowywanie lub wystawianie dóbr kulturalnych ruchomych, tj. muzea,
wielkie biblioteki, składnice archiwalne, jak również schrony mające na celu
przechowywanie ich w razie konfliktu zbrojnego.
Prowadzone przez UNESCO działania na rzecz ratowania i ochrony światowego dziedzictwa kulturowego przyniosły pożądane efekty, co przyczyniło się
do podjęcia aktywności zmierzających do rozszerzenia zakresu ochrony o zasoby naturalne, które stanowią unikatowe dzieła przyrody powstałe bez udziału
człowieka. W roku 1972 w Paryżu została przyjęta przez UNESCO Konwencja
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W przyjętym dokumencie za dziedzictwo uznano:16
1) w odniesieniu do zasobu kulturowego:
• zabytki – dzieła architektury, rzeźby i malarstwa, elementy i budowle
o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów,
mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub
nauki;
• grupy indywidualnych lub połączonych budynków, które ze względu na
swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową
powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;
• miejsca zabytkowe – wytwory rąk ludzkich lub wspólne dzieła człowieka i przyrody oraz obszary stanowisk archeologicznych, które cechuje wyjątkowa wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego
lub antropologicznego;
2) w odniesieniu do dziedzictwa naturalnego (przyrodniczego):
• pomniki przyrody utworzone przez formacje fizyczne i biologiczne albo
zgrupowania takowych, przedstawiające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia estetycznego lub naukowego;
15

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212).

Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz.
190).
16
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• formacje geologiczne i fizjograficzne oraz strefy o ściśle oznaczonych
granicach, stanowiące siedlisko zagrożonych zagładą gatunków zwierząt i roślin, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia nauki lub ich
zachowania;
• miejsca lub strefy naturalne o ściśle oznaczonych granicach, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia nauki, zachowania lub naturalnego piękna.
By w pełni objąć ochroną przedmioty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego mocą Konwencji17, powołano Międzynarodowy Komitet Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego o Wyjątkowej i Powszechnej
Wartości, zwany Komitetem Dziedzictwa Światowego (The World Heritage
Committee). Jednym z jego głównych zadań jest prowadzenie, aktualizowanie
oraz rozpowszechnianie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa18
(World Heritage List). Wpisu pierwszych 12 obiektów, w tym dwóch z Polski,
dokonano już w 1978 r. na II sesji w Waszyngtonie.
Ponadto Komitet prowadzi także drugą listę, Listę światowego dziedzictwa zagrożonego (List of World Heritage in Danger), na której znajdują się obiekty zagrożone poważnym i ściśle określonym niebezpieczeństwem19, obecnie jest ich 3420.
Warunkiem wpisu miejsca, obiektu na Listę jest spełnienie przynajmniej jednego kryterium stanowiącego o jego unikatowości w skali światowej. Opracowane przez Komitet wymogi (od 2005 r.) obejmują sześć dla dziedzictwa kulturowego, przy czym kryterium VI może być stosowane jako uzupełniające, i cztery
dla dziedzictwa przyrodniczego:21
• kryteria kulturowe:
I. arcydzieło twórczego geniuszu człowieka;
II. znacząca wymiana ludzkich wartości, zachodząca w pewnym okresie lub
na danym obszarze kulturowym świata, w dziedzinie rozwoju architektury lub
technologii, sztuk monumentalnych, planowania miejskiego lub projektowania
krajobrazu;
III. unikatowe lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub
cywilizacji, żywej bądź zaginionej;

17

Tamże, art. 8.

18

Zwaną w dalszej części artykułu Listą.

Tj. groźba unicestwienia wskutek przyśpieszonego rozpadu, projekty wielkich robót publicznych
albo prywatnych, szybki rozwój miast i turystyki, zniszczenia spowodowane zmianą wykorzystania
lub własności gruntu, głębokie zmiany z nieznanych przyczyn, opuszczenie z jakiegokolwiek powodu, wybuch lub groźba wybuchu konfliktu zbrojnego, kataklizmy i klęski żywiołowe, wielkie pożary,
trzęsienia ziemi, obsuwanie się terenu, wybuchy wulkanów, zmiana poziomu wód, powodzie, pływy
morskie.
19

20

List of World Heritage in Danger, http://whc.unesco.org/en/danger/ (25.03.2011).

21

The Criteria for Selection, http://whc.unesco.org/en/criteria/ (25.03.2011).

Obiekty światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO…

49

IV. niezwykły przykład danego typu budowli, zespołu architektonicznego
lub technologicznego albo krajobrazu, który ilustruje ważny(e) etap(y) historii
ludzkości;
V. niezwykły przykład ludzkiego osadnictwa, gospodarki lądowej lub morskiej, reprezentatywny dla danej kultury (kultur) lub obrazujący interakcję człowieka ze środowiskiem, szczególnie w obliczu zagrożenia nieodwracalnymi
zmianami;
VI. bezpośredni lub namacalny związek z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, ideami lub wierzeniami, z dziełami sztuki lub literatury o uniwersalnej,
niezwykłej wartości;
• kryteria przyrodnicze:
VII. przykład nadzwyczajnych zjawisk przyrodniczych lub obszarów o szczególnym naturalnym pięknie, mających wyjątkowe walory estetyczne;
VIII. niezwykły przykład ukazujący główne etapy historii Ziemi, w tym zapis
rozwijającego się na niej życia, ważne procesy geologiczne zachodzące w rozwoju form terenu lub obrazujące cechy geomorfologiczne lub fizjograficzne;
IX. niezwykły przykład ukazujący istotne procesy ekologiczne i biologiczne
zachodzące w ewolucji i w rozwoju ekosystemów lądowych, słodkowodnych,
nabrzeżnych lub morskich, a także grup roślin i zwierząt;
X. najważniejsze siedliska przyrodnicze o dużym znaczeniu dla zachowania
różnorodności biologicznej in situ, w tym takie, które obejmują zagrożone wyginięciem gatunki o niezwykłej uniwersalnej wartości z punktu widzenia zarówno
nauki, jak i ochrony22.
W świetle wyżej przedstawionych kryteriów można uznać, że o unikatowości obiektu wpisanego na Listę decyduje jego autentyczność i integralność. Co
więcej, zasoby światowego dziedzictwa należą do wszystkich ludzi na świecie,
niezależnie od terytorium, na którym są zlokalizowane23. Dlatego też, w trosce
o wspólne dobro, powinny być one chronione przez społeczność międzynarodową dla przyszłych pokoleń.
W 2003 r. UNESCO do dobrze znanej Listy światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zajmującej się dziedzictwem materialnym, dodało Listę
dziedzictwa niematerialnego (List of Intangible Cultural Heritage), która ma katalogować i tworzyć program ochrony wszelkich niezwykłych i kontynuowanych
nieprzerwanie od wieków zwyczajów i tradycji ludzi z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem kultur ginących. Od chwili utworzenia wpisano na nią
170 przykładów24.
22
Z. Myczkowski, O potrzebie zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego, [w:]
Kultura a zrównoważony rozwój…, s. 81–82; T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008,
s. 27–28; The Criteria...
23

http://whc.unesco.org/en/about/ (15.03.2011).

24

Stan na 25 marca 2011 r.
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Lista co rok jest wydłużana o kolejne obiekty (tab. 1). Obecnie obejmuje
ona 911 miejsc w 151 krajach, w tym 704 kulturowe, 180 przyrodnicze oraz 27
o charakterze mieszanym – przyrodniczo-kulturalnym. W ciągu ostatniej dekady ich liczba zwiększyła się o 221 nowych pozycji. Szacuje się, że w 2012 r.
(40. rocznica przyjęcia Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturowego i naturalnego) liczba obiektów światowego dziedzictwa przekroczy 1000.
Na 34. sesji w Brazylii (25 lipca–3 sierpnia 2010 r.) Komitet Światowego
Dziedzictwa podjął decyzję o wpisie 21 nowych obiektów spośród 39 zgłoszonych. Zaakceptował także rozszerzenie ośmiu z dziewięciu zaproponowanych
obiektów wpisanych wcześniej. Wśród nowych miejsc było 15 kulturowych, pięć
przyrodniczych i jedno o charakterze mieszanym (tab. 2). W tym miejscu warto
podkreślić, że Komitet dokonał rozszerzenia oraz zmiany klasyfikacji przyrodniczego rezerwatu Ngorongoro w Tanzanii na obiekt o charakterze mieszanym25.
Ponadto w trakcie sesji dodano cztery nowe obiekty do Listy dziedzictwa zagrożonego oraz usunięto z niej jeden wpis (wyspy Galapagos). Kolejna, 35. sesja
miała się odbyć w czerwcu 2011 r. w Bahrajnie, jednakże ze względu na zamieszki przeniesiono ją do Paryża.
Tab. 1. Obiekty światowego dziedzictwa UNESCO
Obiekty dziedzictwa
Rozszerzenie

kulturowego

przyrodniczego

przyrodniczo‑kulturowego

razem

2005

628
(17)

160
(0)

24
(0)

812
(17)

5

2006

644
(16)

162
(2)

24
(0)

830
(18)

2

2007

660
(16)

166
(5)

25
(1)

851
(22)

0

2008

679
(19)

174
(8)

25
(0)

878
(27)

2

2009

689
(11)

176
(2)

25
(0)

890
(13)

3

2010

704
(15)

180
(5)

27
(1)

911
(21)

8

Rok

(1) – liczba wpisanych obiektów w danym roku.
Źródło: opracowanie własne.

25

http://whc.unesco.org/en/news/647 (25.03.2011).
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Tab. 2. Lista nowych obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
Nazwa obiektu

Lokalizacja

Kryteria

obiekty dziedzictwa kulturowego
Kolonie karne

Australia

IV, VI

Plac św. Franciszka w São Cristovão

Brazylia

II, IV

Historyczne budowle „Centrum Nieba i Ziemi” w Dengfeng

Chiny

III, VI

Miasto Biskupie w Albi

Francja

IV, V

Obserwatorium astronomiczne Jantar Mantar

Indie

III, IV

Chanaka szejka Safi ad-Din w Ardabil

Iran

I, II, IV

Kompleks Wielkiego Bazaru w Tebrizie

Iran

II, III, IV

Atol Bikini, miejsce nuklearnych testów

Wyspy Marshalla

IV, VI

Camino Real de Tierra Adentro – Śródlądowy Trakt Królewski

Meksyk

II, IV

Prehistoryczne jaskinie w rejonach Yagul i Mitli

Meksyk

III

XVII-wieczny system kanałów w Amsterdamie

Holandia

I, II, IV

Historyczne wioski Hahoe i Yangdong

Korea Południowa

III, IV

Twierdza At Turaif w oazie ad-Dir’iyah

Arabia Saudyjska

IV, V, VI

Stanowisko archeologiczne w Sarazm, początki osadnictwa
miejskiego

Tadżykistan

II, III

Cytadela cesarska Thang Long w Hanoi

Wietnam

II, III, VI

Formy skalne chińskiego regionu Danxia

Chiny

VII, VIII

obiekty dziedzictwa przyrodniczego
Szczyty, kotły i stoki wyspy Reunion

Francja

VII, X

Obszar chroniony wysp Feniks

Kiribati

VII, IX

Płaskowyż Putorana

Rosja

VII, IX

Wyżyna centralna Sri Lanki

Sri Lanka

IX, X

USA

III, VI, VIII,
IX, X

obiekty dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
Papahānaumokuākea

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://whc.unesco.org/en/news/647 (25.03.2011).

Rozpatrując przestrzenne rozmieszczenie obiektów światowego dziedzictwa
na świecie, należy stwierdzić, że jest ono nierównomierne (rys. 1). Pod względem
liczby wpisanych obiektów na Listę przodują kraje Europy Zachodniej (Włochy,
Hiszpania i Francja) oraz Chiny. W czołówce plasują się także Indie, Rosja oraz
USA, natomiast słabo wypadają kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz kraje
afrykańskie.
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Rys. 1. Przestrzenne rozmieszczenie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO w 2010 r.
Źródło: http://pl.wikipedia.org (25.03.2011).

Nowe obiekty światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO
Atrakcyjność turystyczna każdego kraju jest ściśle związana z jego dziedzictwem, w szczególności kulturowym. W dalszej części pracy przedstawiono charakterystykę 15 nowo wpisanych przez UNESCO miejsc na Listę.

Kolonie karne zbudowane przez imperium brytyjskie
dla więźniów deportowanych do Australii (Australia)
Wpis obejmuje 11 obiektów penitencjarnych spośród tysięcy stworzonych
przez imperium brytyjskie na australijskiej ziemi w wiekach XVIII i XIX. Miejsca te lokowano na urodzajnymf wybrzeżu (głównie dookoła Sydney oraz na
Tasmanii), gdzie rozszerzające się osadnictwo kolonialne, którego owe więzienia
były integralną częścią, doprowadziło do konfliktów z Aborygenami, zmuszając
ich do wycofania się w mniej żyzne okolice.
W ciągu ponad 80 lat (1787–1868) zapewniały one dach nad głową w przybliżeniu 166 tysiącom mężczyzn, kobiet (16%), a nawet dzieci (od lat 9) skazanych
przez brytyjski wymiar sprawiedliwości na zesłanie do kolonii karnych, czasem
za bardzo błahe przewinienia, np. odrębne poglądy polityczne, gdzie następować
miała resocjalizacja przez przymusową pracę przy wznoszeniu budynków więziennych. Osadzeni, którzy przeżyli, po odbyciu zasądzonej kary stali się zaczątkiem europejskiej populacji współczesnych Australijczyków26.
26

http://www.environment.gov.au/heritage/publications/about/convict-sites.html (23.03.2011).
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Wpis ukazuje najlepiej zachowane zabudowania największych kolonii karnych, wchodzącą w ich skład infrastrukturę (np. fabryki, porty, kopalnie), warunki bytowe skazańców oraz ekspansję europejskiego kolonializmu dokonanego za
pomocą ich rąk. Jest to również wybitny przykład przekształcenia się tradycyjnego stacjonarnego systemu penitencjarnego obowiązującego w wielu europejskich
krajach na system oparty na deportacjach i przymusowej pracy. Ukazuje on także
proces przeistoczenia się więźniów w pełnoprawnych osadników i mieszkańców
australijskiej ziemi.
Wchodzące w skład wpisu miejsca odosobnienia są bardzo różne, pod względem zarówno architektonicznym, jak i funkcjonalnym. Co więcej, na ich obecny
wygląd miały wpływ takie czynniki, jak: czas wykorzystywania w pierwotnej
funkcji (obiekt we Freemantle do lat 90. XX w.), ich ewentualna wtórna eksploatacja bądź późniejsze opuszczenie.
Współcześnie są to w większości obiekty turystyczne, np. muzea, miejsca pamięci narodowej lub parki.

Plac św. Franciszka w mieście São Cristovão (Brazylia)
Czworoboczny plac jest otoczony przez pokaźne budowle, takie jak zespół
klasztorny pw. św. Franciszka, o typowej dla północno-wschodniej Brazylii architekturze, pałac oraz budynki mieszkalne z różnych epok. Ten monumentalny, jednorodny zbiór obiektów publicznych i prywatnych tworzy specyficzny zurbanizowany krajobraz ilustrujący 400-letnie dzieje miasta od momentu jego lokacji.
W latach 1580–1640 Portugalia i Hiszpania były objęte unią iberyjską, co
zaowocowało kombinacją hiszpańskich wzorców osadnictwa miejskiego (Plaza
Mayor) oraz portugalskich tradycji miasteczek kolonialnych w postaci placu św.
Franciszka – jedynego przykładu urbanistycznego w Brazylii posiadającego cechy hiszpańskie27.
Miejscowość São Cristovão powstała, by chronić szlak łączący główne ośrodki kolonialne oraz dostęp do rzeki przed Indianami oraz francuskimi przemytnikami. Od końca XVI w. miasto było centrum administracyjnym i handlowym oraz
punktem rozrządowym dla kolonizujących interior Brazylii. W połowie XIX w.
São Cristovão przestało pełnić funkcję regionalnej stolicy, co jednak miało bardzo korzystne efekty dla zachowania oryginalnych budowli i charakteru miasta,
chronionego już od roku 193828.

27
http://www.embratur.gov.br/site/en/cidades/materia.php?id_cidade=8676&regioes=209&estados=352
(16.03.2011).
28

Brazylia, red. Z. Siewak-Sojka, Warszawa 2005, s. 255.
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Historyczne budowle „Centrum Nieba i Ziemi”
w pobliżu Dengfeng (Chiny)
U podnóża góry Songshang, położonej nieopodal miasta Dengfeng w chińskiej
prowincji Henan, uważanej za najświętsze miejsce Chińczyków, na powierzchni
około 40 km2 znajduje się osiem zespołów urbanistycznych. Są to m.in.: świątynie, klasztory (w tym słynny Shaolin), stupy, zegary słoneczne, obserwatorium
astronomiczne, tzw. las pagód czy też troje wrót do pozostałości najstarszego
obiektu kultowego w Chinach. Obiekty te, wznoszone podczas panowania dziewięciu dynastii w ciągu ponad 1500 lat, są odbiciem różnego pojmowania wiary
(taoizm, buddyzm) oraz siły oddziaływania góry jako centrum religijnego29.
Miasto Dengfeng – jedna z wielu historycznych stolic Chin, której dokładna
lokalizacja jest nieznana – było uważane za tzw. centrum nieba i Ziemi, czyli
jedyny punkt na globie, w którym prowadzone obserwacje astronomiczne mogły
być prawidłowe30.
Mimo iż siedziby poszczególnych dynastii od III w p.n.e. nie znajdowały się
w pobliżu góry Songshang, cały kompleks był odnawiany, a nawet rozbudowywany aż do wieku XX. Owo miejsce odwiedziło 68 władców; przysyłano tam także wysłanników, uczonych i wybitnych mnichów, by zasiedlali budynki zarówno
kultowe, jak i świeckie.
Stąd obiekt ten to nie tylko święta góra, czy też astronomiczne centrum nieba
i Ziemi, ale przede wszystkim główny mentalny punkt Państwa Środka.

Miasto Biskupie Albi (Francja)
Francuskie miasto Albi, położone nad rzeką Tarn, to przykład średniowiecznego założenia urbanistycznego z ogromną liczbą budowli z tego okresu. Obecnie Stary Most (Pont-Vieux) z XI w., a także dzielnica oraz kościół pw. św. Sylwiusza z XII w., żyjącego w IV w. w pobliskiej Tuluzie, są pamiątkami z czasów
najwcześniejszego okresu rozwoju miasta.
W XII w. ośrodek zasłynął z soboru kościelnego, na którym pewną bardzo popularną w południowej Francji doktrynę religijną – kataryzm określono mianem
herezji. Jej wyznawców nazwano z czasem albigensami, a wymierzoną przeciwko nim 20-letnią kampanię zbrojną już w wieku XIII – wojnami albigeńskimi bądź
krucjatą przeciw albigensom właśnie ze względu na związki z miastem Albi31.
Architektonicznym symbolem triumfu papiestwa nad ruchami schizmatyckimi
stała się obronna katedra pw. św. Cecylii, budowana pomiędzy wiekami XIII a XV,
29
V. Goossaert, Songshan, [w:] The Encyclopedia of Taoizm A–Z, red. F. Pregadio, London 2008,
s. 917–918.
30

http://www.chinaculture.org/gb/en_travel/2003-09/24/content_36204.htm (23.03.2011).

S. O’Shea, Herezja doskonała. Światoburcze życie oraz zagłada średniowiecznych katarów, przeł.
H. Szczerkowska, Poznań 2002.
31
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która jest najwspanialszym przykładem tzw. ceglanego gotyku południowofrancuskiego. Charakteryzuje ją: brak naw bocznych, płaski dach, specyficzny, pomarańczowy kolor budulca oraz nieukończona wieża. Mimo to obiekt ten jest jedną
z największych świątyń ceglanych na świecie32. Tuż obok zlokalizowany jest olbrzymi tzw. pałac biskupi pochodzący z XIII w., należący do najstarszych i najbardziej monumentalnych zamków Francji; dziś mieści się w nim Muzeum Henriego
de Toulouse-Lautreca, urodzonego w Albi, gromadzące ponad 1000 jego prac.

Obserwatorium astronomiczne Jantar Mantar (Indie)
Ten wzniesiony na początku XVIII w. w Jaipurze (stan Radżasthan, Indie)
zespół 16 stałych przyrządów służących do obserwacji ciał niebieskich jest wybitnym przykładem obserwatorium astronomicznego, jednego z pięciu wzniesionych przez króla Sawai Jai Singla, mających za zadanie m.in. ustalanie gołym
okiem azymutu i pozycji gwiazd, określanie dat zaćmień Słońca i wysokości nad
poziomem morza.
Wzniesione w kamieniu, stanowi najbardziej pełny, znaczący i zachowany
(renowacja na początku XX w.) kompleks astronomiczny w Indiach, odzwierciedlający ówczesne umiejętności i wiedzę o wszechświecie.
Niektóre z instrumentów są największe spośród wszystkich, jakie kiedykolwiek wybudowano (np. zegar słoneczny o wysokości 27 m). Odnosiły się one
do ptolemejskiej teorii geocentrycznej, stanowiąc uzupełnienie słynnych Tablic
Ilchanidów, opisujących ruchy i położenie planet oraz nazewnictwo gwiazd.
Obserwatorium to było symbolem władzy królewskiej dzięki swojemu wielkomiejskiemu charakterowi, sprawowaniu kontroli nad czasem oraz możliwościom przewidywania zjawisk astronomicznych i klimatycznych (np. monsuny),
odpowiadającym na polityczne, religijne i naukowe potrzeby mieszkańców ówczesnych Indii33.

Chanaka szejka Safi al-Din w Ardabil (Iran)
Obiekt ten, budowany pomiędzy wiekami XVI i XVIII, był duchowym schronieniem filozofii sufickiej. Został wzniesiony w tradycyjnym stylu średniowiecznej architektury arabskiej, wykorzystującym optymalnie przestrzeń w celu pełnienia różnych funkcji: biblioteki, meczetu, szkoły, szpitala, kuchni, piekarni,
biur, zbiorników na wodę i oczywiście mauzoleum.
W skład tego kompleksu wchodzi także droga do grobowca-sanktuarium,
podzielona wrotami na siedem części, odzwierciedlających siedem poziomów
sufickiego mistycyzmu. Fasady i ściany wewnętrzne budowli są bogato zdobione
ornamentami roślinno-geometrycznymi.
32

A. Benthues, 100 katedr świata, przeł. M. Chomiuk, Warszawa 2003, s. 56.

33

H. Górski, Najsłynniejsze miejsca i budowle świata, Warszawa 2006, s. 330–331.
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Sufizm jest mistyczno-ascetycznym prądem w islamie, początkami sięgającym IX w., występującym zarówno wśród sunnitów, jak i szyitów, czerpiącym
także z tradycji chrześcijańskich i buddyjskich34. Propagował on odrzucenie bogactwa i wszelkich pokus życia ziemskiego, a skupienie się na Bogu. Arabowie
nazywali sufich fakirami lub derwiszami35.
Wyznawcą sufizmu był szejk Safi al-Din, który na początku XIV w. przejął
władzę w leżącym w północno-zachodnim Iranie mieście Ardabil i został protoplastą dynastii Safawidów. To właśnie on był fundatorem chanaki, inaczej zwanej
zawiją, czyli zespołu budynków stanowiących siedzibę zakonu sufickiego, w której spoczął po śmierci36.
Obiekt ten jest do dzisiaj miejscem kultu i pielgrzymek dla wyznawców
sufizmu.

Historyczny kompleks Wielkiego Bazaru w Tebrizie (Iran)
Tebriz, jako stolica królestwa wspomnianych wcześniej Safawidów, był jednym z najważniejszych miejsc międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej
na Jedwabnym Szlaku. Warto w tym miejscu podkreślić, że jako miejsce handlu
był wymieniany przez XIV-wiecznych podróżników: Marca Polo i Ibn Battutę.
W tych celach wzniesiono Wielki Bazar – jedno z najstarszych targowisk na
Środkowym Wschodzie i największe zadaszone na świecie. Budowla składa się
z wielu mniejszych, połączonych, ceglanych obiektów pełniących różnorodne
funkcje: przede wszystkim handlowe (mniejsze, tematyczne bazary, np. jubilerski, obuwniczy czy dywanowy), ale także społeczne (miejsca spotkań, szkoły)
i religijne (meczety).
Obiekt rozwijał się i stanowił centrum wymiany handlowej dzięki położeniu
na skrzyżowaniu dróg łączących wschód z zachodem, a także mądrej polityce
obejmującej m.in. zwolnienia podatkowe i dotacje37.
Pierwszy bazar został wyznaczony w połowie XIII w., handlowano wtedy
przede wszystkim wyrobami bawełnianymi i jedwabnymi, bronią oraz ceramiką;
później dołączyły produkty miedziane, skórzane, mydła, terakota.
XVIII w. okazał się najbardziej niesprzyjający dla Tebrizu – były to najazdy
Turków osmańskich oraz trzęsienia ziemi i powodzie, niszczące miasto, natychmiast odbudowywane po kataklizmach.

P. Kłodkowski, Homo mysticus hinduizmu i islamu. Mistyczny ruch bhakti i sufizmu (Świat Orientu),
Warszawa 1998, s. 35.
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M. Składankowa, Tajemnica, świętość i męstwo, [w:] Islam a terroryzm, red. A. Parzymies, Warszawa 2003, s. 92.
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Co więcej, bazar wciąż funkcjonuje. Był on także centralnym miejscem
wielkich przewrotów społeczno-politycznych, m.in. rewolucji konstytucyjnej
w 1906 r. czy islamskiej w 1979 r.

Atol Bikini, dawne tereny amerykańskich prób z bronią jądrową
(Wyspy Marshalla)
Po zakończeniu II wojny światowej i rozpadzie antyhitlerowskiej koalicji
w 1946 r. rozpoczęła się tzw. zimna wojna – stan rywalizacji i napięcia pomiędzy
państwami kapitalistycznymi pod przywództwem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz socjalistycznymi, skupionymi głównie wokół ZSRR. Z tego powodu
USA postanowiły wznowić próby z bronią jądrową na atolu Bikini, należącym
obecnie do Republiki Wysp Marshalla. Do roku 1958 Amerykanie przeprowadzili
tam ponad 20 prób z uzbrojeniem atomowym oraz zdetonowali największą w historii świata bombę wodorową38.
Mieszkańcy Bikini zostali przeniesieni na sąsiedni atol, z którego powrócili
na przełomie lat 60. i 70. XX w. Niestety, nie uchroniło ich to przed skutkami
choroby popromiennej – w 1978 r. przemieszczono ich powtórnie.
Atol Bikini to namacalny dowód negatywnych możliwości broni jądrowej
– wraki na dnie laguny, ruiny obiektów wojskowych, ogromny krater Bravo
o średnicy około 2 km, przesiedlenia rdzennej ludności oraz wpływ napromieniowania na organizmy żywe. Stał się on też symbolem międzynarodowego ruchu
wspierającego ogólnoświatowe rozbrojenie. Atol Bikini jest pierwszym obiektem
należącym do Wysp Marshalla wpisanym na Listę.

Camino Real de Tierra Adentro
– Śródlądowy Trakt Królewski (Meksyk)
Trasa, znana także jako Srebrny Szlak, wiodący z Mexico City do stanów
Teksas i Nowy Meksyk w USA, składa się z 55 miejsc związanych z jej szeroko
rozumianym użytkowaniem, leżących na długości 2600 km. Są to m.in.: odcinki
brukowane, mosty i brody, opuszczone hacjendy, historyczne centra miasteczek,
cmentarze, klasztory, kopalnie, kaplice, jaskinie, w tym aż pięć obiektów wpisanych na Listę.
Szlak ten był używany w celach handlowych przez 300 lat, od połowy XVI
do XIX w., głównie do transportu srebra wydobywanego w kopalniach meksykańskich i rtęci importowanej z Europy. Trakt był także nadzwyczajnym, społecznym, kulturowym i religijnym łącznikiem pomiędzy kulturami hiszpańską
i indiańską.
Trasa stanowi też część Międzykontynentalnej Drogi Królewskiej łączącej
pozostałe kolonie Hiszpanii.
38
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Srebro było wiodącą siłą, która generowała bogactwo i zaangażowanie hiszpańskiego rządu oraz wolę kolonizatorów do tworzenia nowych kopalni, osad,
obiektów obronnych, hacjend i kościołów na północy Meksyku. Rezultatem tego
bardzo lukratywnego przedsięwzięcia był rozwój kopalni, budowa innych dróg
i mostów, wielokulturowych miasteczek z wymyślną architekturą, łączącą motywy hiszpańskie i lokalne, rewolucja w rolnictwie koncentrującym się wokół
hacjend oraz przemieszczanie się ludności, ułatwione dodatkowo dzięki osadom
poganiaczy mułów – wszystko to doprowadziło do stworzenia wzdłuż szlaku charakterystycznej mozaiki kulturowej39.
Obfitość złóż srebra spowodowała olbrzymi rozwój ekonomiczny Hiszpanii
oraz innych państw europejskich. Wpływ drogi był również ogromny w kategoriach społecznych – z jednej strony pojawiły się napięcia między ludnością
rdzenną a Hiszpanami, z drugiej – integracja członków plemion indiańskich.
Zespół obiektów wzdłuż Srebrnego Szlaku obrazuje także znaczący, niestety,
negatywnie, okres w historii ludzkości – czas kolonialnej okupacji, w tym przypadku hiszpańskiej, polegającej na pozyskiwaniu rud srebra i związanych z tym
przemian krajobrazów miejskiego i wiejskiego.
Szlak zaczął podupadać na skutek spadku cen srebra oraz pojawienia się
kolei.

Prehistoryczne jaskinie w rejonach Yagul i Mitli
w dolinie Oaxaca (Meksyk)
Dolina Oaxaca leży w południowym Meksyku i jest kolebką jednej z najstarszych cywilizacji Ameryki Środkowej – Zapoteków oraz nieco późniejszej – Misteków. Znajduje się tam wiele archeologicznych śladów po owych kulturach sprzed
10 000 lat, m.in. jaskiń i kamiennych schronień, które stanowią dowody na stopniową ewolucję koczowniczych zbieraczy i myśliwych w osiadłych rolników40.
Znalezione w jaskini Guilá Naquitz nasiona roślin z rodziny dyniowatych (tykwa, kabaczek), fasoli oraz fragmenty kolb kukurydzy z tego okresu są najstarszymi śladami uprawy na kontynencie. Z kolei w grocie Cueva Blanca wydobyto
kamienne narzędzia oraz pozostałości zwierzęce41.

XVII-wieczny system kanałów w Amsterdamie (Holandia)
Zespół miejskich kanałów w Amsterdamie, budowany na przełomie wieków
XVI i XVII, otacza pierścieniem stare miasto i średniowieczny port. Koncentryczny układ Grachtengordel stanowił część długofalowego projektu mającego
39
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na celu powiększenie – czterokrotne! – miasta kosztem osuszonych terenów zalewowych oraz ich umocnienie.
System tworzyły łukowato ułożone kanały oraz skrawki ziemi pomiędzy
nimi. Ta przestrzeń pozwoliła na rozwój bardzo jednorodnego zespołu miejskiego
z charakterystycznymi, ustawionymi szczytowo domami oraz licznymi zabytkami. Te kamienice o wąskich, ale zdobionych fasadach są świadectwem zarówno
rozkwitu ekonomicznego Holandii poprzez handel morski, jak i rozwoju humanizmu i tolerancji związanych z kalwinizmem42.
Taki rozwój miejskiej przestrzeni – największy i najbardziej spójny w historii
XVI- i XVII-wiecznej Europy – stanowił niedościgły wzorzec planowania urbanistycznego i inżynierii wodnej na całym świecie aż do wieku XIX, wpływając
na architektów i urbanistów w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Rosji (Petersburg budowany przez Holendrów!).

Historyczne wioski Hahoe i Yangdong (Korea Południowa)
Wsie, położone w południowo-wschodniej Korei w odległości około 90 km
od siebie, a założone na przełomie wieków XIV i XV, są najbardziej reprezentatywnymi przykładami klanowych wsi w tym kraju. Zarówno ich lokalizacja
w dolinach ukrytych wśród zalesionych gór, jak i kształt (kwiat lotosu), zgodny
z zasadami pungsu – koreańskiej odmiany feng shui – obrazują typowy przykład
konfucjańskiej tradycji z czasów dynastii Joseon (1392–1910)43.
Wsie składają się z domów arystokratów – dworów krytych dachówkami
położonych na stokach oraz z o wiele skromniejszych chałup ze strzechami,
umiejscowionych u podnóża rezydencji, należących do chłopstwa; można tam
wyróżnić także obiekty użyteczności publicznej, np. szkoły, budowle kultowe,
obozowiska wojskowe.
We wsiach zachowało się wiele tradycyjnych masek koreańskich, które służyły przede wszystkim do celów rytualnych, takich jak odpędzanie złych duchów,
w czasie obrzędów pogrzebowych, ale także miały przeznaczenie wojskowe – nosili je zarówno wojownicy, jak i konie – czy teatralne44.
Co ciekawe, wsie te wciąż są zamieszkałe, a nowo wznoszone budynki architektonicznie przypominają te sprzed ponad 300 lat.

Twierdza At Turaif w oazie ad-Diri’yah (Arabia Saudyjska)
Diri’yah to pierwsza stolica dynastii saudyjskiej wzniesiona w XV w., położona w samym sercu Półwyspu Arabskiego – dziś są to północno-zachodnie
przedmieścia Rijadu. Turaif zaś jest cytadelą – jedną z trzech części ruin miasta,
42
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położoną najwyżej, składającą się z ulepionych z gliny murów oraz wież obserwacyjnych, pałaców i innych obiektów mieszkalnych, biegnących wzdłuż brzegów uedu aż do oazy Diri’yah45. Twierdza zajmuje około 29 ha powierzchni,
powstała zaś pod koniec XVIII w. – stając się jednocześnie kolebką wahhabizmu
– islamskiego ruchu religijnego, charakteryzującego się surowością obyczajów
i dosłowną interpretacją Koranu46.
Obiekt ten jest wyjątkowym przykładem zastosowania suszonych, a nie wypalanych cegieł oraz specyficznej, opartej na figurach geometrycznych, bogatej
ornamentyki. Ponadto obrazuje on tradycyjne osadnictwo w środowisku pustynnym. Do dzisiaj wykorzystuje się tam wodę czerpaną ze studni za pomocą osłów
i wielbłądów.
Twierdza została zniszczona dwukrotnie w latach 1818 i 1821 przez imperium
osmańskie, po czym przez półtora wieku była zupełnie opuszczona. W drugiej
połowie XX w. na powrót zaczęto ją zamieszkiwać, jednakże w 1982 r. ludność
ostatecznie wysiedlono, gdyż władze dostrzegły ogromną wartość historyczną
cytadeli. W związku z tym jest ona w nadzwyczajnym stopniu autentyczna i niezmieniona.

Stanowisko archeologiczne w Sarazm
obrazujące początki osadnictwa miejskiego
w Azji Środkowej (Tadżykistan)
Sarazm jest stanowiskiem archeologicznym położonym w zachodnim Tadżykistanie, ukazującym rozwój osadnictwa na terenach stepowych Azji Środkowej
pomiędzy IV a III tysiącleciem p.n.e. Ów obiekt, zlokalizowany na granicy górzystego regionu predysponowanego do hodowli bydła i dużej doliny odpowiedniej
do uprawy roli, jest także świadectwem istnienia wymiany handlowej i kulturowej pomiędzy ludami azjatyckiego interioru, znad Morza Kaspijskiego, Wyżyny
Irańskiej, doliny Indusu, a nawet znad Oceanu Indyjskiego i Hindukuszu47.
Swój rozwój protomiasto zawdzięcza obecności surowców mineralnych,
przede wszystkim miedzi, ołowiu i cyny, które były na miejscu przerabiane – było
to największe centrum hutnicze w Azji Środkowej. W warsztatach rzemieślniczych z kolei wytwarzano narzędzia, biżuterię i ceramikę oraz przedmioty z wełny i skór48.
Po opuszczeniu – z niewiadomych jak dotąd powodów – ośrodek został ponownie zasiedlony mniej więcej 1500 lat p.n.e. w związku z wydobyciem turkusów.
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Ruiny protomiasta zostały odkryte dopiero w 1976 r., co przyczyniło się do bardzo dobrego zachowania tego miejsca. Stanowisko archeologiczne w Sarazm jest
pierwszym obiektem leżącym na terytorium Tadżykistanu wpisanym na Listę.

Środkowa część cytadeli królewskiej
Thang Long w Hanoi (Wietnam)
Cytadela cesarska została wniesiona w XI w. w Thang Long, co znaczy dosłownie: wzlatujący smok – tak brzmiała ówcześnie nazwa Hanoi, stolicy Wietnamu. Twierdzę zbudowano na ruinach chińskiej fortecy z VII w., na osuszonych
terenach zwanych Deltą Rzeki Czerwonej i przez 13 wieków była ona symbolem
niepodległości Wietnamu.
Obecnie miejsce to odzwierciedla unikatowe tradycje religijne, etyczne i polityczne Azji Południowo-Wschodniej, będące połączeniem wpływów chińskich,
Królestwa Czampy i imperium khmerskiego, mające wyraz w architekturze, planowaniu przestrzennym, dziełach sztuki etc.49
Cytadela znajduje się w centrum wzniesionego z cegieł i otoczonego murem
Zakazanego Miasta, gdzie władca żył i skąd rządził – byli to cesarze, wicekrólowie, francuscy generałowe i wietnamscy przywódcy z czasów wojny w drugiej
połowie XX w. Osiągnęła ona swoje największe rozmiary na przełomie wieków
XVII i XVIII, kiedy powstały dzielnice rzemieślnicza i handlowa.
Cechami podkreślającymi „wyjątkową uniwersalną wartość” obiektu są: długotrwałość, ciągłość ośrodka władzy oraz obecność wielowarstwowych pokładów archeologicznych, jak też architektury nadziemnej, w tym elementów planistycznych oraz dekoracyjnych. Wiele wydarzeń o znaczeniu globalnym, m.in.
tworzenie się niezależnych państw i ich administracji, wpływ taoizmu, konfucjanizmu, katolicyzmu, buddyzmu, kolonializmu i komunizmu oraz zwycięska
walka o niepodległość w XX w. mająca niebagatelny wpływ na ruchy wolnościowe na całym świecie, a także geomancja, oddziaływały na twierdzę i są do dziś
widoczne w otaczającym ją krajobrazie50.

Podsumowanie
W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawiono teoretyczne zagadnienia związane z turystyką kulturową oraz ochroną światowego dziedzictwa;
w drugiej zaś opisano najnowsze wpisy obiektów kulturowych na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO. Należy
podkreślić, iż jest to swoiste novum w języku polskim – nawet Polski Komitet do
spraw UNESCO nie posiada takowej charakterystyki na swoim portalu51.
49

W. Olszewski, Historia Wietnamu, Wrocław 1991.

50

http://whc.unesco.org/en/list/1328/ (31.03.2011).

51

Stan na 31.03.2011 r.

62

Jarosław Uglis, Aleksandra Spychała

Lista ma bardzo duży wpływ na rozwój turystyki kulturowej – jest on niewątpliwy i nie do przecenienia. Wpis przez UNESCO nobilituje dany obiekt
i sprawia, że zaczyna się o nim mówić. Wielokrotnie jest bowiem tak, że mimo
ogromnej wartości, wyjątkowości i piękna dane miejsce jest zapomniane, nie stanowi atrakcji turystycznej, gdyż turyści o nim po prostu nie wiedzą.
Warunkiem wpisania na Listę jest uznanie, że obiekt przedstawia „wyjątkową
uniwersalną wartość”. Propozycję rejestracji może przedstawić każde państwo;
następnie podlega ona weryfikacji. W zakresie dziedzictwa kulturowego oceny
dokonuje Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych
(ICOMOS), której członkowie osobiście odwiedzają nominowane obiekty.
Wpis na Listę nie gwarantuje utrzymania się na niej. W momencie wystąpienia zagrożenia autentyczności i integralności obiektu UNESCO dokonuje wpisu
na Listę dziedzictwa zagrożonego, który najczęściej motywuje władze państwowe do działań zapobiegających np. nadmiernemu ruchowi turystycznemu (Everglades w USA), niewłaściwie prowadzonej restauracji (katedra Bagrata i klasztor Gelati w Gruzji, grobowce w Ugandzie), kłusownictwu (lasy deszczowe na
Madagaskarze). Niestety, w ponad 30-letniej historii Listy działania UNESCO
nie przyniosły pożądanych rezultatów dwukrotnie, co skończyło się skreśleniem
z niej obiektów. W 2007 r. usunięto rezerwat antylopy arabskiej Oryks mieszczący się w Omanie ze względu na zmniejszenie jego powierzchni aż o 90%, co
związane było z odkryciem złóż ropy naftowej na terenie chronionym. Z kolei
w roku 2009 wykreślono krajobraz kulturowy doliny Łaby w okolicach Drezna
w Niemczech w związku z budową czteropasmowego mostu, który zakłóca barokową panoramę stolicy Saksonii.
Obiekty wpisane na Listę mogą współpracować ze sobą, wzajemnie się promować, co zdecydowanie obniża koszty i pozytywnie wpływa na rozwój turystyki. Przykładem takowych działań jest Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO,
skupiająca instytucje i samorządy związane z obiektami wpisanymi na Listę.
Autorzy mają nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się zarówno do
propagowania idei UNESCO, by chronić obiekty wyjątkowe w skali światowej,
jak i do ich poznawania – przede wszystkim przez turystykę, bo przecież nie
można chronić czegoś, czego się nie zna…
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Abstract
Properties inscribed on UNESCO World Heritage List
as resources for cultural tourism
Cultural tourism is recognized as one of the fastest growing sectors of tourism.
Thus at present, cultural heritage resources are important for cultural tourism and
for the destinations attractiveness and competitiveness. It is becoming increasingly clear that many countries, regions have created a positive synergy between
culture and tourism for their success.
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In this study the authors present the World Cultural Heritage as an important
element of regional tourist attractiveness. They describe the new cultural sites
inscribed on UNESCO World Heritage List in 2010. These properties can become
a more important element in regional development. They also help to promote the
destinations uniqueness.
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Wstęp
Turystyka jest zjawiskiem złożonym, które w określony sposób oddziałuje na
przestrzeń. Spotkanie, jakim jest wyjazd turystyczny, służy wymianie doświadczeń, postaw i cech osobowości, co prowadzi nieuchronnie do przemian społecznych. Człowiek poprzez turystykę realizuje swe potrzeby wypoczynku oraz rozwoju własnej osobowości, toteż jest ona zjawiskiem o charakterze kulturotwórczym.
Wraz z przemieszczaniem się ludności następuje przemieszczanie się kapitału,
w związku z czym turystyka ma znaczenie gospodarcze. Wreszcie podstawowymi walorami turystycznymi decydującymi o atrakcyjności turystycznej danego
obszaru są walory przyrodnicze i kulturowe, a więc turystyka oddziałuje również
w przestrzeni środowiska przyrodniczego i kulturowego. Turyści przemieszczają
się w przestrzeni, zmierzając do określonego celu – miejsca wypoczynku, gdzie
pozostają przez pewien czas. Miejsce to musi być zagospodarowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą realizację potrzeb turystycznych. Zagospodarowanie turystyczne pozwala na przekształcenie dowolnego miejsca w przestrzeni w obszar recepcji turystycznej. Dlatego turystyka jako zjawisko złożone jest
czynnikiem przemian we wszystkich pięciu wyżej wymienionych płaszczyznach:
przyrodniczej, społecznej, gospodarczej, kulturowej i przestrzennej.
Turystyka jest przejawem kultury człowieka, a ściślej: kultury zbiorowości
goszczącej i turystów. Turystą jest człowiek podatny na zmiany otoczenia. Turystyka jako czynnik zmian również na niego oddziałuje. Czynnik ludzki odgrywa
ważną rolę w turystyce. Turystyka, tak jak inne zjawiska, w których podmiotem
jest człowiek, ma naturę społeczną.
Wiele współcześnie obserwowanych procesów społecznych i gospodarczych
jest rezultatem masowych migracji ludności. Ich uczestnicy noszą z miejsca na
miejsce sobie tylko właściwe motywacje, uprzedzenia i pragnienia. Relacje pomiędzy społecznościami odwiedzającymi a goszczącymi w znacznym stopniu
wywołują zmiany społecznych i ekonomicznych wartości.
M. Mika, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] Turystyka, red.
W. Kurek, Warszawa 2008.
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Jedną z najważniejszych płaszczyzn urbanizacji turystycznej jest płaszczyzna
kulturowa, gdzie dochodzi do tworzenia się nowego społeczeństwa. Mieszkańcy miast, odwiedzając gospodarstwo agroturystyczne, przyczyniają się do przekształcenia społeczeństwa autochtonicznego poprzez własne przyzwyczajenia
i wzorce zachowań. Oddziaływanie turystyki na społeczeństwo jest tak znaczące, iż efekty te powinny być analizowane w pierwszej kolejności, przed efektami ekonomicznymi czy ekologicznymi. To wydarzenie socjokulturowe, równie
ważne dla społeczności przyjmujących jak dla samych turystów.
Gwałtowna ekspansja turystyki w ostatnim półwieczu jest ważna z dwóch perspektyw. Po pierwsze jej rozwój wpływa na zmiany w strukturze społeczeństw.
Z jednej strony są to zmiany oczekiwane i pożądane: wzrost dochodu mieszkańców, poprawa poziomu i jakości życia ludności, wzrost poziomu edukacji, nowe
miejsca pracy, rozwój lokalnej infrastruktury, z drugiej zaś – niektóre z nich mogą
mieć niekorzystne skutki dla lokalnej społeczności: zmiana systemu wartości,
codziennych nawyków mieszkańców, kolejności wykonywania obowiązków
w ciągu dnia, priorytetów, powstawanie nowych grup o silnym oddziaływaniu na
gospodarkę, zjawisko dopasowania się elementów kultury do potrzeb turystów.
Ta ostatnia zmiana może doprowadzić nawet to zatracenia lokalnej tożsamości
i tradycji kulturowych. Druga perspektywa odnosi się do tworzenia warunków
kontaktu dwóch różnych społeczności i kultur, reprezentowanych przez turystów
i przyjmujących.
Wiele opracowań, które analizują zmiany wywołane rozwojem i ekspansją
turystyki, dotyczą przemian ekonomicznych w obrębie społeczności lokalnych
(Moskal, 1973; Dąbrowska, 1996; Gutkowska, 1998; Tchórzewska, 1998; Żelazna, 1998; Ostrowski, 2005; Sawicka, 2005). Mniejsza uwaga poświęcana jest zaś
jej efektom społeczno-kulturowym wśród społeczności przyjmującej turystów.
Te zagadnienia szeroko w swych pozycjach omawia Kazimierz Przecławski:
Socjologiczne problemy turystyki (1974), Turystyka a świat współczesny (1994),
Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki (1996). Tematykę tą podjął również Andrzej Ziemilski w publikacji Człowiek w krajobrazie. Szkice z pogranicza
socjologii (1976). Jest ona również przedmiotem zainteresowania socjologów wsi
(Seręga, 1994; Turowski, 1995) oraz antropologów. Współcześnie temat ten podejmowany jest przez naukowców z dziedzin: geografii (Dziegieć, 1995; Kurek,
2004; Mika, 2008), turystyki (Dąbrowska, 1997), socjologii (Chodkowska, 1987;
Podemski, 2004; Suprewicz, 2005; Knapik, 2008), psychologii, antropologii czy


E. Dziegieć, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce (Turyzm, t. 5, z. 1), Łódź 1995.

J. Krippendorf, The Holiday Makers. Understanding the Impact of Leisure and Travel, Oxford 1987,
[za:] P. Brunt, P. Courtney, Host perceptions of sociocultural impacts, „Annals of Tourism Research”
1999, nr 26(3).





Tamże.

K. Andereck, K. Valentine, R. Knopf, C. Vogt, Residents’ perceptions of community tourism impact,
„Annals of Tourism Research” 2005, nr 32(4).
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ludności i osadnictwa. Również autorzy publikacji z zakresu ekonomii poświęcają uwagę zagadnieniu zmian społecznych w społeczności odwiedzanej przez
turystów – cenne są pozycje badawcze Sawickiej (1998), Gutkowskiej (1998),
Długołęckiej (1998), Żelaznej (1998), Leenders (2003) Waarts (2003), Ostrowskiego (1998) czy Wysokińskiego (2005). Szeroko o zmianach kulturowych
wywołanych rozwojem turystyki traktują dwie pozycje zespołu redakcyjnego
Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz: Turystyka jako dialog kultur (2005) oraz Bariery kulturowe w turystyce (2007).
W literaturze przedmiotu funkcjonują różne pojęcia dotyczące form turystyki, których scenerią są wiejskie krajobrazy. Turystyka wiejska, turystyka na obszarach wiejskich oraz agroturystyka to pojęcia, które różnią się zasięgiem przestrzennym oraz formą zagospodarowania terenu. Szeroka interpretacja pojęcia
„turystyka na obszarach wiejskich” zawiera w sobie wszelkie formy turystyki,
których obszarem realizacji są tereny pozamiejskie. Zalicza się do nich głównie
tereny wiejskie oraz tereny o cennych walorach przyrodniczych (w strefie nadmorskiej, górskiej, obszarów chronionych).
Pojęcie „turystyka wiejska” ma węższy zakres znaczeniowy; należy przez
niego rozumieć wszelkie formy turystyki, które są realizowane w obrębie obszarów wiejskich, gdzie wciąż jest obecna produkcyjna działalność rolnicza. Pojęcie
to stosuje się dla określenia wakacyjnych pobytów w obiektach zakwaterowania
zbiorowego na wsi oraz wakacyjnych pobytów w indywidualnych obiektach rekreacyjnych, do których zalicza się drugie domy.
Ostatnim pojęciem, które łączy się z krajobrazem wiejskim, jest agroturystyka, którą należy rozumieć jako formę rekreacji na obszarach wiejskich, realizowaną w gospodarstwie agroturystycznym. Obejmuje ono również wszelakiego rodzaju aktywności rekreacyjne, związane z podziwianiem i poznawaniem
przyrody, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową, kulinarną czy etniczną.
Istotą wypoczynku agroturystycznego jest więc przebywanie w gospodarstwie
rolnym wraz z jego mieszkańcami, gdzie prowadzona jest wciąż wielokierunkowa produkcja roślinna i zwierzęca.
W Polsce agroturystyka staję się coraz częściej wybieraną formą spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców miast. Odpoczynek na terenach wiejskich jest
okazją do odreagowania miejskiego stresu i zapomnienia o obowiązkach dnia codziennego. Nowe środowisko, którego codzienność wyznaczona jest przez zgoła
odmienny plan zajęć i obowiązków, pozwala na oderwanie się od rzeczywistości
i stanowi remedium na miejski stres. Uczestniczenie w codziennych obowiąz

M. Mika, dz. cyt.



Tamże.

M. Długołęcka, J. Sawicka, Agroturystyka jako przejaw przedsiębiorczości kobiet w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodów, [w:] Przedsiębiorczość kobiet na wsi ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, red. M. Jeznach, Warszawa 1998.
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kach mieszkańców gospodarstwa agroturystycznego pozwala na poznanie ich
zwyczajów, a w raz z tym, przynajmniej częściowo, kultury danego regionu.
Celem artykułu jest weryfikacja tezy, iż turystyka, a w szczególności jej jedna z form – agroturystyka, odgrywa szczególną rolę w poznawaniu i promocji
dziedzictwa kulturowego. Agroturystyka jako forma turystyki, która rozwija
się w nawiązaniu do wiejskiego krajobrazu i zagospodarowania wsi, odgrywa
znaczącą rolę w promocji kultury wiejskiej. Analiza oferty gospodarstw agroturystycznych (z których wybrane gospodarstwa zostały uwzględnione w tab. 3
w dalszej części artykułu) z różnych regionów Polski ma wskazać, iż nie tylko
oferują one wypoczynek w zgodzie z naturą, na świeżym powietrzu, ale dbają
również o eksponowanie i promowanie kultury regionalnej.

Kultura jako wytwór człowieka.

Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich
Kultura jest wytworem człowieka. Określa się ją jako dziedzictwo danej zbiorowości, co oznacza ścisły związek z przeszłością. Za dziedzictwo kulturowe,
według definicji UNESCO, uważa się elementy przyrodnicze i kulturowe, materialne bądź nie, odziedziczone lub wytworzone, dzięki którym grupy społeczne
posiadają poczucie własnej tożsamości i które powierzają późniejszym pokoleniom10. Na dziedzictwo kulturowe wsi składają się jego materialna i niematerialna część11. Dziedzictwo niematerialne tworzą gwara, obyczaje oraz stosunki
międzyludzkie. Dziedzictwem materialnym jest zaś ukształtowanie przestrzenne
wsi, jej architektura na tle krajobrazu, twórczość ludowa wraz ze sposobami gospodarowania. To odbicie dziedzictwa duchowego, ukształtowanego przez stałe
obcowanie z przyrodą. Te elementy to składowe tożsamości kulturowej mieszkańców wsi. Należą do niej: system wartości danej społeczności, język, tradycja,
a przede wszystkim konwenans zachowania i postawy. Jest to kategoria obyczajowa posiadająca silny związek z systemem wartości danej społeczności, podlega
jej ocenie moralnej oraz sankcji społecznej12.
Krajobraz kulturowy regionu stanowi szczególny wyraz tożsamości kulturowej oraz dziedzictwa kulturowego. Jest zapisem dziejów pokoleń mieszkańców,
ukazuje długotrwałe relacje pomiędzy członkami społeczności oraz ich środowiskiem życia, lokalną tradycję budowlaną i kulturę użytkowania przestrze

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage, Paris, UNESCO, 2003, MISC/2003/
CLT/CH/14.

10

E. Gonda-Soroczyńska, Architektura wsi jako wyraz dziedzictwa kulturowego, [w:] Odnowa wsi polskiej, red. W. Czarnecki, D. Karolczuk, Białystok 2006.

11

12
Z. Szromba-Rysowa, Współczesny konwenans górali podhalańskich, [w:] Ogród spustoszony. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały I Konferencji Naukowej zorganizowanej
w dniach 20–21 kwietnia 1995 roku w Krakowie i Zubrzycy Górnej, red. R. Kantor, W. Kołodziej, Kraków 1995.
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ni. Krajobraz kulturowy jest obrazem dialogu pomiędzy naturą a cywilizacją13.
Przekształcenie wsi rolniczej w wieś turystyczną oraz sama „kreacja architektury
agroturystycznej”14 stwarza szansę zachowania tożsamości kulturowej wsi. Największą atrakcją dla przybywających od wielu dekad turystów z miast, chcących
poznać prawdziwe oblicze wsi, były i wciąż są tradycyjne funkcje oraz formy
gospodarstw i chat wiejskich.
Kultura będąca żywym wytworem człowieka podlega przekształceniom,
zwłaszcza jeśli poddana jest ingerencji turystyki. Dyfuzja kultur, która odbywa
się poprzez turystów, doprowadza do wzrostu podobieństw oraz zacierania się
różnić kontaktujących się ze sobą systemów kulturowych, a więc do asymilacji
kulturowej15. Dochodzi do przemian w systemach wartości obu grup, w tym wypadku turystów i gospodarzy. Nie tylko wartości i postawy zostają przeniesione
na grunt społeczeństwa, również wzory konsumpcyjne, określane mianem „cocacolizacji” rodzimego stylu bycia i życia16.
Komercjalizacja kultury w procesie rozwoju turystycznego zależy od indywidualnych cech społeczeństw recepcyjnych17. Dla turystów, których środowiskiem codziennego życia są regiony miejskie, kultura wiejska jest nowością, która
odbierana jest jako atrakcja. Kultura regionalna odgrywa coraz istotniejszą rolę
w kształtowaniu wizerunku regionu turystycznego. Wśród lokalnych mieszkańców sztuka regionalna i rzemiosło ludowe znów zyskują na ważności. Turyści
zainteresowani są poznaniem tradycyjnych metod wytwarzania potraw i specjałów regionalnych, procesu pieczenia chleba, miodobrania, młócenia zboża, wytwarzania płótna, haftowania, toteż coraz więcej gospodarstw agroturystycznych
i kwater prywatnych oferuje takie atrakcje. Również rozwój pamiątkarstwa znów
nabiera znaczenia. Skala tego zjawiska nie może rosnąć jedynie z pobudek czysto
komercyjnych. Rozwój pamiątkarstwa i rzemiosła ludowego może się przerodzić
w efekt wykorzystywania lokalnej kultury dla zysku.
Każdy proces, który prowadzi do zmian w sposobie życia i kształtowania
się nowych postaw, wpływa na zmiany w kulturowym obliczu regionu, w którym przebiega18. Wszelkie kontakty ludności danej społeczności z ludźmi pochodzącymi z innych, odmiennych środowisk zachodzą w ramach tego procesu.
Jego przebieg i intensywność zależą od cech społecznych ludności oraz zdolE. Raszeja, Identyfikacja oraz ocena zasobów i cech krajobrazu kulturowego w projektach odnowy wsi
– doświadczenie badawcze i dydaktyczne, [w:] Odnowa...; E. Gonda-Soroczyńska, dz. cyt.
13

14
B. Rzegocińska-Tyżuk, Odnowa wsi związana z agroturystyką – uwagi dotyczące architektury, [w:]
Odnowa...
15
Turystyka a człowiek i społeczeństwo. Praca zbiorowa, red. K. Przecławski, Warszawa 1984; K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 1996.
16

K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2004.

V. Kinnaird, D. Hall, Understanding tourism processes: a gender-aware framework, „Tourism Management” 1996, nr 17(2).

17

18
S. Moskal, Praca pozarolnicza jako czynnik zmian w gospodarstwie i rodzinie chłopskiej. Studium na
przykładzie Podhala, Warszawa 1973.
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ności adaptacyjnych nowych trendów i zachowań19. Jednakże niemożliwe jest,
aby ludzie, którzy pochodzą z odmiennych środowisk, nie mieli wpływu na
rdzennych mieszkańców. Kierunek odwrotny tego zjawiska jest również nieunikniony.
Społeczność wiejska jest rozumiana jako ogół mieszkańców wsi, stanowiących pewną grupę społeczną, połączoną wspólnym układem powiązań
i uzależnień, wspólnymi interesami, systemem przyjętych norm i wartości oraz
świadomością odrębności wobec pozostałych grup wydzielonych według wyżej
wymienionych kryteriów20. Każda zbiorowość ludzka, która kształtowała się na
przestrzeni dziejów, podlegała zmianom w czasie. Wiejska zbiorowość lokalna
jest tego najlepszym przykładem. Ta społeczność jeszcze na przełomie XIX i XX
wieku byłą zamknięta w sobie, zaspokajała wszystkie potrzeby mieszkańców.
Jej cechy: zachowawczość i stabilność dawały podstawę do nazywania jej mianem społeczności tradycyjnej21. Liczne procesy, które zmieniały oblicze polskiej
wsi w XX wieku, nie zdołały osłabić silnej więzi społecznej, która oparta jest
na żywych kontaktach osobistych, pokrewieństwie i pochodzeniu. Wspólnymi cechami członków tej zbiorowości są identyczny stan społeczny i stosunek
do ziemi. Przeszłość oraz ramy przyrodniczo-geograficzne to elementy, które
ukształtowały większe wspólnoty terytorialne, funkcjonujące w świadomości
społecznej jako regiony22. Więzi rodzinne i sąsiedzkie kształtują przywiązanie
do regionu, czyli poczucie przynależności do większej jednostki aniżeli tylko
miejscowości, w której się mieszka. Promocja regionu i jego atrakcyjności to
poza korzyściami ekonomicznymi oczekiwane efekty tej przynależności. Stąd
też nowy sposób postrzegania swojej wsi – jako części regionu, z tradycjami,
regionalną kulturą i ludźmi, którzy ją tworzą. Ta świadomość nie prowadzi do
lokalnocentrycznego pojmowania własnego regionu oraz nieufności wobec obcych ludzi, wręcz przeciwnie: pozwala na otwartość i gościnność w stosunku
do obcych turystów.

Kultura ludowa
jako element oferty agroturystycznej

Agroturystyka jako forma turystyki umożliwia poznanie kultur jej uczestników: mieszkańców gospodarstwa oraz turystów. Jest to rzeczywiste spotkanie codzienności dwóch grup społecznych, często odmiennych pod względem
pochodzenia, statusu społecznego czy zatrudnienia. W gospodarstwie agrotury19

P. Sztompka, dz. cyt.

J. Turowski, [za:] R. Kantor, Ogród spustoszony. O niektórych psychospołecznych uwarunkowaniach
kultury współczesnej wsi polskiej, [w:] Ogród spustoszony...
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Tamże.

J. Merski, J. Kościelnik, Szlaki turystyczne i ich rola w upowszechnianiu kultury, [w:] Turystyka jako
dialog kultur, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2005.
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stycznym turyści reprezentujący inne kręgi kulturowe mają możliwość poznania
zwyczajów dnia codziennego jego mieszkańców, które często są odmienne niż ich
i stają się tym bardziej ciekawe.
Agroturystyka promuje dziedzictwo kulturowe: rękodzieło, kuchnię regionalną, zwyczaje i obrzędy, właściwe danemu regionowi geograficznemu i kulturowemu. Kultura ludowa jako cenny walor turystyczny staje się produktem
turystycznym regionu. Zainteresowanie kulturą regionu wzmacnia tożsamość regionalną, podtrzymuje więzi rodzinne i sąsiedzkie. Efektem tego jest rozkwit regionalnych zespołów ludowych pieśni i tańca, tworzenie muzeów regionalnych,
izb pamięci i szlaków edukacyjno-tematycznych. Jednakże zjawisko to wiąże
się z niebezpieczeństwem komercjalizacji kultury23 i zatraceniem odmienności
danego regionu kulturowego. Błędne jest postrzeganie kultury i jej wytworów
jedynie jako atrakcji turystycznych, podporządkowanych turystom. Szczególnie
na skomercjalizowane postrzeganie walorów kulturowych regionu narażone są
obszary, gdzie turystyka dopiero zaczyna się rozwijać i stanowi szansę na znaczną
poprawę poziomu życia mieszkańców. Do takich zaliczyć można obszary wiejskie, których społeczności dopiero odkrywają, iż ich kultura warta jest pokazania
i propagowania oraz może stanowić obiekt zainteresowania turystów. Podporządkowanie się gustom turystów może spowodować zredukowanie walorów kultury
autochtonów do działań i produktów marketingowych24.
Zjawisko komercjalizacji kultury widoczne jest na co dzień w miejscowościach turystycznych, które od dawna stanowią centra turystyczne. Zakopane
i Krupówki, gdzie sprzedawane są stroje i symbole regionalne wyprodukowane
za granicą, Kraków i smok wawelski reklamujący rejsy po Wiśle i piwo czy
miejscowości nadmorskie, gdzie na promenadach przy plaży sprzedawane są nie
tylko produkty z muszli i bursztynu, ale również ciupagi i sery owcze nawiązujące tylko kształtem do oscypka to tylko niektóre przypadki komercjalizacji kultury regionalnej. Agroturystyka daje możliwość bezpośredniego i codziennego
obcowania z kulturą regionu, co pozwala na poznanie kultury regionu – in situ
– na miejscu.
Traktowanie agroturystyki jako formy turystyki, która umożliwia szersze
poznanie społeczeństw obszarów wiejskich, a wraz z tym dziedzictwa kulturowego regionu, pozwala na jej szersze rozumienie, gdzie za jej główny motyw
uznaje się chęć poznania sposobu życia innych społeczności. To spotkanie odbywa się w ich naturalnym środowisku życia, a motywowane jest chęcią doświadczenia fizycznych przejawów działalności poprzez poznanie wytwórczości, zwyczajów i tradycji.

23

K. Podemski, dz. cyt.

24

M. Mika, dz. cyt.
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Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie
jako przykład współpracy gospodarstw agroturystycznych
oraz przedsiębiorstw promujących lokalną kulturę
Dobków to miejscowość położona w dolinie potoku Bukownica, oddzielającego Góry Kaczawskie od Pogórza Kaczawskiego. Od czasów II wojny światowej nie rozwinęła się przestrzennie, toteż cennym walorem wsi jest jej tradycyjny
układ i zabudowa. Jest to typowa sudecka łańcuchówka, której większość budynków ma konstrukcję szachulcową. Wiele jest zagród, które sąsiadują z domami
mieszkalnymi konstrukcji przysłupowej. Mimo iż jest to obszar Sudetów Zachodnich, wieś pozostała katolicka, czego pozostałością historyczną są przydrożne
kapliczki, krzyże czy figury świętych25. Dobków obecnie rozwija się wokół Ekomuzeum Rzemiosła, które we współpracy z miejscowymi gospodarstwami agroturystycznymi wspiera turystyczny rozwój wsi.
Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie jest projektem, który połączył branżę
turystyczną z lokalnymi producentami i rzemieślnikami. To żywe muzeum, którego eksponaty udostępnione turystom mieszczą się pod dachem domów jego
mieszkańców. Idea, jaka mu przyświeca, to szerzenie kultury mieszkańców sudeckiej wsi, którzy od wieków żyją w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego.
Uczestnikami projektu są:
• dwa gospodarstwa agroturystyczne: Gospodarstwo Agroturystyczne „Willa
Greta” oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Zorza Poranna”;
• Pracownia i Galeria Ceramiki Szamotowej Artystycznej i Użytkowej Pracownia i Galeria Ceramiki Szamotowej Artystycznej i Użytkowej „Ceramika
Dobków 96”;
• Pracownia Ceramiczna „Ceramika Artystyczna Art-El” – ceramika Eli Telatyńskiej z Galerii „Świat Gliny”;
• Galeria Ceramiczna Agnieszki i Marcela „Magic-Art-Galery”;
• Pracownia Ceramiki Rodziny Prudnickich oraz Galeria „Pod Aniołem”.
Ekomuzeum ma za zadanie pokazać turystom zwyczajny dzień mieszkańców sudeckiej wsi pełen obowiązków i pracy, a wraz z tym tradycję i kulturę
tego regionu. Ekomuzeum to muzeum na powietrzu, a jego eksponaty i budynki
rozmieszczone są w całej miejscowości. Pokazy i warsztaty wypalania i produkcji naczyń z ceramiki dla grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych
organizowane są w każdej biorącej udział w projekcie galerii: Pracowni Ceramiki „Świat Gliny”, Pracowni Ceramiki „Dobków 96”, Galerii „Pod Aniołem”.
Są to zarówno warsztaty kameralne w pracowniach i galeriach, jak i plenerowe
imprezy ceramiczne.
W projekcie uczestniczą również miejscowe pasieki udostępnione dla zwiedzających. Są to: Pasieka „U Mietka”, Pasieka „Leśny Smak”, Pasieka „Na Malinowym Wzgórzu”, Pasieka „Marysia i Spółka”, Pasieka „Gibalscy”. Oprócz
25

http://www.ekomuzeum.info (16.08.2010).
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zwiedzania pasiek oraz obserwowania prac przy miodobraniu turyści mają możliwość degustacji miodów, miodów pitnych, win owocowo-miodowych oraz ich
zakupu. Sprzedawane są tam również lecznicze produkty pszczele.
Gospodarstwa agroturystyczne uczestniczące we wspólnym projekcie oferują noclegi turystom, jak również czynnie zaangażowane są w popularyzację
działalności Ekomuzeum. Strony internetowe tych obiektów posiadają odnośniki do strony Ekomuzeum. Gospodarstwa agroturystyczne mają również w swojej
ofercie organizację warsztatów ceramicznych oraz program zwiedzania miejscowych pasiek. Zajmują się również popularyzacją kuchni regionalnej i zdrowej
żywności. Posiłki dla turystów przygotowywane są z naturalnych produktów
i przetworów. W gospodarstwie nabyć można miody i produkty pszczele, jak
również produkty małego rolnictwa: jajka, sery, mleko, przetwory owocowe,
dżemy, soki owocowe.
Na mapie Ekomuzeum znaleźć można również tradycyjną pracownię hafciarską. Właściciele czynnie uczestniczą w projekcie, angażując się podczas festynów
i imprez plenerowych. Ich pracownia również udostępniona jest do zwiedzania.
Na życzenie organizowane są pokazy i warsztaty haftu tradycyjnego.
Muzeum nie ma wyznaczonych godzin otwarcia. Gospodarze, gdy tylko znajdują się w domu, zapraszają w gościnę i oferują atrakcyjne spędzenie czasu. Cała
miejscowość zaangażowana jest w rozwijanie projektu Ekomuzeum.
Idea Ekomuzeum służy ochronie dziedzictwa kulturowego sudeckiej wsi, jej
unikalnej architektury oraz atmosfery. Łączenie obiektów, zakładów i instytucji
zlokalizowanych na terenie całej wsi w jeden projekt przestrzenny daje możliwość
swobodnego przemieszczania się po muzeum, odwiedzania tylko interesujących
turystów obiektów i uczestniczenia w imprezach, które są atrakcją regionalną.
Swobodne dobieranie trasy oraz programu wycieczki pozwala na nieskrępowane
ramami czasowymi zwiedzanie, a tym samym poznawanie regionu i jego dziedzictwa. Mieszkańcy uczestniczący w projekcie czynnie angażują się w jego realizację, a udostępniając własne domy i gospodarstwa turystom, pokazują jedną
z ważniejszych cech regionów wiejskich: tradycyjną polską gościnność. A jest to
unikatowa cecha kultury polskiej wsi.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
(The European Network of Regional Culinary Heritage)
– program ochrony dziedzictwa kulinarnego regionów Europy
The European Network of Regional Culinary Heritage to europejska sieć regionów członkowskich, zrzeszająca państwa z całej Europy. Wspólnym celem
krajów członkowskich jest rozwój regionów poprzez promowanie żywności
lokalnej i regionalnej oraz tradycyjnych potraw, przygotowywanych na bazie
naturalnych produktów. Ideą stowarzyszenia jest przekonanie, iż produkcja
i wykorzystanie regionalnej żywności jest dobrym sposobem na rozwinięcie
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działalności gospodarczej na niewielką skalę, a zarazem służy rozwojowi turystyki wiejskiej i agroturystyki we wszystkich regionach turystycznych państw
członkowskich.
Kuchnia regionalna, stanowiąca jeden z podstawowych zasobów turystycznych, jest współcześnie ceniona nie tylko za swoją wewnętrzną wartość, ale
jest również symbolem umożliwiającym identyfikację regionów i ich mieszkańców26. Przygotowywanie oraz możliwość konsumpcji tradycyjnych potraw
regionalnych z produktów wyprodukowanych we własnym gospodarstwie
agroturystycznym stanowi cenioną atrakcję dla turystów oraz pozwala na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym danej społeczności. Współcześnie zauważany jest nowy trend, w którym kuchnia regionalna i jej potrawy wykorzystywane są do identyfikacji kultury regionu oraz do lokalizacji jego położenia
w przestrzeni geograficznej. Przebywanie w gospodarstwie agroturystycznym,
które specjalizuje się w przygotowywaniu tradycyjnych potraw regionalnych,
umożliwia doświadczalne poznanie regionu i jego kultury. Połączeniem tradycji, rozumianej jako tradycyjna kuchnia regionalna, i innowacji, jaką jest jej
osobiste doświadczenie, jest pobyt w gospodarstwie agroturystycznym.
Strona internetowa The European Network of Regional Culinary Heritage
zawiera spis restauracji, producentów żywności, sklepów z naturalnymi produktami spożywczymi oraz ekoturystycznych i agroturystycznych gospodarstw
wiejskich, które w swojej ofercie zawierają unikalne tradycyjne potrawy i przepisy kulinarne. Ma to na celu przybliżenie tradycji kulinarnych regionu, a wraz
z tym ich popularyzację wśród turystów i przedstawicieli kultury regionalnej.
Członkowie stowarzyszenia to europejskie kraje: Norwegia, Szwecja, Dania,
Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina i Hiszpania. To kraje, gdzie turystyka wiejska
i agroturystyka rozwijają się w szybkim tempie, a spędzanie wolnego czasu
w krajobrazie wiejskim jest coraz częściej wybieranym sposobem na wypoczynek wakacyjny. Z Polski uczestnikami są przedsiębiorstwa i gospodarstwa
agroturystyczne z województw: mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu Warmii i Mazur27.
Program The European Network of Regional Culinary Heritage został zapoczątkowany i wprowadzony przez dwa regiony: południowo-wschodnią Skanię w Szwecji i duńską wyspę Bornholm w 1995 roku. Projekt szybko zyskał
zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców i władz oraz uznanie wśród innych
regionów w całej Europie. W 1998 roku pierwsze nowe regiony europejskie
dołączyły do sieci. Ambicją Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest zaoferowanie turystom i konsumentom regionalnej żywności: produkty powinny być
M. Kubal, Szlaki winne w Polsce – Małopolska Ścieżka Winna i Podkarpacki Szlak Winnic, Materiały
pokonferencyjne I Międzynarodowej Konferencji Studenckiej: „Turystyka kulturowa jako markowy produkt turystyczny”, Wrocław 2010.
26
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http://www.culinary-heritage.com (18.08.2010).
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pochodzenia naturalnego lub główny składnik danej potrawy powinien pochodzić z danego regionu. Produkty powinny także przyczyniać się do kreowania
pozytywnego wizerunku regionu28. W ramach działań operacyjnych każdego
regionu europejskiego uczestniczącego w programie znajdują się przedsięwzięcia prowadzące do promowania regionalnej żywności oraz wzmocnienia regionalnej tożsamości kulturowej. W każdym regionie odbywa się współpraca między władzami regionalnymi a przedsiębiorstwami uczestniczącymi. Europejska
Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego posiada wspólne logo, jednolite i obowiązujące dla każdego państwa członkowskiego kryteria współpracy,
wspólną politykę działań na poziomie regionalnym i europejskim.
Oprócz restauratorów i producentów zdrowej żywności na liście znajduje
się 15 gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych (tab. 1), które w swojej ofercie posiadają tradycyjną polską kuchnię i potrawy przygotowywane na
bazie tradycyjnych receptur.
Tab. 1. Polskie gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne na liście Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
Nazwa

Miejscowość

Województwo

Dziedzictwo kulinarne

Gospodarstwo Agroturystyczne „Lawendówka”

Stare Kolne

opolskie

grochówka, chleb, gołąbki ziemniaczane, bigos, ser z Lawendówki, pieróg
postny

Ranczo w Dolinie Odry

Przewóz

opolskie

germuszka, ścierka

Gospodarstwo
Agroturystyczne
Dagmary Mazurek

Mermet/
Lubichowo

pomorskie

alkohol: żurawinówka po mermecku

Stowarzyszenie Kaszubskich Gospodarstw
Agroturystycznych
„Kościerska Chata”

Kaliska
Kościerskie/
Kościerzyna

pomorskie

potrawy z kurczaka, wdzydzka zupa
rybna, grzybki marynowane

Agroturystyka
„Placówka”

Wężówka/
Wydminy

warmińsko‑mazurskie

grzyby, sery kozie, boczek

Gospodarstwo
Agroturystyczne „Vitalis”

Zastawno/
Młynary

warmińsko‑mazurskie

dzyndzałki warmińskie

Gospodarstwo
Agroturystyczne
„Siedlisko na Półwyspie”

Wierzba/
Ruciane-Nida

warmińsko‑mazurskie

sandacz w sosie cebulowo-śmietanowym, szczupak w stylu mazurskim,
krokiety, zupa rybna z uszkami,
pierogi z różnego rodzaju nadzieniem,
ciasto z marchwi

Plattówka Marioli Platte

Gierzwałd

warmińsko‑mazurskie

przetwory z owoców i warzyw

28
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Nazwa

Miejscowość

Województwo

Dziedzictwo kulinarne

Gospodarstwo Agroturystyczne „Wojciechówka”

Pakosław

wielkopolskie

szparag kiszony pakosławski

Dworek
pod Sową Celinką

Kochłowy/
Ostrzeszów

wielkopolskie

farmuszka, kalteszale – zupa z piwa
i chleba, ajntopf – zupa jarzynowa
z mięsem, gęś z kaszą, pasztety
z Ostrzeszowa lub kluseczki ziemniaczane

Gospodarstwo Agroturystyczne „Kmieciówka”

Lubiatówko/
Dolsk

wielkopolskie

kura zielononóżka, świnia złotnicka
pstra, domowe kaczki, króliki i perlice

Gospodarstwo
Agroturystyczne „Dworek
Staropolski”

Niziny/Tuczępy

świętokrzyskie

tradycyjne potrawy z ryb: karpie,
pstrągi, jesiotry

Gospodarstwo
Agroturystyczne „Gratka”

Celiny/Raków

świętokrzyskie

tradycyjne potrawy kuchni polskiej

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pytlówka”

Tarczek/Pawłów

świętokrzyskie

tradycyjne potrawy kuchni polskiej,
potrawy z ryb: karp, lin, amur, tołpyga,
szczupak, karaś

Gospodarstwo
Ekologiczne i Agroturystyczne „Ekorab”

Jasień/Staszów

świętokrzyskie

chleb orkiszowy, mąka orkiszowa, kasza orkiszowa, masło i sery, przetwory
warzywne i owocowe, zioła

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.culinary-heritage.com, (18.08.2010).

Tradycje kulinarne są nieodłącznym elementem kultury mieszkańców danego
regionu. Takie pojmowanie dziedzictwa kulturowego pozwala traktować potrawy
regionalne jako element kultury. Gospodarstwa agroturystyczne, które oferują
turystom tradycyjne dania kuchni regionalnej, czynnie włączają się w proces promocji kultury regionu. Pobyt na wsi, w gospodarstwie agroturystycznym stwarza
możliwość bezpośredniego, codziennego kontaktu z kulturą, a wraz z tym lepsze
jej poznanie. Pobyt w takim gospodarstwie posiada również walor edukacyjny,
łącząc w sobie tradycję, rozumianą jako dziedzictwo kulturowe, i innowacyjność,
w postaci mody na zdrowy styl życia. Wiele polskich wsi jest uznanych za centra
polskiej kultury i warto je poznać. Spokój i relaks, wysoka jakość bazy noclegowej, gościnność, aktywny wypoczynek, bogactwo pomników i skarbów kultury
powodują, że wakacje spędzone na polskiej wsi są wspaniałe dla każdego, kto
prowadzi stresujące życie w hałaśliwym środowisku miejskim.
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Gospodarstwa agroturystyczne i ich rola w przekazywaniu
dziedzictwa kulturowego regionu
Polska jest krajem, w którym istnieją dogodne warunki do uprawiania i rozwoju agroturystyki. Zróżnicowanie kulturowe i etniczne polskich regionów wiejskich stanowi jeden z najważniejszych walorów turystycznych tych obszarów.
Agroturystyka pozwala na bezpośrednie obcowanie ze dziedzictwem i zdobyczami kulturowymi mieszkańców. Gospodarstwa agroturystyczne, bez względu
na położenie, starają się w swej ofercie uchwycić najbardziej charakterystyczne
i zarazem ciekawe elementy kultury regionalnej. Służy to zwiększeniu atrakcyjności pobytu, ale przede wszystkim przyczynia się do konserwacji, promocji i popularyzacji zwyczajów, tradycji czy regionalnych potraw, które składają się na
dziedzictwo kulturowe. Poniższa tabela zawiera zestawienie losowo wybranych
gospodarstw agroturystycznych z Polski, których właściciele tworzą ofertę agroturystyczną, opierając się na zasobach własnego gospodarstwa rolnego oraz elementach kultury regionu (tab. 2). Każde z tych gospodarstw bazuje na potrawach
kuchni regionalnej jako podstawowej ofercie wyżywienia, które są przygotowywane na podstawie przepisów kuchni polskiej i tradycyjnych przepisów regionalnych. Produkty wykorzystywane do przygotowania potraw pochodzą z własnej
produkcji, często z gospodarstwa ekologicznego. Ta oferta żywieniowa jest coraz
częściej wybierana przez turystów, którzy cenią zdrowy styl życia bądź cierpią
na alergie pokarmowe. W tym ostatnim przypadku gospodarstwa ekoturystyczne
są przez nich chętniej wybierane, gdyż warunki żywieniowe stanowią dla nich
podstawowe kryterium wyboru miejsca zakwaterowania.
Tab. 2. Wybrane gospodarstwa agroturystyczne w Polsce i ich oferta kulturalno-turystyczna
Nazwa

Willa Greta
www.willagreta.pl

Zorza Poranna
www.zorzaporanna.com
Agrowestern
„Monika” www.
agrowestern-monika.goscinnawies.pl

Miejscowość

Region

Oferta

Dobków

Góry Kaczawskie/
woj. dolnośląskie

pokoje noclegowe, wyżywienie w pełnym
zakresie z własnych produktów, przetwory
i trunki własnej produkcji, wypożyczalnia
rowerów, warsztaty ceramiczne w zaprzyjaźnionych galeriach ceramicznych, hippika,
wycieczka tematyczna: „W krainie Wygasłych Wulkanów” – poszukiwanie agatów
kaczawskich

Dobków

Góry Kaczawskie/
woj. dolnośląskie

zakwaterowanie w tradycyjnym śląskim folwarku z połowy XIX wieku, oferta noclegowa, tradycyjna kuchnia regionalna, przetwory
z własnych produktów, warsztaty ceramiczne

Rzepowo

Pojezierze Drawskie/
woj. zachodnio‑pomorskie

oferta noclegowa, domowe posiłki przygotowywane z własnych produktów, hodowla
zwierząt domowych, stadnina koni z nauką
jazdy konnej, możliwość łowienia ryb w bogato zarybionych jeziorach
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Miejscowość

Region

Oferta

Leśniczówka
„Nowiny”
www.nielisz.pl

Nielisz

Lubelszczyzna/
woj.
lubelskie

zakwaterowanie w leśniczówce, dawnych
włościach rodu Zamoyskich, bliskość lasu,
tradycyjne potrawy z własnych produktów,
możliwość uczestniczenia w festynie „Tytoniaki” (tradycyjny region uprawy tytoniu)

Stajnia „Dorado”
www.stajniadorado.pl

Nowy
Secymin

Puszcza
Kampinoska/
woj. mazowieckie

baza noclegowa, nauka jazdy konnej i menażu pod okiem instruktora, nauka oporządzania
koni, wycieczki tematyczne po Puszczy
Kampinoskiej, pokazy walk rycerskich

Agroturystyka
„Tyrolczyk” www.
tyrolczyk.pl

Mysłakowice

Karkonosze/
woj. dolnośląskie

zakwaterowanie w odnowionym tradycyjnym tyrolskim domu, przybliżanie tradycji
tyrolskich regionu, stawy hodowlane, baza
wypadowa w rejon Śnieżki

Zaciszewww.zacisze.kaszuby.pl

Wojsk

Kaszuby/
woj. pomorskie

zakwaterowanie, zwiedzanie Kaszub i poznawanie kultury Kaszubów, gospodarze mówią
po kaszubsku, bogate lasy i stawy, wypoczynek na świeżym powietrzu

Leśniczówka
„Nowogródek”
www.nowogrodek.agro.pl

Brzezie

Kaszuby/
woj. pomorskie

„gospodarstwo agroturystyczne w stylu dawnych ziem Polski kresowej”, stadnina koni,
zwiedzanie Kaszub i poznanie tradycji Kaszubów, wypoczynek na świeżym powietrzu

Pobrzeże
Słowińskie/
woj. pomorskie

zakwaterowanie w Słowińskim Parku Narodowym, możliwość zwiedzania Skansenu
w Klukach i poznania kultury Słowińców:
impreza „Czarne Wesele”: kopanie torfu,
poczęstunek chlebem ze smalcem, oglądanie strojów i narzędzi użytku codziennego
Słowińców

Puszcza
Knyszyńska/
woj. podlaskie

baza noclegowa, poczęstunek i warsztaty
kuchni tatarskiej, zwiedzanie jurt tatarskich,
poznanie tradycji i obyczajów tatarskich
(festiwale: „Sabantuj” i „Festiwal Kultury
i Tradycji Tatarów Polskich”), zwiedzanie
szlaku ekumenicznego, gdzie na terenach
polskich krzyżują się wpływy tradycji katolickiej, muzułmańskiej i prawosławnej

Puszcza
Białowieska/
woj. podlaskie

zakwaterowanie, możliwość poznania ciekawej kultury ludowej, która jest efektem przeplatania się wpływów polskich, białoruskich
i ukraińskich: ośrodki twórczości ludowej,
sztuki, rzemiosła, potrawy kuchni regionalnej,
możliwość uczestniczenia w lokalnych imprezach kulturalnych i folklorystycznych

Podhale/
woj. małopolskie

Zakwaterowanie w zabytkowym domu góralskim o tradycyjnej architekturze, tradycyjna
kuchnia regionalna, możliwość poznania
procesu produkcji masła, serów, bundzu; cała
wieś zabudowana tradycyjnymi chałupami
góralskimi

Nazwa

Agroturystyka
„Jasia”
www.jasia.afr.pl

Tatarska Jurta
www.kruszyniany.pl

Bora-Zdrój
www.bialowiezaborazdroj.pl

U Bacy
www.galicyjskie.
pl/gospodarstwo.
php?oid=219

Smołdzino

Kruszyniany

Narewka/
Lewkowo
Nowe

Chochołów
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Pogórze Wielickie/
woj. małopolskie

gospodarstwo przy dawnej Fabryce Wódek
i Likierów, założonej przez arcyksięcia Reinera Habsburga, gdzie narodził się Jarzębiak
Izdebnicki, tradycyjna kuchnia regionalna,
czynne gospodarstwo rolne z plantacją aronii,
sadem wiśniowym, konie huculskie, możliwość degustacji własnych wyrobów

U Leonki
www.galicyjskie.
pl/gospodarstwo.
php?oid=298

Tokarnia

Beskid Makowski/
woj. małopolskie

zakwaterowanie w tradycyjnym gospodarstwie rolnym, możliwość zapoznania się
ze sztuką wykonywania strojów ludowych
– gospodyni wykonuje hafty regionalne
– makowskie, krzyżykowe oraz szyje stroje
ludowe, wyżywienie z elementami kuchni
regionalnej: kwaśnica, żurek, nauka zbierania
i suszenia ziół

Jasiel
www.winnicajasiel.pl

Jareniówka/
k. Jasła

Pogórze
Ciężkowickie/
woj. podkarpackie

gospodarstwo agroturystyczne z własną
winnicą, tradycyjny wyrób wina, organizowane degustacje regionalnych win, możliwość
poznania procesu produkcji, przechowywania
oraz degustacji wina

Źródło: opracowanie własne na podstawie:http://www.agrowestern-monika.goscinnawies.pl,
http://www.bialowieza-borazdroj.pl, http:// www.galicyjskie.pl/gospodarstwo.php?oid=219, http://
www.galicyjskie.pl/gospodarstwo.php?oid=298, http://www.jasia.afr.pl, http://www.kruszyniany.
pl, http://www.nielisz.pl, http://www.nowogrodek.agro.pl, http://www.stajniadorado.pl, http://
www.tyrolczyk.pl, http://www.waroniach.pl, http://www.willagreta.pl, http://www.winnicajasiel.
pl, http://www.zacisze.kaszuby.pl, http://www.zorzaporanna.com, (16.08.2010).

Tabela 2 zawiera zestawienie wybranych atrakcji, które bazują na dziedzictwie kulturowym regionu, przyczyniając się do jego popularyzacji. Są to:
warsztaty ceramiczne, umożliwiające poznanie regionalnej sztuki ceramicznej,
możliwość uczestniczenia w regionalnych i lokalnych imprezach folklorystycznych, promujących kulturę i tradycje regionalne, wycieczki tematyczne, pokazujące najważniejsze atrakcje turystyczne regionu. Turyści mają możliwość
uczestniczenia w codziennych pracach mieszkańców gospodarstwa: przędzeniu
wełny, oporządzaniu zwierząt, ujeżdżaniu koni, pracach polowych, przygotowywaniu przetworów z owoców i warzyw, wyrobie masła, pieczeniu chleba
czy przygotowywaniu nalewek. Czynności te obecnie nie stanowią podstawy
utrzymania gospodarstwa rolnego, ale ich wykonywanie przez właścicieli gospodarstwa wraz z turystami podtrzymuje tradycję i zwyczaje wsi, co pozwala
na zachowanie ich w pamięci.
Ciekawym przykładem regionu turystycznego są Kaszuby. Jest to dawna kraina historyczna Polski, stanowiąca część Pomorza na zachód od Wisły. Kaszubi
to jedna z najliczniejszych grup etnicznych Polski, która do dzisiaj zachowała
swój język i obyczaje oraz ma własną literaturę. Centrum kulturalnym regionu
są Kartuzy, Kościerzyna i Bytów. Kultura Kaszubów stanowi historycznie trwały
element kreowania tożsamości kulturowej regionu i przyczynia się do kształtowania wielokulturowości współczesnego Pomorza. Liczne gospodarstwa agrotu-
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rystyczne posiadają w swej ofercie możliwość rzeczywistego zetknięcia się z żywą kulturą kaszubską. Wielu właścicieli gospodarstw turystycznych potrafi się
posługiwać językiem kaszubskim, co pozwala na codzienne obcowanie turystów
z regionalnym językiem i kulturą.

Rola rolnictwa w ochronie
dziedzictwa kulturowego regionu

Obszary wiejskie od zawsze kojarzone są z rolnictwem. Uprawa ziemi i hodowla zwierząt to nieodłączne atrybuty polskiej wsi. Te aktywności były i wciąż
są źródłem utrzymania ludności wiejskiej i pozwalają na osiąganie pożądanego
statusu ekonomicznego i społecznego wśród pozostałych mieszkańców wsi.
Współcześnie rolnictwo postrzegane jest w dwojaki sposób. Zgodnie z tradycją rozumiane jest jako wytwórczość człowieka, w postaci płodów rolnych i hodowlanych. Elementem nowoczesności, który można identyfikować z produkcją
rolną, jest jej zdolność do ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. Tradycyjne
prace polowe, wykonywane zgodnie z kalendarzem pór roku, za pomocą narzędzi
i urządzeń rolniczych, charakterystycznych jedynie dla mieszkańców danego regionu wiejskiego, tworzą kulturę regionu i wyznaczają jego ramy kulturowe. Granice zasięgu charakterystycznych zwyczajów rolniczych czy powierzchni nasadzeń roślin uprawnych wyznaczają przestrzenne granice regionalne. Takie dwoiste
rozumienie uprawy ziemi i rolnictwa realizuje idee rozwoju zrównoważonego na
terenach wiejskich. Relacje między dziedzictwem kulturowym a rolnictwem mają
szczególne znaczenie z dwóch powodów: połączenie rolnictwa jako działalności
gospodarczej i systemu użytkowania gruntów z jednej strony oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i ograniczenia z tym związane z drugiej stanowią wyzwanie.
To nie znaczy, że rolnictwo jest zwolnione od ochrony dziedzictwa kulturowego29.
Aktywne rolnictwo stanowi część dziedzictwa kulturowego regionów.
Produkcja rolna na wsi ma charakter wielofunkcyjny. Stanowi ona nieodłączny atrybut wsi, warunkujący życie i funkcjonowanie społeczności zamieszkującej dany region wiejski. Ta wielofunkcyjność rozumiana może być na wiele
sposobów. W ujęciu ogólnym wielofunkcyjna produkcja rolna rozumiana jest,
poza produkcją żywności, jako produkcja wspólnych dóbr, takich jak: krajobrazy i dziedzictwo kulturowe, różnorodność biologiczna, możliwości rekreacyjne,
osiedla wiejskie30, kultura regionalna.
Wiejskie obszary turystyczne charakteryzują się określonym typem przekształceń. Obecność autentycznych mieszkańców gospodarstwa, wykonujących
na co dzień zespół prac, które utrzymują i pozwalają na funkcjonowanie gospoK. Daugstad, K. Rønningen, B. Skar, Agriculture as an upholder of cultural heritage? Conceptualizations and value judgments – a Norwegian perspective in international context, „Journal of Rural Studies”
2006, nr 22, s. 67–81.
29

30

Tamże.
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darstwa rolnego i turystycznego, staje się nieodzownym i atrakcyjnym elementem produktu turystycznego, jakim jest gospodarstwo agroturystyczne. Rolnicy
postrzegani są jako nośniki i opiekunowie wiejskich obyczajów i tradycji31 oraz
wiejskiego stylu życia w zgodzie z naturą. Jednak tradycyjne gospodarstwo rolne,
zwłaszcza na terenach atrakcyjnych turystycznie, uległo zmianie: zwyczaje i tradycje składające się na miejscową kulturę mieszkańców stały się częścią folkloru.
Mogą być one przekazywane nowym pokoleniom za pośrednictwem ludności
wiejskiej, ale także klubów i organizacji kulturalnych.
Gospodarstwo agroturystyczne odgrywa znaczącą rolę w przywracaniu tradycji uprawy ziemi i hodowli zwierząt. W tab. 3 zestawiono wybrane gospodarstwa
agroturystyczne w Polsce, które oferują wypoczynek na wsi w czynnym gospodarstwie rolnym. Gospodarze umożliwiają turystom uczestnictwo w tradycyjnych
pracach polowych oraz w pracach przy hodowli i pielęgnacji zwierząt gospodarskich. Oferty tych gospodarstw zawierają m.in.: pomoc w gospodarstwie, naukę
przygotowania potraw regionalnych i wypiekania chleba w tradycyjnym piecu
kaflowym, pokaz mielenia zboża w żarnach, naukę dojenia krów, zbieranie jajek,
możliwość uczestniczenia w pracach w pasiece przy miodobraniu (tab. 3). Ciekawą ofertę prezentuje Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Słonecznikiem”, które
zapewnia naukę kopania ziemniaków motyką – na własne potrzeby, jak również
naukę jazdy ciągnikiem.
Tab. 3. Wybrane oferty gospodarstw agroturystycznych, gdzie działalność rolnicza stanowi główną atrakcję
Nazwa

Pogodówka
www.pogodowka.eu

Wiejska Oaza
www.nielisz.pl/kwatery_turystyka.php

AgroPokrówka
www.agropokrowka.
republika.pl

Miejscowość

Grabówko

Nielisz

Pokrówka/
Chełm

Region

Oferta

Kaszuby/
woj. pomorskie

oferta noclegowa, domowe posiłki
przygotowywane z własnych produktów,
hodowla zwierząt domowych, możliwość łowienia ryb w bogato zarybionych
jeziorach, oferta wycieczek krajoznawczych po Kaszubach

Lubelszczyzna/
woj. lubelskie

zakwaterowanie w gospodarstwie, bogaty ogród z sadem, nauka przygotowywania tradycyjnych potraw regionalnych,
nauka przygotowywania przetworów
z produktów z sadu i ogrodu

Pogórze
Chełmskie/
woj. lubelskie

zakwaterowanie, tradycyjna kuchnia regionalna, wspólne prace polowe (uprawa
warzyw, owoców, ziół), wspólne robienie
przetworów, gotowanie, pieczenie ciast,
możliwość korzystania z medycyny
niekonwencjonalnej, wyrób masła,
przędzenie wełny (w okresie zimowym),
możliwość odwiedzenia garncarzy
w Pawłowie, udział w lokalnych imprezach kulturalnych i folklorystycznych
kultury kresowej

Cultivating rural amenities. An economic development perspective, OECD, 1999, http://books.google.
com/ (18.08.2010).
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Nazwa

Miejscowość

Region

Oferta
zakwaterowanie w góralskim drewnianym
domu zbudowanym zgodnie z tradycją
architektoniczną, kolekcja przedmiotów
obrazująca dawne życie na wsi – w sąsiadującej stodole w słotne dni umożliwiono
mielenie w żarnach, możliwość skosztowania mleka prosto od krowy, wiejskiego
twarogu, świeżych jaj, miodu z własnej
pasieki, latem owoców i warzyw

Przy Pasiece
www.europoland.com/przypasiece/

Bełdno/
Żegocina

Beskid
Wyspowy – Pogórze Wielicko‑Ciężkowickie/
woj. małopolskie

U Bożenki
www.poduszka.pl/
u2028294/noclegi/lipnicawielksa/agroturystyka/ubozenki.html

Lipnica
Wielka

Orawa/woj.
małopolskie

zakwaterowanie w czynnym gospodarstwie rolnym, tradycyjna kuchnia orawska: sery, oscypki, możliwość zakupienia
przetworów domowej roboty według
tradycyjnych receptur

Stare Kolnie

Bory
Stobrawskie/
woj. opolskie

zakwaterowanie w gospodarstwie, przy
którym znajduje się Skansen Maszyn
Rolniczych, tradycyjna kuchnia regionalna: ser z Lawendówki, pieróg postny,
organizowane pokazy pieczenia chleba,
możliwość własnego wypieku

Biebrzański
Park Narodowy/
woj. podlaskie

czynne gospodarstwo rolne z uprawą
zbóż i hodowlą konika polskiego, sklep
oraz gospodarstwo agroturystyczne,
możliwość pracy w gospodarstwie, kurs
dojenia krów, przygotowywanie przetworów z warzyw i owoców

Grabina

Małopolska/
woj.
małopolskie

Wyżywienie oparte głównie na produktach z własnego gospodarstwa, możliwość przygotowania przetworów z owoców, warzyw i owoców runa leśnego,
możliwość uczestnictwa w pracach w gospodarstwie rolnym, ogrodzie i domu, np.
zbiór owoców, pieczenie chleba, wyrób
masła, dla majsterkowiczów: obserwacja
pracy w warsztacie stolarskim

Wejdo/Zalas

Kurpiowska
Puszcza
Zielona/woj.
mazowieckie

możliwość pomocy w pracy w gospodarstwie, możliwość uczestniczenia
w pracach w pasiece przy miodobraniu,
obcowanie ze zwierzętami, konie, krowy,
króliki, degustacja chleba wypiekanego
w piecu kaflowym, grzyby, zbieranie
jagód

Mazury/woj.
warmińsko‑mazurskie

czynne gospodarstwo rolne, podglądanie
hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego, uczestnictwo w pracach hodowlanych, nauka przygotowywania potraw
regionalnych, zbieranie jajek, kopanie
ziemniaków motyką (na własne potrzeby), łowiska w dwóch stawach rybnych,
możliwość przejażdżki ciągnikiem

Lewandówka www. lewandowka.org

Carski Trakt www.carskitrakt.pl

U Sołtysa
www.slonecznapolska.
pl/gospodarstwo-agroturystyczne-u-soltysa-grabinanoclegi-malopolska.htm

Gospodarstwo Agroturystyczne Michał Drężek
www.powiat.ostroleka.
pl/index.php?strona=265

Pod Słonecznikiem www.
podslonecznikiem.pl

Sulin/Wizna

Wądzyn/
Dabrówno

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.agropokrowka.republika.pl, http://www.
carskitrakt.pl, http://www.europoland.com/przypasiece/, http://www.lawendowka.org, http://
www.nielisz.pl/kwatery_turystyka.php, http://www.podslonecznikiem.pl, http://www.poduszka.
pl/u2028294/noclegi/lipnica-wielksa/agroturystyka/u-bozenki.html, http:// www.pogodowka.eu,
http://www.powiat.ostroleka.pl/index.php?strona=265, http://www.slonecznapolska.pl/gospodarstwo-agroturystyczne-u-soltysa-grabina-noclegi-malopolska.htm, (16.08.2010).
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Agroturystyka stanowi impuls do powrotu do tradycyjnych metod gospodarowania na wsi. Gospodarze wykonują swoją pracę w taki sposób jak przeszłe
pokolenia. Nie jest to jednak wymuszone działanie – rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są świadomi, iż tego oczekują turyści: wypoczynku
w czynnym gospodarstwie rolnym, gdzie kultywowana jest tradycyjna uprawa
ziemi. Jest to dla turystów pożądana atrakcja i niejednokrotnie stanowi główne
kryterium wyboru danego gospodarstwa jako miejsca wypoczynku urlopowego.
Nieodzownym elementem wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym
jest kontakt z naturą – poprzez prace polowe czy przy hodowli zwierząt gospodarskich turyści mają możliwość odpoczynku od wielkomiejskiego stresu i codziennych obowiązków.
Jaka jest więc rola turystki w identyfikacji i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu? Sektor rolniczy i turystka na obszarach wiejskich są od siebie
wzajemnie zależne. Rolnictwo potrzebuje dodatkowych dochodów z działalności
związanej z turystyką, turystyka zaś na tych terenach rozwija produkty oparte na
kulturze i dziedzictwie regionalnym32. Dobrą ilustracją tej sytuacji jest inicjatywa Ekomuzeum w Dobkowie w Górach Kaczawskich. Krajobraz rolniczy zostaje
zachowany, staje się atrakcją dla turystów, jednocześnie nie traci statusu integralnej części systemu produkcyjnego33. Rolą agroturystyki jest więc popularyzacja
i promocja krajobrazu kulturowego wsi, na który składa się tradycyjna uprawa
ziemi i hodowla.
Angażowanie w prace gospodarskie pozwala na bezpośrednią styczność turystów, reprezentujących odmienną kulturę, z kulturą, która zawdzięcza swe powstanie i rozwój uprawie ziemi. Gospodarze, którzy wciąż prowadzą gospodarstwo rolne i wykonują czynności pielęgnacyjne zgodnie z tradycją i obyczajami,
pomagają zachować kulturę uprawy ziemi jako nieodłączny element wiejskiego
krajobrazu. Szczególnej pielęgnacji podlegają tradycje rolnicze – zachowanie
rolnika w polu, stosowanie tradycyjnych narzędzi, stosunek do zwierząt. Sami
rolnicy pełnią więc swoistą rolę kulturotwórczą i aktywnie dbają o zachowanie
własnego dziedzictwa.

Socjologiczny aspekt turystyki
U podstaw teoretycznych wielu studiów, których przedmiotem są analizy
interakcji społecznych, jest teoria wymiany. W jej świetle wszelakie interakcje
między ludźmi polegają na wymianie dóbr i wartości, w czym realizowana jest
zasada wzajemności34. W ekonomii przykładem są modelowe transakcje kupna
i sprzedaży. Koszty poniesione w wyniku wymiany międzypartnerskiej są różne
dla obydwu stron. Zamysłem teorii wymiany jest przeniesienie ekonomicznego
32

K. Daugstad, K. Rønningen, B. Skar, dz. cyt., s. 67–81.

33
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34
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modelu wymiany na pozaekonomiczne sfery życia społecznego, ponieważ w każdej interakcji nie tylko towary podlegają wymianie, ale i wartości35. Na gruncie
turystyki teoria wymiany postuluje indywidualny stosunek jednostki do turystyki oraz jej subiektywnej oceny w stosunku do pozytywnych lub negatywnych
efektów jej rozwoju36. Wymiana zachodzi, jeśli rozwój turystyki oddziałuje na
całą społeczność: turystów i goszczących ich mieszkańców. Z tego względu gospodarze zaangażowani w rozwój turystyczny danej miejscowości biorą czynny
udział w wymianie. W takiej sytuacji pewna grupa społeczna zamieszkująca daną
miejscowość turystyczną otrzymuje z tego tytułu korzyści, pozostali mieszkańcy
doświadczają zaś jej niekorzystnego wpływu. Na gruncie teorii wymiany spotkanie turystyczne możemy traktować jako układ partnerski37 oparty na zasadzie
gościnności. Ten układ, jaki zawierają turyści i gospodarze podczas spotkania
w gospodarstwie agroturystycznym, umożliwia ich wspólne egzystowanie i nadaje funkcjonalność tej formie turystyki.
Społeczna teoria wymiany zakłada, iż mieszkańcy danej miejscowości turystycznej oceniają turystykę i zmiany, jakie ona ze sobą niesie, po rachunku
korzyści i kosztów, jakie im ten rozwój przynosi Mieszkańcy odnoszący korzyści
z turystyki mają pozytywny stosunek do tego zjawiska. W skrajnych przypadkach
są zdolni do niedostrzegania lub nawet bagatelizowania negatywnego wpływu
turystyki na pozostałych członków wiejskiej społeczności. Jest to postawa całkiem przeciwna do tej części społeczeństwa, która doświadcza jej niekorzystnego wpływu; ta grupa traktuje turystykę i jej rozwój jako zjawisko negatywne,
dostrzegając jej szkodliwe skutki społeczne.
Te złe następstwa rozwoju turystyki są dla nich bardziej oczywiste aniżeli
korzyści, jakie potencjalnie można z niego czerpać w miejscowości turystycznej.
Jeśli korzyści są większe aniżeli poniesione koszty, gospodarze są przychylni
rozwojowi turystyki, jeśli zaś poniesione koszty znacząco ograniczają korzyści
rozwoju turystyki w ich miejscowości, widzą jej negatywny wpływ i są temu rozwojowi przeciwni.
Teoria społecznej wymiany jest rozpoznawalna i znajduje zastosowanie
w sytuacji, w której mieszkańcy miejscowości turystycznej doświadczają pozytywnych relacji z turystami. Według przeprowadzonych badań38, mieszkańcy,
którzy utrzymują pozytywne relacje z turystami, traktują turystykę jako pozytywny impuls przemian społecznych. Gościnnie przyjmują turystów, którzy chcą
uczestniczyć w zajęciach dnia codziennego, pracy, poznać tradycję i kulturę oraz
respektują warunki mieszkaniowe oraz pozytywnie odbierają obrany przez nich
sposób życia.
35

Tamże.
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37

J. Wysokiński, Turystyka czynnikiem przemian współczesnego świata, [w:] Turystyka jako dialog...

38

K. Andereck, K. Valentine, R. Knopf, C. Vogt, dz. cyt.

Rola agroturystyki w poznawaniu kultury polskiej

89

Zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w środowiskach wiejskich pod
wpływem rozwoju turystyki są obecnie zauważalne i analizowane na różnych
szczeblach nauk społecznych. Intensywność tych zmian zależy zarówno od rozwoju społeczno-gospodarczego danych społeczeństw, jak i stopnia otwartości na
wpływy nowych kręgów społecznych. Relacje pomiędzy właścicielami gospodarstw a turystami są „główną siłą” turystyki na obszarach wiejskich39. Jest ona
uzależniona od stopnia izolacji danych społeczności40. Mają na to wpływ przede
wszystkim dostępność komunikacyjna oraz otwartość mieszkańców i ich podatność na adaptowanie nowych trendów.
Spotkanie, jak na potrzeby tego artykułu traktowany jest wyjazd turystyczny
do gospodarstwa agroturystycznego, służy wymianie doświadczeń, postaw i cech
osobowości, co prowadzi nieuchronnie do przemian społecznych. Nie mają one
jedynie charakteru pozytywnego. Niektóre przemiany mają charakter dewiacyjny,
szczególnie wśród podatnej na nowości młodzieży41. Jednak wszystkie przemiany
społeczne, jakie dotykają mieszkańców miejscowości turystycznych, w szczególności tych położonych w obrębie terenów wiejskich, służą zmianie horyzontów
mieszkańców42, wykształceniu w nich postawy tolerancji i sympatii dla obcych,
a przede wszystkim zbliżeniu ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Zakończenie
Agroturystyka odgrywa znaczącą rolę w poznawaniu kultury polskiej wsi.
Gospodarstwo agroturystyczne staje się scenerią spotkania turystów z mieszkańcami miejscowości turystycznej, reprezentującymi często odmienne kręgi kulturowe. Gospodarze i mieszkańcy mają okazję do poznania siebie i wartości, które
reprezentują, w codziennym życiu.
Kultura ludowa wsi jest cennym walorem turystycznym Polski. W naszym
kraju istnieje wiele cennych miejsc, które mogą pretendować do miana centrum
kulturowego regionu. Agroturystyka promuje dziedzictwo kulturowe: rękodzieło,
kuchnię regionalną, zwyczaje i obrzędy, właściwe danemu regionowi geograficznemu i kulturowemu. Jednakże nie można postrzegać kultury regionalnej jedynie
jako produktu turystycznego, nastawionego tylko na turystów. Jest to przecież
dziedzictwo wypracowane przez wcześniejsze pokolenia, które warto poznawać.
Zainteresowanie kulturą regionu wzmacnia tożsamość regionalną, podtrzymuje
więzi rodzinne i sąsiedzkie.
39
L. Alletorp, An investigation and comparison of the farm accommodation product in the United Kingdom and Denmark, Plymouth 1997, [za:] G. Busby, S. Rendle, The transition from tourism on farms to
farm tourism, „Tourism Management” 2000, nr 21.
40
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turystów, [w:] K. Przecławski, Socjologiczne problemy turystyki, Warszawa 1974.
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Gospodarstwo agroturystyczne prowadzone tradycyjnym sposobem, które
oprócz działalności turystycznej wciąż podtrzymuje produkcję rolną, kultywuje
tradycję wiejską i umożliwia jej poznanie przyjezdnym. Uczestnictwo w pracach
gospodarskich, poznanie tradycji żywieniowych, rzemiosła czy zwyczajów miejscowej ludności wiejskiej nie stanowi jedynie atrakcji dla turystów, ale posiada
również walor edukacyjny. Sposób zachowania gospodarzy, a zwłaszcza jedna
cecha – gościnność pozwala na poznanie materialnego dziedzictwa kulturowego
regionu, jak również jego niematerialnych elementów w postaci konwenansu zachowań, tradycji i obyczajów.
Przedstawione w artykule Ekomuzeum w Dobkowie obrazuje przykład wspólnego zainteresowania własną kulturą mieszkańców miejscowości, które przerodziło się w realizację projektu turystycznego angażującego całą społeczność.
Mieszkańcy wykorzystujący własny dorobek materialny oraz tradycje i obyczaje
czynnie biorą udział w propagowaniu miejscowej kultury. Postrzeganie własnej
kultury jako waloru, który warto promować, zaowocowało udaną realizacją projektu Ekomuzeum.
Jak już wspomniano, nieodłącznym elementem kultury regionalnej jest kuchnia i jej potrawy. Tradycyjne potrawy i smaki pozwalają identyfikować regiony;
wiele potraw posiada w swej nazwie geograficzne nawiązanie do pochodzenia
(najpopularniejsze to: kluski śląskie, żurawinówka po mermecku czy ser z Lewandówki). Szlaki tematyczne, do których należą szlaki kulinarne (np. należące
do projektu The European Network of Regional Culinary Heritage), zaliczane są
również do turystyki kulturowej. Wycieczki realizowane szlakami kulinarnymi
mają na celu poznanie „od kuchni” tradycji i kultury regionalnej.
Czynne kultywowanie przez gospodarzy tradycji i zwyczajów regionalnych
poprzez angażowanie turystów w prace i zadania gospodarskie pozwala twierdzić, iż właściciele gospodarstw turystycznych nie tylko promują dziedzictwo
własnego regionu, ale również sami pełnią swoistą rolę kulturotwórczą. Adaptując zwyczaje i tradycje do nowej rzeczywistości, która kształtowana jest przez popyt na turystykę na obszarach wiejskich i agroturystykę, łączą elementy tradycji
i nowoczesności. Ten nowy trend zyskuje swoich odbiorców, o czym świadczy
wzrost zainteresowania wypoczynkiem wśród wiejskiego krajobrazu.
Teoria wymiany, którą socjologowie adaptują w różnych dziedzinach nauk
społecznych i ekonomicznych, ma również zastosowanie w przypadku spotkania
turystycznego. W świetle tej teorii agroturystyka umożliwia spotkanie reprezentantom dwóch kultur, w którym jedną ze stron jest kultura wiejska. Spotkanie,
które ma miejsce w atmosferze domowej gościnności i serdeczności, pozwala na
wzajemne poznanie, z którego wszystkie strony mają szansę korzystać.
Niewątpliwie agroturystyka odgrywa znaczącą rolę w poznawaniu kultury
polskiej wsi. W dzisiejszych czasach zainteresowanie agroturystyką jako formą
wypoczynku może się stać przyczynkiem do ponownego zainteresowania regionalną kulturą wiejską, ukształtowaną na bazie tradycyjnego rolnictwa. Właściciele
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gospodarstw agroturystycznych czynnie angażują się w ochronę dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich poprzez powrót do tradycyjnych metod uprawy ziemi. Pobyt w takim gospodarstwie pozwala turystom poznać elementy dziedzictwa
kulturowego oraz warunki, w których kształtowała się wiejska kultura regionalna.
Należy jednak zwrócić uwagę na pozycję kultury jako elementu składowego oferty
gospodarstwa agroturystycznego. Nie powinno się traktować możliwości uczestnictwa w pracach polowych, nauki przygotowania regionalnych potraw czy nauki
rękodzieła jedynie jako atrakcji turystycznych, które mają za zadanie umilić pobyt
w gospodarstwie. Grozi to postrzeganiem tych czynności jako komercyjnych elementów oferty agroturystycznej, nie zaś jako elementów dziedzictwa kulturowego
regionu. Przede wszystkim posiadają one walor edukacyjny.
Turystyka leży w centrum dyskusji nad zmianami dziedzictwa kulturowego
regionów. Jej zadaniem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i niedopuszczenie
do spłycenia znaczenia kultury w życiu mieszkańców i turystów. Turystyka ma
popularyzować i chronić to, co wypracowały przeszłe pokolenia, a co wchodzi
w skład cennej kultury regionalnej. Agroturystyka jako forma turystyki otwiera
możliwość poznania kultury danego regionu turystycznego, a tym samym staje się podmiotem tej dyskusji. Gospodarstwo rolne, które oprócz swojej funkcji
produkcyjnej oferuje noclegi i atrakcje turystom, otrzymuje status gospodarstwa
agroturystycznego. Staje się więc nie tylko podmiotem, ale i przedmiotem dyskusji na temat roli turystyki w poznawaniu dziedzictwa kulturowego regionu.
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Abstract
The role of agro-tourism in discovering
the culture of Polish countryside
This paper claims that agro-tourism is a form of tourism, which allows rediscovering the culture of the Polish countryside. It also provides a meeting place
for peoples and their cultures. Tourism may lead to a confrontation, exchange, and
re-discovering of cultures of its respective participants.
Which culture can we talk about? In the case of agro-tourism, the first thing
in mind is the culture represented by the rural communities, agro-tourist “hosts”.
Cultural diversity is a Polish regional specificity and value, but also a well recognized tourist attraction. But the transmission of cultural values is not solely unidirectional – from the rural communities to the visitors (tourists). The exchange
theory allows us to hypothesize that the flow of ideas and values is bi-directional.
Agro-tourism may be viewed as a meeting place of urban and rural cultures, where
these two come to “know more about each other”.
This article aims to show the role of tourism in bridging the culture of the
Polish countryside. Vacation on a farm allows for direct contact with the elements of regional culture. The regional identity of rural communities may now
be expressed through a specific regional product targeted at tourists. Examples of
Dobków Ecomuseum and the European Network of Regional Culinary Heritage
come as handy illustrations of the commitment of the agro-tourism hosts’ toward
promotion and popularization of their regional culture among the wider tourist
audience.
Traditional agriculture is a valuable part of our cultural heritage. The everyday life on a farm, with its duties and routines may be an interesting attraction for
the tourists. Their active participation in the everyday life chores allows them to
get to know the culture of the region better. Modern agriculture may be viewed
and understood by tourists via its two-fold function: as traditional food production, but also as an impetus to protect the traditions and cultural heritage of the
region for future generations.
e-mail: magdalena.kubal@uj.edu.pl
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Zabytki techniki w Karpatach jako
transgraniczny produkt turystyczny

Wprowadzenie
Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie to zarazem styk Karpat Wschodnich
i Zachodnich, Zewnętrznych i Wewnętrznych. To kraina zróżnicowana kulturowo
i historycznie, ale też geologicznie i przyrodniczo. Zbiegały się tam granice Polski, Rusi, Królestwa Węgierskiego i Siedmiogrodu. Sięgało tam państwo wielkomorawskie. Obecnie jest to górski styk Polski, Ukrainy i Słowacji.
Na tych ziemiach mieszkali przez wieki nie tylko Polacy, Słowacy czy Ukraińcy/Rusini, ale też Cyganie Bergitka, Węgrzy, Żydzi, Niemcy, Czesi, a w ostatnim stuleciu także Grecy, Macedończycy i Rosjanie.
Historycznie region ten tworzą Małopolska i Ruś Halicka po północnej stronie Karpat, nazywana od czasów austriackich Galicją, po południowej zaś komitaty: Szarysz, Górny i Dolny Zemplin, Abov, Ung, Berg i Maramuresz.
Osadnictwo na tych terenach było uwarunkowane głównie względami ekonomicznymi, szukano lepszej ziemi uprawnej lub pastwisk. Z czasem, szczególnie
w Karpatach Wewnętrznych, z uwagi na ich budowę geologiczną zaczęli się osiedlać górnicy, głównie niemieccy, dobywający cenne kruszce. Pozostały nieliczne
ślady z tego okresu, z których do najciekawszych należą kopalnia opali Dubnik
koło Preszowa czy pobliska Zlata Bania. W tej ostatniej, wbrew nazwie, pomimo prób podejmowanych w latach 1730–1861 złota nie udało się eksploatować.
Ostatecznie powstała tam kopalnia pozyskująca glinę do wyrobu kafli oraz antymon, który wydobywano jeszcze do połowy XX wieku.
Istnieją jeszcze, zwłaszcza na Pogórzu Strzyżowskim i Dynowskim, liczne
stare szyby, w których pozyskiwano twardy piaskowiec do wyrobu brusów czy
krzyży nagrobnych lub przydrożnych. Z głębokich sztolni wydobywano też glinę
do wyrobu kafli, ceramiki itp.
Po obu stronach Karpat wydobywano także sól i to zarówno w kopalniach,
jak i wykorzystując źródła solankowe i odwarzając wodę. Znane były w średnio
Historyczne nazwy dawnych komitatów – żup węgierskich, będących odpowiednikiem polskich województw.
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wieczu, już w czasach ruskich, po północnej stronie gór żupy solne: sanocka,
przemyska, samborska czy drohobycka. Po wielu z nich pozostały już tylko nazwy miejscowe, takie jak Tyrawa Solna, Góry Słonne, Sołonka, Solina, czy zaślepione przez Austriaków źródła solankowe, m.in. tyrawskie. Do dziś istnieją kopalnie i warzelnie, które świadczą o dawnej solnej świetności tych gór. Są wśród
nich nieczynne, będące już tylko muzeami, takie jak Solivar koło Preszowa, i są
też jeszcze funkcjonujące, np. kopalnia i warzelnia w Drohobyczu czy kopalnia
w Sołotwynie.
W XIX wieku, w dobie rozwoju techniki i przemysłu, zaczęto szukać rudy
żelaza także w Karpatach Zewnętrznych. W polskich Bieszczadach np. Fredrowie dobywali rudę w swoich dobrach w okolicach Cisnej i Baligrodu, a następnie
wytapiali ją w miejscowych hutach. Po stronie słowackiej, w Sninie, na wulkanicznych stokach Vihorlatu powstała znana na przełomie XIX i XX wieku huta
Herkules, wykorzystująca miejscową rudę.
Do XIX wieku ropę wydobywano tylko jako olej skalny, używając jej do impregnacji drewna i wyrabiania mazi do wozów. Od czasu dokonania jej destylacji
przez Ignacego Łukasiewicza stała się pożądanym produktem wydobywanym na
masową skalę.
O dawnej naftowej świetności Galicji świadczą jeszcze szyby borysławskich
pól naftowych, szyby naftowe i kiwony w wioskach, w górach i na pogórzu czy
największy w Polsce naturalny podziemny zbiornik gazu w Strachocinie, powstały po wykorzystaniu miejscowych złóż eksploatowanych do lat 90. jako ogromny
gazowy rezerwuar. Po wielu wielkich kopalniach pozostały tylko pachnące ropą
doliny, w których z szybów do dziś swobodnie wycieka niezagospodarowana
ropa, np. w bieszczadzkiej Polanie – Ostrem.
Warto przypomnieć, że pod Kańczugą wydobywano alabaster. Jedne z największych złóż diatomitu znajdują się w kopalniach na Pogórzu Przemyskim,
tajemniczy ozokeryt znajdziemy zaś w bieszczadzkich ostępach.
Zabytki techniki zanikające w terenie to także stare wiatraki, występujące jeszcze sporadycznie na Pogórzu, młyny wodne, potasznie, folusze, klauzy
– zwłaszcza w ukraińskich Karpatach, mechaniczne śluzy na stawach, dawne
urządzenia rolnicze i strażackie, zachowane jeszcze w nielicznych izbach pamięci w niektórych wioskach itp.
Ślady ludzkiej myśli technicznej to także kolej szeroko- i wąskotorowa, ta
istniejąca do dziś, np. bieszczadzka czy dynowsko-strzyżowska, i ta, po której pozostały już tylko ślady, np. kolejka z Ustrzyk Dolnych do Sokolików Górskich.
Pozostałości techniki to także militaria, szczególnie zachowane w umocnieniach z okresu I i II wojny światowej, w Twierdzy Przemyśl, Linii Mołotowa,
Linii Arpada. To także technika wojenna, pozostała i zapomniana obecnie w róż

М. Котляр, Глицько-волинська рус, Київ 1998, s. 64–69.
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nych wioskach, zwłaszcza po południowej stronie gór, świadcząca o dokonujących się kiedyś na tym terenie dziejowych wydarzeniach i używanym podczas
działań wojennych sprzęcie.
Wiele z eksponatów militarnych znajdujących się na obszarze będącym
obiektem zainteresowania autorów niniejszego opracowania to zabytki o dużej
wartości, rzadko spotykane nawet w europejskich muzeach.
W Europie Zachodniej takie eksponaty ilustrujące historię techniki na danym
terenie, odpowiednio zagospodarowane, stanowią niewątpliwą atrakcję turystyczną. My, mieszkańcy uroczych skądinąd gór, zapominamy, że i tu dokonywały się
ważne dla dziejów ludzkiej myśli technicznej odkrycia i dokonania. Warto zatem
pokusić się o ich kompleksowe opisanie i popularyzowanie, gdyż dotychczas
obiektem zainteresowania biznesu turystycznego były, w ograniczonym zresztą
stopniu, tylko przemysł naftowy i kolej wąskotorowa.
Większość z posiadanych eksponatów będzie mieć charakter walorów uzupełniających. Znajdują się tu jednak i takie, które są unikalne w skali światowej.
W niniejszym artykule, z racji ograniczoności miejsca, skoncentrowano się
na zabytkach techniki związanych z górnictwem i to w zakresie niewyczerpującym tematu. Głównym celem opracowania było przedstawienie dziedzictwa kulturowego o charakterze przemysłowym w Karpatach, na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych kopalń soli,
rud żelaza, szybów wydobywczych nafty i gazu oraz kolei wąskotorowej. Wiele
z tych urządzeń technicznych to zabytki o dużej wartości historycznej i muzealnej, coraz rzadziej spotykane w europejskich muzeach. Mogą one stanowić atrakcyjny produkt turystyczny w ramach turystyki tematycznej dla szerokiego grona
odbiorców, a zarazem stać się elementem promocji danego regionu. Opracowanie powstało na podstawie obserwacji autorów w terenie, własnych doświadczeń,
wywiadu środowiskowego oraz przeglądu dostępnych materiałów źródłowych:
polskich, ukraińskich i słowackich.

Karpackie żupy solne
Wydaje się, że najsłuszniej będzie rozpocząć artykuł od przybliżenia charakteru przemysłu związanego z wydobyciem soli w Karpatach oraz pamiątek
techniki z nim związanych. Jest to bowiem jedna z najstarszych działalności
naszych przodków mających na celu wykorzystywanie lokalnych surowców
zgromadzonych pod karpacką ziemią na potrzeby własne oraz na sprzedaż,
częstokroć do dalekich krain. Pominięte zostaną informacje o kopalniach soli
w Wieliczce czy Bochni, gdyż położone są one poza obszarem tej części Karpat, która jest przedmiotem zainteresowania autorów, ale też doczekały się one
licznych opracowań wydawniczych. Te zabytkowe kopalnie i muzea są zresztą
dziś już tak znane w kraju, że trudno byłoby spotkać mieszkańca Polski, który
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by o nich choćby nie słyszał. Są one zlokalizowane na terenie średniowiecznej
Małopolski, czyli późniejszego województwa krakowskiego.
Znacznie mniej osób wie, że na wschód od Wisłoka na średniowiecznej
Rusi Halickiej również dobywano sól. Robiono to jednak bardziej archaicznymi metodami, ale też wymagającymi mniejszych nakładów. Wykorzystywano
do tego celu liczne źródła solne, saliny, z których pozyskaną wodę odwarzano,
uzyskując czystą sól. Sól tę ładowano na drewniane komięgi i spławiano Sanem lub Dniestrem, albo też wozami zaprzężonymi w woły czumacy wozili ją
po całym kraju i sprzedawali na targowiskach. W regionie Karpat Zachodnich
i Wschodnich działały m.in. żupa sanocka, przemyska, samborska i drohobycka. Eksploatacja tych salin odbywała się po przyłączeniu Rusi Halickiej do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego około 1366 roku, jednakże już w cieniu
żup krakowskich.
Także w czasie krótkiego panowania węgierskiego na Rusi Halickiej w latach 1370–1387 nie były one konkurencyjne dla żup węgierskich, leżących tuż
„za miedzą”, a znacznie lepiej zagospodarowanych. Miejscowe żupy służyły
raczej zaspokajaniu potrzeb lokalnych. Po 1772 roku, kiedy Austriacy zajęli południową część Rzeczpospolitej, zaczęli wprowadzać własne rządy i reformy,
które wcześniej wprowadzili już u siebie, a przeszły one do historii pod nazwą
reform terezjańskich, w polskiej historiografii zaś nazywanych reformami józefińskimi.
Jednym z ich pierwszych działań było zaczopowanie lokalnych źródeł solnych, które stanowiły konkurencję dla monopolu państwowego. Uczyniono to
w wielu miejscowościach, w tym także w znanej z obfitych i od dawna wykorzystywanych salin Tyrawie Solnej pod Sanokiem. Nie przeszkadzało to jednak
ludności miejscowej korzystać nielegalnie z występujących tam źródeł, odwarzając sól na własne potrzeby. Czyniono to jeszcze w okresie II wojny światowej, a nawet po jej zakończeniu.
Dzięki temu wiedza o sposobie warzenia soli przetrwała do dziś. Przed
kilkoma laty w Mrzygłodzie, który przed wiekami stanowił z Tyrawą jedną
miejscowość, zorganizowano jarmark, który nawiązywał do dawnych tradycji
tego niegdyś miasta. Zaproszono bractwo rycerskie z Sanoka, ale też pracowników Muzeum z Bochni, którzy odziani w średniowieczne stroje dokonywali
pokazów warzenia soli. Jak sami później opowiadali, ku swemu zaskoczeniu,
usłyszeli od mieszkańców o starej metodzie oczyszczania soli. Dodawano do
wrzącej wody mleko, które ścinając się, tworzyło na powierzchni kożuch wiążący wszystkie wyrzucane na powierzchnię wrzątku w czasie gotowania nieczystości. Po zakończeniu warzenia wystarczyło zdjąć mleczny kożuch, odlać
wodę i otrzymywało się czystą sól.
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O istnieniu wykorzystywanych dawniej salin świadczą dziś nazwy geograficzne miejscowości: Słonne, Tyrawa Solna, Solina, Sołonka oraz gór: Góry
Słonne, Słonny Wierch, Słonna Góra czy rzek – Solinka itp.
Region Karpat o tak bogatych tradycjach wydobycia soli zasługuje na zaaranżowanie lokalnych świąt związanych z warzeniem soli, pokazów warzenia soli, a także zagospodarowanie i udostępnienie tych źródeł w celach turystycznych oraz wzniesienie przy nich niewielkich tężni, które woda mogłaby
zasilać pod własnym ciśnieniem. Szczególnie pożądane byłyby takie atrakcje
w regionie bieszczadzkim, który przyciąga wielu turystów poszukujących interesujących atrakcji wynikających z tradycji i historii regionu, a których na tym
obszarze ogromnie brakuje.
Jedyną miejscowością, która wykazała się godną pochwały inicjatywą, jest
leżąca daleko od głównych regionów turystycznych wieś Sołonka w gminie Lubenia. We wsi tej odnaleziono w 1999 roku kilkusetletnią 26-metrową studnię,
wykopaną z przeznaczeniem do eksploatacji miejscowych złóż soli. Studnia
solna w Sołonce obudowana jest sosnowymi balami ułożonymi na zrąb. Wypełniona jest słoną wodą. Jak wykazały badania dendrochronologiczne, drewno
z ocembrowania pochodzi z 1596 roku. Odnaleziono również kołowrót, część
zadaszenia i inne elementy dawnej konstrukcji, używane niegdyś w żupach
solnych. Władze gminy, korzystając z unijnego wsparcia, nie tylko odnowiły studnię, ale też zagospodarowały otaczający ją teren, tworząc atrakcyjne
miejsce rekreacyjne, wzbogacone o niewielkie kaskadowe tężnie. Dzięki temu
odpoczywający tam turyści mogą dodatkowo korzystać, oddychając jodowym
powietrzem. Prace zostały wykonane w latach 2009–2010, a ich efekt stanowi
dziś ogromną lokalną atrakcję.
Odnalezione i zachowane w bardzo dobrym stanie urządzenia wydobywcze
z kołowrotem i fragmentami drewnianej obudowy studni solankowej (fot. 1)
można obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Sołonce. Są to jedyne tego typu
obiekty na Podkarpaciu.
Przy okazji warto dodać, że wieś chlubi się jeszcze jednym zabytkiem techniki. Jest to tzw. Chłopski Most zbudowany w II połowie XIX wieku z kamienia
rzecznego, bez użycia zaprawy, przez niejakiego Pawła Maternę, miejscowego
kmiecia mieszkającego w przysiółku Obręczna w Lubeni (fot. 2). Jest to oryginalna konstrukcja architektoniczna, mająca w Polsce zaledwie kilka odpowiedników.
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Fot. 1. Studnia solankowa w Sołonce

Fot. 2. „Chłopski most”

Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl (25.03.2011).

Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl (25.03.2011).

Część dawnych żup ruskich znajduje się obecnie po stronie ukraińskiej w okolicach Drohobycza. Już w 1097 roku Pateryk Kijewo-Peczerski (czyli opowieści
o świętych ojcach w peczerach kijowskich) podaje, że sól z księstwa przemyskiego rozwożona była po całej Rusi.
Szczególne miejsce zajmowała w owym czasie drohobycka warzelnia soli,
której udokumentowane początki sięgają XIII wieku. Jeszcze w XVIII stuleciu
warzono tam sól w tradycyjny sposób: odwarzając ją w charakterystycznych kutych naczyniach nazywanych czeriniachami, oczyszczoną sól formowano w tzw.
grudy – głowy, później zaś topki. Właśnie owe solne topki są do dziś głównym
elementem herbu miasta. Dziewięć topek tego średniowiecznego herbu symbolizuje gród i jego osiem podgrodzi.
Istniejące do dziś kopalnia i warzelnia soli, sąsiadująca z unikalną w skali
światowej drewnianą cerkwią św. Jerzego, wzmiankowane są po raz pierwszy
w 1250 roku. Właśnie nieopodal żupy, na placu przy wspomnianej cerkwi gromadzili się niegdyś przybywający po sól czumacy. Sól dobywano tam, korzystając
z kieratu napędzanego przez parę wołów, dowarzano i po uformowaniu w topki
suszono i ładowano na wozy.
Właśnie dzięki niej średniowieczny Drohobycz stał się jednym z najbogatszych miast średniowiecznej Rusi Halickiej. Po przyłączeniu księstwa do Polski
w 1387 roku tamtejsza kopalnia stała się własnością królewską. W imieniu króla
żupami drohobyckimi zarządzali genueńscy bogaci kupcy, którzy też otworzyli
nowe rynki zbytu dla miejscowej soli. Prowadziło to do licznych konfliktów
mieszkańców miasta z włoskimi kupcami, w wyniku czego król wydał w 1491
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roku dekret regulujący wzajemne powinności pomiędzy miastem a kupcami
oraz opłaty za utrzymywanie miejscowych dróg i mostów wiodących do żupy.
Jak podają źródła, w 1565 roku w Drohobyczu odwarzano aż 26 tysięcy beczek
soli rocznie.
W 1768 roku w mieście znajdowały się już dwie główne kopalnie soli: królewska i prywatna, należąca do barona Hartenberga. Po 1872 roku żupa królewska stała się własnością cesarską. Sól eksploatowano tam przez cały wiek XIX
i XX. W okresie powojennym nawet znacznie zwiększając wydobycie, do czego
przyczyniła się modernizacja kopalni dokonana w latach 40. i 50. W 2003 roku
przedsiębiorstwo państwowe Drohobycki Zakład Soliwarski przekazany został
w dzierżawę na 10 lat spółce SP „Halka Ltd” i przemianowany na ZAT „Halka
– Drohobycz”.
Szyb „Królewski”, eksploatowany od udokumentowanej daty – 1473 rok,
ma wymiary 3,5 na 2,5 m i głębokość 47,7 m. Solanka pompowana jest na powierzchnię przy wykorzystaniu pomp elektrycznych, następnie transportowana
do wielkiego kompleksu pieców objętego wspólnym budynkiem hali. Tam wylewana jest na wierch pieców (na sześć ogromnych palenisk, niegdyś opalanych
węglem, obecnie gazem), gdzie następuje odparowywanie wody z soli. Sól następnie zgarniana jest z powierzchni pieca ogromnymi mechanicznymi zgartywaczami i transportowana na zewnątrz taśmociągiem. Później trafia do osuszenia
i paczkowania. Produkowana jest tam do dziś sól kuchenna jodowana oraz sól
kuchenna bez dodatków.
Niestety, nie wszystkie obiekty, w tym także piecowe, są dziś wykorzystywane. Te, w których nie odbywa się produkcja, popadają w ruinę, a szkoda, gdyż stanowią cenne już dziś zabytki techniki. Jak udało się autorom dowiedzieć, w latach
90. były już podejmowane próby stworzenia tam muzeum typu skansenowego,
niejako obok codziennej działalności przemysłowej, niestety, nie doczekały się
one realizacji. Obecnie można zwiedzić kopalnię i warzelnię w celach turystycznych, jednakże po uzyskaniu zgody firmy. Doskonale oprowadza po obiekcie pan
M. Jurczyk, miejscowy historyk i autor opracowań o drohobyckiej soli.
Zwiedzanie obiektu robi niewiarygodne wrażenie, gdyż działające tam urządzenia same w sobie są już zabytkowe. We wnętrzach hal można zobaczyć maszyny jak z okresu dziewiętnastowiecznego boomu przemysłowego, spowite w kłębach nieprzeniknionej pary, pokryte ogromnymi stosami śnieżnobiałej soli. Wrażenie pogłębiają jeszcze piece, których ceglane wnętrza rozgrzewają ogromne
płomienie buchające wprost z ogromnych rur doprowadzających gaz. Wędrówka
po kopalni i warzelni oddziałuje na każdego zwiedzającego, a zorganizowanie
stałego zwiedzania z pewnością znacznie powiększyłoby zyski spółki, gdyż niewiele takich miejsc w Europie zachowało się do naszych czasów.
Ciekawostką jest organizowana podczas Dni Miasta konkurencja polegająca
na noszeniu soli z kopalni na odległy o pół kilometra rynek miejski.
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Warto dodać, że w Galicji po stronie ukraińskiej wiele jest miejsc, gdzie
w dawnych wiekach dobywano i warzono sól. Nieopodal granicy czyniono
to w Dobromilu czy Starej Soli, które należały do żup przemyskich. Po południowej stronie Karpat, w północnej części komitatu Maramuresz, niegdyś
wchodzącej w skład królestwa węgierskiego, leży bodaj najcenniejsze miejsce,
w którym od wieków wydobywano sól na ogromną skalę. Tym miejscem jest
położone obecnie na ukraińskim Zakarpaciu Sołotwyno.
Jest to szczególna miejscowość, w której można poczuć smak Morza Martwego w centrum Europy. Co roku przybywają tam tysiące amatorów kąpieli
w słonych sołotwyńskich jeziorach, by kąpać się w wodzie, w której ze względu na bardzo wysokie zasolenie naprawdę trudno jest utonąć. Istnienie jezior
wiąże się z lokalizacją w tym regionie ogromnych złóż soli kamiennej, niegdyś
bodaj najważniejszego w dawnych Węgrzech ośrodka pozyskiwania soli. W XX
wieku, w wyniku silnego wyeksploatowania złóż, nastąpiły tąpnięcia, co doprowadziło do powstania dużych zagłębień, w których zgromadziła się słona woda.
Pierwsze z powstałych jezior o imieniu Kunegunda ma 290 m głębokości.
Sól wydobywano tam już w starożytności, o czym świadczą znalezione
w odkrytej starej kopalni monety rzymskie z II i I wieku p.n.e. Pierwsza pisemna wzmianka o Sołotwynie pochodzi z 1359 roku, gdy tamtejsze kopalnie
należały do węgierskiego króla. Pierwotnie wydobywano sól ze sztolni sięgających 150 m głębokości. W średniowieczu królowie węgierscy sprowadzali tam
saskich górników, by zagospodarowali miejscowe kopalnie i eksploatowali złoża, co też ci czynili przez kolejne stulecia. Intensywny rozwój kopalń nastąpił
w XVIII wieku pod panowaniem Habsburgów, w XIX stuleciu pracowały tam
już setki górników.
W 1945 roku Zakarpackie znalazło się w Związku Radzieckim, a kopalnie
eksploatowano nadal, modernizując je i zwiększając wydobycie. W 1968 roku
uruchomiono w kopalniach szpital alergologiczny. Od tego czasu, z uwagi na
szczególne właściwości klimatu występującego głęboko w pokładach soli, leczono tam z powodzeniem choroby alergiczne, astmę i choroby skóry. Codziennie w podziemnym szpitalu alergologicznym przebywało około 600 chorych.
Niestety, ten unikalny zabytek dawnego górnictwa oraz unikatowy szpital stanęły przed wizją katastrofy ekologicznej. W konsekwencji powodzi z 1998 i 2001
roku uwidocznił się silny proces rozmywania pokładów soli oraz nastąpiły liczne tąpnięcia na powierzchni, które utworzyły gigantyczne zapadliska, zagrażając
miejscowości Sołotwyno oraz jej sąsiadom, a także samej kopalni (fot. 3).
Kopalnie kryją w sobie jeszcze jedną szczególną tajemnicę: w 1982 roku,
w czasach ZSRR, utworzone zostało w szybie kopalni nr 9, ściśle tajne w tamZ. Hauser, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej, Warszawa 2004, s. 100–101,
218–219.





http://www.karpaty.info/ua/uk/zk/tc/solotvyno/ (22.03.2011).



http://zakarpattya.net.ua/ua_news_53502.html (23.03.2011).
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tych czasach, podziemne laboratorium Instytutu Badań Jądrowych (fot. 4).
Dokonywano tam badań, m.in. podwójnym rozpadem beta atomowych jąder,
badano masę neutronu, prowadzono badania nad tzw. ciemną materią. W tym
laboratorium po raz pierwszy na świecie zarejestrowano dwuneutronowy, podwójny beta rozpad kadmu 116 i alfa rozpad wolframu 180. Ośrodek ten kontynuuje swoją działalność do dziś, podlegając pod Instytut Badań Jądrowych
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Znajduje się na głębokości 430 m pod
ziemią i zajmuje powierzchnię 1000 m2 10.

Fot. 3. Opuszczona kopalnia soli
Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index
(25.03.2011).

Fot. 4. Podziemne laboratorium IBJ
w Sołotwynie
Źródło: http://lpd.kinr.kiev.ua/ (25.03.2011).

Poszukując kolejnych zabytków przypominających o średniowiecznym „złocie Karpat”, przekraczamy obecną granicę ukraińsko-słowacką i udajemy się na
Preszowszczyznę. Ten region jest już znacznie ciekawszy dla górnictwa od dotychczas przemierzanych krain, gdyż oprócz fliszu karpackiego Karpat Zewnętrznych
odkrywamy tam wulkaniczne góry Wewnętrznych Karpat. To Vihorlat i Slanskie
Vrchy. Właśnie w Slanskich Vrchach koło Preszowa znajdowała się miejscowość
o wiele mówiącej nazwie Solivar. Obecnie jest ona dzielnicą Preszowa.
Solivar jest niezwykłą osadą górniczą, której kształt i charakter zabudowy
informują, że nie powstała ona tak jak inne okoliczne miejscowości. Na szczycie
górującego nad nią wzgórza dominuje smukła sylwetka drewnianej dzwonnicy
górniczej, zwieńczonej znakiem młota i kilofa górniczego. Wokół niej rozrzucone są niskie domki dawnych preszowskich górników. U stóp wzgórza znajdują się unikalne w skali światowej budowle i urządzenia kopalni i warzelni soli.
Miejscowość Solivar powstała w wyniku połączenia dawnej słowackiej wsi Soľ
z węgierską wsią Sovar, która została założona w XI–XII wieku w pobliżu osady
Soľ. Trzecią częścią Solivaru stała się inna osada o nazwie Soľná Baňa (Kopalnia
10

http://lpd.kinr.kiev.ua/ (25.03.2011).
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Soli) z II połowy XVI wieku. Obecna nazwa Solivar jest używana od 1927 roku.
Od 1971 roku Solivar stał się dzielnicą Preszowa.
Najstarszy solivarski szyb o nazwie Leopold zaczęto eksploatować w 1571
roku. Wykopana wówczas sztolnia, nazywana wtedy cesarską, miała głębokość
155 m. W 1674 roku postawiono nad nią budynek z mechanizmem kieratu do
windy szybowej. Remontowano go i modernizowano w 1804 i 1844 roku. Tworzył ją kierat obsługiwany przez cztery pary koni, który uchodził za jeden z największych w ówczesnej Europie. W 1894 roku konie zostały zastąpione silnikiem
elektrycznym. Kolejno zbudowano szyb wentylacyjny oraz szyby nazwane „Józef”, „Maria”, „Jan Nepomucen”. W 1691 roku, aby poprawić transport drewna
do warzelni, zbudowano długi na kilka kilometrów kanał spławny, prowadzący
od potoku Deiňa w Dulovej Vsi aż do Solivaru. Punktem zwrotnym w wydobyciu
soli był rok 1752, kiedy to solanka zatopiła główny szyb wydobywczy „Leopold”,
co uniemożliwiło wydobycie głębinowe.
W XIX wieku dokonano licznych modernizacji i rozbudowy kopalni oraz
samej osady. W 1925 roku do użytku oddana została tzw. Nowa Warzelnia, co
przyczyniło się do zwiększenia wydobycia, lecz jednocześnie do upadku Starej
Warzelni. Zlikwidowano wówczas działające przy Starej Warzelni uzdrowisko.
W tamtejszej kopalni solankę czerpano skórzanymi miechami (fot. 5). Zbiorniki
przeznaczone do składowania soli zostały zbudowane w 1815 roku. Było to osiem
drewnianych konstrukcji, postawionych na kamiennych podmurówkach. Wszystkie one tworzyły jedną całość i były umieszczone pod wspólnym dachem (fot. 6).
Do zbiorników solankę doprowadzały z kopalni „Leopold” drewniane rury. Ze
zbiorników solankę odprowadzano do warzenia w metalowych panwiach.

Fot. 5. Worek ze skóry do wyciągania
solanki
Źródło: http://www.sulinet.hu/oroksegtar
(21.03.2011).

Fot. 6. Magazyny solanki
Źródło: http://www.sulinet.hu/oroksegtar
(21.03.2011).
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Na przełomie XVIII i XIX wieku zbudowano dwie warzelnie „Franciszek”
i „Ferdynand”, które, niestety, w 1931 roku zostały zburzone. Odparowaną sól
zgrabywano i transportowano do suszarni, a następnie do składów. Solankę wydobywano tam aż do lat 60. ubiegłego wieku. Obecnie obiekt jest oddziałem
Słowackiego Muzeum Techniki w Preszowie11.
Kierat zachował się do naszych czasów (fot. 7) i jest unikatową na skalę europejską budowlą z urządzeniem wyciągowym (fot. 8), znajdującym się nad najstarszym szybem „Leopold”. Początkowo służył jako winda do transportu urobku
i górników, ale od 1752 roku już tylko do wydobywania solanki. W tym bowiem
roku doszło do zatopienia kopalni i eksploatacja soli kamiennej nie była już możliwa, toteż postanowiono wydobywać samą solankę12.

Fot. 7 (obok). Drewniana konstrukcja kieratu
Źródło: http://www.sulinet.hu/oroksegtar (21.03.2011).
Fot. 8. Fasada obiektu nr 1 – Kieratu
(fot. Robert Bańkosz)

Nieopodal zachował się również obszerny budynek magazynu, w którego
wnętrzu mieszczą się zbiorniki na solankę. Na początku XIX wieku było to dziewięć zbiorników drewnianych o podwójnym dnie. Pojemność każdego zbiornika
wynosi 1320 hl. Zachowały się również ruiny komory solnej z wieżą zegarową,
wspomniana już drewniana dzwonnica górnicza „Kołatka” (fot. 9) oraz warzelnia
soli „Franciszek”, dwupiętrowy barokowo-klasycystyczny budynek ze skrzydłami bocznymi, zbudowany w 1800 roku, oraz skład soli (fot. 10)13. Szczególnie
interesująca jest owa „Kołatka”, będąca dawną drewnianą wieżą sygnalizacyjną
11

http://www.stm-ke.sk/vysunute/presov.htm (21.03.2011).

A. Nachter, M. Styczyński, B. Cisowski, P. Klimek, Słowacja. Karpackie serce Europy, Kraków 2004,
s. 287.

12

13

http://www.stm-ke.sk/vysunute/presov.htm (20.03.2011).
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i strażniczą. Posadowiono ją na sztucznie utworzonym wzniesieniu nad terenem
warzelni. Kołatkę tworzyła deska o wymiarach 1000 x 150–200 x 30 mm i młotek
z drewna bukowego.

Fot. 9. Dzwonnica „Kołatka”
(fot. Robert Bańkosz)

Fot. 10. Skład soli – komory solne
Źródło: http://www.sulinet.hu/oroksegtar (21.03.2011).

W celu powiększenia rezonansu na obydwu końcach deski wywiercano lub
wypalano podłużne otwory, które służyły jako kanaliki dźwiękowe. Kołataniem
ogłaszano zarówno początek pracy, jak i pożar. Z kołatki korzystano także podczas górniczych pogrzebów. Strażnicy ogłaszali również przy jej pomocy upływające godziny w nocy.
„Kołatka” ta wrosła tak w górniczy folklor, że gdy w 1765 roku chciano ją
zburzyć, miejscowa społeczność ostro przeciwko takiemu pomysłowi zaprotestowała. W efekcie w 1785 roku przeprowadzony został jej gruntowny remont. Wykorzystywano ją jeszcze jako wierzę wartowniczą kopalni do 1914 roku. W międzywojniu zaś zaczęła służyć jako dzwonnica kościelna. Obecnie obiekty te
tworzą Oddział Słowackiego Muzeum Techniki w Koszycach. Od 29 maja 2001

Zabytki techniki w Karpatach jako transgraniczny produkt turystyczny

107

roku w budynku technicznym warzelni udostępniono nową ekspozycję „Dzieje
wydobycia i produkcji soli w Solivarze”14.

Kopalnie złota, opali i innych kruszców w Karpatach
Będąc w Solivarze, warto zwiedzić jeszcze dwie położone nieopodal miejscowości, zlokalizowane nieco głębiej w Slanskich Górach. Pierwszą z nich jest
wioska o intrygującej nazwie Zlata Baňa (Złota Kopalnia). Zlata Baňa powstała
w przysiółku wsi Lesíček w II połowie XVIII wieku, w wyniku nieudanych prób
znalezienia złota, które podejmowano w latach 1730–1861. Ostatecznie rozpoczęto tam wydobycie, ale nie złota, lecz gliny. Ze względu na dobrą jakość wykorzystywano ją do wyrobu kafli, które szybko stały się znane w całych Węgrzech
i Austrii. W trakcie eksploatacji znaleziono tam z czasem również złoża antymonu, które również zaczęto wydobywać. Eksploatacja tamtejszych kopalń trwała
aż do wybuchu I wojny światowej. W okresie międzywojennym już do niego nie
powrócono. Działania z okresu II wojny światowej doprowadziły do zniszczenia
większości zabudowy. I do dziś, oprócz atrakcyjnie brzmiącej nazwy i nielicznych pamiątek, nie pozostał ślad po górniczej przeszłości wioski15.
Nieco dalej jednak znaleziony został prawdziwy skarb. Wprawdzie nie złoto,
lecz spore złoża opali. Nieistniejąca osada górnicza znajduje się wysoko ponad
Zlatą Baňą, ale po jej dawnej zabudowie pozostało już niewiele śladów. Gdy
w XX wieku eksploatacja opali przestała być opłacalna, sztolnie porzucono,
a górnicy wynieśli się stamtąd w inne części kraju i za granicę. Dziś błądząc po
lesie, można natrafić na stare, zabezpieczone od niedawna sztolnie (fot. 11) oraz
zwiedzić kopalniane korytarze z przewodnikiem (fot. 12).

Fot. 11. Wejście do sztolni
„Jozef”
(fot. Robert Bańkosz)

Fot. 12. Korytarze w kopalni opali
(fot. Robert Bańkosz)

14
V. Kohút, V. Durbak, Zabytki techniki na Słowacji II, http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulturalis_ertekek_a_vilagban/Visegradi_orszagok_technikai_2 (21.02.2011).
15

http://www.zlatabana.sk (26.03.2011).
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Wiele z nich, szczególnie w miejscach, gdzie powstały zapadliska, stanowi
duże zagrożenie dla nieostrożnych wędrowców, gdyż niespodziewanie w środku
lasu otwierają się przepastne jamy, które wiodą w niezbadane czeluście dawnych
kopalni opalu.
Należy zaznaczyć, że w pewnym miejscu lasu, około 15 minut pieszo na
wschód od drogi, która tylko z nazwy jest główną, znajduje się od niedawna
przywrócona sprzed stuleci niewielka osada górników pasjonatów, którzy starają się „przekuć” przynoszącą niegdyś krocie ze sprzedaży opali kopalnię w nie
mniej dochodową atrakcję turystyczną. Oprowadzają oni po labiryntach wiekowej kopalni, wyposażając zwiedzających w wodoodporny płaszcz, kask i górniczą latarnię. Za przewodnikiem podąża się do wnętrza ziemi, w mroki dziejów
szaryskich górników. Udostępnione są zaledwie dwa poziomy z dawnych pięciu,
gdyż pozostałe zalane są wodą. Podróż jednak przez wąskie wykute w skale gardziele dostarcza niezwykłych wrażeń, tym bardziej że co jakiś czas przewodnik
pokazuje na skale żyły amonitu.
W osadzie można nie tylko zwiedzić kopalnię i poznać historię wydobycia
opali, ale też samemu spróbować poszukiwania ich w miejscowym potoku, pod
okiem wytrawnych „poszukiwaczy”. Aż trudno uwierzyć, że cała inicjatywa jest
dziełem wielkich pasjonatów. Niestety, trudniejsza od walki z naturą jest walka
z urzędami o stosowne zgody i pozwolenia górnicze. Ostatnią walkę przed dwoma
laty współcześni górnicy opalu przegrali, nie otrzymawszy zgody z ministerstwa
na dalszą eksploatację. Ostatnio na oficjalnym portalu dubnickich opalowych bani
pojawiła się informacja, że zostały one zamknięte. Na jak długo, nie wiadomo.
Należy mieć nadzieję, że urzędnicza obstrukcja nie zablokuje tej wspaniałej inicjatywy i znów sztolnie będą odrestaurowywane, a turyści zobaczą, jak w średniowieczu „wyrywano” górom szlachetne kamienie. Jest to miejsce szczególnie
cenne, gdyż kopalni o takim charakterze jest już w Europie niewiele16.
Należy podkreślić, że pierwsza pisemna wzmianka o pozyskiwaniu opali
w tym regionie pochodzi z 1597 roku z pozwolenia, które wydał cesarz Rudolf
II Albertowi Magnusowi z Vratislavy. Kolejna pochodzi ze skryptu z 1603 roku,
wydanego również przez Rudolfa II tym razem Stefanowi Kacerovi w Peklanach,
o zagospodarowaniu kopalń opalowych. Później miejscowe opale wspominane
są już coraz częściej. W 1771 roku na powierzchni znaleziono opal ważący 607
gramów, który ze względu na swą piękną i osobliwą grę kolorów został nazwany
„Harlekin”. Znajduje się on obecnie w Muzeum Imperialnym w Wiedniu i jest
największym opalem świata.
W latach 1845–1880 dzierżawcą opalowych kopalń była rodzina Goldschmidtów. W owym czasie kopalnia zatrudniała nawet 350 górników i aż 13 szlifierzy, a miejscowy opal był wysoko ceniony i dobrze się sprzedawał na światowych
rynkach. Był to czas najintensywniejszych prac przy wydobyciu dubnickich opali.
16

http://www.opalovebane.sk (12.03.2011).
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W latach 1880–1896 dzierżawcami byli bracia Egger, którzy w momencie podjęcia dzierżawy zarządzali 14 sztolniami. W tym okresie zbudowana została kolejka
kopalniana w sztolni „Wiliam”. W 1889 roku odkryte zostało największe znane
gniazdo drogiego opalu o rozmiarach 75 x 50 x 30 cm, w którym znajdowały się
trzy warstwy bardzo dobrego gatunkowo opalu o łącznej wadze 120 000 ct.
Warto też wspomnieć, że tamtejszych opali użyto do ozdoby zarówno cesarskiej korony habsburskiej, jak i węgierskiej, a nawet brytyjskiej. W 1891 roku
pojawiła się na rynku światowym konkurencja opali australijskich, której wpływ
sukcesywnie zmniejszał opłacalność wydobywania opali preszowskich. W 1922
roku kopalnie zostały zamknięte. Po II wojnie światowej kilkakrotnie podejmowano próbę ponownego ich uruchomienia, ale bez sukcesów.
Dopiero w 1991 roku prace na terenie starych kopalń podjęła organizacja Jozef Jančok – SAVARNA. Od tego czasu przez ostatnie lata prowadzono prace
rekonstrukcyjne, geologiczne oraz utworzono ścieżkę dydaktyczną dla turystów
(fot. 13). Zwiedzanie możliwe było po przybyciu na miejsce lub, co pewniejsze, wcześniejszym umówieniu się z przewodnikiem telefonicznie. Zwiedzanie
labiryntów zajmowało około godziny i niewątpliwie było jedną z największych
atrakcji, jakie oferuje słowacki przemysł turystyczny (fot. 14). Niestety, w 2009
roku działalność powstałej w międzyczasie spółki Opálové Bane Dubník a.s. została przerwana, gdyż obecnym zarządzającym nie udało się uzyskać pozwoleń
na dalszą eksploatację kopalń17.

Fot. 13–14. Wyrobiska i sztolnie po dawnych kopalniach opali – Dubnik (fot. Robert Bańkosz)

Losy udostępniania turystycznego kopalni opali są nieznane, a szkoda, gdyż
cierpi na tym bez wątpienia cały region preszowski. Jak widać, problemy na
płaszczyźnie publiczno-prywatnej nie są tylko polską specjalnością.
Bliżej granicy z Polską, nad Humenne dominuje wyniosły masyw powulkanicznego szczytu Vihorlat, którego kulminacja sięga 1076 m n.p.m. Na obu jego
skłonach spotykamy takie miejscowości, jak Zemplínske Hamre czy Remetské
Hamre. Jest to odpowiednik naszych nazw miejscowych typu Huty i świadczą
17
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o wydobywanej tam niegdyś rudzie żelaza. Na południowych stokach góry, od
strony jeziora Zemplinska Sirawa, przy drodze wiodącej na słynne vihorlatskie
Morskie Oko, leżą wspomniane Remetské Hamre.
Pierwotna wioska Hamre powstała na miejscu zwanym Potasna18 w majątku
szlacheckiej rodziny Sztaray końcem XVIII stulecia. W I połowie wieku, na fali
rozwoju przemysłu i poszukiwań złóż rudy żelaza, powstała tam huta żelaza.
Jej największy rozwój nastąpił po 1864 roku, gdy ówczesny właściciel Ignac
Gross zbudował walcownię i wkrótce wytwórnię narzędzi rolniczych. Rudę dla
huty wydobywano na Mochnatym Vrchu i okolicznych wzgórzach. Przetapiano
ją w trzech hutach. W 1848 roku wykonywano tam lufy do karabinów, tygodniowo nawet 100 sztuk. W XX wieku huta zaczęła podupadać, a w 1922 roku
całkowicie spłonęła.
Ciekawostką miejscową jest także fakt, że Remetské Hamry były jedną
z pierwszych miejscowości zelektryfikowanych, zasilanych z elektrowni wodnej,
zbudowanej w 1929 roku przy budynku straży pożarnej przez grafową Vanderbiltovą. Elektrownia ta działała aż do 1958 roku, kiedy miejscowość przyłączono
do ogólnokrajowej sieci. Wspomniana arystokratka ufundowała też w 1931 roku
wodociąg dla okolicznych mieszkańców, który funkcjonuje do dzisiaj. Ona też
spowodowała powstanie w latach 1922–1923 tartaków wodnych, które w krótkim czasie zasilane były napędem parowym.
Z Michalovec do Remetskych Hamrów wiodła też wąskotorowa kolejka leśna.
W 1906 roku zbudowano tam kolejkę z drewnianymi szynami do zwożenia drewna (fot. 15), po której wózki ciągnęły konie. W 1924 roku zbudowano już kolej wąskotorową. Transportowano nią drewno, węgiel drzewny oraz metalowe wyroby
z tamtejszej huty do najbliższego miasta – Michalovec. Czasami wykorzystywano
ją również jako kolej osobową. W 1939 roku trasę rozbudowano pod szczyt Vihorlatu. Pierwotne lokomotywy parowe z czasem zastąpiono spalinowymi19.
Dziś pamiątką po przemysłowej i kolejowej przeszłości miejscowości zagubionej w vihorlackich lasach jest stojąca jako pomnik-zabytek spalinowa lokomotywa niewielkich rozmiarów, będąca zarazem ciekawą atrakcją turystyczną (fot.
16). Obok postawiono tablicę, na której tekst informuje o wczesnym posiadaniu
przez Hamry takich osiągnięć cywilizacyjnych, jak elektryczność czy wodociągi.
Mówi też o istniejących tam niegdyś zakładach przemysłowych20.

Ta nazwa świadczy o tym, że wcześniej wyrabiano tam potaż. Miejscowości o podobnej nazwie znajdują się także po polskiej i po ukraińskiej stronie.
18

19

http://www.remetske-hamre.sk (24.03.2011).

20

http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkovih1_2/page5.html (24.03.2011).
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Fot. 15. Drewniane szyny przy odwiercie
ropy

Fot. 16. Kolejka w Remetskich Hamrach
– pomnik

(fot. Robert Bańkosz)

(fot. Robert Bańkosz)

Po północnej stronie Vihorlatu, nad miastem Snina leżą Zemplinske Hamre.
Końcem XVIII stulecia przybył do Sniny przedsiębiorca Jozef Roholl, który liczył, że tamtejsze góry są bogate w złoto i srebro. Udało mu się znaleźć jednak
tylko rudę żelaza. Jej wydobycie rozpoczął w 1809 roku, a na terenie dzisiejszej
wioski założył osadę, którą nazwał Jozefową Doliną. Sprowadził do niej górników z Margecan, a także szklarzy i węglarzy. W hutach zaczęto wytapiać żelazo.
Wydobywano tam również kaolin. W 1844 roku osadę nazwano Szinna Hámor
(Huta Snińska). W 1918 roku nadano jej słowacką nazwę Zemplínske Hamre.
W Zeplinskich Hamrach wykonywano siekiery, kilofy, łopaty, kosy i inne narzędzia gospodarskie. Robiono również odlewy żeliwne: garnki, świeczniki, ramy
do luster, drobne przedmioty. Przykładem kunsztu miejscowych odlewników jest
stojąca przed pałacem w Sninie figura Herkulesa. Odlano ją w 1841 roku z sześciu kawałków żelaza.
Pod koniec XIX wieku huta podupadała i w 1873 roku podczas kryzysu
zaprzestała działalności. Oprócz stojącej przy pałacu rzeźby Herkulesa odlano
w niej również szereg innych figur. Są nimi m.in. dostojne potężne lwy, strzegące
humeńskiego zamku. W Sninie, powyżej kościoła znajduje się kamienna forma,
której używano do wykonywania odlewów21.
Wydobycia rudy żelaza dokonywano również po polskiej stronie Karpat,
w wielu miejscowościach. Do dziś pozostały po nich jedynie nieliczne opuszczone sztolnie, np. w Cisnej czy Bystrem koło Baligrodu. Pozostały również, na
co rzadziej zwraca się uwagę, przedmioty, które wyrabiano w odlewniach żelaza.
Mało kto z wędrujących szczególnie po centralnej części Bieszczadów polskich,
w granicach pokrywających się mniej więcej z obecnym powiatem leskim, zdaje
sobie sprawę, że metalowe krzyże, zdobiące nagrobki, stojące przy drodze, dawne
elementy ogrodzeń cmentarzy czy balustrady na małomiasteczkowych balkonach
21

http://regionsnina.sk/index.php?id=17&L=2 (26.03.2011).
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były zazwyczaj wykonywane przez miejscowych specjalistów, z lokalnej rudy
żelaza. Metalowe krzyże cmentarne dominują szczególnie (acz nie wyłącznie)
na wspomnianym obszarze, w okolicach Cisnej, Baligrodu czy Leska, gdzie
brakowało dobrego do obróbki kamienia, pracowały zaś własne kopalnie rudy
i działające przy nich huty.
Kopalnie i huta w Cisnej, o których tu mowa, należały do słynnego w dziejach Polski rodu Fredrów, bardziej znanego dzięki zasługom dla literatury niż
dla przemysłu. A właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku Jacek Fredro, ojciec słynnego Aleksandra, zbudował tamtejszą hutę, przy miejscowych kopalniach tego kruszcu, którą wzmiankowano już w 1804 roku. Działała przy niej
fryszerka poprawiająca jakość wytopionego żelaza, odlewnia i kuźnia. Zakład
położony był nad rzeczką Solinką, na długości 3 km. Bliskość wartkiej wody
pozwalała napędzać ówczesne urządzenia mechaniczne. Napędzała ona młoty
w kuźni oraz miechy w hucie i fryszerce. Sam wielki piec zlokalizowany był
w Lisznej, a większość sztolni na stokach Łopiennika, Hyrlatej i Małego Jasła.
Produkowano tam wspomniane krzyże nagrobne, elementy ogrodzeń, żelazne
piece, moździerze aptekarskie, narzędzia rolnicze itp. Jeszcze po II wojnie światowej w tamtejszym urzędzie gminy znajdował się żeliwny piec z napisem „Huta
Cisna”. Ostatecznie trafił do Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie jest już
tylko muzealnym eksponatem22.
Podobno jedna ze sztolni była tak długa, że mijała wieś Krywe i dochodziła
aż do Przygłupia. Wewnątrz można było ponoć jeździć wołami. Z czasem opuszczona uległa zawaleniu. Rzekomo jeszcze przed II wojną światową można było
się do niej wczołgać23. Huta zakończyła swą działalność w 1864 roku, a górnicy
i hutnicy zaczęli opuszczać wieś.
Jeśli komukolwiek polskie Karpaty, a w szczególności Beskid Niski, Bieszczady i ich pogórza, kojarzą się z kopalniami, to już z pewnością nie kojarzą się
z kopalniami węgla. Są jednak wyjątki od reguły. Takim szczególnie interesującym
przykładem jest Grudna, leżąca na Pogórzu Strzyżowskim w gminie Brzostek.
Według miejscowego podania, węgiel kamienny znalazł tam przypadkowo
nieznany z imienia pasterz lub myśliwy, który podążając stromym brzegiem
niewielkiego potoku, nazywanego dziś Potokiem Węglowym, zauważył dziwną
czarną skałę, która okazała się fragmentem wychodzącego na powierzchnię sporego złoża węgla kamiennego. Spowodowało to przybycie na miejsce geologów
i obwieszczenie światu, że w Grudnej znajduje się najprawdziwszy węgiel. W ten
sposób w 1854 roku miała się zacząć historia grudzkiego górnictwa24. Niewątpliwe o czarnej skale wiedziano już wcześniej, o czym świadczy choćby nazwa
położonego nieco poniżej potoku (Czarny Potok), do którego wpada wspomniany
22

S. Kryciński, Bieszczady. Słownik historyczno-krajonawczy, cz. 2, Warszawa 1996, s. 113–114.

23

Tamże, s. 117.

24

S. Białas, M. Białas, Grudna. Kopalnia i ludzie, Kraków 1998, s. 35.
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Potok Węglowy. Jednakże dopiero „wiek pary” uświadomił ludziom znaczenie
tego bezużytecznego dotychczas kamienia.
W 1859 roku właściciel wsi Klemens Rutkowski uzyskał od władz górniczych prawo pierwszeństwa do eksploatacji miejscowego złoża i przystąpił do
jego wydobywania. Nie posiadając jednak wystarczających środków na rozbudowę kopalni, postanowił ją odsprzedać25. Nabył ją około 1871 roku książę Eustachy Sanguszko, inwestując w jej rozwój spore środki. Sprowadzał fachowców,
budował nowe szyby, kupował nowoczesne urządzenia techniczne. Dzięki temu
w latach 1871–1873 wydobyto 880 t węgla, a w 1874 roku – 480 t. W 1901 roku,
po śmierci Eustachego Sanguszki i pożarze, kopalnię zamknięto26.
W roku 1926 dzierżawcą Grudnej został Andrzej Stokłosa, będący specjalistą
od górnictwa węglowego. Przeprowadził się do wioski wraz z rodziną i rozpoczął
odtwarzanie wydobycia. Sześć lat od ponownego uruchomienia kopalni węgiel
wydobywano za pomocą szybów „Lubart Stary”, „Lubart Nowy” „Wentylacyjny”, „Wietrzny” oraz „Wodny”. Najgłębszy z nich – „Lubart Nowy” liczył 49 m27.
W 1932 roku pracowało tam 30 robotników – 24 pod ziemią oraz sześciu na
powierzchni. Ponieważ kopalnia wydobywała węgiel głównie na rynek lokalny
(najdalsi odbiorcy mieszkali w Tarnowie), najintensywniejsze prace i zbyt miały
miejsce zimą, tj. w czasie intensywnego sezonu grzewczego, latem zaś dochodziło do przestoju. Przeciętne roczne wydobycie w kopalni w okresie międzywojennym wynosiło 2000 t. W maju 1938 roku doszło do wypadku w kopalni, w którym zginął dotychczasowy jej dzierżawca. Po jego śmierci dzierżawcami byli
bracia Gajowie. Prowadzili oni nieprzerwanie wydobycie węgla aż do końca 1944
roku, kiedy to w wyniku walk na przebiegającym przez wieś froncie zniszczeniu
uległa zabudowa naziemna. W 1946 roku ponownie uruchomiono wydobycie,
lecz w dwa lata później zostało ono wstrzymane przez administrację. Wiosną
1956 roku, już w kopalni państwowej, zaczęto ponowną odbudowę i eksploatację
w Grudnej. Niestety, w 1958 roku ze względu na niską opłacalność wydobycia,
w porównaniu z innymi kopalniami w Polsce, szczególnie na Śląsku, kopalnię
ostatecznie zamknięto, sprzęt wywieziono, a górnicy zostali zwolnieni28.
W Karpatach i na pogórzu wydobywano różne surowce. Wszystkich przykładów nie podobna opisać na łamach tak skromnego opracowania. Warto jeszcze
wspomnieć o interesującym zjawisku związanym z tą tematyką, jaką była kopalnia alabastru w Łopuszce Wielkiej koło Kańczugi. Tamtejsze złoża odkrył i zaczął
eksploatować w 1928 roku miejscowy dziedzic hrabia Roman Scipio del Campo.
Z wydobywanego tam alabastru wytwarzano różne rodzaje gipsu. Podczas II wojny światowej kopalnia została zalana wodą. Po wojnie odbudowano ją i eksploatowano. Zalegające tam złoża uchodzą za jedne z największych w Europie.
25

Tamże, s. 40.
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Na omawianym terenie bardzo powszechne było natomiast wydobycie piaskowca, niezbędnego do wykonywania kamiennych nagrobków, krzyży przydrożnych, ale też kamieni młyńskich, kamieni do żaren, brusów, osełek itp. Najczęściej
surowiec ten wydobywano w kamieniołomach, tak jak to miało miejsce w okolicach beskidzkich Jaślisk czy na stokach Magurycza oraz Magury Wątkowskiej,
skąd czerpali kamień słynni majstrowie z Bartnego, Przegoni czy Bodaków. Natomiast kamieniarze z leżących na Pogórzu Dynowskim wsi Węglówka i Czarnorzeki wydobywali materiał do obróbki z głębokich sztolni na stokach masywu
Suchej Góry i Góry Królewskiej. Do dziś przetrwały z tego okresu imponujące
rozmiarami wykute w skale sztolnie. W większości są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Być może kiedyś na bazie oryginalnego miejscowego kamieniarstwa powstanie tam specyficzny produkt turystyczny.

Przemysł naftowy w Karpatach
Ropa naftowa to bogactwo naturalne, którego wydobycie wpisało się na trwałe w krajobraz Podkarpacia. We Lwowie w 1853 roku destylacji ropy naftowej,
jako pierwszy, dokonał Ignacy Łukasiewicz, miejski aptekarz, tam też zbudował
pierwszą lampę naftową. Lwowski szpital na Łyczakowie stał się pierwszym miejscem publicznym, które zostało oświetlone przy wykorzystaniu nowej lampy.
W 1854 roku genialny wynalazca przeniósł się do Gorlic, by pracować
w miejscach uchodzących wówczas za szczególnie roponośne. Jeszcze w tym samym roku w dzielnicy Zawodzie zbudowano pierwszą na świece uliczną lampę
naftową. W tym też czasie Łukasiewicz założył pierwszą na świecie przemysłową
kopalnię ropy naftowej w Bóbrce. Warto wspomnieć, że zdania są podzielone
i kilka miejscowości podkarpackich rywalizuje o palmę pierwszeństwa w tym
względzie, oficjalnie jednak przyznaje się ją Bóbrce, natomiast w 1857 roku
w Klęczanach zbudowano pierwszą na świecie rafinerię29.
Rozwój przemysłu wydobywczego w Galicji w II połowie XIX i na początku XX wieku stał się główną przyczyną rozwoju tej prowincji. To na ten okres
datuje się najwięcej nowych murowanych, bogatych dworów, a także kościołów
i cerkwi. Widać to do dziś, szczególnie w wioskach, w których eksploatowano
ropę i gaz. Przykładem wspaniałego dworu, a właściwie to już pałacu, są Siary.
Tamtejszy eklektyczny dwór i imponujący park krajobrazowy to dzieło Władysława Długosza – właściciela kilku spółek naftowych. Oczywiście bogaciły się
nie tylko dwory należące do przemysłowców, ale także dwory, na których dobrach lokalizowano kopalnie, zarabiając na opłatach ze sprzedaży lub dzierżawy
gruntu. Bogacili się też sami chłopi, którzy zdobywali intratną – jak na owe czasy
– i dobrze płatną pracę30.
J. Ginalski, W cieniu podkarpackich szybów. Ekspozycja w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
(Acta Scansenologica, t. 9), Sanok 2005.

29
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Beskid Niski. Przewodnik, Pruszków 2002, s. 377.
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Historia wydobycia ropy naftowej w Karpatach ma bogatą tradycję. Surowiec
ten pod nazwą olej skalny wydobywano w tym regionie już od wieków. W 1814
roku Stanisław Staszic opisał proces wydobycia „skałoleju” we wsiach Siary i Sękowa pod Gorlicami, gdzie od właściciela miejscowych dóbr Jana Wybranowskiego dzierżawiono i eksploatowano studnie ropne. Olej skalny wykorzystywano wówczas do impregnowania drewna, w tym także budynków gospodarczych
i mieszkalnych, oraz wyrobu mazi do osi kół. Domy impregnowane ropą można
jeszcze z rzadka spotkać, zwłaszcza na pogórzach, w tych wsiach, gdzie liczne
były naturalne wycieki tego surowca. Możemy je też obejrzeć w sanockim skansenie. Są to chałupy z Węglówki oraz z Ustrobnej.
Ropę, którą pozyskiwano w podkarpackich wsiach, wykorzystywano również
do wyrobu wspomnianej mazi do kół wozów. Stąd zresztą wzięło się popularne
do dziś, choć w zmienionym znaczeniu, powiedzenie „kto smaruje, ten jedzie”.
Oprócz wyrobu mazi na własny, niewielki użytek, wyrabiano też maź na sprzedaż.
Zajmowali się tym rzemieślnicy nazywani maziarzami. Przygotowaną przez siebie substancję ładowali na specjalne wozy i rozwozili na targi po miastach Galicji,
ale i Węgier, Litwy i Ukrainy. Wyruszali w podróż ze smarem na wiele miesięcy,
podobnie jak niegdyś czumacy z solą31.
Całe wioski słynęły z tego rzemiosła. Najbardziej znaną wsią maziarską były
podgorlickie Łosie. W 2005 roku, Gmina Ropa i Zjednoczenie Łemków stworzyły koncepcję projektu Szlak Maziarski Łosie – Szymbark (rys. 1).

Rys. 1. Mapa Szlaku Maziarskiego
Źródło: http://www.stowpogranicza.ropa.iap.pl (23.03.2011).
31

J. Ginalski, dz. cyt.

Robert Bańkosz, Jan Krupa

116

Polegał on na organizacji zwiedzania okolicznych atrakcji znajdujących się na
Szlaku, takich jak: zagroda maziarska w Łosiu (można tam zobaczyć: wozy, beczki, próbki ropy i mazi, dokumenty i stroje maziarzy), drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Łosiu, zabytkowe prezbiterium starej
drewnianej cerkwi pw. Wniebowzięcia Bogurodzicy w Łosiu (aktualnie kaplica
cmentarna), cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Dolinach
(przysiółek wsi Szymbark), skansen, dwór i zamek w Szymbarku oraz drewniany
kościół pw. św. Wojciecha Biskupa z XVIII wieku również w Szymbarku32.
Korzystając z przejazdu maziarskim wozem, można również zwiedzić starą kuźnię i gospodarstwo Romana Penkały w Bielance, gdzie organizowany jest
pokaz produkcji dziegciu, a także odwiedzić łyżkarza z Nowicy, wyrabiającego
drewniane łyżki na ręcznej sznurkowej tokarce. Wóz z Łosia jest również ozdobą
lokalnych uroczystości oraz świąt łemkowskich, w tym słynnej Watry w Żdyni.
Dziś wóz maziarski (a właściwie jego kopię) można obejrzeć również w skansenie w Sanoku, w sektorze przemysłu naftowego (fot. 17). Maziarze wozili ze
sobą często również terpentynę i dziegieć, które wytwarzano w górach, destylując na zimno drewno w ziemnych kopcach. Olej skalny używano także w medycynie ludowej, do zmiękczania skór, konserwacji metalowych narzędzi itp. Ropę
w okresie przedprzemysłowym pozyskiwano ze źródeł lub kopanek, zbierając
ją miotłami z końskiego włosia lub splecionej trawy z wierzchu zbiornika, gdyż
gromadziła się ona nad wodą (fot. 18). Następnie miotły te wyżymano do wiader.
Po podgrzaniu i odparowaniu ropy uzyskiwano smary.

32

Fot. 17. Wóz maziarski

Fot. 18. Borysławscy „łebacy”

(fot. Robert Bańkosz)

Źródło: R. Nater, J. Sozański,
Nafta. Ludzie i fakty, Lesko
2002.

http://www.stowpogranicza.ropa.iap.pl (27.03.2011).

Zabytki techniki w Karpatach jako transgraniczny produkt turystyczny

117

Z ropy naftowej wyrabiano również asfalt, którego niegdyś używano do
uszczelniania dachów. W Kobylance w 1852 roku Stanisław Jabłonowski założył
fabrykę, która produkowała asfalt z ropy pozyskiwanej z kopalni w Siarach.
W dobie industrialnej Podkarpacie zaroiło się od szybów naftowych (fot. 19),
kiwonów oraz budynków kopalnianych (fot. 20). Przez ponad 100 lat były one
ozdobą karpackiego krajobrazu. Tamtejsze miasta, miasteczka, a nawet wioski,
np. Grabownica, korzystały z gazu ziemnego wcześniej niż wiele miast Europy
Zachodniej. Niestety, złoża te nie okazały się wystarczająco obfite, by obdarować
swoim dobrodziejstwem również współczesnych. Dlatego też szyby i kiwony znikają powoli z lokalnego krajobrazu i trafiają do skansenów, muzeów i ekspozycji
plenerowych, służąc jako atrakcje.

Fot. 19. Urządzenia wydobywcze w Węglówce
(fot. Robert Bańkosz)

Fot. 20. Budynki kopalniane z XIX w. – Skansen w Bóbrce
Źródło: http://www.beskidniski.pl/modules (22.03.2011).

Dziś większość pamiątek po dawnym galicyjskim boomie naftowym można
zwiedzać dzięki opracowanemu przez Lokalną Organizację Turystyczną Szlakowi Naftowemu, zrealizowanemu przy współpracy partnerów z całej Galicji polskiej i ukraińskiej. Transgraniczny Szlak łączy ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główna oś wiedzie przez: Jasło
– Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor – Borysław – Drohobycz
– Lwów33. Niestety, nie obejmuje nie mniej ważnego dla historii galicyjskiej ropy
powiatu gorlickiego, który leży już w województwie małopolskim. Warto jednak
przed wyruszeniem na Szlak zwiedzić opisane wyżej podgorlickie miejscowości,
a i same Gorlice oraz zachowane jeszcze w okolicy (np. Krygu) szyby naftowe
i budynki kopalniane.
33

http://www.beskidniski.org.pl/szlaki/naftowy/pl/szlak_main_pl.htm (27.03.2011).
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W powiecie jasielskim warte zwiedzenia są: szyby naftowe i obiekty kopalniane w Harklowej, kopalnia w Osobnicy, Foluszu, Muzeum w Jaśle, kamienica,
w której mieściła się apteka Łukasiewicza, dawne urządzenia w Roztokach, Brzezówce; w samym Krośnie: szyby naftowe i urządzenia kopalniane, pomnik Ignacego Łukasiewicza, największa w Europie ekspozycja lamp naftowych w Muzeum Podkarpackim, Instytut Naftowy, Izba Pamięci w Naftomecie; w powiecie
krośnieńskim: szyby i urządzenia w Jaszczewie, Potoku, rafineria w Jedliczu,
Krościenku Wyżnym, Równem, Wietrznie, Klimkówce itd.
Szczególnie interesujące są takie miejsca, jak Węglówka, gdzie oprócz urządzeń górniczych na przycerkiewnym cmentarzu znajdują się groby Anglika Kietha
Nelsona, poszukiwacza oleju skalnego, jego córki oraz współtowarzyszy. W miejscowej szkole mieści się natomiast interesująca ekspozycja tematyczna. W podkrośnieńskim Zręcinie spoczywa ojciec galicyjskiej ropy – sam Ignacy Łukasiewicz,
którego grobowiec znajduje się na miejscowym cmentarzu. W Iwoniczu z kolei,
oprócz kopalni ropy, warto zobaczyć tajemnicze źródło „Bełkotka”, którego nazwa
związana jest z wydobywającym się wraz z wodą gazem ziemnym.
Niewątpliwie jednak najatrakcyjniejszym miejscem w rejonie Krosna jest
podbeskidzka Bóbrka, gdzie działa od lat największy Skansen Górnictwa Naftowego. Można tam zwiedzić liczne ekspozycje w nowoczesnym pawilonie,
a w szczególności znajdujące się w plenerze zabytkowe maszyny i urządzenia,
wykorzystywane niegdyś w tamtejszych kopalniach. Przedstawiona została również ewolucja wież wiertniczych, jakich przez lata używano do wydobywania
ropy. Ciekawostką muzeum jest również to, że na jego terenie istnieje nadal działająca kopalnia, a kieraty i kiwony pracują tak jak przed stuleciem. W centrum
skansenu udostępniono do zwiedzania dom, w którym zamieszkiwał Łukasiewicz, gdzie urządzona jest poświęcona mu ekspozycja34.
Z kolei w sanockim skansenie znajduje się niewielki sektor poświęcony historii przemysłu naftowego. Jest to kilkanaście interesujących eksponatów oraz
wspomniana replika wozu maziarskiego. Podsanocką ciekawostką jest odnotowany we wstępie największy w Polsce naturalny podziemny zbiornik gazu w Strachocinie, powstały po wykorzystaniu miejscowych złóż gazu. Do lat 90. używano
go w charakterze ogromnego gazowego rezerwuaru.
Warto wspomnieć przy okazji o wpływie rozwoju przemysłu naftowego
na oblicze społeczno-kulturowe galicyjskiej wsi. Przy kopalniach powstawały
całe osiedla sprowadzanych z innych stron kraju specjalistów, które wpływały
na dotychczasowy charakter wioski. Ogromne kopalnie w Mokrem i Czaszynie
spowodowały np. przypływ rzeszy społeczności polskiej do środowiska ukraińskiego, ale też ukraińskiej, wywodzącej się z rejonu Borysławia, która osiedliła
się na pograniczu łemkowsko-doliniańskim. Najlepszym przykładem jest właśnie
Mokre, które odrębną wsią stało się w związku z napływem do kopalń ludności
34

http://www.geo.uw.edu.pl/BOBRKA/index.htm (21.03.2011).
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z zewnątrz. Powstała tam szczególna kultura materialna i duchowa, wyróżniająca się wśród miejscowej kultury rdzennej społeczności ukraińskiej i polskiej
starszego pokolenia.
Do dziś jest to dostrzegalne choćby w miejscowej unikatowej gwarze. Podobne zjawiska obecne są również w Ropience czy Polanie, położonych w powiecie
bieszczadzkim. Tam jednak, z powodu powojennych wysiedleń, nie zachowała się odpowiednio duża populacja autochtonicznej społeczności. W Polanie,
a w szczególności w jej dawnym przysiółku Ostra, położonym na stokach masywu Ostrego, występuje największa w regionie koncentracja źródeł naturalnych
i odwiertowych ropy naftowej. W 1883 roku odkryte zostały tam złoża ropy. Powstała kopalnia, a przy niej duża osada robotnicza. Do Czarnej poprowadzony
został rurociąg.
Przed I i II wojną światową kolonie robotnicze tworzyły własną, szczególną
diasporę kulturową wśród rdzennych mieszkańców. W powiatach leskim i bieszczadzkim zobaczyć można kopalnie w Wańkowej, Łodynie, Brzegach Dolnych,
Dwerniku, Czernej, Zatwarnicy, a w samych Ustrzykach Dolnych – zbiorniki na
ropę naftową po nieistniejącej już rafinerii „Fanto”. Po wojnie eksploatacji nie kontynuowano, gdyż do 1951 roku Czarna należała do Związku Radzieckiego. Później wydobycie utrudniały ciężkie warunki transportowe, gdyż wyjątkowo grząskie i podmokłe doliny górskie uniemożliwiały wprowadzenie ciężkiego sprzętu.
Dawne dylowane drogi końskie były dla ciężkich ciągników i samochodów bezużyteczne. Obecnie w całej dolinie jest wiele zabezpieczonych rur odwiertowych.
Część z nich jest otwarta i wykorzystywana przez okolicznych mieszkańców. Zachowały się pozostałości dawnych urządzeń, a przede wszystkim wszechobecny
zapach ropy w środku lasu. Część z odwiertów znajduje się w prywatnym lesie,
należącym do jednego z mieszkańców wsi, który chętnie oprowadza po starej kopalni, opowiadając wiele interesujących historii z nią związanych35. Przed dwoma
laty obszar ten został włączony do nowo utworzonego Ekomuzeum w Polanie.
Dodatkowo w dolnej części doliny znajdują się źródła solankowe.
Wspomniany Szlak Naftowy nie obejmuje jednak wielu innych atrakcyjnych
miejsc na Podkarpaciu, interesujących z punktu widzenia historii polskiego górnictwa naftowego. Warta odnotowania jest także leżąca na Pogórzu Przemyskim
wieś Kuźmina, w której podczas poszukiwań ropy naftowej w latach 80. XX stulecia wykonany został najgłębszy odwiert w dziejach polskiego górnictwa naftowego, sięgający 7541 m w głąb ziemi.
Szlakiem Naftowym biegnie również przez teren historycznego wydobycia
ropy naftowej po ukraińskiej stronie Galicji. Zaraz za granicą objęto nim obiekty
i urządzenia wydobywcze w Starej Soli i Samborze. Szczególne zagęszczenie zabytkowych obiektów związanych z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego
znajduje się na terenie słynnego zagłębia borysławskiego, będącego jednym z naj35

M. Augustyn, Historia kopalni ropy naftowej Polana – Ostre, „Bieszczad” 2001, nr 8, s. 106–162.
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większych pól naftowych Galicji i Europy. Eksploatację ropy naftowej rozpoczęto w Borysławiu już na początku lat 50. XIX stulecia. W Słowniku geograficznym
Królestwa Polskiego (1880–1902) czytamy, że już w 1870 roku w Borysławiu
i okolicznych wsiach Tustaniowice, Wolanka, Mroźnica było aż 4338 szybów36.
Złoża intensywnie eksploatowały liczne prywatne przedsiębiorstwa aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy zostały one przejęte przez Związek Radziecki.
W latach 1941–1944 stanowiły bardzo cenne obok rumuńskiego Ploeszti złoża
surowców niezbędnych Niemcom do prowadzenia działań wojennych. Po wojnie
kopalnie ponownie eksploatowali Rosjanie aż do upadku Związku Radzieckiego
i powstania niepodległego państwa ukraińskiego.
Na przełomie XIX i XX stulecia borysławskie złoża przyciągały wielu inwestorów i przyczyniały się do intensywnego bogacenia się, jak też intensywnej industrializacji regionu. Surowy podkarpacki krajobraz zmienił się, a liczne
szyby sięgały aż po horyzont, dymy z kopalń, fabryk i rafinerii spowijały niebo.
Stosunkowo częste były także w owych czasach pożary. Region ten przywodzi na
myśl bardziej Górny Śląsk niż sielski pejzaż dziewiczej karpackiej przyrody.
Na przemyśle borysławskim najbardziej skorzystał sąsiedni Drohobycz. Stare, lecz zubożałe w XVII i XVIII wieku miasto przeżywało swój renesans dzięki
temu, że stało się miejscem życia i działalności właścicieli kopalń, ich zarządców,
kadry kierowniczej i inżynierskiej. Krajobraz galicyjskiego miasteczka zapełniał
się sukcesywnie efektownymi willami bogatych mieszczan. Niejako w cieniu
z jednej strony przemysłowego Borysławia, z drugiej – willowego i administracyjnego Drohobycza powstał Truskawiec – nie tylko uzdrowisko, którego notabene hitem leczniczym jest „Naftusia”, ale też miejsce spotkań i wypoczynku
wzbogaconych na borysławskiej nafcie przemysłowców.
Zagłębie borysławskie w II połowie XX wieku straciło na znaczeniu z powodu odkrycia na świecie większych i bogatszych złóż łatwiej dostępnej i tańszej
w pozyskiwaniu ropy naftowej. Pozostały jednak liczne zabytki tego imponującego niegdyś zagłębia przemysłowego, które mogłyby się stać doskonałym
miejscem destynacji turystyki kulturowej, podobnie jak ma to miejsce w wielu
europejskich krajach.
Ciekawe i godne zwiedzania miejsca związane z przemysłem wydobywczym
w Borysławiu to m.in.: Muzeum Przemysłu Naftowego, tablica upamiętniająca
postawienie pierwszego szybu naftowego, dawny Instytut Nafty i Gazu, miejsce,
na którym stał szyb o nazwie „Oil City” (szyb ten zasłynął nie tylko ogromną
wydajnością, ale też wielkim pożarem w 1908 roku, na którego ugaszenie potrzebowano aż trzech tygodni), liczne jeszcze w samym Borysławiu i jego okolicy
szyby i kiwony, wiele nadal pracujących, i szereg innych interesujących śladów
nieodległej historii. Szczególnie interesująca jest znajdująca się przy ul. Iwasiuka kopalnia ozokerytu – największe czynne miejsce wydobywania tego surowca
36
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1880–1914,
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/ (22.03.2011).

Zabytki techniki w Karpatach jako transgraniczny produkt turystyczny

121

na świecie. Warto tu wspomnieć, że galicyjskie pokłady uchodzą za największe
eksploatowane złoża tego typu na świecie. Ozokeryt znany jest też pod nazwą
wosku ziemnego, na Ukrainie również wosku górskiego. Duże ilości ozokerytu
występują w Borysławiu, Truskawcu, Staruni i Dźwiniaczu37.
Niektóre źródła informują o jego występowaniu w Dźwiniaczu, po stronie
polskiej, natomiast bezspornie niewielkie pokłady, wychodzące na powierzchnię ziemi, znajdują się w nadgranicznej polskiej miejscowości Bystre w gminie
Czarna, co stwierdzili członkowie Bieszczadzkiego Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami.
Ozokeryt jest substancją szczególnie interesującą ze względu na jego zastosowanie, zwłaszcza w medycynie. Jedna z gałęzi fizjoterapii nosi nazwę ozokerytoterapii. Dzięki wysokiej temperaturze topienia i niskiemu przewodzeniu ciepła
ozokeryt jest szeroko wykorzystywany w rehabilitacji. Używa się go przy leczeniu
artretyzmu, osteoporozy, chorób sytemu nerwowego i innych schorzeń, zwłaszcza
na Ukrainie, a w szczególności w klinikach i sanatoriach Truskawca38. W Truskawcu sprzedawany jest również ozokeryt przeznaczony do celów leczniczych
w formie okładów. Rafinowany wosk ziemny daje cerezynę, tej zaś używa się
m.in. do wyrobu świec, smarów, kremów, maści i jako materiału izolacyjnego.
Z galicyjską ropą powiązana jest także tamtejsza woda uzdrowiskowa o wiele
mówiącej nazwie „Naftusia”, która jest specjalnością nie tylko słynnego Truskawca, ale występuje również m.in. w Kropywnyku, Modrzycach i innych
miejscowościach. Najbliżej polskiej granicy jej źródła znajdują się w niewielkiej
miejscowości, niegdyś uzdrowiskowej, Rozłucz, leżącej pomiędzy Starym Samborem a Turką. Woda ta nie odznacza się szczególnie wyszukanymi walorami
smakowymi, ale ma opinię „zbawiennej” w wielu chorobach, w szczególności
układu pokarmowego, dróg moczowych, nerek itp.39

Podsumowanie
Niniejszy artykuł to próba przedstawienia różnorodności walorów antropogenicznych występujących po obu stronach Karpat – w Polsce, na Ukrainie i Słowacji. Tylko nieliczne wykorzystywane są przez przemysł turystyczny. Wiele z nich
nie jest nawet dobrze opisanych, oznakowanych, a nawet znanych w regionie.
Poza wielkimi inwestycjami, których wymaga np. kopalnia soli w Sołotwynie,
wiele z przytoczonych obiektów można zagospodarować lokalnym sumptem.
Wymaga to oczywiście świadomości wartości posiadanych eksponatów, historii
i tradycji. Doskonałym przykładem takiego lokalnego działania jest np. opisana
37
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w artykule Sołonka. Cenną inicjatywą są podejmowane działania w celu tworzenia szlaków tematycznych, takich jak wspomniany Szlak Naftowy.
Niektóre z opisanych miejsc same w sobie stanowią walor wiodący, skłaniający do przyjazdu odwiedzających, gdyż są największą lub jedną z największych
atrakcji regionu (Sołotwyno, Opalove Bane). Inne stanowią doskonałe walory
uzupełniające, czyli zapewniają pełen wrażeń pobyt, czyniąc go atrakcyjniejszym, a przez to skłaniają do jego wydłużenia lub ponownego przyjazdu. Bogaty
wachlarz atrakcji daje bowiem turyście możliwość dokonywania wyboru sposobu
spędzania wolnego czasu i pozostawia pozytywne uczucie niedosytu spowodowane tym, że nie zobaczyło się wszystkich interesujących miejsc. Co jest o wiele
lepszym zjawiskiem niż przeświadczenie, że w danym miejscu widziało się już
wszystko, co mogłoby być ciekawe.
Brak takich walorów uzupełniających jest dostrzegalny szczególnie na przykładzie polskich Bieszczadów, gdzie turysta (odnosi się to wyłącznie do przybywający tam z powodu magnesu marki Bieszczady) po kilku dniach pobytu i zobaczeniu paru najbardziej znanych miejsc zaczyna poszukiwać czegoś nowego.
Niestety, zazwyczaj niczego takiego nie znajduje. Zmniejsza się w ten sposób
prawdopodobieństwo, że powróci tam ponownie.
Obecny turysta to coraz częściej osoba nastawiona na poznawanie, odkrywanie, a może przede wszystkim przeżywanie. Dlatego też lokalne atrakcje powinny
być pokazywane w sposób ciekawy, pozwalający nie tylko zobaczyć i poznać,
ale też przeżyć – poczuć genius loci miejsca, w którym się znajduje. Oprócz popularyzacji i udostępniania miejsc i obiektów o ciekawej historii należy zatem
stwarzać turyście możliwość uczestniczenia w opowiadanej historii.
Wspaniale dawało się to odczuć w klimacie Dubnika – namiastki górniczej
osady, gdzie wejście w otchłań kopalni opalu było szczególnego rodzaju misterium, które wymaga odpowiedniego przygotowania. Należało przejść przez las,
by dostać się do górniczej osady, gdzie otrzymywało się kask, odzież ochronną,
lampy karbidowe i po krótkim instruktażu podążało w głąb góry. Można było
również uczestniczyć w poszukiwaniu niewielkich opali w okolicznym strumieniu, a znaleziony „skarb” zabrać ze sobą do domu. Osoba, która powracała z tego
miejsca, czuła się kimś wybranym, wtajemniczonym, dopuszczonym do czegoś
wyjątkowego i niecodziennego.
Podobne atrakcje, na mniejszą skalę, mogłyby towarzyszyć takim miejscom,
jak: dawna kopalnia ropy w Polanie, warzelnie soli, sztolnie kamieniarskie i organizowane w ich otoczeniu pokazy tematyczne.
Oczywiście dzieje techniki w Karpatach to nie tylko przemysł wydobywczy,
lecz również szereg innych, zasygnalizowanych we wstępie tematów, których nie
podobna opisać na kartach tak „szczupłego” artykułu. Natomiast każde z tych
miejsc, w których odbywały się interesujące wydarzenia w przeszłości i pozostały po nich jakieś ślady, nadają się doskonale do zagospodarowania w przemyśle
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turystycznym, przeżywają w ten sposób swą drugą młodość już nie dzięki miejscowemu wydobyciu lub produkcji, lecz odwiedzającym je turystom.
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Abstract
Technical monuments in the Carpathians
as a cross-border tourist product
The purpose of the study was to present the industrial cultural heritage of
the Carpathians on the Polish-Slovak-Ukrainian border, with particular emphasis
on the historic iron mines, salt mines, mining shafts of oil and gas, and narrow-gauge railway. The study shows technical monuments and military facilities
from the period of the First and the Second World War, such as: the Fortress of
Przemyśl, the Molotov Line and the Arpad Line. Many of these military facilities
and technical equipment are monuments of high historical and museum value,
less frequently encountered in European museums. They may constitute an attractive tourist product within the thematic tourism to a wide audience, and also can
become a part of the region’s promotion. The study was based on observations of
the authors in the field, own experience, community interview, and review of the
available source materials: Polish, Ukrainian and Slovak.
e-mail: ihor@wp.pl
jkrupa@wsiz.rzeszow.pl

Brigita Žuromskaitė
Uniwersytet im. M. Romera w Wilnie

Dawne rzemiosła ludowe w rozwoju
turystyki kulturowej na Litwie
Wstęp
Dawne rzemiosła ludowe są ważną częścią dziedzictwa kulturowego Litwy
oraz nieodłącznym elementem jej historii. W ostatnich latach zaczęto im poświęcać coraz więcej uwagi nie tylko w badaniach naukowych, ale i na szczeblu państwowym. Także specjaliści od turystyki poszukują najatrakcyjniejszych form,
za pośrednictwem których można ten produkt przekazać turystom, szczególnie
zagranicznym. Jak wskazuje analiza dawnych rzemiosł, wiele z nich jest już z powodzeniem wykorzystywanych do rozwoju turystyki kulturowej w poszczególnych regionach etnograficznych Litwy (rys. 1) (powstające szlaki turystyczne,
specjalistyczne wystawy w muzeach regionalnych).
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie stosowanych oraz poszukiwania nowych form wykorzystywania dawnych rzemiosł ludowych do rozwoju turystyki
kulturowej na Litwie. Do osiągnięcia zamierzonego celu posłużyła analiza artykułów naukowych z tego zakresu. Analizowano dokumenty dotyczące sytuacji
dawnych rzemiosł ludowych Litwy (listy historycznych rzemiosł, kryteria autentyczności, ustawy dotyczące prób zachowania ich dla przyszłych pokoleń). Analizie zostały również poddane istniejące szlaki turystyczne związane z dawnymi
rzemiosłami oraz inne sposoby popularyzacji ich wśród turystów. Przestudiowano także badania dotyczące istniejącej sytuacji dawnych rzemiosł na Litwie.
Należy podkreślić, że obecnie dawne rzemiosła można najczęściej zobaczyć
i spróbować w nich własnych sił na kiermaszach, jarmarkach oraz w muzeach,
także podczas imprez regionalnych. Natomiast bardziej zainteresowani turyści
mogą odwiedzić wsie etnograficzne lub poszczególnych rzemieślników. Sposób
prezentowania dawnych rzemiosł podczas imprez nie wzbudza zainteresowania
odwiedzających i turystów. Istnieje zagrożenie, że od lat istniejąca i niezmieniająca się atrakcja turystyczna może stracić na popularności. Jest to jeden z powodów
skłaniających do poszukiwania nowych form popularyzacji dawnych rzemiosł
ludowych oraz wykorzystywania ich do zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowej na Litwie.
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Rys. 1. Regiony etnograficzne Litwy
Źródło: http://forumas.ktu.lt/pagr.php?metai=2009 (08.2010).

Dawne rzemiosła Litwy
Rzemiosła dzieli się na: rzemiosła mieszczańskie, rzemiosła dworskie, rzemiosła wiejskie, rzemiosła dawnych Bałtów (wskrzesza się historię dawnych ludów, które zamieszkiwały obecne terytorium Litwy). Obecnie na Liwie najwięcej uwagi poświęca się popularyzacji rzemiosł mieszczańskich i wiejskich oraz
dawnych Bałtów.
Warto bliżej zaznajomić się z rzemiosłami ludowymi, które od wieków były
uprawiane na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Należy wymienić
następujące z nich: kowalstwo, wikliniarstwo, tkactwo (fot. 1), kuśnierstwo,
rzeźbiarstwo w drewnie, garncarstwo, brukarstwo, wiązanie palm, jubilerstwo
(z bursztynu, miedzi), produkcja instrumentów muzycznych.

Dėl tradicinių Lietuvos amatų ir verslų apibūdinimo ir sąrašo. Etninės kultūros globos tarybos kviestinio
eksperto V. Mikailionio išvados ir pasiūlymai, 2004, http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7034&p_
d=40873&p_k=1, (08. 2010).
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Fot. 1. Tkactwo
Źródło: http://www.zum.lt/img/news/org_news_image_7272-1859.jpg (sierpień 2010).

W popularyzacji dawnych rzemiosł ludowych powinno się uwzględnić podział etnograficzny Litwy. Uwarunkowanie geograficzne miało wpływ na ich
uprawianie.
Tab. 1. Rozpowszechnienie rzemiosł według regionów etnograficznych
Auksztota

Dzukija

Suduwa

Żmudź

Mała Litwa

Tkactwo

Ceramika

Plecionkarstwo

Kowalstwo

Rybołówstwo

Drzeworytnictwo

Krzyże

Tkactwo

Drzeworytnictwo
(fot. 3)

Wyszywanie

Plecionkarstwo

Ceramika

Ceramika

Źródło: „Dėl tradicinių Lietuvos amatų ir verslų apibūdinimo ir sąrađo. Etninės kultūros globos
tarybos kviestinio eksperto V. Mikailionio išvados ir pasiūlymai, 2004, http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7034&p_d=40873&p_k=1, (08. 2010).

W tabeli została ukazana nieliczna grupa rzemiosł uprawianych przez mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obecnie biorą one udział w turystyce
kulturowej w różnym stopniu. Powodów jest wiele, to nie tylko brak rzemieślników
mogących wykonywać dany zawód, ale także brak udokumentowanej historii.
Warto podkreślić, że najwięcej wiemy o rzemiosłach uprawianych w miastach
ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Istnieje wiele źródeł historycznych
o funkcjonowaniu cechów, także o działalności gildii. Także wiele informacji zachowało się o rzemieślnikach, ich pracy oraz zdobywaniu odpowiednich kompetencji, ich życiu codziennym. Ogromny potencjał kryje się w popularyzowaniu
dawnych rzemiosł właśnie poprzez życie codzienne rzemieślników, rekonstrukcje
zwykłego dnia przykładowego średniowiecznego miasta.
Jednak w popularyzacji dawnych rzemiosł nie mniej uwagi należy poświęcać rzemiosłom uprawianym we wsiach litewskich. Także o codzienności wsi
litewskiej pozostało wiele interesujących informacji historycznych, które z powodzeniem można wykorzystać do rozwoju turystyki kulturowej w poszczegól-
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nych miejscowościach Litwy. Obecnie z dawnymi rzemiosłami Litwy najbliżej
można się zapoznać w etnograficznych wsiach (na szczególną uwagę zasługują
te założone w wiekach XVI–XVII, które znajdują się w Auksztocie, Dzukiji i na
Żmudzi), muzeach państwowych oraz regionalnych. Jednak w wielu wypadkach
wiadomości o dawnych rzemiosłach Litwy przekazywane są w mało atrakcyjny sposób – poprzez „suche” ekspozycje muzealne. Tworząc ekspozycje, warto
sięgnąć po badania naukowe, które wskazują, że z historią najlepiej zapoznawać
się w „żywy” sposób. Także przez „żywą” historię młodzież najlepiej uczy się
zawiłości przeszłości swojej ojczyzny. Również możliwość „dotknięcia” przeszłości historycznej daje turystom najwięcej pozytywnych wrażeń. Właśnie z tego powodu należy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje rekonstrukcja
historyczna. Powstawanie skansenów w etnograficznych regionach Litwy również pozytywnie przyczyniłoby się do popularyzacji ich wśród szerszej grupy
zainteresowanych.
Nie można pominąć jeszcze jednego rodzaju rzemiosł uprawianych na Litwie, a mianowicie dworskich. Właśnie w dworach byli najczęściej zatrudniani najlepsi i najzdolniejsi rzemieślnicy. Również o nich pozostało wiele źródeł
historycznych, umożliwiających zrekonstruowanie ich ówczesnego dnia pracy.
Obecnie na Litwie działa klub „Dworskie Rzemiosła”, a jego członkowie organizują edukacyjne imprezy, podczas których pokazują dawne rzemiosła uprawiane
na dworach magnackich i szlacheckich. Tu należy wyróżnić następujące zawody:
introligatorstwo, szewstwo, krawiectwo, garncarstwo, kaflarstwo, jubilerstwo.
Jednak jak wskazuje analiza, takich imprez organizuje się najmniej. Uwidacznia
się tu jeszcze jeden aktualny problem, a mianowicie niewystarczająca reklama
takich przedsięwzięć. Obecnie stosowana trafia do niewielkiej grupy możliwych
odbiorców. Należy zaznaczyć, że tkwi w tym niemały potencjał możliwości, bo
większość ludzi chętnie zapoznaje się ze stylem życia osób bogatych oraz znanych. Także życie dworów magnackich i szlacheckich jest nadal popularne wśród
turystów. Właśnie dlatego dawne rzemiosła dworskie są dodatkową atrakcją turystyczną, którą należy wykorzystać w rekonstruowanych posiadłościach magnackich i szlacheckich.
Jednak jak wskazuje praktyka, nie wszystkim rzemiosłom poświęca się wystarczająco dużo uwagi. Na przykład kowalstwo jest popularne nie tylko wśród
osób starszych, także młodzież chętnie uczy się tego rzemiosła. Także ten zawód jest stałym atrybutem imprez etnograficznych oraz wszelkiego rodzaju kiermaszów. Wiele dawnych rzemiosł powoli odchodzi w zapomnienie, zanika, nie
mając następców i pasjonatów. Warto wspomnieć o następujących najbardziej
zagrożonych rzemiosłach: rymarstwo, szycie kostiumów ludowych, produkcja


Więcej informacji na stronie internetowej klubu: http://dvaromeistrai.puslapiai.lt/index.php/lt/amatai
(08.2010).
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wełny i filcu, przędzenie, wyrób poszczególnych urządzeń do pracy (np. kołowrotków, maszyn tkackich), wyrób niektórych instrumentów muzycznych.
Szczególnie zagrożone jest obecnie rymarstwo, bo pozostał tylko jeden majster uprawiający to rzemiosło. Niestety, małe zainteresowanie tym istniejącym od
wieków na terytorium Litwy rzemiosłem powoduje, że nie znajduje ono adeptów
wśród młodych ludzi. Jeszcze jednym problemem, który wpływa na zanikanie
tego rzemiosła, jest to, że w gospodarstwach wiejskich jest coraz mniej koni.
Podobny problem uwidacznia się w produkcji wełny. Z każdym rokiem w gospodarstwach hoduje się coraz mniej owiec, co niekorzystnie wpływa na produkcję
filcu, przędzenie (kołowrotek powoli staje się elementem dekoracyjnym aniżeli
urządzeniem służącym do pracy).
W ostatnich latach zachodzą istotne zmiany oraz wzrasta zainteresowanie
ludzi dawnymi rzemiosłami ludowymi, także produkcja zyskuje coraz więcej
odbiorców. Wzrasta też ilość wykorzystywanej reklamy oraz środków promocji
dawnych rzemiosł oraz ich produkcji. W artykule warto wspomnieć o jednej ze
stron internetowych dotyczących promocji dawnych rzemiosł oraz czynnych rzemieślników. Na wspomnianej witrynie możemy się zapoznać z sytuacją dawnych
rzemiosł na Litwie. Zgromadzona na niej baza danych umożliwia sprawdzenie,
w jakim regionie etnograficznym jakie rzemiosła (produkty) są najpopularniejsze
oraz uzyskanie kontaktów do rzemieślników i zapoznanie się z ich ofertą. Jest to
świetny sposób na odnalezienie potrzebnej informacji dla ludzi zainteresowanych
konkretną produkcją. To również pewny rodzaj reklamy dla samych rzemieślników zainteresowanych sprzedażą swoich wyrobów. Należy jednak odnotować, że
strona ta jest jedynie w języku litewskim, co w znaczny sposób ogranicza liczbę
jej odbiorców oraz potencjalnych klientów lokalnych rzemieślników.
Jak widzimy, na Litwie podejmowane są znaczne kroki w celu zachowania
dawnych rzemiosł, nie tylko w odniesieniu do stylu produkcji, ale również autentyczności składników. Warto odnotować, że w 2001 roku krzyże litewskie (fot. 2)
zostały umieszczone na liście UNESCO.


Kaimo turizmo ir amatų plėtros kaimo gyvenamosiose vietovėse 2007–2013 m. programai parengti,
2007, s. 49, http://www.tourism.lt/upload/Kaimo_TPP-galutinis_spausdinti.doc (08.2010).


Tamże, s. 50.

W skrócie można powiedzieć, że krzyże są to pewnego rodzaju budowle, które łączą elementy architektury, rzeźby, kowalstwa, w poszczególnych wypadkach, i prymitywne elementy malarstwa ludowego. Są
one nieodłącznym elementem krajobrazu Litwy. Obecnie najciekawsze okazy możemy zobaczyć w muzeach, choć jeszcze wiele zachowało się przy starach domach lub cmentarzach. Nieraz w ich symbolice
pojawiają się nie tylko elementy chrześcijańskie, ale również oznaki pogaństwa oraz światopoglądu dawnych Bałtów. Zob. http://www.travel.lt/turizmas/selectPage.do?docLocator=DB7539B55DB811DBAE2
C746164617373&inlanguage=pl (08.2010).
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Fot. 2. Krzyże litewskie
Źródło: http://lietuviu-bendruomene.org/zinios/?tag=religious-art (08.2010).

Jeszcze jeden, nie mniej ważny, powód popularyzacji dawnych rzemiosł to
ich ścisła więź ze wsią litewską. Może ten czynnik powoduje, że obecnie wskrzeszanie dawnych rzemiosł na Litwie najczęściej rozumiane jest poprzez rozwój
turystyki wiejskiej.

Wymagania stawiane tradycyjnym rzemiosłom
Obecnie wiele uwagi poświęca się ustawodawstwu dotyczącemu tradycyjnych rzemiosł Litwy. Istnieje potrzeba ustalenia kryteriów ich autentyczności
oraz sposobów ochrony. Należy odnotować, że pozytywny wpływ na rozwój
i zachowanie rzemiosł ludowych (tradycyjnych) miały państwowe programy:
„Długotrwałe zachowanie wsi etnograficznych” („Etnografinių kaimų ilgalaikio išlikimo programa”) oraz „Rozwój etnicznej kultury” („Etninės kultūros
plėtros programa”), których głównym celem stało się zachowanie tradycyjnych
rzemiosł. Warto wspomnieć o jeszcze jednym dokumencie dotyczącym zachowania i ochrony rzemiosł. W 2004 roku została zatwierdzona lista tradycyjnych
rzemiosł litewskich. W ten sposób zostały stworzone warunki do ich ochrony
oraz poszukiwania nowych możliwości popularyzacji. W 2007 roku zaś została
uchwalona ustawa dotycząca ochrony produktów dziedzictwa oraz ich produkcji. Należy również zauważyć, że w ustawie o produktach narodowego dziedzictwa z 2008 roku zostało wyróżnionych 65 historycznych zawodów, które od
wieków były kultywowane na terytorium Litwy. Nie mniej ważne są ustawy

Obecnie słowa „dawne”, „tradycyjne”, „historyczne” w odniesieniu do rzemiosła stosowane są jako
synonimy.

V. Atkočiūnienė, A. Aleksandravičius, D. Albrektaitė, Tradicinių amatų situacija Lietuvoje ir jų plėtros
galimybės, „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai” 2008, nr 12(1), s. 25.


Tamże.

Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo, 2008, http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378435&p_query=tautinio%20paveldo%20produkt
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dotyczące nauczania tradycyjnych zawodów litewskich, a także tworzenie centrów dawnych rzemiosł10.
Ustalenie kryteriów autentyczności (rys. 2) ułatwiło rzemieślnikom produkcję
oraz organizowanie swej pracy. Poniżej zostały podane główne kryteria, którymi
powinni się kierować kultywatorzy dawnych rzemiosł.

Historyczne
uzasadnienie
Kryteria
autentyczności

Pochodzenie
(rozpowszechnienie)

Metody
produkcji,
technologia

- rzemiosło przechodzące z pokolenia na
pokolenie,
- rzemiosło istnieje ponad 100 lat.

- rzemiosło istniało na całym terytorium
Litwy lub poszczególnych regionach,
- gdy poszczególne rzemiosło istnieje
w danym regionie, ono powinno być znane
na terytorium całej Litwy.
- produkcja powstaje ręcznie,
wykorzystywane są dawne technologie,
tradycyjne surowce,
- zachowanie unikatowości produktów
(surowce, przepis, sposób produkcji),
- tradycyjna usługa należy do etnicznej
kultury Litwy.

Rys. 2. Kryteria autentyczności rzemiosł ludowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://erpi.lt/erpi/content1.
php?lg=LT&mid=36&cid=26 (08.2010).

Podsumowując, możemy stwierdzić, że tradycyjne (ludowe) rzemiosło to
z pokolenia na pokolenie przekazywana działalność, do wykonywania której potrzeba także specyficznych zdolności. Najczęściej w produkcji wykorzystywana jest ręczna praca, wiele uwagi poświęca się również urządzeniom (powinny
być one podobnej konstrukcji do tej, którą wykorzystywali dawni rzemieślnicy).
W produkcji korzysta się z materiałów pochodzących z danego regionu oraz wyrabianych przez miejscowych mieszkańców11. Zgodnie z powyżej wymienionymi
ustawami nie mniej ważne jest kryterium regionalne12. W ostatnich latach podejmowane są próby zachowania dawnych rzemiosł ludowych oraz poszukiwane
sposoby ich popularyzowania, szczególnie wśród młodych ludzi.
%F8&p_tr2=2 (08.2010).
10
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra” įgyvendinimo planavimo būdu Tradicinių amatų
centrų sąrašo tvirtinimo, 2010, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366851&p_
query=&p_tr2= (08.2010).
11

Kaimo turizmo..., s. 4–5.

12

Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos...
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Rzemieślnicy jako atrakcja turystyczna regionu
Ważne są nie tylko dawne rzemiosła Litwy, ale również rzemieślnicy (rys. 3).
W tworzeniu szlaków dotyczących dawnych rzemiosł właśnie oni mogą się stać
dodatkową, ale nie mniej ciekawą atrakcją turystyczną. Warto sięgnąć po trochę statystyki: w 2009 roku na Litwie było więcej niż 400 produktów dziedzictwa narodowego, produkowało je ponad 90 atestowanych rzemieślników oraz
20 majstrów tradycyjnych rzemiosł, obecnie działa tam ponad 1500 rzemieślników13. Lista ta jest ciągle uzupełniana o nowe osoby14. Jednak aby dołączyć do
grona rzemieślników, którzy wyrabiają tradycyjne produkty, należy mieć odpowiednie kwalifikacje oraz posiadać certyfikat zezwalający na uprawianie danego
rzemiosła15.
Rzemieślników, których obecnie możemy oglądać na wszelkiego rodzajów
imprezach, warsztatach artystycznych oraz w galeriach, A. Aleksandravičius klasyfikuje w następujący sposób: rzemieślnicy-przedsiębiorcy → produkujący produkty dla zagranicznych odbiorców, rzemieślnicy-kultywatorzy dawnych tradycji
→ tworzący produkty w poszczególnych regionach, a także czerpiący informacje ze źródeł historycznych, rzemieślnicy-twórcy → stosując dawną technologię,
produkują modernizowane produkty, rzemieślnicy mieszkający we wsiach →
przejęli od swych przodków dawne technologie (produkty wiejskie bez modernizacji technologii), rzemieślnicy masowej produkcji → produkują przedmioty
wyłącznie na sprzedaż, artyści16.

http://www.savasukis.lt/naujienos/201-tautinis-paveldas-uzima-vis-tvirtesnes-pozicijas.htm
(08.2010).

13

14
Następujące ustawy: Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Sertifikuotų
tradicinių gaminių sąrašo patvirtinimo” pakeitimo; Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo
Nr. 3D-562 „Dėl Sertifikuotų tradicinių gaminių sąrašo patvirtinimo” papildymo.

Więcej na ten temat w ustawie: Dėl tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų,
tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių patvirtinimo, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321634&p_query=Tautinio%20paveld
o%20produkt%F8&p_tr2=2 (08.2010).
15

A. Aleksandravičius, F. Klupšas, Tradicinių amatų išsaugojimo ir jų plėtros svarba kaimo darniam
vystimuisi, „Mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai” 2009, nr 19(4), http://baitas.
lzuu.lt/~mazylis/julram/19a/6.pdf (08.2010).

16

Dawne rzemiosła ludowe w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie

Rzemiosła wiejskie

Rzemiosła kobiece

Rzemieślnicy miejscy

Przedsiębiorstwa miejskie

133

Bednarz
Szklarz
Stolarz
Cieśla
Kołodziej
Kowal
Młynarz
Zdun
Pszczelarz
Plecionkarz
Tkaczki
Prządki
Garncarz
Garbarz
Kuśnierz
Rolownik
Rymarz
Szewc
Krawiec
Zegarmistrz
Fryzjer
Fotograf

Rys. 3. Podział rzemieślników
Źródło: opracowanie własne.

Obecnie najwięcej rzemieślników kultywujących dawne rzemiosła ludowe
jest w Kownie, Kłajpedzie oraz Wilnie17. Także należy odnotować, że większość
z nich produkuje wyroby tekstylne (szczególnie popularne są produkty ze lnu)
oraz z drewna. Wielu specjalizuje się w produkcji biżuterii, szczególną popularnością wśród turystów cieszą się wyroby miedziane i bursztynowe. Dużo produkuje się też ceramiki. Warto odnotować wyroby skórzane oraz kowalskie, które
także cieszą się popularnością wśród turystów18.
Należy także wyróżnić główne problemy, z którymi najczęściej spotykają
się rzemieślnicy. Jednym z nich jest to, że w obecnej sytuacji na rynku zostaje
coraz mniej przestrzeni zarówno dla dawnych rzemiosł, jak i ich produkcji, bo
nie są stworzone odpowiednie warunki do konkurencji oraz ich działalności.
Większość rzemieślników jest już w starszym wieku i z trudem dostosowują
się do zmieniających się warunków. Rzemieślnikom brakuje także znajomości
podstaw marketingowych, posiadają niewystarczające kompetencje do rozwoju
swego biznesu. Jest to największy problem, który nie pozwala na odpowiednie
wykorzystanie środków z UE19. Należy również podkreślić, że produkcja ta17

V. Atkočiūnienė, A. Aleksandravičius, D. Albrektaitė, dz. cyt., s. 27.

18

Tamże, s. 28.

19

A. Aleksandravičius, F. Klupšas, dz. cyt.
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kich przedmiotów jest zajęciem bardzo pracochłonnym oraz wymaga niemałych
kosztów produkcji20.
W latach 2000–2008 zaszły znaczne zmiany w rozwoju i wskrzeszaniu
dawnych rzemiosł. Wpływ na to miała zmiana bazy prawniczej oraz pomoc
finansowa. Nie mniejsze znaczenie miały zmieniające się gusta konsumentów21.
Jednak nadal wynikają problemy zarówno z ustawodawstwem (np.: miód pitny
może produkować tylko jedna firma, nie ma możliwości produkcji z konopi,
bo jej hodowla na Litwie jest zakazana)22, jak i z organizacją pracy. Nieraz rzemieślnicy natrafiają na trudności z nabyciem potrzebnych surowców do wyrobu
produktów dziedzictwa kulturowego (tkaczkom trudno nabyć odpowiednie nitki). Nie mniejszy wpływ mają wzrastające ceny surowców i nie zawsze odpowiednia ich jakość23.
Jednak pomimo powyżej wspomnianych problemów ostatnio powstaje coraz więcej warsztatów artystycznych oraz galerii (bursztynu), w których klienci mają możliwość nie tylko zapoznać się historią poszczególnego rzemiosła
oraz jego produktów, ale również brać aktywny udział w ich produkcji. Obecnie
warsztaty artystyczne organizują lekcje dla wszystkich chętnych, którzy chcą
się zapoznać ze specyfiką wyrobu poszczególnych produktów dziedzictwa kulturowego Litwy.

Turystyka etnograficzna
W poszukiwaniu nowych możliwości popularyzacji dawnych rzemiosł ludowych i dostosowania ich do rozwoju turystyki kulturowej należy uwzględnić też
motywy turystów odwiedzających dany kraj lub region etnograficzny.
Obecnie w literaturze naukowej możemy się zapoznać z podziałami turystyki kulturowej, w których nieraz wyodrębnia się turystykę etnograficzną (lit. etnografinis turizmas, ang. ethnographic tourism). Warto podkreślić, że powyżej
wspomniany rodzaj turystyki opiera się na zasadzie „4H”: habitat (środowisko
zamieszkania), heritage (dziedzictwo), history (historia) oraz handicrafts (rękodzieło). Jak podkreśla J. Mokras-Grabowska, „turystyka etnograficzna polega zatem na poznawaniu i eksplorowaniu miejsc zamieszkiwanych przez różne
grupy etniczne i zaznajamianiu się z ich żywą kulturą – zwyczajami, obrzędami,
rzemiosłem itp.”24. Rozwój turystyki etnograficznej stwarza dobre warunki do
A. Aleksandravičius, V. Atkočiūnienė, A. Raupelienė, Tautinio paveldo produktų išsaugojimo ir
plėtros svarba kaimo darniai plėtrai, „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos” 2008, nr 2(11),
s. 232–233.

20

21

A. Aleksandravičius, F. Klupšas, dz. cyt.

B. Žulys, Ar Lietuvoje nenyksta amatai?, „XXI amžius” 22 lutego 2006, nr 15(1415), http://www.
xxiamzius.lt/numeriai/2006/02/22/rink_01.html (08.2010).
22

23

Kaimo turizmo..., s. 52–53.

J. Mokras-Grabowska, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 1, s. 14.

24
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popularyzacji dawnych rzemiosł, a także zdobywania nowych odbiorców dla
produkcji rzemieślników25. Turystyka etnograficzna umożliwia również poznanie
i przeżywanie kultury wsi. To jest szczególnie ważne w wypadku Litwy, bo we
wsiach zachowało się wiele archaicznych obyczajów oraz dawnych tradycji.
Szczególną uwagę należy poświęcić turystom kulturowym zainteresowanym
etnografią. Należy wyodrębnić następujące czynności turystów etnograficznych:
wypoczywają na wsi, przez jakiś czas mają okazję zapoznać się z pracą wykonywaną przez mieszkańców wsi, poznają tradycje, rzemiosła, folklor, zapoznają się
z życiem wsi oraz jej kulturą26. Także warto wspomnieć, że do zasadniczych form
turystyki etnograficznej możemy zaliczyć: wyjazdy do skansenów, poznawanie
zwyczajów, uczestnictwo w formach życia społeczności wiejskiej27.
Na Litwie możliwe jest połączenie dwóch rodzajów turystyki: wiejskiej i etnograficznej. Wynikają z tego korzyści dla każdego z nich, bo turysta przybywający na wieś ma możliwość nie tylko wypocząć z dala od miasta, ale także
odpoczywać aktywnie, poznając zarówno przeszłość odwiedzanej miejscowości, jak i codzienność dawnych mieszkańców wsi. Można odwiedzać nieopodal
mieszkających rzemieślników, aby turyści mieli możliwość zobaczyć proces produkcji oraz nabyć ich produkty. Może to być szczególnie ciekawy produkt dla
obcokrajowców, którzy nie chcą tandetnych pamiątek, lecz jakościowych rzeczy
upamiętniających dziedzictwo kulturowe odwiedzanych regionów.

Wykorzystywanie dawnych rzemiosł ludowych
w rozwoju turystyki kulturowej

Jeden z powszechniej stosowanych sposobów popularyzacji dawnych rzemiosł na Litwie to wszelkiego rodzaju jarmarki oraz targi. Na wileńskich Kaziukach z każdym rokiem rzemieślnicy zachwycają swoją produkcją. Podobnych,
tylko o mniejszych zakresie, imprez odbywa się coraz więcej i nie tylko w wielkich miastach Litwy. Jednak tego rodzaju imprezy odbywają się sporadycznie,
a wielki wpływ na nich organizację ma sezonowość. Ich organizatorzy odnotowują jeszcze jeden problem: coraz trudniej odnaleźć rzemieślników kultywujących
mniej popularne rzemiosła.
Jak zostało powyżej wspomniane, kiermasze są najpopularniejszym sposobem na wykorzystanie dawnych rzemiosł do rozwoju turystyki kulturowej. Także
na Litwie istnieje pokaźny potencjał do wykorzystania. W źródłach historycznych
zachowało się wiele informacji o imprezach odbywających się w miastach WielA. Aleksandravičius, Etnografinis turizmas – etninės kultūros plėtros priemonė, „Kultūros aktualijos”
2004, nr 1(36), s. 20.

25

26

Tamże, s. 19.

C.A. Nowek, Rozpoznawanie polskich markowych produktów turystycznych, Radom 2006, s. 26,
http://www.zspolice.pl/nasza_szkola/akty_prawne/informatory_zawodowe/technik_obslugi_turystycznej/technik.obslugi.turystycznej_341[05]_z1.02_u.pdf (08.2010).
27
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kiego Księstwa Litewskiego. Współcześnie został wskrzeszony kiermasz św. Bartłomieja, mający dawne tradycje oraz będący częścią historii Wilna. W tym roku
był on organizowany już drugi raz, aby upamiętnić historię wileńskich cechów
i rzemiosł. Należy podtrzymywać takie projekty oraz wykorzystywać przykłady
dobrej praktyki, ożywiając miasta litewskie.
Organizując tego typu imprezy, należy pamiętać również o odbiorcy: kogo ma
zainteresować nasz produkt – turystę masowego czy kulturowego? Trzeba dbać
o to, aby tworzyć jakościowe produkty, powinno się więc uwzględniać następujące kryteria: tradycja (odbywałby się nie krócej niż przez 70 lat), odzwierciedlenie
historii danego regionu, wyjątkowość (wyróżniałaby się spośród innych imprez
o podobnym charakterze), sprzedaż wyrobów autentycznych (ciekawe produkty,
które zainteresowałyby nie tylko turystę masowego, ale i kulturowego), element
sakralności (jako że większość tego typu imprez była organizowana z okazji uroczystości świętych lub patronów), zachowanie ciągłości tradycji, zachowanie duchowo-kulturowego akcentu kiermaszu28.
Jeszcze jeden sposób wykorzystywania dawnych rzemiosł do rozwoju turystyki kulturowej to organizowanie festiwali. W ostatnich latach organizuje się
coraz więcej imprez tematycznych oraz świąt regionalnych, podczas których wykorzystywane są elementy przeszłości historycznej. Jak wskazują statystyki, najpopularniejsze są imprezy, w których pojawiają się elementy „żywej historii”.
Warto zaprezentować chociaż nieliczną grupę imprez, podczas których rzemieślnicy kultywujący dawne rzemiosła są ich nieodłącznym elementem:
• projekt Szawlach „Dni dawnych rzemiosł w můynie Žaliūkų” – impreza organizowana od 1999 roku, trwa pięć dni. Każdego roku uczestniczy w niej około
5000 turystów;
• Muzeum Bytu Ludowego w Rumszyszkach (warto odnotować, że jest to
jedyny skansen na Litwie) od 1991 roku organizuje „Dni rzemiosł”. Istnieją tam
odpowiednie warunki do organizowania tego typu imprez;
• festiwal eksperymentalnej archeologii w Kernowie „Dni żywej archeologii w Kernowie”, który trwa trzy dni. Jest to jedna z najpopularniejszych imprez
o podobnej tematyce;
• „Dni dawnych rzemiosł” w Trokach (Wielki Książę Litewski Aleksander 23
sierpnia 1495 roku nadał złotnikom pierwszy przywilej oraz status cechu), które
odbywają się od 2005 roku. Festiwal trwa dwa dni. Impreza organizowana jest na
wzór życia mieszczan i rzemieślników z XIV–XVI wieku29;

Tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo, 2010, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
l?p_id=366851&p_query=&p_tr2= (08.2010).
28

B. Žuromskaitė, Przestrzeń historyczna w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie (turystyka historyczna),
„Turystyka Kulturowa” 2009, nr 7, s. 9–10, http://www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=9&txt=1
(08.2010).
29
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• „Dni dawnych rzemiosł” w Nerindze. Tu na szczególną uwagę zasługują następujące rzemiosła: obróbka bursztynu, rybołówstwo oraz produkcja dań
rybnych.
Wielkim zainteresowaniem wśród turystów cieszy się możliwość próbowania swych sił w dawnych rzemiosłach i własnoręcznego produkowania pamiątkowych rzeczy. Warto organizować więcej wszelkiego rodzaju seminariów, szkółek, podczas których zainteresowani mogliby uczyć się tradycyjnych rzemiosł.
Przykładowo takie zajęcia odbywają się już od ponad 10 lat w Dzukijskim Parku
Narodowym (w Muzeum Dawnego Pszczelarstwa). Cały tydzień chętni mogą się
uczyć plecionkarstwa (z kory, słomy)30. Są to jednak przedsięwzięcia o bardziej
lokalnym zakresie. Turysta powinien już mieć pewne rozpoznanie w temacie, aby
dotrzeć na tego typu imprezę. Należy zatem wykorzystywać skuteczniejsze środki
reklamy, aby mogli w nich brać udział nie tylko mieszkańcy, ale i turyści z innych
regionów Litwy oraz goście zagraniczni. Również nie można zapomnieć o udoskonalaniu i odnawianiu stworzonego produktu turystycznego.

Analiza tras turystycznych
dotyczących dawnych ludowych rzemiosł

Odpowiednio stworzone szlaki dotyczące dawnych rzemiosł ludowych Litwy mogą się stać atrakcją turystyczną. Historia rzemieślników, ich praca, narzędzia oraz styl życia są nie mniej interesujące dla ludzi niemających z tym
styczności w swej codzienności. Szczególnie należy tego rodzaju szlaki wykorzystać wśród turystów zagranicznych, których tradycje, kultura bardzo różnią
się od litewskich.
Warto wspomnieć o obecnie istniejących szlakach, których głównym celem
stała się popularyzacja dawnych rzemiosł. We wschodniej Auksztocie biegnie
dwudniowy samochodowy szlak (129 km) dla turystów kulturowych. Działa on
nie w czasie sezonu turystycznego, ale w okresie zimowym. Obejmuje następujące miejscowości: Ignalina, Utena, Świenciany, Zarasai. W najbliższym czasie do
szlaku będzie dodany Wisaginas. Podczas pierwszego dnia turyści zwiedzają muzeum krajoznawstwa w Utenie, gdzie mogą się zapoznać z ekspozycją dotyczącą
dawnych rzemiosł kultywowanych na tym obszarze. Później kierują się w stronę Zarasai, do gospodarstwa Čižasa, gdzie zapoznają się działalnością browaru.
Można tam skosztować nie tylko piwa, ale i produktów dziedzictwa kulinarnego.
Także w tym regionie turyści odwiedzają gospodarstwo, w którym mieszka majster drzeworytnictwa (fot. 3).

30

http://www.vstt.lt/VI/article.php?article_id=413 (08.2010).
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Fot. 3. Drzeworytnictwo
Źródło: http://www.atostogoskaime.lt/artisans/view/31/rimantas-laima/ (08.2010).

Podczas zwiedzania tego szlaku turyści zapoznają się też z młynarstwem,
mają okazję odwiedzić dawny młyn, zobaczyć urządzenia służące do pracy. Jednym z ciekawszych obiektów jest muzeum dawnego pszczelarstwa. Na koniec
proponuje się zapoznanie z produkcją jeszcze jednego produktu dziedzictwa kulinarnego Litwy, a mianowicie z wypiekaniem sękacza31.
Także Dzukijski Park Narodowy proponuje szlak nawiązujący do dawnego
rzemiosła – czarnej ceramiki32. Współcześnie powstało wiele szlaków umożliwiających zapoznanie się z rzemiosłami, nie tyle litewskimi, ile bałtyckimi (litewskołotewskie)33.
Na uwagę zasługuje jeszcze jeden szlak, mianowicie „Dawne rzemiosła
w Wilnie”. Nazwy ulic wileńskich przypominają o rzemieślnikach i dawnych
zawodach. Ta wycieczka jest świetną możliwością zapoznania się ze sposobami
wskrzeszania dawnych rzemiosł oraz technologią wyrobu poszczególnych produktów. Także podczas tego spaceru turyści mogą nabyć jakościowe pamiątki,
odzwierciedlające pewne elementy historii Litwy34.
Należy tu wspomnieć o operatorze turystycznym „Ditmos projektai”, bo właśnie oni mają do zaofiarowana turystom najwięcej szlaków powiązanych z dawnymi rzemiosłami Litwy. Turyści mają okazję wyboru najciekawszego dla nich
rzemiosła oraz wyruszenia na szlak, aby zapoznać się z jego rozwojem.

31

http://www.ezerukrastas.lt/lt/rytu_aukstaitija/routes/crafts/crafts (08.2010).

32

http://www.dzukijosparkas.lt/marsrutai.htm (08.2010).

33

http://jvic.lt/public/files/AK100006-ZPR-Amatniecibas-karte-LT.pdf (08.2010).

34

http://www.kelioniulaikas.lt/keliones_po_lietuva/ (08.2010).
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Tab. 2. Podaż szlaków
Ekskursja

Opis

Młynarstwo (rej. Zarasai)

Podczas tej ekskursji turyści mają okazję zapoznać się z wodnym młynem
i wiatrakami. Młyny: Antalieptės, Šlyninkos, Tiltiškių, Vencavų, Ginučių,
Balsių, Užvenčio i Stačiūnų.

Wieś Dargaičiai

To wieś istniejąca od 359 lat. Na jej terytorium turyści mogą spróbować swych
sił w różnych rzemiosłach, takich jak: wyrób gwizdków i garnków ceramicznych, produkcja lalek.

Produkcja lnu

Muzeum lnu, Upyte. Turyści mają świetną okazją zapoznać się z bogatą historią produkcji lnu na Litwie.

Czarna ceramika

W gospodarstwie we wsi nieopodal Malaty można się zapoznać z długowieczną historią produkcji ceramiki na terytorium Litwy. Także podczas tej ekskursji
turyści odwiedzają muzeum rybołówstwa.

Drzeworytnictwo i ceramika

Turyści odwiedzają poszczególne regiony Litwy i zapoznają się z historią tych
rzemiosł oraz sami mają okazję spróbować w nich własnych sił.

Produkcja świec, wyrób
ceramicznych gwizdków,
przędzenie kądzieli oraz
inne

Muzeum etnograficzne (Rumszyszki) proponuje swoim klientom wiele możliwości wypróbowania dawnych rzemiosł.

Szycie krypci

Jest to specyficzna ekskursja, odbywająca się w muzeum (Pasvalys). Krypcie
to rodzaj obuwia, przez długi okres noszony na Litwie. Turyści mają okazję
zapoznać się z różnymi sposobami ich szycia oraz stosowanymi materiałami.

Rybołówstwo

Turyści mają okazję zapoznać się z wyplataniem sieci (Mindūnai, muzeum
rybołówstwa) i spróbować w tym własnych sił.

Wyplatanie oraz wiązanie
szarf, tkactwo (fot. 4)

W muzeum turyści mogą się zapoznać z ciekawą historią tkactwa na Litwie
(Rokiškis). Pracownicy muzeum opowiadają o barwach i wzorach występujących w tkactwie oraz o technologii produkcji. Zachęca się turystów do
próbowania własnych sił.

Wypiekanie sękaczy

Turyści zapoznają się z procesem wypiekania sękaczy (Švenčionys).

Wypiekania chleba

W Muzeum Konia turyści zapoznają się z historią chleba litewskiego, jego
znaczeniem w życiu dawnych mieszkańców Litwy (Anyksčiai).

Produkcja sera

Właśnie ten region Auksztoty najbardziej słynie ze swych serów oraz dawnych
przepisów (Rokiškis).

Degustacja kibinów

Jest to specyficzna ekskursja, która zapoznaje turystów z historią Karaimów,
ich dziedzictwem kulinarnym oraz ich rzemiosłami (Troki).

Wypiekanie chleba, produkcja masła i sera

Jest to wycieczka do wsi, gdzie dotychczas są kultywowane dawne rzemiosła.
Możemy tam zobaczyć, jak w wiejskiej atmosferze wypieka się chleb, ubija
masło oraz robi ser (Ukmerge).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.ditma.lt/index.php?option=com_content&
view=article&id=1104&Itemid=424 (08.2010).

Warto wspomnieć też o muzeum palm we wsi Čekoniškių, właśnie w tych
okolicach to rzemiosło zostało zapoczątkowane35. Turyści, odwiedzając go, zapoznają się z początkami oraz rozwojem tego rzemiosła, zdobywają wiele informacji o produkcji palm litewskich.
35

I. Seliukaitė, Tradicinių amatų puoselėjimo galimybės, „Kultūros aktualijos” 2003, nr 3(32), s. 2.
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Fot. 4. Wyplatanie, wiązanie szarf
Źródło: http://www.valstietis.lt/Pradzia/Patarimai/Sodyba/Senovinio-audimo-juostos-velmadingos/(foto) (08.2010).

Szkoda, że nie ma żadnej ekskursji oraz trasy dotyczącej kostiumu ludowego
Litwy. Niestety, ten potencjał nadał pozostaje niedostrzeżony przez twórców szlaków turystycznych. Jest to jednak wielka strata, bo każdy region posiada własną
udokumentowaną historię, którą przekazuje się przez krój, kolor oraz wzór. Należy poszukiwać innych ciekawych rzemiosł oraz w odpowiedni sposób je popularyzować wśród turystów miejscowych, a szczególnie zagranicznych.

Podsumowanie
Na Litwie dawne rzemiosła ludowe są wykorzystywane do rozwoju turystyki kulturowej, jednak pozostaje jeszcze wiele możliwości, z których należałoby
skorzystać. Połączenie turystyki i dawnych rzemiosł niesie korzyści dla obu stron.
Również ważne jest wskrzeszanie dawnych rzemiosł na obszarach wiejskich oraz
terytoriach, w których nie jest możliwy rozwój przemysłu. Jest to doskonała forma pracy dla mieszkańców wsi oraz mniejszych miejscowości, gdzie są problemy
z zatrudnieniem. Ten rodzaj dziedzictwa kulturowego Litwy pozwala również zaznajomić się z własną historią oraz jest powodem do szczycenia się nią.
Więcej uwagi należałoby poświęcić zakładaniu skansenów, w których byłyby wskrzeszane dane rzemiosła oraz kultywowane już działające. Byłaby to
również doskonała możliwość popularyzowania rzemiosł według regionów etnograficznych Litwy.
Należy podkreślić, że ludowe rzemiosła mogą być świetną atrakcją dla każdej
grupy wiekowej turystów. Jest to odpowiednie zajęcie zarówno dla podróżujących
indywidualnie, jak i dla zorganizowanych grup turystycznych. Dawne rzemiosła
mogą być świetną atrakcją turystyczną również dla turystów niepełnosprawnych.
Należy wykorzystać też ich akcent edukacyjny – podczas wycieczek szkolnych
z powodzeniem można się zapoznawać z dawnymi rzemiosłami Litwy, bo to jest
nie tylko edukacja, ale i świetna zabawa.
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Więcej uwagi należy poświęcić odpowiednio wykształconym zasobom ludzkim, które rozwojowi dawnych rzemiosł i ich dostosowaniu do potrzeb turystyki
kulturowej nadałyby właściwy kierunek. Do tworzenia szlaków należy wykorzystać wszelkiego rodzaju specjalistów od turystyki i marketingu, historyków,
etnografów. Nie mniej ważna jest pozycja polityków (aby rozumieli i dążyli do
zachowania dawnych rzemiosł Litwy).
Należy również skorzystać z przykładów dobrej praktyki, np. Łotwy, jako że
u nich powstało wiele szlaków oraz imprez promujących dawne rzemiosła.
Większego zainteresowani wymaga też reklama stosowana do popularyzacji
dawnych rzemiosł ludowych. Obecnie imprezy, podczas których możemy się z nimi zapoznawać, mają najczęściej charakter lokalny i odwiedza je niewielka liczba
turystów. Należy także poszukiwać nowych sposobów „odświeżenia” istniejących produktów turystycznych, aby nie traciły swych odbiorców, ale zyskiwały
nowych. Na podstawie istniejących szlaków i ich analizy należy tworzyć podobne
produkty, włączając nowe regiony Litwy. Podjęte działania przyczyniłyby się do
rozwoju turystyki etnograficznej na Litwie.
Jest jeszcze jedna możliwość – produkty rzemiosł wykorzystywać jako pamiątki36. Obecnie są one dosyć drogie, nabywać je mogą jedynie bogatsi turyści.
Należałoby się zastanowić nad produkcją tańszych jakościowych pamiątek, dostępnych dla większej liczby turystów. Zyskaliby na tym i rzemieślnicy, i turyści.
Kroki podjęte w celu wskrzeszania dawnych rzemiosł i dostosowania ich do
potrzeb turystyki kulturowej należy podtrzymywać. Należy też dołożyć wszelkich
starań, aby mniej znane dawne rzemiosła nie zanikały, lecz stawały się popularne
nie tylko wśród mieszkańców Litwy, ale i w gronie zagranicznych turystów. Bo
właśnie dawne rzemiosła mogą być jednym z powodów, które zdecydują o wyborze kierunku podróży przez turystę.
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Abstract
Ancient national crafts in cultural tourism
development in Lithuania
The old crafts are an important part of the cultural heritage of Lithuania and
an inseparable part of its history. In recent years, more and more of them began to
give attention not only in research but at the state level. Also specialists in tourism
are searching for the most attractive forms in which this product can be provided
for tourists, especially for foreign ones. As the analysis of ancient crafts shows,
many of them have already been successfully used for the development of cultural
tourism in the different ethnographic regions of Lithuania. It is worth mentioning
that currently the most known and used are those ancient crafts: wood carving,
simple and black pottery, blacksmithing, weaving. Currently, you can see the most
ancient crafts in the markets, fairs and museums and at regional events. However,
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more involved, tourists can visit remained ethnographic villages or individual artisans. However, every effort must be applied to less known ancient craft, so they
would not be lost, and would become popular not only among people of Lithuania,
but also among foreign tourists.
e-mail: brigita@wp.eu
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Kulturowe destynacje
Federacji Rosyjskiej
Wstęp
Rosja jest krajem nie tylko niewyobrażalnie ogromnym, ale również bogatym
w oszałamiające skarby kultury, obiekty historyczne oraz wzbudzające podziw
zabytki architektury. Te ostatnie pozostawili po sobie m.in. wielcy książęta Rusi
Kijowskiej w IX w., Tatarzy w XIII i XIV w. oraz Sowieci w XX w. Kwestią bezdyskusyjną jest to, że to właśnie carom Rosja zawdzięcza najwspanialsze skarby
swojej kultury. W okresie ich panowania wzniesiono niezliczoną dziś ilość fortyfikacji, pałaców i zamków, monasterów i soborów. Stworzono także całe miasta
i krajobrazy kultury. W dwóch najważniejszych miastach Rosyjskiej Federacji:
w Moskwie i Sankt Petersburgu znajduje się dziś ponad 100 odrębnych budynków
zaliczanych do światowego dziedzictwa UNESCO. Na obszarze Rosji są tysiące
fascynujących skarbów o znaczeniu historycznym i kulturowym. W niniejszym
artykule omówiono tylko wybrane, najważniejsze z punktu widzenia wartości kulturowych, które potraktowano jako reprezentatywne dla analizowanego tematu.
W artykule przedstawiono najważniejsze kulturowe ośrodki Federacji Rosyjskiej, które są zarazem jej sztandarowymi produktami turystycznymi, oraz
specyfikę rosyjskiego rynku turystycznego. Do tych produktów zaliczyć można
m.in. dwa główne ośrodki najczęściej odwiedzane przez turystów zarówno zagranicznych, jak i obywateli rosyjskich: Moskwę i Petersburg, miasta Złotego
Pierścienia wokół Moskwy, szereg znanych w świecie cerkwi i monasterów – niektóre z nich są nadal czynnymi centrami prawosławia – oraz wybrane ośrodki
o znaczącej randze kulturowej na terenie Rosji, nieco mniej znane turystom z zagranicy niż wspomniane już wcześniej. Wyżej wymienione produkty turystyczne
zostaną ocenione m.in. pod kątem możliwości przeżycia niecodziennych emocji,
dostępności i atrakcyjności dla turystów grupowych i indywidualnych, w tym
szczególnie dla turysty zagranicznego.
Badania przeprowadzono metodami stosowanymi w naukach społecznych:
obserwacja i wywiad bezpośredni z mieszkańcami Moskwy oraz obwodu moskiewskiego, m.in. miejscowości Siergiejew Posad w latach 2009–2010. Na po

100 najwspanialszych skarbów Rosji, Ożarów Mazowiecki 2008, s. 5.

146

Joanna Janicka

trzeby artykułu przeprowadzono również analizę dostępnej literatury polsko- i rosyjskojęzycznej z zakresu omawianej tematyki.
Aktualnie kraje europejskie stwarzają dogodne warunki rozwoju turystyki.
Sprzyja temu rozwijający się w ostatnich latach ekumenizm oraz tendencje w Kościołach chrześcijańskich, nawołujące do upowszechniania duchowych wartości
w ramach jednoczącej się Europy. Coraz częściej słyszy się również w tym nurcie
głosy nawołujące do szukania wspólnych korzeni chrześcijaństwa oraz sposobów
dialogu w odmienności religii świata chrześcijańskiego.
Turystyka kulturowa, w tym w dużej mierze o charakterze religijnym (również pielgrzymkowa), posiada długą historię i jest głęboko zakorzeniona w kulturze europejskiej i chrześcijańskiej. Warto wspomnieć, że wędrówki do świętych
miejsc odbywały się niemal od zarania ludzkości i były obecne wśród ludów i narodów reprezentujących różnorodne wyznania. Na przestrzeni wieków przyświecały im też różne intencje organizatorów i samych pątników, uczestników ruchu
pielgrzymkowego. Peregrynacje, którym przyświecał cel religijny, np. pielgrzymki, były również nośnikami wartości religijnych, jak też istotnym czynnikiem tendencji poznawczych otaczającego świata, poszerzania horyzontów oraz rozwoju
kulturowego społeczeństw. „Popularna” wśród przedstawicieli różnych wyznań
turystyka pielgrzymkowa to zjawisko nie tylko religijne, ale także przestrzenne,
społeczne i kulturowe, istniejące i rozwijające się mimo granic i podziałów politycznych. Doniosłą rolę w tym procesie może odegrać Rosja, która zajmuje wysoką pozycję w systemie szlaków kulturowych Europy, głównie monastycznych.
W ostatnich latach można w tym państwie zauważyć duże zmian w tej sferze.
Wykorzenianie w ciągu długich lat przez władze sowieckie po drugiej wojnie
światowej wszelkich przejawów religijności nie przerwało jednak kontaktów
społeczeństwa rosyjskiego z Kościołem. Od lat 90. XX w. rosyjska Cerkiew prawosławna odzyskała wiele skonfiskowanych majątków, wiele obiektów jest odrestaurowywanych – nie wszystkie jednak z odzyskanych cerkwi czy monasterów
pełnią na nowo funkcje religijne, pozostając jedynie obiektami o znaczeniu kulturowym. Zauważalny jest również w społeczeństwie rosyjskim bujny rozwój życia
religijnego wspierany przez Kościół prawosławny pozostający w pozytywnych
relacjach z władzami państwowymi, różnorodne religijne wydawnictwa przeżywające w ostatnich latach swój renesans. W Rosji charakterystyczna jest jednak
skrajna przepaść pomiędzy znacznym odsetkiem zdeklarowanych ateistów a żarliwie pobożnymi, wręcz ortodoksyjnymi wyznawcami prawosławia.
Warto tu wspomnieć, że w lipcu 2010 r. odbyła się w Warszawie promocja
przewodnika turystycznego po Rosji oraz ofert rosyjskich biur podróży. W prezentowanym wydawnictwie (w języku polskim) wiele miejsca poświęcono modnej obecnie turystyce kulturowej, w tym miejscom i szlakom pielgrzymkowym
prawosławia o największym natężeniu ruchu pielgrzymkowego i turystycznego.
Są to jednak szlaki znane w większości tylko prawosławnym mieszkańcom Rosji.
Na ogół nie znają ich nawet duchowni prawosławni mieszkający w Polsce. Moż-
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na nawet wysunąć hipotezę, że poprawa stanu i jakości rosyjskiej turystyki religijnej (w tym pielgrzymkowej) może się przyczynić do poprawy wizerunku Rosji
na arenie międzynarodowej. Może także pomóc wypromować jej poszczególne
regiony, które często w niewielkim stopniu lub wcale nie są znane poza granicami
kraju. Jak można zauważyć, pomimo przepowiadanego zaniku oraz utraty wiernych religia w nowoczesnych społeczeństwach ukazuje nadal swoją żywotność.
W Kościele prawosławnym, podobnie jak w Kościele katolickim, turystyka religijna wspomaga ruch pielgrzymkowy, ale nie może stanowić jego ekwiwalentu.
Ruch pielgrzymkowy wspierany przez struktury kościelne oraz nieograniczany
przez władze państwowe podlega nieustannemu rozwojowi. Wzrastające zainteresowanie pielgrzymkami pozwala przypuszczać, że udział w nich będzie coraz
bardziej świadomy. Współczesne chrześcijaństwo wychodzi bowiem naprzeciw
wiernym w zrozumieniu istoty pielgrzymowania.
Ostatnie lata w Europie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę powiększanie
się listy członków UE oraz w pewnym stopniu większą swobodę w wymianie myśli naukowej, charakteryzują się wzrostem zainteresowania kwestami odmienności kulturowych oraz szukaniem punktów zbieżnych. W tym nurcie badań mieszczą się tematy dotyczące religii i wyznań, ośrodków wielokulturowości, centrów
o znaczeniu turystycznym i religijnym, turystyki kulturowej przekraczającej bariery polityczne granic, wreszcie wspólnego dorobku europejskiego dziedzictwa
kultury materialnej i niematerialnej (duchowej). Wpisuje się w niego również
niniejszy artykuł, którego założeniem jest upowszechnienie wiedzy o ogromnym
potencjale kulturowym Rosji. Wiedza o ośrodkach prawosławnego pielgrzymowania jest znikoma w Polsce. W krajach Europy Zachodniej ma jeszcze mniejszy
wymiar, co nie oznacza jednak, że tamtejsze środowiska naukowe nie wykazują
zainteresowania wspomnianą tematyką. Zachodnioeuropejskie kręgi naukowe
mają bardzo ograniczony dostęp do wyników badań kolegów ze Europy Wschodniej. I nie jest to tylko wynik bariery językowej. Artykuł po części więc przybliża
te zagadnienia, pokazując źródła wiedzy, potencjał nauki rosyjskiej i upowszechniając jej wyniki. Wreszcie ułatwia przepływ wyników badań ze Wschodu na
Zachód w celu lepszego poznania wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Ułatwi to
później pełniejsze wyjaśnienie historii wzajemnych oddziaływań pomiędzy wielkimi regionami kulturowymi.

Walory turystyczne Rosji
Walory turystyczne tego ogromnego, niezwykle interesującego kraju są, niestety, w Polsce zbyt mało znane. Większe natężenie ruchu występuje na terenach
zachodniej Rosji, które są bardziej dostępne dla turystów. Na terenie Rosyjskiej
C. Rudziński, Walory turystyczne Rosji, 2009; http://www.globtroter.info/nowosci/turystyczne-waloryrosji (06.2010).
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Federacji znajdują się dwie historyczne stolice: Moskwa i Sankt Petersburg, Złoty
i Srebrny Pierścień, Ałtaj, Daleki Wschód i inne atrakcyjne regiony, odbywają
się wycieczki morskie i rzeczne – m.in. nad Bajkał znajdujący się na liście dziedzictwa UNESCO. Warto podkreślić, że o ile Złoty Pierścień – zabytkowe miasta otaczające Moskwę, m.in. Włodzimierz, Suzdal, Siergiejew Posad (określany
w czasach radzieckich mianem Zagorska), Rostów Wielki, Uglicz, Bogolubow,
Peresław Zaleski i wiele innych, są w Polsce nieźle znane przynajmniej z nazwy,
o tyle Srebrny Pierścień należy w Polsce do pojęć raczej nowych. Obejmuje on
miasta z wielowiekową historią leżące na północno-zachodnich rubieżach Rosji.
Są wśród nich: Nowogród Wielki, Psków, Izborsk, Stara Ładoga.
Współczesna Rosja oferuje wiele rodzajów turystyki, którą mogą uprawiać
cudzoziemcy: wycieczkowo-poznawczą, kulturalną, przygodową, ekologiczną,
sportową, biznesową i religijną (wśród nich na obszarze graniczącego z Polską
obwodu kaliningradzkiego oferta rzeczna i morska dla wędkarzy oraz propozycje dla myśliwych – w obwodzie jest ponad 30 gospodarstw łowieckich, można
polować na łosie, dziki, kozły, sarny). Dostępne są tam również trasy dla turystyki wodnej, formy wypoczynku na Mierzei Kurońskiej, możliwość poznawania unikalnej flory i fauny Błot Cellau. Ponadto agroturystyką zajmuje się ponad
60 gospodarstw. W obwodzie pskowskim znajduje się wiele zabytków: twierdz,
murów obronnych i innych starych budowli, nie tylko w historycznym Pskowie,
klasztorów – wśród nich działający od XIV w. bez przerwy w czasach radzieckich – i cerkwi z licznymi cudownymi ikonami będącymi celem pielgrzymek.
Stąd jedną z proponowanych form turystyki jest turystka pielgrzymkowa. Nie
brak w obwodzie wysokiej klasy atrakcji kulturalnych, np. dworków Aleksandra
Puszkina, kompozytorów Modesta Musorgskiego i Michaiła Rimskiego-Korsakowa oraz sławnej matematyczki Zofii Kowalewskiej. Swoistym magnesem jest
również historyczne Jezioro Czudzkie (Pejpus) – graniczne z Estonią, na lodzie
którego w 1242 r. stoczył – i wygrał – bitwę z zakonem rycerzy inflanckich ruski
książę, później prawosławny święty Aleksander Newski. Na terenie obwodu organizowane są m.in. rekonstrukcje historycznych bitew.
W Federacji Rosyjskiej działa Stowarzyszenie Turystyczne „Świat bez granic”, które skupia ponad 100 największych touroperatorów z 13 rosyjskich regionów. Jest to pierwsza i jedyna tego rodzaju organizacja promująca turystykę przyjazdową i biznesową. W 2007 roku podpisała ona umowę w sprawie współpracy
z podobną organizacją chińską. Początkowo nastawiona była głownie na kierunki
azjatyckie, zwłaszcza Chiny, Japonię i Indie. Obecnie rozszerza się również na
kraje zachodnie, głównie Francję, Hiszpanię, Portugalię i Polskę. Troszczy się
również o zagranicznych gości – turystów przebywających w Federacji Rosyjskiej i udziela im pomocy w sytuacjach trudnych, m.in. w przypadku choroby,
utraty paszportu. Uczestniczy w dużych międzynarodowych wystawach i targach
Obwód współpracuje z województwem lubelskim, proponuje też Polsce współpracę transgraniczną,
prowadzoną obecnie z Białorusią.
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turystycznych. Posiada znaczące poparcie Federalnej Agencji ds. Turystyki, jest
członkiem Światowej Organizacji Turystyki. Do współpracy zaprasza branżę
z innych krajów, także z Polski.

Fot. 1. Moskwa. Russkoje Podworie. Na pierwszym planie Kreml Izmajłowskij – jedna z atrakcji
przyciągających przyjezdnych, obok którego mieści się największy targ rosyjskiego rękodzieła
chętnie kupowanego przez turystów
Źródło: archiwum własne autorki.

W Rosji jest zauważalna znacząca dbałość o Moskwę. Jak głosi niepotwierdzona do końca teoria, ¾ wszystkich dochodów Rosji jest przeznaczanych właśnie na rozwój stolicy, która ma olśniewać przyjeżdżających turystów i wzbudzać
szacunek obywateli. Ta idea przyświecała też byłemu burmistrzowi Łużkowowi,
który chciał, aby wszystko, co tam powstaje, było największe, najdroższe, najpiękniejsze.

Fot. 2. Moskwa. Russkoje Podworie – targ tradycyjnego rękodzieła i sztuki ludowej oraz staroci.
Koniecznie trzeba się tu targować przez dokonaniem zakupu
Źródło: archiwum własne autorki.


C. Rudziński, dz. cyt.
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Początki i specyfika turystki w Rosji
Turystyka przyjazdowa w Rosji to przede wszystkim wyjazdy organizowane
dla obcokrajowców związane z przekroczeniem przez nich granic tego państwa,
łączące się z pobytem w celach niezarobkowych na okres ponad jednej doby, nie
dłuższym jednak niż sześć miesięcy. Rozwój międzynarodowej turystyki przyjazdowej pokazał pozytywny wpływ na ekonomiczny rozwój systemu turystycznych
organizacji przyjmujących turystów. W obecnych czasach stało się to główną linią polityki dziesiątków państw na świecie, gwarantem i potwierdzeniem pełnoprawnego włączenia kraju w międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Rosyjskie
ustawodawstwo również wyznaczyło priorytet turystyki przyjazdowej, którego
opracowanie miało się zakończyć wraz z rokiem 2010. W ramach tej koncepcji,
przy zachowaniu określonych warunków funkcjonowania turystycznego biznesu
i zachowania pozytywnego image’u Rosji, prognozuje się po 2010 r. podwojenie
liczby zagranicznych turystów w granicach państwa rosyjskiego.

Fot. 3. Moskwa. Jelisiejew – ekskluzywne delikatesy na ul. Twerskiej, relikt carskich czasów.
Warto tu przyjść chociaż ze względu na pełne przepychu wnętrze. Na pierwszym planie secesyjny, bujny wystrój wnętrza. Prawdziwe muzeum dla smakoszy
Źródło: archiwum własne autorki.

Rosja jako kraj posiadający kolosalny turystyczny potencjał, w szczególności
unikalny przyrodniczy, antropogeniczny, historyczny, kulturalny, od zawsze znajdowała się w orbicie zainteresowań zagranicznych turystów. Zarówno polepszający się aktualnie image Rosji, jak i globalność przebiegających na terenie Federacji Rosyjskiej wydarzeń, przykuwających uwagę wielomilionowego audytorium
z zagranicy, będą w dalszym ciągu wpływać na wzrost popytu na rosyjski produkt
turystyczny. W warunkach państwowego rozwoju turystyki przyjazdowej, wydzielonej w koncepcji jego rozwoju, dalszy wzrost strumienia przyjeżdżających
turystów, zdaniem Rosjan, nie powinien wzbudzać wątpliwości.


D.S. Uszakow, Technologie turystyki przyjazdowej, Moskwa 2006, s. 3.
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Fot. 4. Plac Maneżowy w Moskwie (Манежная площадь) – odpoczynek w centrum miasta. Plac
stworzony z myślą o odpoczynku dla mieszkańców. W głębi historyczny „maneż”
– dziś pawilon wystaw
Źródło: archiwum własne autorki.

Rosjanie uważają, że z tego powodu istnieje konieczność poznawania przejawów turystyki przyjazdowej, technologii tworzenia narodowego produktu turystycznego. Jest to istotna część edukacji w sferze socjalno-kulturowego serwisu
i turystyki. Zasoby turystyczne Rosji oraz ogrom powierzchni kraju pozwoliły na
wydzielenie wielu typów turystyki przyjazdowej, która może zaspokoić różnorodne potrzeby i upodobania turystów.

Fot. 5. Moskwa. Oferta jednego z moskiewskich biur podróży z 2010 r. – Rosja otwarta na świat
Źródło: archiwum własne autorki.

Do ważniejszych typów turystyki przyjazdowej wyszczególnianych przez Rosjan możemy zaliczyć: turystykę poznawczą (skupioną na głównych produktach
turystycznych – centrach turystycznych kraju: Moskwa, Sankt Petersburg, miasta Złotego Pierścienia), turystykę ekstremalną, ekologiczną i przyrodniczą, rejsy
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rzeczne, turystykę biznesową, związaną z udziałem w określonych wydarzeniach
(kulturalnych, sportowych, świętach) oraz inne pomniejsze typy turystyki.
Zainteresowanie Związkiem Radzieckim turystów zagranicznych wzrosło na
początku lat 20. (ok. 1920 r.) i przerosło ono zapewne to z czasów Katarzyny II.
Interesujące, że cudzoziemcy zaraz po przekroczeniu granicy trafiali pod czujną
opiekę specjalnego przewodnika, którego zadaniem było przede wszystkim pilnowanie, żeby turyści zobaczyli to, co powinni. Z kolei tych, którzy wykazywali
zbyt dużą ciekawość, miał on odpowiednio okiełznać i pouczyć o zasadach panujących w Kraju Rad. Zagraniczni turyści poruszali się po z góry wyznaczonych
marszrutach, spali w specjalnie dla nich zbudowanych hotelach, jedli w wyznaczonych salach restauracyjnych.

Fot. 6. Mauzoleum Lenina na pl. Czerwonym w Moskwie – jak przed laty ustawiają się tu kolejki,
zarówno turystów zagranicznych, jak i obywateli Rosji. Niestety, mauzoleum jest czynne tylko
kilka godzin dziennie
Źródło: archiwum własne autorki.

Nad organizacją tego typu wycieczek czuwał utworzony w roku 1929 Inturist,
czyli państwowe biuro turystyczne, posiadające monopol na obsługę turystyki
międzynarodowej. Dziś Inturist jako podmiot turystyczny działa nadal, nie posiada już jednak dawnej rangi. Warto wspomnieć, że w czasach Związku Radzieckiego powstały podwaliny obecnej infrastruktury turystycznej oraz wytworzyła
się swoista relacja turysta – gospodarz, która w Rosjijest wciąż specyficzna.
Obecnie jedną z ważniejszych atrakcji Moskwy jest miejscowe metro – duma
Rosji i zarazem tętniąca życiem podziemna metropolia – warto więc się wybrać
na przejażdżkę, aby odkryć imponujące podziemie. Niektóre ze stacji to praw

Tamże, s. 208–230.

M. Banaszkiewicz, Turystyka kulturowa – przypadek Sankt Petersburga, „Turystyka Kulturowa. Czasopismo Internetowe” październik 2009, nr 10, s. 19–20, http://www.turystykakulturowa.org (02.2010).
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dziwe dzieła sztuki, inne to spektakularny przykład potwierdzenia wielkości stolicy (fot. 7).

Fot. 7. Moskwa. Bogato wykończona stacja metra przy parku Zwycięstwa. Na powierzchni znajduje się również Łuk Tryumfalny zbudowany dla upamiętnienia zwycięstwa Rosji
nad Napoleonem w 1812 r.
Źródło: archiwum własne autorki.

Główne ośrodki kulturowe
oraz centra prawosławia w Rosji
Szczególną rangę posiada w Rosji turystyka kulturowa, którą uprawiają ludzie o bardzo zróżnicowanym statusie społecznym i zainteresowaniach. Ciekawy
jest obraz transformacji, jaki przechodzi turystyka kulturowa pod wpływem konkretnego miejsca.
Do miejscowości, w których turystyka rozwija się od momentu ich powstania, należy Sankt Petersburg. Chociaż miasto nad Newą zmieniało kilkakrotnie
swoją nazwę, bez względu na to płynął do niego nieprzerwany strumień turystów,
chcących zobaczyć cud Piotra Wielkiego. Kulturowa oferta miasta to turystyczny samograj. To drugie co do wielkości po Moskwie miasto Rosji, w 2007 r.
przekroczyło już 4,5 mln ludności, w aglomeracji jest już ponad 6 mln (Moskwa
jako aglomeracja według oficjalnych danych – ponad 15 mln). O randze miasta
świadczy jego obecność na Liście światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO. Organizacja ta uznała również Sankt Petersburg
za ósme pod względem atrakcyjności miasto świata. Turyści kulturowi stanowią
bez wątpienia największą grupę odwiedzających miasto Piotra Wielkiego. Pod
ich kątem planuje się również dalszy rozwój infrastruktury oraz oferty turystycznej10. Wśród wielu cennych i interesujących obiektów kulturowych o charakterze
sakralnym warto w Petersburgu zobaczyć m.in. gigantyczny sobór św. Izaaka,
rozmiarami przyćmiewający największe pałace, gdzie w 1990 r., po długiej prze10
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rwie od 1917 r., wznowiono nabożeństwa. Następnie można się udać do baśniowej cerkwi Zmartwychwstania w stylu starorosyjskim, wzniesionej przez cara
Aleksandra II również jako symbol władzy. Obecnie od roku 1997 pełni funkcję
muzeum mozaiki i jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w mieście.
Warto też wspomnieć o interesującym Soborze Morskim, który ze swoją białoniebieską fasadą wygląda jak część pałacu Katarzyny II – nadal odbywają się
tam nabożeństwa. Bramy soboru należały do nielicznych, które były otwarte dla
wiernych w czasach reżimu sowieckiego – opłakiwano tam oficerów marynarki,
którzy zostali zabici lub utonęli11. Ze względu na ograniczoność artykułu nie sposób wymienić wszystkich cennych obiektów, którym można by poświęcić przynajmniej odrębny artykuł.

Centra rosyjskiego prawosławia
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa drogi rozwoju kultury umysłowej
na Wschodzie i Zachodzie się rozeszły. Wschód uprzywilejował postawę całościowego i syntetycznego ujęcia rzeczywistości, usiłując odnaleźć relacje między
częściami całości.
Samo słowo „prawosławny” (orthodoxos) zawiera w sobie podwójne znaczenie: prawdziwą doktrynę oraz prawidłowy kult, oddawanie chwały Bogu. O teologii prawosławnej można powiedzieć, że jest mistyką i mistagogią, czyli drogą
wprowadzenia w przeżycie tajemnicy. Jest również szczególnym doświadczeniem Boga. Podstawą myślenia teologicznego jest Pismo Święte komentowane
w świetle Ojców i we wspólnocie Kościoła.
Dogmat o Trójcy Świętej (trynitarny) stanowi centrum teologii. Wszystkie
inne dogmaty są jego rozwinięciem i konsekwencją. Od intensywności przeżywania tego centrum zależy oblicze duchowości chrześcijańskiej. Całe myślenie
teologiczne prawosławnych nacechowane jest apofatyzmem, który polega na posługiwaniu się metodą zaprzeczenia, by ukazać niepoznawalność Boga, przewyższającego wszelkie ludzkie rozumienie. Oblicze wschodniego chrześcijaństwa
określają: cerkiewna architektura, życie liturgiczne i ikona. Integralne widzenie
i rozumienie tych elementów ukazuje jego bogactwo i wyjątkowość, jego sacrum
i profanum oraz specyfikę prawosławia12.
Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym miastem Rosji jest Moskwa,
prężny ośrodek gospodarczy i kulturowy. To miasto nie tylko wielu obiektów
wpisanych na listę UNESCO, ale również wielu cerkwi i monasterów.
Sobór Uspieński w Moskwie – katedra Zaśnięcia Bogurodzicy traktowana
jest jako najważniejsza świątynia Moskwy oraz jedna z najbardziej znaczących
w Rosji. To szczególne miejsce – część Kremla, jest zarazem katedrą koronacyjną
rosyjskich carów i miejscem wiecznego spoczynku wielu moskiewskich metro11

100 najwspanialszych…, s. 122–131.
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„Zabytki” 2009, nr 5 (140), s. 2–6, 10.
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politów. Wyróżniającą się na tle Kremla złotymi kopułami świątynię wzniesiono
w XV w. na polecenie cara Iwana III Wielkiego w miejscu wcześniejszej, która
uległa zniszczeniu na skutek trzęsienia ziemi. Jest dziełem włoskiego architekta Arystotelesa Fioravantiego i dzięki jego staraniom powstała w ekspresowym
tempie w latach 1475–1479. Pomimo wielu zawieruch dziejowych dotrwała do
dzisiejszych czasów prawie w niezmienionej formie. Większość bogatych malowideł naściennych wewnątrz świątyni – fresków pochodzi z XVII w. Pokrywają
one niemal każdy skrawek ścian i kolumn soboru. Freski prezentują sceny ze
Starego i Nowego Testamentu, władców Rusi oraz sceny z historii Rosji. Jako
pierwszy koronował się tam car Iwan IV Groźny w 1547 r., i od tego momentu
sobór stał się oficjalną świątynią koronacyjną carów. Po rewolucji październikowej na polecenie Lenina został na wiele lat zamknięty i pełnił funkcje muzeum.
Komuniści dbali jednak o budowlę, od czasu do czasu przeprowadzając w niej
gruntowne remonty. Dzięki tym zabiegom prezentuje się dziś nadal okazale. Rosyjska cerkiew prawosławna odzyskała część dawnego soboru w roku 1990, część
jego powierzchni w dalszym ciągu wykorzystywana jest przez muzeum. Obecnie
świątynia jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych przez turystów symboli Moskwy. Jej okazała kopuła wznosi się na przecięciu ramion krzyża, na planie którego
wzniesiono budowlę13.

Fot. 8. Moskwa. Kreml. Sobór Uspieński
Źródło: http://www.cwiak.blogspot.com (02.2006).

Sobór Wasyla Błogosławionego (lokalizacja: Krasnaja Płoszczad 4, południowa część placu Czerwonego) – baśniowa budowla Moskwy. Jest najbardziej
rozpoznawalną budowlą na świecie. Zarówno w nocy, jak i w dzień sobór jest
najczęściej fotografowanym obiektem miasta. Wzniesiono go na zlecenie Iwana
Groźnego w celu uczczenia historycznego zwycięstwa nad Tatarami. Stąd ma13

Najpiękniejsze sanktuaria. Prawosławie, Warszawa 2007, s. 60–69.
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sywna budowla kojarzy się z momentem zwrotnym w historii Rosji: zdobyciem
Kazania w 1552 r. i zakończeniem dominacji Tatarów. To wydarzenie stało się
fundamentem tworzącego się wielonarodowego państwa rosyjskiego. Życzeniem
Iwana Groźnego było podkreślenie rangi spektakularnego zwycięstwa. Wybudowanie soboru zlecono dwom architektom, Barmie i Postnikowi, lecz być może
był to tylko jeden architekt: Postnik Jakowlew, zwany Barmą. Według niektórych przekazów, po ukończeniu budowli okrutny car kazał architekta oślepić,
aby ten nigdy już nie stworzył dzieła piękniejszego niż sobór. Nie może być to
jednak prawda, ponieważ kilka lat później Barma dobudował do świątyni małą
kapliczkę, od której pochodzi nazwa dzisiejszego soboru. We wspomnianej kaplicy został pochowany św. Wasyl, który na dworze cara był błaznem. Z tej racji
mógł mówić władcom prawdę, nie narażając się na utratę głowy. Wśród ludu
nadworny błazen wzbudzał wielki respekt, stąd gdy tylko kaplica została ukończona, zaczęto ją nazywać „soborem Wasyla Błogosławionego”. Sama budowla
stwarza pozory chaotycznego układu, w rzeczywistości jednak została opracowana według dobrze przemyślanego geometrycznego wzoru. Sobór tworzy osiem
kaplic otaczających dziewiątą, centralną kaplicę zwieńczoną iglicą. Jest nią właśnie kaplica Wstawiennictwa Najświętszej Marii Panny, od której pochodziła pierwotna nazwa soboru. Sama budowla oglądana od wewnątrz wzbudza podziw
swoją wysokością. Z kolei struktura zewnętrza jest trudna do uchwycenia, ponieważ każda z kopuł jest pomalowana innymi kolorami, a każda fasada ma inne
wykończenie. Konstrukcja soboru ma znaczenie symboliczne. Jedna z hipotez
głosi, że wzniesiono dziewięć kaplic, gdyż oblężenie Kazania trwało osiem dni,
a centralną – dziewiątą zbudowano dla upamiętnienia ostatniego dnia oblężenia,
kiedy został zdobyty Kazań, tatarska stolica. Wnętrze świątyni w porównaniu do
okazałej szaty zewnętrznej nie jest zbyt spektakularne – składa się z jednej nawy
głównej i kilku mniejszych kaplic.
Nadgryziona zębem czasu świątynia została objęta w roku 1990 generalnym
remontem. Prace restauratorskie trwały ponad 16 lat. Efekt zabiegów okazał się
oszałamiający, szczególnie kopuły świątyni wyglądają jak nowo wzniesione.
Od rewolucji październikowej nie odbyło się tam ani jedno nabożeństwo,
a sobór, aczkolwiek otoczony opieką państwa, nie pełni żadnych funkcji religijnych. Od rewolucji stanowi muzeum. Lecz to właśnie sobór, a nie Kreml jest kulturową wizytówką Moskwy, można go zobaczyć na widokówkach oraz w prawie
każdym wydawnictwie dotyczącym Moskwy14.

14

100 najwspanialszych…, s. 32–33.
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Fot. 9. Sobór Wasyla Błogosławionego przy pl. Czerwonym (ros. Собоìр Васиìлия Блажеìнного,
początkowo określany jako Собор Покрова Богородицы, что на Рву)
Źródło: archiwum własne autorki.

Cerkiew Chrystusa Zbawiciela – największa cerkiew Rosji, zlokalizowana
w Moskwie przy ul. Wołchonka nad brzegiem rzeki Moskwy. Budowla ta jest
kolejnym przykładem tego, że wielcy ludzie w Rosji, czy to władcy świeccy, czy
patriarchowie Kościoła prawosławnego, wznosili sobie w Moskwie pomniki. Ta
tradycja przetrwała do dziś. W roku 1997 kolejny „dygnitarz”, burmistrz Moskwy
odbudował cerkiew Chrystusa Zbawiciela, w pobliżu której na jego polecenie nad
rzeką Moskwą wzniesiono również ogromy pomnik Piotra Wielkiego (car został
przedstawiony w stroju hiszpańskim). Okazała cerkiew stoi w miejscu dawnej,
wzniesionej w latach 1838–1888 przez wybitnego rosyjskiego architekta Konstantina Tona. Wybudowano ją z dużym rozmachem i przepychem, na dekorację
samych kopuł zużywając ponad 400 kg złota. Cerkiew przetrwała zawieruchę rewolucji październikowej, ale jej okazałość drażniła dyktatorską ambicję Stalina,
który ostatecznie w roku 1931 kazał ją doszczętnie zburzyć. Filary z rozbiórki
świątyni wykorzystano po części do budowy uniwersytetu, a marmury do wykończenia moskiewskich stacji metra. Na uzyskanym placu miał powstać nowy
budynek – przejaw siły państwa i nowego ducha narodu – Pałac Rad. Planów
jednak nigdy nie zrealizowano, najpierw z powodów technicznych, a później
udziału Związku Radzieckiego w drugiej wojnie światowej. Po wojnie przez pewien okres funkcjonował tam basen – w zamyśle władzy państwowej miał być
największy na świecie, ale z powodu złego stanu technicznego został zamknięty.
Po odwilży politycznej w Rosji o dawne tereny upomniał się Kościół prawosławny. Dzięki staraniom burmistrza Łużkowa, który pozyskał ze źródeł prywatnych
ponad 200 mln dolarów, w roku 1995 wmurowano kamień węgielny pod nową
cerkiew, a w cztery lata później zakończono jej budowę. Wydarzenie to łączyło
się również z historyczną datą 850. rocznicy powstania miasta. Nowo wzniesiona
cerkiew – prestiżowa budowla stolicy w zamyśle inicjatora – burmistrza Moskwy
miała wyobrażać „duchowe i moralne odrodzenie Rosji”.
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W jej podziemiach znajduje się rozległy garaż, piekarnia, gdzie wytwarza
się hostie, sanktuarium, muzeum, sklepy z pamiątkami oraz restauracja. Z wieży
widokowej grupy zorganizowane z przewodnikiem mogą podziwiać panoramę
miasta15.

Fot. 10. Moskwa. Katedra Chrystusa Zbawiciela (ros. Храм Христа Спасителя)
Źródło: archiwum własne autorki.

Miasta i monastery Złotego Pierścienia
Złoty Pierścień Rosji zaliczany jest do grupy najwspanialszych krajobrazów Europy. Pomimo swojego międzynarodowego kulturowego znaczenia jest
w Polsce mało znany, czasami też spotyka się błędne tłumaczenie tego określenia: „Srebrny Pierścień”. Ze względu na fakt, że najcenniejsze ośrodki kultury
i sztuki dawnej Rosji położone w okolicach Moskwy tworzą półokrąg na północ
i północny wschód od stolicy, ten kulturowy krajobraz określono mianem Złotego
Pierścienia okalającego miasto. Kalco (pierścień) tworzy grupa kilku miasteczek,
które w okresie średniowiecza były ze sobą powiązane gospodarczo i kulturowo.
Druga część określenia wywodzi się prawdopodobnie od cebulastych złotych kopuł cerkwi, które są elementem łączącym te miasta. Jest to ta centralna część Rosji, gdzie w małych spokojnych miasteczkach można spotkać wiele przykładów
architektury drewnianej.
Warto podkreślić, że miasta Złotego Pierścienia należą do najczęściej odwiedzanych miejsc w Rosji i w porównaniu do wielu innych ośrodków mogą
się poszczycić dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. Przyjeżdżały tam
nawet wycieczki obcokrajowców w czasach komunizmu i zwiedzały, wprawdzie nieoficjalnie, zabytkowe miasteczka. W czasach sowieckich jednak dostęp
do całego dorobku kulturowego tych miejsc był mocno ograniczony. Nie można było w ogóle zwiedzać miasteczka Iwanowo (położonego między Suzdalem
i Kostromą), dostęp do niego dla turystów stał się możliwy dopiero na kilka dni
15
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przed upadkiem Związku Radzieckiego. Wszystkie miasta Pierścienia powstały
pomiędzy IX a XI w., wzniesiono je wokół centralnych systemów fortyfikacji
nazywanych kremlami. Ze względu na fakt, że posiadały dobry dostęp do surowców naturalnych Rosji Centralnej i były położone w pobliżu ważnych dróg
handlowych, rozwijały się szybko. Następował tam również rozwój kultury z dala
od wielkich ośrodków, takich jak Moskwa czy Petersburg, co zostało docenione
wpisaniem tych obiektów na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Miasta Pierścienia szczególnie prężnie rozwijały się po upadku Rusi Kijowskiej. Lokalni książęta dbali o swoje majętności i prześcigali się we wznoszeniu okazałych budowli. W ten sposób swoją świetność osiągnęły takie miasta,
jak Jarosław, Kostroma, Pierejesław Zaleski, Rostów, Suzdal, Siergiejew Posad
i Włodzimierz. Wzniesiono tam równocześnie okazałe fortyfikacje oraz siedziby
książęce. Powstało wiele monasterów i cerkwi, które nadawały ton życiu miast.
Utrata znaczenia przez miasta nastąpiła dopiero wówczas, gdy Moskwa, dotychczas mało ważny ośrodek, doszła do wielkiego znaczenia, przyćmiewając okoliczne miasteczka, które z wolna stały się prowincją.
Na uwagę zasługuje również fakt, że w żadnym innym miejscu Rosji nie
można spotkać tak wspaniale odrestaurowanych cerkwi i monasterów. W okresie sowieckim zostały one doprowadzone do stanu ruiny lub skonfiskowane.
Współcześnie, gdy majątki te na powrót przejęła Cerkiew prawosławna, nie
zamieniono ich na muzea, jak w wielu innych miejscach, ale służą nadal życiu duchowemu. Schronienie znajduje tam wiele mniszek i mnichów, a obiekty
sakralne i stare średniowieczne miasteczka nadal tętnią życiem i są odwiedzane
przez rzesze turystów16.
Monaster w Siergiejew Posadzie – miejscowość położona na łuku Złotego Pierścienia, w obwodzie moskiewskim, 70 km od Moskwy. W ośrodku
znajduje się najważniejszy monaster Rosji, który jest uważany za duszę ortodoksyjnego rosyjskiego prawosławia. Na terenie znajdującej się tam Ławry
Troicko-Sergiejewskiej zlokalizowany jest monaster św. Sergiusza z Radoneża,
który przez wieki przyciągał zarówno wierzących, jak i ateistów. Jest ponadto symbolem niezłomności Kościoła prawosławnego w Rosji. Wielu kolejnych
opatów czynnie wspierało zjednoczenie terytoriów moskiewskich pod patronatem Moskwy17.

16
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Fot. 11. Jeden z ośrodków Złotego Pierścienia Moskwy – Siergiejew Posad. Widok ogólny na
monaster, prawosławną „Częstochowę”
Źródło: archiwum własne autorki.

Wiele cennych informacji na temat historycznego rozwoju Ławry, jej monasterów oraz założyciela Sergiusza znajdziemy w książce Aleksandra Ananiczewa,
związanego z centrum prawosławia w Siergiejew Posadzie: Moimi drogami po
Troicko-Sergiejewskiej Ławrze. Wydawnictwo przybliża również osobom mniej
zorientowanym prawosławne święta oraz postacie świętych prawosławnych.
Najważniejszy monaster Rosji jest otoczony murem obronnym. Wejście na
teren Ławry Troicko-Sergiejewskiej prowadzi przez Święte Wrota. Paweł Florenski nazwał Ławrę „malarskim portretem Rosji, stolicą rosyjskiej kultury”, pisał
też: „Aby pojąć Rosję, należy zrozumieć Ławrę, żeby wniknąć w Ławrę, należy
uważnie wpatrzyć się w jej założyciela, uznanym świętym za życia, cudownego
starca świętego Sergiusza”. Na freskach Świętych Wrót przedstawione zostały
sceny z życia św. Sergiusza18.

Fot. 12. Siergiejew Posad – widok za murami obronnymi Ławry Troicko-Sergiejewskiej. Na
pierwszym planie ze złotymi kopułami sobór św. Trójcy, gdzie znajduje się najważniejsza relikwia rosyjskiej Cerkwi prawosławnej – nagrobek św. Sergiusza
Źródło: archiwum własne autorki.
18
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Zespół Ławry Troickiej jest zespołem architektonicznym o niezwykłym wyglądzie: połączono tam tradycyjne rozwiązania rosyjskie z wzorami zachodnimi,
co jest widoczne zarówno w gmachach obiektów sakralnych, jak i w świeckich
obiektach. Przyjeżdżający carowie posiadali tam bowiem własny pałac. System
wnoszenia budowli miał wpływ na rozwój określonego typu architektury w wielu
częściach Rosji19.
Historia powstania tego miejsca sięga XIV w., gdy syn księcia Sergiusz osiedlił
się w okolicach Radoneża, aby wieść życie pustelnika. Wzniósł tam prostą drewnianą cerkiew, która z czasem rozrosła się w dużą wspólnotę zakonną. Dzieło to zostało docenione, Sergiusza władze Cerkwi mianowały opatem, a on sam poświęcił się
z zaangażowaniem życiu misyjnemu, nawracając ludzi północy. Stronił również od
kościelnych stanowisk, wybierając życie kontemplacyjne mnicha. Sergiusz z Radoneża (właść. Warfołomiej Kiriłłow, święty, 1315–1392, rosyjski mistyk i asceta,
kanonizowany w 1442 r.) rozwinął praktykę hezychazmu na Rusi. W okresie rozbicia dzielnicowego z misterium jedności św. Trójcy uczynił wzorzec. Pobłogosławił
ks. Dymitra Dońskiego przed bitwą na Kulikowym Polu (1380 r.)20.
Monaster od swojego założenia działał nieprzerwanie przez ponad sześć wieków. Dopiero po rewolucji październikowej bolszewicy zawyrokowali: „Boga nie
ma” i monaster zamknięto. Najbardziej tradycyjny rosyjski zakon został rozwiązany, a mnisi musieli szukać dla siebie schronienia. Monaster przerwał swoje życie
duchowne na około 30 lat. Od 1919 do 1946 r. Ławra nie funkcjonowała21.

Fot. 13. Siergiejew Posad – widok za murami obronnymi Ławry Troicko-Sergiejewskiej. Cerkiew
św. Ducha, dzieło architektów z Pskowa. Po prawej stronie od wejścia (z biało-błękitnymi kolumnami) mała kapliczka, zwana Kaplicą przy Studni ze względu na uzdrawiające właściwości wody
Źródło: archiwum własne autorki.
19
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W roku 1930 nazwa Siergiejew Posad została zamieniona na Zagorsk w celu
upamiętnienia zamordowanego sekretarza partii Zagórskiego. W latach drugiej
wojny światowej w ciężkich chwilach Stalin potrzebował wsparcia duchowego
Cerkwi. Toteż przy grobie świętego zbierali się wierni, prosząc o obronę oblężonej ojczyzny. Po trudnych dla Kościoła prawosławnego latach powojennych
majątek Cerkwi na terenie Ławry poza muzeum oddano Kościołowi w 1991 r.,
a nabożeństwa wznowiono. Dziś sam tylko monaster, gdzie po latach zakazów
bujnie rozwija się życie religijne, skupia ponad 200 zakonników22.
Wielką czcią otoczony jest w Siegiejew Posadzie grób założyciela Ławry
Sergiusza, który znajduje się w soborze św. Trójcy. Wierni stojący często w niekończącej się kolejce do srebrnego sarkofagu ze zwłokami świętego składają karteczki z prośbą o wstawiennictwo. Niepozorny biały wzniesiony w XV w. sobór
dziś przyćmiewa wszystkie inne w Rosji. Na terenie Ławry znajduje się również
cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, którą ufundowała w XVI w. bogata kupiecka rodzina Stroganowów. Ławra Troicka (ranga głównego monasteru – status
ten nadała obiektowi caryca Katarzyna II) jest tłumnie odwiedzana przez wiernych, którzy nabywają tam woskowe świece wyrabiane przez mnichów, czerpią
wodę ze studni, przy której pod koniec XVII w. zbudowano kapliczkę. Woda
ma uznaną wśród prawosławnych moc uzdrawiającą, niektórzy uważają ją nawet
za święconą. Znajduje się tam również najpiękniejsza 88-metrowa dzwonnica
w Rosji, zaprojektowana przez włoskiego architekta Bartolomea Rastrelliego,
świadcząc o bogactwie Ławry. Podziw nie tylko wiernych, ale także turystów
wzbudzają z przepychem urządzone cerkwie i sobory. Na terenie Ławry wieczny
spoczynek znalazł Borys Godunow, zamordowany przez zamachowca, którego
nie chciano pochować na Kremlu. Pomimo rzesz odwiedzających zadziwia tamtejszy spokój i uduchowienie. Atmosfera pobożności przykrywa konflikt pomiędzy Kościołem prawosławnym a państwem o zwrot majątku kościelnego, m.in.
obrazów Rublowa i muzeum na terenie Ławry23.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o Jekaterynburgu (Wielkorosja),
gdzie znajduje się dziś wiele pozostałości dawnego splendoru. Miasto szczyciło
się niegdyś czteroma tuzinami cerkwi – te obiekty architektury nadawały mu
niezwykłą malowniczość. Sowieci zniszczyli tam najwięcej w całej Rosji cerkwi. Około pół tuzina przetrwało sowiecką orgię zniszczenia, m.in. najsłynniejsza
z nich cerkiew Wozniesienskaja, wzniesiona w XIX w. Sześć spośród ocalałych
cerkwi to przykłady wspaniałej architektury sakralnej24.

22

100 najwspanialszych…, s. 79; A. Ananiczew, dz. cyt., s. 13–14 i in.

23

100 najwspanialszych…, s. 79–87; Najpiękniejsze sanktuaria…, s. 22–37.

24
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Podsumowanie
Rosja to kraj obdarzony ogromnymi skarbami kultury oraz obciążony trudną
historią. Współcześni dbają dziś jednak bardzo o swój dorobek i rozumieją potrzebę rozwoju turystyki. Warto jednak na zakończenie wspomnieć, że niezależnie od tego, ile cerkwi prawosławnych Sowieci zniszczyli w Rosji, nie udało im
się osiągnąć zamierzonego celu: dokonać zniszczenia wiary prawosławnej. Wiele
cerkwi jest nadal bardzo aktywnych i odbywają się tam regularne nabożeństwa.
Religię prawosławną przyjmuje obecnie coraz więcej ludzi młodych, co świadczy o odrodzeniu życia religijnego. Z kolei wiele dawnych obiektów sakralnych
to dziś tylko obiekty kulturowe – często obiekty użyteczności publicznej, które
zatraciły swoje dawne funkcje. Nie sposób było zaprezentować wszystkich kulturowych i religijnych destynacji Rosji. Artykuł ten jest tylko przyczynkiem do
dalszych opracowań, ponieważ każda z nich może być tematem odrębnej pracy.
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Abstract
Cultural destinations of the Russian Federation
Russia is not only an incredibly enormous country, but also rich in great cultural treasures, historical objects, and awe-inspiring architectural monuments. In
the territory of Russia there are thousands of remarkable treasures of considerable
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cultural significance. The paper presents selected cultural destinations of the Russian Federation, regarded as representative of the discussed subject.
The article describes the flagship tourist products and characteristic features
of the Russian tourist market, including Moscow and Petersburg – the cities most
frequently visited by Russian citizens and tourists from abroad – and the towns of
the Golden Ring, situated around Moscow. Furthermore, the paper presents less
popular tourist centres but nevertheless important for the global cultural heritage.
These interesting places are described from the point of view of their accessibility and attractiveness to tourists (both organized groups and individual tourists),
especially those from abroad. This is due to the fact that despite their priceless
cultural value, these places are still not known well enough beyond the Russian
borders.
e-mail: joanna.janicka@up.lublin.pl
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Blenheim Palace – najbardziej okazały
pałac w Wielkiej Brytanii
Wstęp
Konwencja światowego dziedzictwa UNESCO (United Nations Educational,
Scientific & Cultural Organization) została ratyfikowana przez Wielką Brytanię
w 1984 roku. Stanowi ona o identyfikacji, ochronie, konserwacji i przedstawieniu
kulturowych i przyrodniczych obiektów o wybitnym ogólnoświatowym znaczeniu. Konwencja jest zarządzana przez komisję składającą się z 21 członków partii
pracy, wybieranych na czteroletnią kadencję. Do zadań komitetu należy decyzja
w sprawie wpisania nominowanych miejsc na Listę światowego dziedzictwa.
W sierpniu 2010 roku 911 obiektów posiadało status światowego dziedzictwa.
Wielka Brytania posiada obecnie 28 obiektów na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. Są one bardzo zróżnicowane i obejmują zarówno stanowiska
archeologiczne, zabytki historyczne, obiekty przyrodnicze, ośrodki miejskie, jak
i krajobrazy przemysłowe. Ten szereg miejsc pokazuje bogactwo naturalnych,
historycznych i kulturowych obiektów znajdujących się i chronionych dzisiaj
w obrębie Wielkiej Brytanii.
Brytyjski Narodowy Komitet ds. UNESCO (UKNC), rząd Wielkiej Brytanii
i UNESCO są zobowiązane do współpracy na rzecz identyfikacji, ochrony, konserwacji, prezentacji i przekazywania tych miejsc na rzecz przyszłych pokoleń.
Światowe dziedzictwo to prestiżowe określenie, które może pomóc zdobyć poczucie dumy narodowej i lokalnej. Znak ten może promować turystykę i zwiększyć
nacisk na ochronę danego obiektu. Wpis na Listę światowego dziedzictwa daje
nowe możliwości dotarcia do lokalnej społeczności i zaangażowania w ochronę
tych obiektów, zwłaszcza przez ludzi młodych.
Departament ds. Kultury, Mediów i Sportu (Department for Culture, Media
& Sport – DCMS) jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez Wielką Brytanię ogólnych zasad Konwencji światowego dziedzictwa, w tym za wyznaczanie miejsc leżących na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast odpowiedzialność
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za identyfikację tych miejsc spoczywa na odpowiadającym danemu regionowi
– Walii, Szkocji i Irlandii Północnej – terytorium.
Poprzez Komisję Kultury UKNC ściśle współpracuje z Departamentem
ds. Kultury, Mediów i Sportu oraz z innymi partnerami, takimi jak English Heritage, w kierunku skutecznego wdrażania Konwencji światowego dziedzictwa
w Wielkiej Brytanii. Współpraca ta obejmuje zapewnienie ekspertyzy oraz doradztwo i koordynację konkretnych problemów związanych ze światowym dziedzictwem oraz zapewnienie konsultacji w rządzie.
Blenheim Palace został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
w roku 1987, ze względu na swoje architektoniczne znaczenie. Zarówno sam
projekt, jak i budowa pałacu zapoczątkowały nowy styl architektoniczny, natomiast park krajobrazowy, zaprojektowany przez Lancelota Capability’ego
Browna, uważany jest za naturalistyczny Wersal. Blenheim Palace stanowi wybitny przykład pracy Johna Vanbrugha oraz Nicholasa Hawksmoora, dwóch
najbardziej godnych uwagi angielskich architektów. Blenheim jest wyjątkowym osiągnięciem architektury, ukazuje zwycięski triumf armii angielskiej
nad Francuzami. Pałac z otaczającym go parkiem wywarł ogromny wpływ na
angielski ruch romantyczny, charakteryzujący się eklektyzmem w jego inspiracji, powrotem do narodowych korzeni i miłości do natury. Pierwotny krajobraz,
upiększony przez Johna Vanbrugha, który uregulował bieg rzeki Glyme, został
później zmodyfikowany przez Capability’ego Browna, który stworzył dwa jeziora – postrzegane, jako najwspanialszy przykład naturalistycznego projektowania krajobrazu.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie atrakcyjności kulturowej
i przyrodniczej jednego z najpiękniejszych pałaców w Europie – Blenheim Palace. Artykuł przygotowano na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji autorów, przeglądu literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych. Dostępna literatura na temat pałacu, jego historii oraz dzisiejszego wyglądu to przede wszystkim
pozycje anglojęzyczne, które zostały wykorzystane przez autorów. Opracowanie obejmuje niezwykle interesującą historię powstania pałacu, jego późniejsze
losy oraz bardziej szczegółową charakterystykę najokazalszych komnat i innych
pomieszczeń Blenheim Palace. Z pałacem nieodłącznie związany jest ogromny
otaczający go park oraz wspaniałe, zróżnicowane pod względem krajobrazowym
ogrody, które zostały stworzone na przestrzeni czasu. Są one opisane w dalszej
części opracowania.
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Blenheim Palace – burzliwa historia powstania pałacu
Blenheim Palace (fot. 1) to duża posiadłość znajdująca się w hrabstwie Oxfordshire w Anglii. Pałac jest domem dla 1. księcia Marlborough i równocześnie miejscem, w którym urodził się Winston Churchill. Zbudowano go w latach
1705–1722 w niespotykanym angielskim stylu barokowym. Dzisiaj Blenheim
Palace stanowi jeden z największych tego typu obiektów w skali całego kraju.
O wielkości obiektu świadczą również wspaniała biblioteka oraz hol pałacowy.
Wnętrza całego pałacu są bogato zdobione i można je podziwiać wraz z przewodnikiem, dostępnym dla wszystkich osób zwiedzających.

Fot. 1. Blenheim Palace – widok od strony południowo-wschodniej fasady
Źródło: http://www.flickr.com/photos/martin-james/2947938374/ (5.03.2011).

Na zewnątrz obiektu zwiedzający mogą podziwiać labirynt zbudowany z żywopłotu, plac zabaw dla dzieci z wieloma atrakcjami oraz wyjątkowy Dom Motyli. Oprócz tego goście zachwycają się przepięknymi ogrodami (fot. 2), które
zostały zaprojektowane przez Lancelota Browna, angielskiego architekta krajobrazu, uważanego za najznakomitszego angielskiego artystę i ogrodnika XVIII
wieku. Na terenie pałacu odbywa się szereg imprez organizowanych w ciągu
całego roku. Najważniejsze z nich to: Międzynarodowe Zawody Konne, Targi
Rzemiosła, pokazy zabytkowych samochodów, wieczorne koncerty organizowane w parku czy też turnieje rycerskie.
Historia powstania Blenheim Palace jest dość burzliwa i jak najbardziej
odpowiada obiektowi znajdującemu się na Liście światowego dziedzictwa kulturowego.

UNESCO, World Heritage Sites: A Complete Guide to 878 UNESCO World Heritage Sites, Paris 2009,
s. 270.
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Fot. 2. Blenheim Palace – Ogród Włoski
Źródło: http://www.geograph.org.uk/photo/138121 (6.03.2011).

Początki powstania Blenheim Palace
John Churchill (fot. 3) oraz jego żona Sarah byli dobrze znani w królewskich
kręgach w czasie wstąpienia na tron królowej Anny w marcu 1702 roku. Szczególnie Sarah była bliską przyjaciółką nowej królowej.

Fot. 3. John Churchill, 1. książę Marlborough
Źródło: http://earlymodernhistory1.blogspot.com/2010/11/john-churchill (6.03.2011).

Po wybuchu wojny w Europie, pod koniec tego samego roku, bogate doświadczenie wojskowe księcia Marlborough przyczyniło się do tego, że wybrano
go na przywódcę alianckich sił zbrojnych. Przez następne dwa lata Marlborough
bronił Holandii przed Francją. Wówczas to, 13 sierpnia 1704 roku, odniósł zdecydowane zwycięstwo w Blindheim (Blenheim) nad rzeką Dunaj w Bawarii. Stało
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się ono punktem zwrotnym w historii, niszcząc plany Ludwika XIV dotyczące
podbicia Europy.
W nagrodę królowa Anna, oprócz innych zaszczytów, przyznała Marlborough ziemie, gdzie miała zostać wybudowana posiadłość ku czci jego słynnego
zwycięstwa. John Vanbrugh, znany architekt słynnego pałacu Howard Castle,
został wybrany do zbudowania tej posiadłości, lecz formalna umowa nigdy nie
została podpisana.
To stworzyło późniejsze problemy, kiedy przyjaźń królowej z Sarą oziębła,
a polityczne spiski spowodowały, że Marlborough wpadł w królewską niełaskę.
Królewskie fundusze przeznaczone na pałac się rozpłynęły. Przez kolejne dwa
lata Marlborough mieszkał wraz z rodziną za granicą, wrócił zaraz po śmierci
królowej Anny. Nowy król Wielkiej Brytanii Jerzy I nie przeznaczył kolejnych
funduszy ze skarbu państwa na budowę pałacu. Ostatecznie książę Marlborough
podjął decyzję o zakończeniu budowy z własnych pieniędzy wraz z architektem
Johnem Vanbrughem oraz jago asystentem Nicholasem Hawksmoorem, zgodnie
z początkowymi założeniami.
W projekcie pałacu John Vanbrugh chciał przedstawić zwycięstwo Anglii nad
Francuzami. Dlatego też założone funkcje posiadłości odpowiadały zabytkowi,
pałacowi, cytadeli i prywatnemu domowi, w takiej dokładnie kolejności. W budynku architekt chciał ukazać różnorodność, ozdoby, symbolikę i dramat epoki
baroku, sięgając po współczesne konwencje symetrii i formalności, na przykład
typowy układ komnat z każdej strony głównego salonu. Vanbrugh widział Blenheim bardziej jako zamierzony zabytek ku czci królowej Anny aniżeli prywatną
posiadłość dla księcia Marlborough.
Chociaż prace budowlane zaczęły się ponownie w 1716 roku z pieniędzy
księcia, odmówił on zapłaty królewskich rat na zakończenie prac i w rezultacie
mistrz rzemieślników Grinling Gibbons, któremu skarb państwa był dłużny dość
znaczną kwotę pieniędzy, zrezygnował z zatrudnienia w pałacu. Na jego miejsce przyjęto innych kamieniarzy, którzy zgodzili się na dużo mniejszą stawkę.
W listopadzie 1716 roku Vanbrugh również opuścił pałac. Przyczyną odejścia
były jego ciągłe kłótnie z księżną Sarą i znaczna różnica zdań pomiędzy nimi.
Utalentowany stolarz meblowy James Moore przejął kierownictwo od Vanbrugha i Hawksmoora. Dopiero po śmierci księcia w 1722 roku Hawksmoor został
poproszony ponownie do prac przy Łuku Triumfalnym oraz wewnątrz pałacu.
Natomiast Vanbrugh nigdy nie powrócił już do pracy w pałacu.
Jednak największy wpływ na Blenheim miał 9. książę, który między innymi
stworzył wspaniałe ogrody ze wschodniej i z zachodniej strony pałacu i zlecił
posadzenie ponad pół miliona drzew w otaczającym go parku. Wewnątrz pałacu
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książę był odpowiedzialny za kompletną renowację Pokoi Reprezentacyjnych.
Podczas obydwu wojen książęta Blenheim pozwalali na użytkowanie pałacu
w celach wojennych.

Blenheim Palace – niepowtarzalne pałacowe wnętrza
Reprezentacyjna jadalnia dzisiaj używana jest przez rodzinę tylko raz w roku, w dniu Bożego Narodzenia (fot. 4). Stół jest zawsze elegancko nakryty, aby
pokazać zmieniające się pory roku. Duża srebrna figura z brązu znajdująca się na
osobnym stoliku przedstawia księcia Marlborough na koniu po zwycięstwie w bitwie pod Blenheim, piszącego słynny list do księżnej, którego kopia umieszczona
jest w Pierwszej Sali Reprezentacyjnej.

Fot. 4. Reprezentacyjna jadalnia Blenheim Palace w świątecznej dekoracji
Żródło: http://www.chooseyourevent.co.uk/profile.asp?cid=3934 (10.03.2011).

John Thornhill, artysta, który jest twórcą majestatycznego obrazu na suficie
w pałacowym holu – Great Hall, był początkowo upoważniony do udekorowania
tej sali. Nawet stworzył kilka gotowych projektów, jednak po kłótni z księżną
o honorarium za dekorację sufitu w Great Hall to francuski artysta – Louis Laguerre został wybrany do udekorowania jadalni. Sala ta jest przykładem trójwymiarowego obrazu. W tamtym czasie miał zostać podpisany traktat pokojowy
w Utrechcie, dlatego też wszystkie elementy obrazu przedstawiają nadchodzący
pokój. Kopuła sufitu jest jego alegorycznym ukazaniem: 1. książę przedstawiony na rydwanie trzyma zygzakowatego pioruna wojny, a kobieta obok niego powstrzymująca jego ramię reprezentuje pokój.
Przedstawiciele różnych krajów świata są ukazani na malowidłach ściennych.
Laguerre dołączył również swój autoportret, umieszczając go obok Deana Jonesa
– kapelana 1. księcia, którego księżna tolerowała, wyłącznie dlatego że potrafił
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go rozbawić i miał dobrą rękę do kart. Tylko jedna z czterech marmurowych ram
drzwiowych znajdujących się w sali – przedstawiających herb księcia jako księcia
Świętego Cesarstwa Rzymskiego – została wykonane przez Grinlinga Gibbonsa.
Trzy pozostałe zostały skopiowane nie do odróżnienia przez mniej wykwalifikowanych rzemieślników księżnej10.
Trzy komnaty połączone z jadalnią i biblioteką, znajdujące się w południowej
fasadzie pałacu, są znane jako First, Second i Third State Rooms, czyli Pierwsza,
Druga i Trzecia Sala Reprezentacyjna. Ściany tych trzech sal są udekorowane
ozdobnymi arrasami ukazującymi bitwy Marlborough i należą do kolekcji 11 arrasów zamówionych od projektanta de Hondta oraz tkacza de Vosa. Wszystkie
arrasy bardzo realistycznie i szczegółowo przedstawiają najważniejsze zwycięstwa księcia Marlborough.
W Drugiej Sali Reprezentacyjnej nad kominkiem znajduje się wspaniały portret
Króla Słońca Francji i Nawarry – Ludwika XIV. W 1673 roku 1. książę, wówczas
kapitan John Churchill, służył w królewskim angielskim pułku armii francuskiej
przeciwko Holendrom. Po oblężeniu Maastricht młody kapitan otrzymał osobiste
podziękowanie od Ludwika XIV. Zaproponowano mu awans do rangi pułkownika
we francuskiej armii. Następnie walczył w Alzacji i w południowych Niemczech
pod dowództwem Henri Vincomte’a de Turenne. Aczkolwiek, kiedy zaczęła się
wojna o sukcesję hiszpańską w 1702 roku, dawni sprzymierzeńcy znaleźli się po
przeciwnych stronach. Po zwycięskiej bitwie pod Blenheim, kiedy to nadszedł
miażdżący koniec niepokonanych od 60 lat Francuzów, król Ludwik XIV zabronił wspominania tego wydarzenia w jego obecności11. Poza tym na ścianie tejże
sali znajduje się arras z oblężenia Bouchain (1711). Ciekawostką jest to, że pies
przedstawiony na tym arrasie posiada końskie kopyta. Natomiast z mebli należy
wymienić komodę Migeona oraz parę świeczników Matthew Boultona.
W trzeciej sali można znaleźć wazę Kakiemon, wykonaną z delikatnej japońskiej porcelany, pochodzącą z późniejszego okresu XVII wieku. Nad kominkiem
znajduje się również portret Marlborough studiującego plany Bouchain wraz ze
swoim głównym inżynierem wojskowym Colonelem Armstrongiem. Natomiast
północna ściana udekorowana jest arrasem przedstawiającym zwycięskiego Marlborough w bitwie pod Oudenarde (1708).

Great Hall w Blenheim Palace
Great Hall to jedno z najokazalszych pomieszczeń w całym pałacu, gdzie
księżna Sarah stworzyła pomnik chwały, jaki ukazuje wspaniały Great Hall
(fot. 5). Zwiedzający Blenheim Palace przed rozpoczęciem wycieczki z przewodnikiem po eleganckich pokojach wchodzą właśnie do tego pomieszczenia,.
http://gouk.about.com/od/thingstodo/ig/Blenheim-in-Pictures/The-Saloon-at-Blenheim-Palace.htm
(15.03.2011).

10

11

P. Duffie, J. Forster, B. Sheehan, P. Smith, dz. cyt., s. 37.
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Znajdujący się na wysokości 20 m sufit został namalowany przez Jamesa Thornhilla i przedstawia 1. księcia w rzymskiej szacie oraz jego plan bitwy o Brytanię.
Kamienne rzeźby usytuowane dookoła pomieszczenia zostały wykonane przez
Grinlinga Gibbonsa, a spis pałacowy charakteryzuje je jako „nadzwyczaj bogato
cięte i bardzo głęboko osadzone”12.

Fot. 5. Wspaniały Great Hall w Blenheim Palace
Źródło: http://www.guardian.co.uk/enjoy-england/competition/win-a-short-break-to-oxfordshire
(10.03.2011).

Long Library – Długa Biblioteka
„Ta galeria z jednej lub z drugiej strony ukazuje wszystko to, co warte jest
zobaczenia 13” – powiedział Vanbrugh, opisując widoki z biblioteki – Long Library (fot. 6), która przebiega w swojej długości od zachodniej części pałacu.
Vanbrugh zbudował Blenheim Palace od wschodu do zachodu tak, aby rodzina
Marlborough mogła swobodnie mieszkać we wschodniej części, podczas kiedy
prace nad pałacem dobiegały końca. Biblioteka była jednym z ostatnich pomieszczeń do dekoracji. Oryginalnie zaplanowana przez Vanbrugha jako „szlachetny
pokój parady” lub galeria zdjęć mierzy 56 m długości i 10 m wysokości. Jest
uważana za najpiękniejsze w całym pałacu pomieszczenie asystenta architekta
– Nicholasa Hawksmoora. Wspaniała dekoracja stiukowa na suficie, zawierająca
dwie sztuczne kopuły, została stworzona przez Isaaca Mansfielda w 1725 roku.
Jakkolwiek panele sufitowe, które dają wrażenie unoszenia się w morzu sztukaterii, pozostają puste.

12
http://gouk.about.com/od/thingstodo/ig/Blenheim-in-Pictures/The-Great-Hall-at-Blenheim.htm
(12.03.2011). Tłumaczenie własne – B.D.
13

P. Duffie, J. Forster, B. Sheehan, P. Smith, dz.cyt., s. 41.
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Fot. 6. Long Library – jedna z najpiękniejszych sal pałacowych
Źródło: P. Duffie, J. Forster, B. Sheehan, P. Smith, Blenheim Palace – World Heritage Site, Norwitch 2010, s. 40.

Pałac, a w szczególności biblioteka, został wyposażony w wiele cennych
arcydzieł, które książę otrzymał w prezencie lub które zostały skonfiskowane
w czasie wojny, łącznie ze wspaniałą kolekcją sztuki. W bibliotece księżna postawiła również duży posąg królowej Anny, w hołdzie ich przyjaźni.
Biblioteka służyła w swojej historii jako miejsce różnorodnego przeznaczenia.
Podczas I wojny światowej pełniła funkcję szpitala, natomiast w czasie II wojny
światowej mieściła się w niej szkoła dla chłopców – Malvern College. Biblioteka
była ulubionym miejscem Winstona Churchilla. Znajduje się na drugim miejscu
co do długości pośród pozostałych posiadłości w Anglii. Ponadto biblioteka mieści portrety królowej Anny, króla Williama II oraz 1. księcia Marlborough, razem
z portretami trzech córek księcia: Elżbiety – hrabiny Bridgewater; Anny – hrabiny
Sunderland oraz Marii – księżnej Montagu.
W północnej części biblioteki, w której mieszczą się największe organy piszczałkowe w prywatnej posiadłości w Europie, zaprojektowane przez firmę Henry
Willis & Sons – najsłynniejszych angielskich rzemieślników – jest dostęp do
podniesionych kolumnad prowadzących do kaplicy.
Kaplica jest zdominowana przez dramatyczny pomnik 1. księcia i księżnej
oraz ich dwóch synów, którzy zmarli w młodości. Ich cztery córki nie są włączone
do rodzinnej grupy. Ten marmurowy pomnik został zaprojektowany przez Williama Kenta. Po obu stronach sarkofagu znajdują się duże posągi przedstawiające
fragmenty historyczne.
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Winston Churchill
Blenheim Palace jest miejscem urodzenia Winstona Churchilla, który przyszedł na świat 30 listopada 1874 roku, w jednej z pałacowych sypialni. Winston
Churchill napisał, że: „w Blenheim podjął dwie bardzo istotne decyzje: urodzić
i ożenić się. Jestem bardzo zadowolony z decyzji, które podjąłem w obu tych
sytuacjach”14.
Dzisiaj sypialnia, w której urodził się Winston Churchill, oraz wystawa mu
poświęcona stanowią jedne z głównych atrakcji dla osób zwiedzających Blenheim Palace. Pomiędzy rzeczami, które wyeksponowane są w pałacu, można znaleźć na przykład figurę z brązu Winstona Churchilla oraz jego małżonki Lady
Churchill, kolekcję jego prywatnych listów, a także bordowy aksamitny garnitur,
który Winston Churchill miał na sobie podczas długich nocy na służbie podczas
II wojny światowej.
W młodości Winston Churchill spędził wiele szczęśliwych chwil w pałacu.
W 1908 roku namówił swojego kuzyna, 9. księcia Marlborough, aby zaprosił do
niego Clementine Hozier. Winston oświadczył się jej 11 sierpnia w ogrodach pałacu w Świątyni Diany, gdzie para schroniła się przed letnimi ulewami. W pałacu
para spędziła pierwsze dni miesiąca miodowego, a w późniejszym okresie byli
jego częstymi gośćmi, pomimo znacznych różnic politycznych pomiędzy Winstonem a księciem15.
Blenheim Palace stał się inspiracją dla Churchilla, nie tylko dla jego obrazów
(zaczął malować dopiero w wieku 41 lat), ale również dla jego poczucia historii,
na przykład kiedy poszukiwał swojego przodka do biografii Marlborough, His
Life and Times, opublikowanej w 1930 roku. W późniejszych latach Churchill był
regularnym gościem w pałacu. W 1953 roku, już jako premier Wielkiej Brytanii,
uczestniczył w przyjęciu Blenheim Commonwealth Garden Party z okazji koronacji, w którym wzięła udział również księżna Margaret.

Park oraz wspaniałe pałacowe ogrody
Zwykle kiedy powstaje nowy budynek projektowanie zieleni pozostawia się
na później, jednakże w Blenheim John Vanbrugh rozpoczął zagospodarowanie
przestrzeni dookoła pałacu wraz z początkiem jego budowy. Od samego początku
Marlborough bardzo interesował się powstawaniem pałacowych ogrodów. Jego
ogrodnik, Henry Wise, zdając sobie sprawę, że książę może nie zobaczyć ogrodów w ich pełnej świetności, przesadził większe już drzewa, aby osiągnąć oczekiwaną wcześniejszą dojrzałość i piękno ogrodów. Zgodnie z modą, jaka panowała
w tamtym okresie, Wise starał się, aby zieleń wokół pałacu miała wyraźne, regularne i symetryczne kształty.
14

P. Duffie, J. Forster, B. Sheehan, P. Smith, dz. cyt., s. 15.

15

M. Gilbert, Churchill: A life, New York 1991, s. 197.
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XVIII wiek przyniósł zmianę upodobań i wówczas to większa część parku
stworzonego przez Vanbrugha i Wisa została przekształcona w bardziej naturalnym stylu przez angielskiego architekta krajobrazu Capability’ego Browna. Dążył do stworzenia krajobrazu, który wydawał się naturalny, dzięki pomysłowym
efektom otoczenia. Brown urzeczywistnił możliwości pałacu poprzez stworzenie
majestatycznego jeziora oraz sprytnie zaplanowanych widoków, z dekoracyjnymi
krzewami i wystrzępionymi koronami drzew.
Jednak na początku XIX wieku 9. książę zdecydował o przywróceniu początkowego wyrazistego układu parku, jaki został stworzony przez Vanbrugha. W latach 1900–1910, z pomocą francuskiej projektantki ogrodów – Achille Duchêne,
książę podjął się ogromnego przedsięwzięcia odrestaurowania zewnętrznego
dziedzińca (1,2 ha), który wcześniej został pokryty przez Browna trawą, kamieniami i żwirem. Książę odnowił również ogrody we wschodniej i w zachodniej
frontowej części posiadłości, czego rezultatem jest Italian Garden, czyli Ogród
Włoski, oraz majestatyczne Water Terraces – Tarasy Wodne16.

Water Terraces – Wodne Tarasy
Bez wątpienia majestatyczne Wodne Tarasy (fot. 7) w zachodniej frontowej
części posiadłości stanowią istotny wkład 9. księcia w wyjątkowe dziedzictwo
pałacu. Są one niezwykłym osiągnięciem na miarę XX wieku, porównywalnym
z Parterre d’Eau w Wersalu. Książę zaczerpnął inspirację przy tworzeniu Wodnych Tarasów od Giana Lorenza Berniniego, którego fontanna River-Gods, znajdująca się obecnie na niższym tarasie, jest makietą oryginalnej fontanny z placu
Piazza Navona w Rzymie. 9. książę zlecił Achille Duchêne budowę Wodnych
Tarasów między 1925 a 1930 rokiem. Te dwa tarasy połączone są ścianą kariatydy wyrzeźbionej przez Visseau i otoczone warstwami muszli. Głowa i tułów
położone w północnej części kariatydy są wzorowane na jednym z miejscowych
ogrodników, który akurat przechodził tamtędy któregoś dnia w czasie, kiedy Visseau pracował. Idealne greckie cechy Gladys Deacon, drugiej księżnej 9. księcia
zdobią twarze dwóch sfinksów, które znajdują się naprzeciwko siebie na dolnym
tarasie. Zostały one stworzone przez H. Warda Willisa w 1930 roku.

16

P. Duffie, J. Forster, B. Sheehan, P. Smith, dz. cyt., s. 48–49.
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Fot. 7. Wodne Tarasy w Blenheim Palace
Źródło: http://www.blenheimpalace.com/thepalace/groupvisits/406.html (12.03.2011).

Rose Garden – Ogród Różany
Ogród Różany otoczony jest chodnikiem dla zwiedzających, nad którym
znajdują się wysmukłe obręcze pokryte delikatnymi, różowymi, pnącymi się różami. Ogród Różany zapewnia tryskające pięknem kolory przez całe lato, aż do
początku jesieni. W centralnej części ogrodu znajduje się statua otoczona przez
symetryczne klomby róż w odcieniach czerwonym, różowym oraz białym. Po
prawej stronie ogrodu znajduje się Świątynia Flory. Dalej ścieżka prowadzi do
ogromnych drzew cedrowych oraz do Wielkiej Kaskady. Wielka Kaskada, zaprojektowana przez Capability’ego Browna w 1760 roku w zachodniej części jeziora, jest jednym z najbardziej malowniczych angielskich wodospadów.

Grand Bridge – Wielki Most
Grand Bridge (fot. 8) został zaprojektowany przez architekta Vanbrugha i jest
uważany za jeden z najpiękniejszych mostów w całej Europie. Niezadowolony
z krajobrazu naturalnego otaczającego pałac Vanbrugh zdecydował o zbudowaniu tamy w celu utworzenia kilku strumieni i wysepek. Książę zatwierdził jego
ogromny projekt i w 1708 roku rozpoczęto budowę mostu. Grand Bridge został
zbudowany nad wodą pomiędzy wejściem do pałacu a pomnikiem Zwycięstwa,
podkreślającym krajobraz całego parku.
Należy dodać, że konstrukcja mostu postawiła wiele ważnych wyzwań inżynierskich. Na przykład ogromna przepaść pomiędzy mostem a doliną musiała zostać wypełniona tonami gruzu z ruin Woodstock Manor oraz ziemią ze wzgórza,
na którym stanął most. Ostatecznie główne sklepienie łukowe zostało zakończone
w 1710 roku, mierząc 31 m szerokości.
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Fot. 8. Grand Bridge – Wielki Most projektu Johna Vanbrugha
Źródło: http://eu.art.com/products/p14429660-sa-i2965095/posters.htm (12.03.2011).

W 1764 roku Lancelot Capability Brown został upoważniony do tego, aby
zmienić krajobraz Blenheim. Wówczas to jednym mistrzowskim posunięciem
wybudował tamę i kaskadę w pobliżu Bladon, pozwalając na to, by strumień Glyme przedostał się przez dolną część mostu, pochłaniając całkowicie jego parter
i tworząc dwa wspaniałe jeziora po każdej z jego stron w hołdzie dla 4. księcia
Marlborough.

Marlborough Maze – symboliczny labirynt z żywopłotu
Marlborough Maze (fot. 9) to drugi na świecie pod względem wielkości labirynt z żywopłotu, odzwierciedlający wspaniałość Blenheim Palace. Zainspirowany został trofeami wyrzeźbionymi przez Grinlinga Gibbonsa od strony wschodniej
i zachodniej arkad pałacu. W labiryncie możemy wyróżnić następujące kształty:
olbrzymią armatę, kule armatnie, trąbki oraz chorągwie. Labirynt znajduje się
na obszarze 0,75 ha i posiada dwa drewniane mosty, z których można podziwiać
doskonale widoki.

Fot. 9. Marlborough Maze – wielki labirynt z żywopłotu
Źródło: http://www.blenheimpalace.com/thepalace/whattosee/family_activities.html (15.03.2011).
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Pleasure Gardens – Ogrody Przyjemności
Miniaturowy pociąg łączy pałac z Pleasure Gardens, które zostały stworzone
dookoła dawnego ogrodu warzywnego, gdzie dzisiaj znajduje się również znany
labirynt z żywopłotu – Marlborough Maze. W ogrodach można znaleźć świeże
owoce, łącznie z winogronami – zdobywcami wielu nagród, oraz warzywa. Poza
tym znajdują się tam przepiękne gatunki kwiatów, krzewów ozdobnych oraz duża
liczba atrakcji dla zwiedzających, między innymi: olbrzymie szachy oraz warcaby, plac zabaw i kilka dwuwymiarowych puzzli w kształcie labiryntu. Niedaleko
znajduje się ogrodowa kawiarnia – Pleasure Gardens Cafe serwująca kawę, herbatę oraz kanapki, zupy i ciasta.

Butterfly House – Dom Motyli
Zwiedzający teren posiadłości mogą również podziwiać wiele okazów egzotycznych motyli, które latają swobodnie w Butterfly House – Domu Motyli
(fot. 10). W specjalnej wylęgarni znajdują się poczwarki wielu gatunków motyli.
Dlatego też w Blenheim istnieje możliwość studiowania pełnego cyklu ich życia.
Większość motyli żyje zaledwie kilka tygodni, a w trakcie sezonu hodowanych
jest ponad 100 egzotycznych gatunków, stąd też motyle, które można tam zobaczyć, różnią się od siebie w każdym miesiącu roku.

Fot. 10. Dom Motyli w Blenheim Palace
Źródło: http://www.geograph.org.uk/photo/211696 (15.03.2011).

Imprezy organizowane w Blenheim Palace w ciągu roku
Przez cały rok w pałacu odbywają się różnorodne imprezy, które odzwierciadlają zmieniające się pory roku. Podczas szkolnych wakacji przebrani w kostiumy aktorzy wprowadzają zwiedzających w historię pałacu poprzez żywe opowiadania. Wiosną można wziąć udział w specjalnych imprezach organizowanych
z okazji świąt wielkanocnych odbywających się na terenie Pleasure Gardens oraz
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wokół nich. Późną wiosną oraz latem na terenie pałacu odbywają się turnieje
rycerskie (fot. 11), podczas których waleczni rycerze oraz ich silne rumaki spotykają się w walce o chwałę. Takie weekendy są zawsze wypełnione różnymi
atrakcjami i rozrywkami łącznie z pokazami sokołów oraz walkami rycerzami.
Wraz z nastaniem cieplejszych letnich dni na terenie posiadłości jest dużo więcej
imprez dla gości, między innymi pokazy zabytkowych samochodów, które przyciągają rzesze zwiedzających. Długie letnie wieczory stwarzają wspaniałą wręcz
okazję do organizowania imprez muzycznych dla szerokiego grona entuzjastów,
koncerty zarówno współczesnych artystów, jak i muzyki klasycznej ze sztucznymi ogniami w tle. We wrześniu fani jazdy konnej mogą się cieszyć z udziału
w Międzynarodowych Zawodach Konnych, w których uczestniczą znani światowi jeźdźcy.

Fot. 11. Turniej rycerski w Blenheim Palace
Źródło: http://www.blenheimpalace.com/whats-on/events.html (12.03.2011).

Wraz z nastaniem długich jesiennych wieczorów pałac przygotowuje się na
święta Bożego Narodzenia. Pokoje pałacowe zostają elegancko udekorowane
ozdobami świątecznymi. Choinki błyszczą w ogrodowych arkadach. Pod koniec
listopada zwiedzający mogą również wziąć udział w odbywających się w pałacu
od dziewięciu lat Targach Rzemiosła – stanowiących idealną możliwość zakupu
świątecznych prezentów. Targi, na których mniej więcej stu najbardziej utalentowanych brytyjskich rzemieślników przedstawia własnoręcznie wykonane produkty, co roku przyciągają około 10 tysięcy fanów. Oferują oni wspaniałą mieszankę współczesnego rzemiosła, w tym: biżuterię, ceramikę, ubrania, zabawki,
świeczki oraz obrazy. Świąteczne jedzenie, obszerny parking oraz napoje chłodzące uzupełniają ten fantastyczny dzień spędzony w Blenheim Palace17. Poza
tym goście mogą zwiedzić pałac przepięknie udekorowany na czas świąt. W 2011
roku Targi są organizowane od 18 do 20 listopada włącznie.

17

http://www.livingcrafts.co.uk/indexb.htm (11.03.2011).
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Przyjęcia okolicznościowe
W Blenheim Palace organizowane są różnego typu imprezy okolicznościowe,
prywatne przyjęcia, bankiety, wesela oraz konferencje biznesowe. Pałac stanowi idealne miejsce na wręcz bajkowe przyjęcie weselne. Oranżeria z osobnym
wejściem oraz tarasem z widokiem na Ogród Włoski pomieści 180 osób. Z kolei
druga sala, tak zwany Marlborough Room, posiada piękne podwójne sklepienie sufitu sięgające do pełnej wysokości pałacu. Dwa wspaniałe żyrandole oraz
ogromny kominek dodatkowo wzbogacają salę, która może pomieścić do 120
osób. Oba pomieszczenia posiadają licencję na organizowanie ślubów cywilnych
do 250 gości18.

Fot. 12. Oranżeria w Blenheim Palace
Źródło: http://www.weddingvenues.com/vimages3751/wedding-image-20311.html (12.03.2011).

Alternatywę wyjątkowej scenerii dla wieczornego przyjęcia na maksymalnie
300 osób stanowią Great Hall, Saloon oraz Long Library. Przyjęcia organizowane
w pałacu cieszą się powodzeniem, przede wszystkim ze względu na doskonałą
kuchnię oraz wysoki standard obsługi.

Podsumowanie
Blenheim Palace jest ikoną pałacu w stylu barokowym i jako zabytek z Listy
światowego dziedzictwa UNESCO stanowi jeden z najważniejszych obiektów
tego typu w skali światowej. W pałacu można podziwiać prace wspaniałych artystów i architektów oraz bogactwa nagromadzone w ciągu ostatnich 300 lat. Piękno i spokój, królujące w zaprojektowanym przez Capability’ego Browna parku,
nie mają sobie równych w całej Wielkiej Brytanii. Pleasure Gardens zachęcają
dzieci, młodzież oraz całe rodziny do skorzystania z uroków i atrakcji ogrodów
18
http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/the-50-best-wedding-locations-125-473624.
html (12.03.2011).
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oraz organizowanych w ciągu roku imprez. Oryginalne wnętrza pałacu, wspaniałe ogrody, odbywające się na terenie posiadłości zawody, targi, turnieje oraz
koncerty co roku przyciągają około 525 tysięcy zwiedzających.
Pałac jest przepięknym obiektem, pełnym atrakcyjnych detali, zarówno we
wnętrzach, jak i w otaczających go ogrodach. Zlokalizowane na terenie parku
restauracja i kawiarnie oferują ciepłe posiłki, poranną kawę, wszelkiego typu
ciasta, kanapki, sałatki i oczywiście tradycyjną popołudniową herbatę. Zwiedzający mają okazję do zakupu wszelkich pamiątek związanych z pałacem w kilku
sklepach zlokalizowanych na terenie posiadłości. Jeden ze sklepów, tak zwany
Churchill Shop, oferuje dużą liczbę pamiątek, prezentów oraz książek zainspirowanych postacią Winstona Churchilla.
Blenheim Palace jest członkiem stowarzyszenia Treasure Houses of England,
10 najbardziej majestatycznych pałaców, posiadłości i zamków w dzisiejszej Anglii. Oprócz Blenheim Palace, członkami tego stowarzyszenia są: Beaulieu, Burghley, Chatsworth, Castle Howard, Harewood House, Holkham Hall, Hatfield
House, Leeds Castle i Woburn Abbey.
Każdego roku 30 tysięcy dzieci i młodzieży odwiedza Blenheim Palace
w czasie wycieczek edukacyjnych. Uczestniczą w wielu programach edukacyjnych obejmujących następujące tematy: nauka, matematyka, historia, geografia,
literatura oraz sztuka. Zwykle grupy w godzinach rannych rozwiązują problemy
związane z pracą naukową, po południu zaś miniaturową kolejką udają się do Pleasure Gardens, gdzie spędzają czas na grach i zabawach. Niektóre grupy przesyłają do pałacu wykonane prace, które umieszczane są później w sali edukacyjnej,
a spośród nich co roku wybierane są najlepsze projekty. 11. książę Marlborough
wierzy, że pałac powinien być źródłem edukacji dla przyszłych pokoleń, dlatego
też osobiście wręcza nagrody zwycięzcom.
Blenheim Palace wprowadził specjalny program o nazwie „Going Green
at Blenheim”, którego celem jest nauczenie dzieci, w jaki sposób mogą pomóc chronić środowisko naturalne w życiu codziennym, zarówno w domu, jak
i w szkole. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci mają okazję zwiedzić rozlewnie naturalnej wody mineralnej oraz zobaczyć centrum recyklingu. Ponadto
otrzymują informacje, w jaki sposób pałac oszczędza wodę oraz jak pomaga
chronić środowisko.
Blenheim Palace został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
w 1987 roku, jednak wiele renowacji i prac konserwatorskich podjęto dopiero
w ciągu ostatnich lat, mimo że obecnie pałac nie otrzymuje żadnego finansowego
wsparcia z zewnątrz. W 2011 roku planowane są dwa duże projekty: naprawa
oraz remont wszystkich okien w Wielkim Holu oraz odbudowanie schodów od
południowej części pałacu.
Blenheim Palace otrzymał dwie nagrody przyznawane w roku 2011 przez
West Oxfordshire Business Awards w kategorii Tourism & Hospitality oraz
w kategorii Green Business. Poza tym został wyróżniony dwoma Turystycznymi
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Oskarami. Otrzymał dwie srebrne nagrody w kategorii Large Visitor Attraction
of the Year 2010 (Wielka Atrakcja Roku dla Zwiedzających), a także nagrodę
Sports Tourism Award – Bike Blenheim Palace (Blenheim Palace dla rowerów)
w konkursie organizowanym przez Beautiful South Award for Excellence 2010.
Nagrody tej organizacji przyznawane są co roku za wyjątkowy poziom obsługi
klienta oraz za zaangażowanie w podnoszenie standardów w branży turystycznej.
Uważane są za jedne z ważniejszych w całym przemyśle turystycznym Wielkiej
Brytanii. Każdego roku organizacja otrzymuje rekordową liczbę zgłoszeń do tej
prestiżowej nagrody.

Bibliografia
Duffie P., Forster J., Sheehan B., Smith P., Blenheim Palace – World Heritage
Site, Norwitch 2010.
Gilbert M., Churchill: A life, New York 1991.
Leask A., Fyall A., Managing Word Heritage Sites, Oxford 2006.
UNESCO, World Heritage Sites: A Complete Guide to 878 UNESCO World
Heritage Sites, Paris 2009, s. 270.

Strony internetowe
http://www.blenheimpalace.com/thepalace/history.html (6.03.2011).
http://www.blenheimpalace.com/thepalace/groupvisits/406.html (12.03.2011).
http://www.blenheimpalace.com/thepalace/whattosee/family_activities.html
(15.03.2011).
http://www.blenheimpalace.com/whats-on/events.html (12.03.2011).
http://www.chooseyourevent.co.uk/profile.asp?cid=3934 (10.03.2011).
http://earlymodernhistory1.blogspot.com/2010/11/john-churchill (6.03.2011).
http://www.flickr.com/photos/martin-james/2947938374/ (5.03.2011).
http://www.geograph.org.uk/photo/138121 (6.03.2011).
http://www.geograph.org.uk/photo/211696 (15.03.2011).
http://gouk.about.com/od/thingstodo/ig/Blenheim-in-Pictures/The-Great-Hallat-Blenheim.htm (12.03.2011).
http://gouk.about.com/od/thingstodo/ig/Blenheim-in-Pictures/The-Saloonat-Blenheim-Palace.htm (15.03.2011).
http://www.guardian.co.uk/enjoy-england/competition/win-a-short-break-tooxfordshire (10.03.2011).
http://eu.art.com/products/p14429660-sa-i2965095/posters.htm (12.03.2011).
http://www.culture.gov.uk/what_we_do/historic_environment/4168.aspx
(5.03.2011).

Blenheim Palace – najbardziej okazały pałac w Wielkiej Brytanii

183

http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/the-50-best-weddinglocations-125-473624.html (12.03.2011).
http://www.livingcrafts.co.uk/indexb.htm (11.03.2011).
http://www.myenglandtravel.com/blenheim-palace-history.html (10.03.2011).
http://whc.unesco.org/en/list/425 (6.03.2011).
http://www.unesco.org.uk/world_heritage_sites_in_the_uk (5.03.2011).
http://www.weddingvenues.com/vimages3751/wedding-image-20311.html
(12.03.2011).

Abstract
Blenheim Palace – the greatest palace in Great Britain
Blenheim Palace set in Oxfordshire in Great Britain is considered to be one of
the greatest baroque houses in the country. The palace is a gift from Queen Ann
and the whole nation to John Churchill, 1st Duke of Marlborough, in recognition
of his famous victory over the French at the Battle of Blenheim in 1704. Inside
the Palace can be found a great collection of tapestries, paintings, porcelain and
furniture in the magnificent State Rooms.
Blenheim Palace was designated a World Cultural Heritage Site in 1987. Each
year the Palace attracts a number of visitors from all over the world. Palace was
designed by architects John Vanbrugh and Nicholas Hawksmoor, and the associated park was landscaped by Capability Brown.
The Palace is surrounded by large, beautiful park, lakes, fountains and formal gardens. A miniature train connects the Palace to the gardens, where, amongst
a range of fun activities for children, can be found the Marlborough Maze, the Butterfly House, the Italian Garden or the Rose Garden. A very busy events programme,
available at the Palace, is on offer throughout the year. The most popular events
include: jousting tournaments, horse trials, evening concerts and the Craft Fair.
e-mail: bdec@wsiz.rzeszow.pl
jkrupa@wsiz.rzeszow.pl
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Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Gastronomia narodowa i jej wpływ
na rozwój turystyki kulinarnej Węgier
Wstęp
Gastronomia stanowi jedną z gałęzi gospodarki narodowej, która zajmuje się
przygotowywaniem potraw, komponowaniem posiłków oraz zwyczajami i obyczajami związanymi z jedzeniem. Stanowi ona niewątpliwie ten rodzaj działalności
usługowej, która wpływa na kształtowanie się krajowego produktu turystycznego.
Usługi gastronomiczne są elementami podstawowymi i uzupełniającymi różne formy turystyki, a przede wszystkim stanowią ważny element oferty turystycznej danej miejscowości i regionu. Współczesna gastronomia nie tylko warunkuje
rozwój turystyki, ale coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania turystów, którzy na miejsce swojej destynacji turystycznej wybierają określony kraj,
region czy nawet miejscowość.
Węgry posiadają bardzo bogate „zaplecze” gastronomiczne w postaci dobrych warunków klimatycznych, żyznych ziem oraz rzek obfitujących w liczne
gatunki ryb słodkowodnych. Wszystko to sprawia, że ich potrawy szczycą się
swoim specyficznym smakiem i aromatem, rozpoznawalnym nie tylko w Europie, ale coraz częściej na całym świecie. Kuchnia węgierska ma duży wpływ na
cały zestaw dóbr i usług umożliwiających każdemu turyście zaspokojenie swoich
potrzeb związanych z turystyką kulinarną.
Licznie przybywający do kraju Madziarów turyści oprócz wspaniałych walorów przyrodniczych i kulturowych chcą poznawać oraz smakować tę słynną
kuchnię z jej charakterystycznymi potrawami oraz tradycyjnymi produktami
żywnościowymi. Wyróżnia się ona spośród innych kuchni środkowoeuropejskich wieloma cechami, co w połączeniu z jakością czyni z niej odrębne zjawisko
w światowej gastronomii. Typowe surowce, przyprawy czy dania oraz techniki
Szerzej w: D. Orłowski, Kuchnia narodowa jako najlepszy produkt turystyczny, [w:] Strategia rozwoju
turystyki w Polsce na lata 2007–2013 – założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, Warszawa 2006, s. 168–175; J. Sala, Rola usług gastronomicznych w podnoszeniu
konkurencyjności regionalnego produktu turystycznego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki
i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie” 2008, t. 7, s. 31–43; M. Rapacz, Gastronomia regionalna
elementem wzbogacającym ofertę turystyczną Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa, „Rocznik Naukowy
Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie” 2008, t. 7, s. 64–72.
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przyrządzania węgierskich potraw są często podziwiane i „kopiowane” oraz mają
duży wpływ na gusta kulinarne w innych krajach.
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka gastronomii węgierskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na rozwój turystyki kulinarnej, poprzez
ukazanie wykorzystania narodowego dziedzictwa kulinarnego w ofercie żywieniowej typowych zakładów gastronomicznych, winnic i winiarni, muzeów oraz
imprez promujących węgierskie tradycje gastronomiczne.

Pojęcie i formy turystyki kulinarnej
W literaturze przedmiotu funkcjonuje kilka rodzajów definicji turystyki kulinarnej oraz określeń w rodzaju food and wine tourism (turystyka żywności i wina), gastronomic tourism (turystyka gastronomiczna), culinary tourism. To ostatnie pojęcie – „turystyki kulinarnej” zostało wprowadzone do literatury przedmiotu przez Lucy Long z uniwersytetu Bowling Greek w Ohio w 1998 roku, która
określiła zainteresowanie innymi kuchniami (w sensie tradycji kulinarnych) jako
jeden ze sposobów poznawania innych kultur. Przyjęło się uważać turystykę
kulinarną za jedną z form turystyki, która polega na spożywaniu i delektowaniu się potrawami, przy jednoczesnym poznawaniu tradycji kulinarnych
postrzeganych jako główna atrakcja turystyczna.
Wolf przyjął następujące określenie turystyki kulinarnej: jest to „podróżowanie w celu poszukiwania i smakowania gotowych potraw i napojów”, natomiast Mikos von Rohrscheidt zdefiniował ten rodzaj turystyki jako
przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, w których istotną częścią programu
lub decydującym motywem podjęcia podróży jest skorzystanie z ofert kulinarnych
obcego kraju lub regionu. Wymogiem kulinarnej turystyki kulturalnej jest zachowanie wysokiej jakości potraw, odniesienie ich składu i sposobu przyrządzania do
tradycji kucharskich regionu docelowego oraz zapewnienie spożywania posiłków
w odpowiednim otoczeniu.

Jedne pojęcia turystyki kulinarnej, spotykane w literaturze przedmiotu, związane są ze spożywaniem posiłków (np. degustacja potraw i napojów wspólnie
z przyjaciółmi), natomiast inne koncentrują się na obszarach kultury danego miejsca. Wąskie terminy bliskie są turystyce gastronomicznej, natomiast szerokie postrzegają turystykę kulinarną jako segment turystyki kulturowej.


L.M. Long, Culinary Tourism, Lexington 2003, s. 1.

Por.: M. Woźniczko, D. Orłowski, Etnografia i jej znaczenie w kształtowaniu współczesnej turystyki
kulinarnej w Polsce, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Warszawa 2010, s. 163–180; http://www.culinarytourism.org (10.03.2011).




E. Wolf, Culinary Tourism: A Tasty Economic Proposition, Portland 2004, s. 5.



A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 155.


J. Majewski, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie” 2008, t. 7, s. 127.

Gastronomia narodowa i jej wpływ na rozwój turystyki kulinarnej Węgier

187

Zdaniem Kowalczyka, turystyka kulinarna stanowi nieodłączną część
składową szeroko rozumianej turystyki kulturowej. Wynika to z trzech następujących powodów:
• nierozerwalność tradycji kulinarnych i sposobów żywienia z uwarunkowaniami kulturowymi;
• poznawanie przez osoby uprawiające turystykę kulinarną (poprzez stykanie
się z nieznanymi produktami żywnościowymi, spożywanie nowych potraw itp.)
innych kultur;
• odwiedzanie nowych miejsc (regionów, krajów), spotykanie się z ich mieszkańcami, zwiedzanie zabytków oraz poznawanie ich historii, uczestniczenie
w wydarzeniach kulturalnych przez turystów w trakcie „podróży kulinarnych”.
Pojęcie turystyki kulinarnej w ujęciu szerokim dotyczy miejsc nie tylko typowo gastronomicznych. Obejmuje zakres czynności, zaczynając od produkcji
żywności w gospodarstwach rolnych, poprzez procesy przechowywania, przetwórstwa, transportu, a na konsumpcji kończąc. Turystyka kulinarna wpisuje się
zatem w kontekst zjawiska zrozumienia znaczenia miejsca przez konsumpcję,
produkcję i przygotowanie żywności.
Według Majewskiego10, w zależności od ujęcia problematyki turystyki kulinarnej głównym celem podróży mogą być:
• poznanie, ocena oraz konsumpcja lokalnych, tradycyjnych i regionalnych
produktów żywnościowych;
• uczestniczenie w procesie wytwarzania żywności;
• wyjątkowe „doznania kulinarne”.
Turystyka kulinarna obejmuje szeroki zakres czynności i miejsc. Do najważniejszych z nich zalicza się11:
• poruszanie się tzw. szlakami kulinarnymi;
• uczestniczenie w festiwalach, festynach, imprezach i konkursach kulinarnych;
• zwiedzanie muzeów związanych z dziedzictwem kulinarnym (w tym skansenów prezentujących dawne kuchnie);
• uczestniczenie w prezentacjach oraz degustacjach produktów i potraw;
• wizyty w karczmach, restauracjach, gospodach, zajazdach, oberżach, winiarniach;
• branie udziału w ceremoniach otwarcia nowych lokali gastronomicznych;
• uczestniczenie w wycieczkach tematycznych;
A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk (Geografia turyzmu, 1), Warszawa 2008, s. 39–42.


A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy Wyższej
Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie” 2008, t. 7, s. 22.
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• pobyty w gospodarstwach agroturystycznych;
• zbieranie płodów rolnych i owoców;
• korzystanie ze sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych, tradycyjnych
i regionalnych;
• uprawianie wędkarstwa i myślistwa;
• odwiedzanie wiejskich targowisk z produktami rolnymi;
• odwiedzanie sklepów z żywnością lokalną, tradycyjną i regionalną;
• poszukiwanie konkretnych składników potraw lokalnych, tradycyjnych
i regionalnych;
• uczestniczenie w kursach gastronomicznych, a także pobieranie nauki w szkołach kulinarnych (np. jednodniowe lub dwudniowe szkolenia tematyczne);
• wizyty w miejscach przetwórstwa produktów kulinarnych.
W turystyce kulinarnej od strony podażowej uczestniczą12:
• rolnicy, ogrodnicy, rybacy, inni dostawcy;
• przetwórcy, dystrybutorzy, transportowcy;
• właściciele browarów, gorzelni, winnic, przetwórni, masarni itd.;
• właściciele sklepów i targowisk;
• restauratorzy i hotelarze;
• organizatorzy imprez, atrakcji, rozrywek;
• właściciele szkół gastronomicznych i biur podróży;
• wykładowcy, marketingowcy, doradcy, dziennikarze itd.;
• społeczności lokalne.
Wyróżnia się cztery podstawowe formy turystyki kulinarnej13:
• gourmet tourism (turystyka smakoszy) – najbardziej „zaawansowana” forma turystyki poznawczej czy nawet specjalistycznej (kwalifikowanej), która polega na tym, iż turyści podejmują głęboko przemyślaną decyzję o wyborze miejsca
wyjazdu w celu odwiedzenia konkretnej restauracji czy winiarni (często w celu
spożycia ściśle wybranej potrawy lub ich zestawu, wina itp.), dokonania zakupów
na dokładnie określonym targu itd. Podczas tego rodzaju wyjazdów wszystkie lub
niemal wszystkie formy aktywności turystycznej są związane z jedzeniem;
• cuisine tourism (turystyka kuchni narodowej) lub gastronomic tourism (turystyka gastronomiczna) – w tej formie turystyki wybór restauracji czy targu nie
wiąże się z konkretną potrawą, winem itp. Jednak w przypadku zarówno gourmet
tourism, jak i cuisine tourism motywacje ściśle związane z gastronomią są wśród
pozostałych motywacji oraz zachowań turystycznych podstawowe;
12

J. Majewski, dz. cyt., s. 128.

C.M. Hall, L. Sharples, The consumption of experiences or experience of consumption? An introduction
to the tourism of taste, [w:] Food Tourism Around the World. Development, Management and Markets,
red. C.M. Hall i in., Oxford–Burlington 2003, s. 1–24; A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element…, s. 25–26; E. Czarniecka-Skubina, J. Kozak, Turystyka kulinarna w Polsce i na świecie, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2010, z. 5,
s. 57–58.
13
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• culinary tourism (turystyka kulinarna) – jej przejawami może być: odwiedzenie przez turystę targu wiejskiego, uczestnictwo w festynie kulinarnym, jak
również pobyt w restauracji lub w winiarni, który jednak jest przez niego traktowany jako forma wypoczynku, a nie tylko konieczność zaspokojenia głodu czy
apetytu. Motywacje i potrzeby kulinarne są tu zatem drugorzędne;
• rural tourism (turystyka wiejska) oraz urban tourism (turystyka miejska)
– turyści uprawiający te rodzaje turystyki często odwiedzają miejscowe targi, biorą udział w imprezach gastronomicznych, udają się do miejscowych winiarni lub
restauracji, ale ich działania wynikają z chęci zobaczenia w odwiedzanym miejscu „czegoś nowego”, a nie poszerzenia swoich doznań i wiedzy w kontekście
stricte kulinarnym czy nawet kulturowym. W tych przypadkach rola gastronomii
jest z punktu widzenia motywacji oraz zachowań turystycznych zdecydowanie
uzupełniająca.
Badania z ostatnich lat dowodzą, że turystyka kulinarna zdobywa na świecie
coraz większą popularność. Związane jest to z ruchami migracyjnymi (szczególnie w skali międzynarodowej) oraz z coraz większą skalą przemieszczeń ściśle
turystycznych14.

Narodowe tradycje kulinarne Węgier
W Polsce i na całym świecie na temat węgierskiej kuchni powstało wiele różnorodnych książek oraz przewodników, ale o jej historycznych korzeniach wiemy
tak na prawdę niewiele. Swoje początki wiąże ona niewątpliwie z Madziarami,
czyli koczowniczym ludem, pochodzącym najprawdopodobniej z obszarów położonych pomiędzy Uralem a środkową Wołgą15. To właśnie w głównej mierze
dzięki nim kuchnia węgierska jest taka specyficzna i rozpoznawalna wśród kuchni innych narodów16.
Według historyków, plemionom madziarskim jeszcze przed przybyciem na
Nizinę Węgierską znane już było wino. Wiedzę na temat produkcji tego szlachetnego trunku uzyskiwali oni stopniowo podczas wojennych wypraw, natomiast
zdobywanie doświadczenia w uprawie winorośli zapoczątkowali po stworzeniu
trwałego państwa węgierskiego.
Kuchnia ta zyskała swoją oryginalność także dzięki wpływom sąsiadujących
państw. Pod koniec XV wieku w kuchni węgierskiej pojawiły się nowe składniki
oraz sposoby przyrządzania różnorodnych potraw, głównie dzięki gastronomii
zachodniej – włoskiej. Niewątpliwie duży wpływ na kształtowanie się tradycji
kulinarnych miały również inne kuchnie, w tym rumuńska, niemiecka, słowacka,
serbska, a nawet żydowska. Poza tym w kuchni węgierskiej widać wpływy fran14

A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element…, s. 23.

15

Węgry należą do dawnych ludów koczowniczo-pasterskich.

16

Kulinarny atlas świata. Węgry, red. A. Kubica, Warszawa 2004, s. 41.
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cuskie i bułgarskie, jak również tureckie17. To właśnie Turkom Węgry zawdzięczają nie tylko przeróżne odmiany papryki, ale również migdały, figi, bakłażany
czy morele, a nawet turecki miód oraz listkowe ciasto. Węgierska kuchnia znana
była w Europie od wieków, ale świat odkrył ją dopiero w 1878 roku, podczas
międzynarodowej wystawy w Paryżu, gdzie budapeszteńscy kucharze zaprezentowali prawdziwe sensacje kulinarne18.
Specyficzne ludowe potrawy oraz sposoby ich przyrządzania w dzisiejszych
Węgrzech są często spotykane, głównie w małych miasteczkach i na wsiach,
gdzie stanowią doskonałą atrakcję turystyczną oraz symbol lokalnej oferty gastronomicznej. Kuchnia węgierska posiada bardzo wiele przeróżnych specyficznych
cech, które nadają jej tak charakterystyczny smak, który kształtował się przez
wieki, ale też ciągle się doskonali, gdyż bogactwo przepisów i różnorodnych
składników umożliwia przygotowanie doskonałych potraw19.

Węgierskie zwyczaje żywieniowe jako ważny element
kultury narodowej
Węgrzy, tak jak każdy naród na świecie, posiadają charakterystyczne zwyczaje, które pełnią w ich życiu ważną rolę kulturową i społeczną. Te istotne obyczaje
można zauważyć przy tradycyjnych świętach czy też podczas określonych pór
roku. Dużą rolę w tym przypadku odgrywa z całą pewnością gastronomia, która
towarzyszy mieszkańcom na każdym kroku i wywiera na nich duży wpływ.
Podczas wiosennego okresu najważniejszym świętem dla Węgrów jest niewątpliwie Wielkanoc. Zwyczaje z nią związane są bardzo podobne do polskich
i najsilniej zachowały się na wsiach. Maluje się tam jajka oraz zanosi pokarmy do
poświęcenia. Ze święconką wiążą się kolejne tradycje i przesądy, np. powieszenie
na drzewie owocowym kości z poświęconej szynki miało zagwarantować obfite
plony20. Dobrze znany na Węgrzech jest także zwyczaj związany z oblewaniem
się wodą, czyli dyngus. W okresie tym charakterystycznymi potrawami są jajka
na twardo, chrzan oraz kołacz, czyli słodkie ciasto podobne do chałki, a także gotowana szynka, która stanowi podczas tych świąt istotny element. Podawana jest
także golonka lub barani udziec. W Wielki Piątek malowane są jajka, natomiast
następnego dnia pieczone są kołacze i gotowane szynki.
Innym dużym świętem po Wielkanocy jest 1 maja. Obchodzone jest w tym
dniu Międzynarodowe Święto Pracy, natomiast osobom wierzącym kojarzy się
głównie z dniem św. Józefa, który uznawany jest za patrona robotników. W tym
czasie odbywają się pierwsze w roku plenerowe imprezy. Podczas majówki Wę17
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grzy chętnie spędzają czas przy ognisku, piekąc plastry słoniny z chlebem oraz
czerwoną cebulą, a wszystko to popijają czerwonym winem. Miłośnicy kuchni
świeżo upieczoną słoninę zanurzają w zimnej wodzie lub piwie, dzięki czemu
zyskuje ona specyficzny smak. W popiele z ogniska pieczone są natomiast ziemniaki oraz kiełbaski.
W czasie trwania uroczystości Zesłania Ducha Świętego, na Węgrzech noszących nazwę Pünkösd, palone są skórki od chleba, z których popiół rozsypywany jest później na pole uprawne, co ma symbolizować udane żniwa. W tym
dniu głównymi daniami są pieczona gęś bądź panierowany kurczak podawany
zazwyczaj z sałatką z ogórków. Na deser jada się ciasta ze świeżymi owocami,
które w tym czasie są już powszechnie dostępne21.
Na przełomie wiosny i lata obchodzi się święto Bożego Ciała, podczas którego odbywają się liczne procesje. W tym dniu tradycja zakazuje pieczenia chleba,
gdyż, jak głosi przesąd, chleb taki zmieni się w kamień, natomiast domowi grozi
pożar. Z nadejściem tego święta następuje początek sezonu na świeże warzywa
oraz przygotowywanie z nich typowo letnich potraw. Z dniem Piotra i Pawła
(29 czerwca) wiążą się inne ciekawe zwyczaje kulinarne, bo na cześć patrona
rybaków, czyli św. Piotra, na stołach pojawiają się potrawy z ryb, głównie z sandacza, często łazanki z białym serem i skwarkami, ale przede wszystkim zupa
rybacka. Tego dnia wyznaczany jest także początek żniw, dlatego potrawy powinny być w tym czasie kaloryczne i sycące. Najczęściej przygotowywane są
wówczas rozmaite gulasze, zupy gulaszowe czy ziemniaki z papryką, pieczone
mięsa, skwarki oraz wędzona szynka.
Najpopularniejszym specjałem kulinarnym na dzień św. Anny, czyli 26 lipca,
są niewątpliwie pierniki wypiekane w przeróżnych kształtach i kolorowo zdobione. W dniu odpustu tradycja nakazuje przygotować uroczysty obiad, na którym
nie może zabraknąć rosołu z kury, paprykarza z kurczaka z galuszkami i potrawki
z zielonej fasoli, a na deser pączków, lodów i węgierskiego strudla. 20 sierpnia
obchodzone jest najważniejsze węgierskie święto – dzień św. Stefana, uważanego za założyciela węgierskiego państwa, ale dzień ten uznawany był przez wieki
także za „święto chleba”.
W okresie letnim kultywuje się jedną z najciekawszych kulinarnych tradycji, czyli pieczenie wołu. Organizuje się je zawsze na świeżym powietrzu, przy
czym zawsze towarzyszą mu skomplikowane przygotowania, które zaczynają
się już nawet do sześciu dni wcześniej, a zalicza się do nich np. przygotowanie
specjalnego ogromnego rusztu. Samo pieczenie wołu, którym najeść się może
około 100 osób, to znacząca atrakcja dla turystów odwiedzających Węgry. Wół
powinien ważyć od 350 do 500 kg, a czas jego pieczenia wynosi nawet 14 godzin.
Przed samym pieczeniem mięso po oczyszczeniu przechodzi długi proces, na
który składa się m.in. smarowanie olejem i musztardą, nacieranie solą i pieprzem
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lub warzywno-ziołową marynatą oraz szpikowanie słoniną i czosnkiem. Często
także dla uatrakcyjnienia całości do wnętrza wołu wkładane są inne zwierzęta,
np. jagnię22.
Na początkową fazę okresu jesiennego przypada dzień św. Michała (29 września), podczas którego tradycyjnie przed wieloma laty zaczynano obieranie kukurydzy należącej do zbóż najczęściej uprawianych na Węgrzech. Pod koniec
września odbywa się tzw. winobranie, czyli jedno z najciekawszych, a zarazem
najważniejszych wydarzeń w całym roku. Trwa ono od końca września aż do listopada, ale dokładny termin jest zależny od odmiany winorośli oraz pogody. Na
koniec tej niezwykłej imprezy w wielu miejscach urządzane są uroczyste parady.
Jest to zajęcie bardzo męczące, z tego też powodu osoby wyruszające na całodzienne zbiory zawsze zabierają ze sobą prowiant, do którego zalicza się m.in.:
słoninę, kiełbasę, szynkę oraz wiejski biały chleb. Na obiad spożywa się gołąbki,
najczęściej w wersji węgierskiej, czy zupę gulaszową, natomiast na kolację konsumuje się wołowy lub barani gulasz oraz pije wino.
Innym ważnym jesiennym świętem jest obchodzony 11 listopada dzień św.
Marcina, podczas którego odbywa się ważne święto dla mieszkańców Węgier,
gdyż tego dnia można napić się po raz pierwszy szlachetnego młodego trunku
z ostatniego zbioru oraz, jak nakazuje tradycja, skosztować chociażby kawałek
gęsi. Zgodnie z przysłowiem, kto w tym dniu nie spróbuje tej potrawy, będzie
głodował cały rok. Z kości gęsi można wywróżyć, jaka będzie najbliższa zima
(jeśli jest biała i długa, zima będzie śnieżna, jeśli zaś brązowa i krótka – należy
się spodziewać raczej mokrej i błotnistej)23. Gęś jest w tym czasie wyjątkowo
smaczna i pojawia się nie tylko w restauracjach, gdzie przygotowywane jest do
tego specjalne menu, ale przede wszystkim na wiejskich stołach. Urządzane są
tam wówczas prawdziwe uczty, podczas których królują różnorodne potrawy
z gęsiego mięsa czy podrobów, a nawet z kości. Do najbardziej znanych zalicza
się gotowany na gęsich kościach rosół, gęsia szyjka nadziewana gęsim mięsem,
cebulą, grzybami i cielęciną, a także pieczona gęś z jabłkami czy gęsie wątróbki
stanowiące węgierski przysmak.
Na koniec jesieni – 30 listopada – podobnie jak w Polsce, przypadają imieniny Andrzeja. Z dniem tym związanych jest wiele zwyczajów oraz tradycyjnych
zabaw, np. wróżenie imienia przyszłego męża przez panny. Wówczas także przypada początek adwentu, a na wsiach zaczyna się świniobicie, czyli swoisty rytuał
trwający aż do końca karnawału. Praca ta angażuje wszystkich członków rodziny,
a ponieważ trwa od samego rana do wieczora, uczestnicy posilają się wówczas
tym, co jest najlepsze, jak również najświeższe. Do potraw tych zalicza się np.
„śniadanie rzeźnika”, w skład którego wchodzą: świńska krew, drobno pokrojona
i usmażona słonina, czerwona cebula oraz świeży biały chleb. Innym specjałem
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jest „wątróbka rzeźnika” z dodatkiem cebuli i słoniny, natomiast do najbardziej
popularnych należą makarony ze słoniną oraz smalcem, które przygotowywane
są głównie przy tej okazji. Po opaleniu zwierzęcia ze szczeciny gospodarzowi
przysługuje największy przywilej, czyli spożycie obficie posypanych papryką
oraz solą świńskich uszu. Po całodziennej pracy urządzana jest uczta, na której
podawana jest zupa ugotowana na schabie, złożona z warzyw, podrobów, cebuli,
chrzanu oraz czosnku, jadana z makaronem lub knedelkami z wątróbki. Po obrzędach świniobicia degustowane są: domowe wędliny, kiełbasy, szynki, schaby,
słoniny, żeberka, kaszanki, salcesony, kiszki z płuckami oraz skwarki. Wszystko
to zmieszane w niewielkich ilościach tworzy razem z duszoną kapustą, ziemniakami, cebulą oraz kiszonkami obowiązkowe danie. W czasie posiłku odbywa się
także degustowanie wina i zabawa przy cygańskiej muzyce do samego rana.
Madziarzy mają wiele przeróżnych zwyczajów także na miesiące zimowe.
Dla Węgrów pierwszym zimowym świętem nie jest wcale Boże Narodzenie, ale
obchodzony cztery dni wcześniej dzień św. Tomasza. Wówczas to rozpoczynają się ważne przygotowania do świąt, podczas których najwięcej pracy odbywa
się w kuchni. Spożywane w tym czasie potrawy są skromniejsze oraz postne. Po
poście Węgrzy zaczynają obchody świąt Bożego Narodzenia. Na obiad w tym
dniu podawane są postne zupy fasolowe oraz jajeczne ciasto chlebowe pokrojone
w plastry z miodem i makiem. Przy wieczerzy wigilijnej spotykają się całe rodziny, które podziwiają choinki poprzybierane m.in. tradycyjnymi owocowymi
cukierkami w czekoladzie. Do głównych dań należą wówczas zupa rybacka lub
z białego wina, smażone ryby (przede wszystkim karp), faszerowany kasztanami
oraz pieczony lub smażony indyk, jak również faszerowana kapusta24.
Do charakterystycznych deserów w tym dniu należy ciasto – podobne do
polskiego makowca – składające się z: maku, mielonych włoskich orzechów
lub jabłek, czekolady, daktyli oraz miodu. Podczas pierwszego i drugiego dnia
świąt na rodzinny obiad składają się: rosół wołowy lub cielęcy, pieczony indyk nadziewany kasztanami lub migdałami, podawany ze śliwkami duszonymi
w czerwonym winie. Oprócz tradycyjnych potraw na stole znaleźć można wiele kiełbas, kaszanek oraz szynek pochodzących z wcześniejszego świniobicia,
a także czerwone wino.
Podczas sylwestrowych zabaw w gronie przyjaciół i znajomych wita się
Nowy Rok, który rozpoczyna się uroczystym odegraniem hymnu narodowego.
Na stołach w tym dniu przeważa dziczyzna oraz ryby, gdyż, według przesądu,
właśnie te zwierzęta zabierają ze sobą wszelkiego rodzaju troski towarzyszące
ludziom w kończącym się roku. Podczas zabawy nie brakuje toastów wznoszonych winem musującym oraz potraw, na które składają się parówki, sylwestrowy kapuśniak na wędzonce czy faszerowana kapusta. W czasie noworocznego
obiadu podawany jest także wyżej wymieniony kapuśniak, który regeneruje siły,
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pieczone prosię z gotowaną w szampanie kapustą, gulasz z mięsa prosięcia z kluseczkami. W tym dniu tradycyjnie nie powinno się jadać drobiu, aby nie uleciało
wraz z nim szczęście. Zachęca się jednak do jadania czegoś z soczewicą, co ma
zapewnić bogactwo.
Przed karnawałowymi szaleństwami tradycyjny deser noworoczny stanowią
pączki, które są również nieodłącznym elementem Tłustego Czwartku. Smakołyki te przed wieloma laty miały przypisane magiczne właściwości – z pierwszych usmażonych pączków wybierano kilka, a następnie je suszono i ucierano,
by w razie potrzeby dodać do pokarmów chorych zwierząt. Siłę na nadchodzący
Wielki Post miały przynieść przede wszystkim pączki smażone w wieprzowym
smalcu. Karnawał wieńczą huczne ostatki, a następująca po nich Środa Popielcowa kończy zimę i wraz z Wielkim Postem otwiera okres wiosenny25.
Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych przykładów można zauważyć, jak
bogatą tradycję oraz kulturę żywieniową posiadają mieszkańcy Węgier. Powinni
się tym chwalić przed całym światem, gdyż na pewno niejeden kraj mógłby im
pozazdrościć takich zwyczajów żywieniowych oraz bogactwa kuchni codziennej
i świątecznej.

Charakterystyka typowych produktów żywnościowych
występujących w kuchni węgierskiej
Madziarzy słyną z wielu surowców, które nadają potrawom charakterystyczny
smak. Urodzajna ziemia węgierska zawsze dawała bogaty wybór różnorodnych
przypraw, warzyw i aromatycznych owoców26. Przyprawy są dodatkami, przeważnie pochodzenia roślinnego, stosowanymi do potraw lub wyrobów przemysłu spożywczego w celu uzyskania lepszego smaku, zapachu czy większej trwałości. Jedną
z takich przypraw, która kojarzona jest przede wszystkim z Węgrami, jest papryka,
uznawana za symbol kraju, do którego przywieziona została w XVI wieku przez
Turków, a uprawiana przez specjalnie do tego celu sprowadzonych Bułgarów.
Papryka stanowi praktycznie podstawowy składnik wielu węgierskich potraw. Istnieje nieskończona ilość rodzajów oraz gatunków tego surowca. Spotkać
można paprykę słodką, do której zalicza się paprykę delikatesową, szlachetną
i specjalną, oraz rzadziej paprykę półsłodką. Wyróżnić można także: paprykę mocną, popularną, różaną, jabłkową, małą kulistą paprykę czereśniową czy
słodkawą paprykę pomidorową. Przyprawę tę można kupić w różnych formach:
sproszkowaną, w torebkach lub słoiczkach, w pojedynczych strąkach lub powiązanych wieńcach, a istnieją również paprykowe pasty i przeciery27. Do przyrządzania potraw węgierskich służą głównie cztery rodzaje papryki:
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• słodka papryka sproszkowana, dająca potrawom kolor oraz aromat, a jej
rodzaj zależy od miejsca uprawiania oraz produkowania. Do najlepszych należą
papryki z Kalocsa i Szegedu, gdzie panują dla nich idealne warunki. Jest to podstawowy rodzaj przyprawy stosowany przede wszystkim na wstępie gotowania;
• ostra papryka sproszkowana, opatrzona napisem erös, czyli mocna, stosowana pod koniec gotowania w celu zaostrzenia smaku;
• świeża papryka w strączkach, czyni potrawy soczyste i nadaje im smak,
idealna jest papryka jasnożółta, która nie jest za mięsista;
• ostra papryka suszona, nazywana przez mieszkańców Węgier czereśniową. Jest to bardzo mocna odmiana. Suszona przyprawa wkładana jest do potrawy
w całości na samym początku, natomiast w świeżej postaci jest krojona i dodawana do gotowanych już potraw. Używana jest zwłaszcza do zup28.
Istnieje wiele różnorodnych dań, w których papryka odgrywa bardziej lub
mniej znaczącą rolę, a należą do nich np.: papryka faszerowana, gulasz paprykowy, nadziewane papryczki czy papryka marynowana po węgiersku. Jest to przyprawa obficie stosowana, dzięki której kuchnia węgierska szczyci się uznaniem na
całym świecie. Stosuje się ją nie tylko do prawie wszystkich potraw, ale również
w różnych ilościach, zależnie od regionu i rodzinnych zwyczajów.
Innym również lubianym przez Węgrów surowcem jest tłuszcz, a głównie
słonina, boczek oraz smalec. Tłuszcz jest nieodzownym składnikiem wielu węgierskich potraw29. Są przez to uznawane za zbyt tłuste, ale produkt ten nadaje
im specyficzny smak. To naturalny sposób przyrządzania potraw w tej strefie
klimatycznej. Dzięki smalcowi czy słoninie, po dodaniu do potrawy, uzyskuje się
tzw. zapach dymu. Boczek głównie wędzony jest ceniony za swój niepowtarzalny smak, przez co często trafia do wielu zup czy w postaci skwarek do potraw
z warzyw, np. duszonej czerwonej kapusty. Używanie tłuszczu pozwala na zachowanie oryginalnego aromatu.
Cebula dodawana jest głównie do dań duszonych oraz smażonych. Ta pradawna roślina warzywna i zarazem przyprawowa została przywieziona prawdopodobnie z Azji Środkowej i bardzo szybko się rozpowszechniła30. Przy sporządzaniu potraw używa się na ogół cebuli surowej, choć można też czasami
spotkać cebulę suszoną. Jest to istotny element dania, o którym decyduje sposób
pokrojenia, a nawet przysmażenia. W zależności od potrzeby jest ona ucierana na
tarce, bardzo drobno lub grubo siekana albo nawet w całości wkładana, przede
wszystkim do zup.
Dzięki innej pospolitej przyprawie, jaką jest chrzan, dania węgierskie nabierają aromatu oraz niezwykle ostrego, lecz przyjemnego smaku. Wyróżnić można
dwa rodzaje chrzanu używanego na Węgrzech: o gładkiej skórce ze śnieżnobia28

K. Molnár, T. Olszański, Na węgierskim stole. Pysznie i domowo, Warszawa 2003, s. 5.
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A. Pawłowska, Węgry od kuchni, Warszawa 2005, s. 13.
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łym kolorem miąższu, który jest łagodniejszy oraz słodkawy, oraz o szorstkiej
skórce z jasnoniebieskim kolorem miąższu, mocniejszy. Chrzan w wersji startej
doskonale nadaje się do kiełbasy na gorąco, gotowanej szynki, zimnej pieczeni, a nawet, co jest jeszcze mało popularne, do gotowanych ryb. W kuchni węgierskiej, ale nie tylko, ten świeżo pokrojony w plasterki surowiec dodaje się do
papryki i ogórków konserwowych, co je utrwala, nadaje im świeżość, jędrność
i dodatkowe walory smakowe.
Równie często używanym dodatkiem do węgierskich potraw jest pomidor.
Głównie zimą z powodów barku świeżych warzyw przetwory, przeciery czy soki
z pomidorów są niezastąpione jako dodatek do dań zimnych oraz gorących. Pomidorowy przecier służy jako zagęszczacz do potraw lub integrowania smaków.
Stosowany jest także do przyrządzania sosów, zup, przetworów czy przecierów
pasteryzowanych31.
Obok pomidorów doskonałym dodatkiem są również grzyby, które także
mogą być przyrządzane jako samodzielne dania. Na rynku spotykane są grzyby
świeże oraz suszone, z których robione są rozmaite preparaty, takie jak: wyciągi
z grzybów suszonych, grzybowe esencje, grzyby marynowane, w proszku, grzyby
solone, mrożone, kwaszone oraz konserwy grzybowe. W kuchni węgierskiej są
składnikiem sosów, zup oraz potraw mięsnych.
Kolejnym surowcem w kuchni węgierskiej jest miód, występujący jako dodatek do wielu dań. Barwa miodu oraz jego smak zależne są od rodzaju rośliny,
z której pochodzi. Wyróżnia się miody jasne, które są delikatniejsze, oraz ostrzejsze o zdecydowanym smaku – ciemniejsze. Są one spożywane jako samodzielny
produkt odżywczy lub dodatek do napojów czy popularnych węgierskich ciast.
Oprócz ogólnie znanych przypraw i ziół, takich jak pieprz i majeranek, czy
też rzadszych, np. kolendra i szafran, w węgierskiej kuchni wykorzystywane
są bardziej niż w innych kuchniach takie przyprawy, jak pietruszka oraz seler
i specyficzne węgierskie zioła – kakunfu i tarpony, nigdzie indziej niespotykane32. Dzięki temu potrawy madziarskie zyskują swoją niepowtarzalność.
W gastronomii węgierskiej bardzo popularne jest także mięso. Dominuje tam
głównie wieprzowina. Spośród innych mięs wykorzystywane są również wołowina, baranina, cielęcina, a także dziczyzna, rzadziej drób33. Najczęściej dania
mięsne są duszone wraz z cebulą i śmietaną. Wołowina, dziczyzna czy baranina,
które należą do mięs ciemnych, oraz mięsa tłuste, takie jak: wieprzowina, prosię,
kaczka czy gęś, rzadko łączone są z papryką. Często do potraw mięsnych wykorzystuje się różnorodne warzywa, takie jak zielony groszek czy grzyby. Bardzo
popularne w gastronomii węgierskiej są również wszelkiego rodzaju pieczenie
czy bitki, często duszone w ostrych sosach razem z warzywami i przyprawami.
31
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T. Olszański, Nobel dla Papryki, Warszawa 1978, s. 12.
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Jedną z najbardziej znanych na całym świecie wędlin węgierskich jest salami, które swoją popularność zawdzięcza procesowi produkcji. Uwędzone kiełbasy muszą przez około 100 dni leżakować, aby odparowała z nich woda i dojrzał
smak. Dopiero, gdy utracą 1/3 wody, stają się prawdziwymi salami. Podczas wysychania skórkę kiełbasy zaczyna pokrywać szlachetna biała pleśń34.
Kuchnia węgierska może się poszczycić także wieloma gatunkami ryb, z których najpopularniejszy jest fogasz. Pochodzi on z rodziny sandaczowatych i żyje
głównie w Balatonie i Dunaju. Obok fogasza popularną rybą jest odławiana m.in.
w Cisie czeczuga. Węgrzy przyrządzają także wiele dań ze szczupaków oraz karpi. Ryby często podawane są w postaci smażonej z dodatkiem licznych sosów,
zarówno ciepłych, jak i zimnych. Na Węgrzech panuje pogląd, że potrawy z ryb
nie należy nigdy popijać wodą, ale szlachetnym gatunkiem wina35.
Wśród wielu produktów żywnościowych dobrze rozpoznawalne są także węgierskie wina, do których należy Egri Bikavér z Egeru czy pochodzący z Tokaju
Tokaj Aszű lub Kadarka. Pojawiają się one na stołach wszystkich narodów i są poszukiwane przez miłośników tego szlachetnego trunku. Obok win innym równie
znanym węgierskim alkoholem jest nalewka ziołowa zwana Unicum. Wytwarzana jest według starodawnej receptury, w skład której wchodzi blisko 40 różnych
ziół i korzeni rosnących na Nizinie Panońskiej. Ich aktywne substancje pozyskiwane są w procesie destylacji bądź namaczania w wodzie przez okres nie krótszy
niż miesiąc. Zanim trafi do sklepów, dojrzewa jeszcze w dębowych beczkach
przez co najmniej pół roku. Węgrzy lubują się także w wódkach owocowych,
zwanych pálinka, wśród których najbardziej znana jest morelówka, produkowana
z owoców i zmielonych pestek. Smaku nabiera ona dopiero po roku leżakowania
w drewnianych beczkach36.
Powyższe produkty żywnościowe są tylko wybranymi z wielu, jakimi dysponuje kuchnia węgierska. Dzięki dodatkom do potraw można zauważyć oraz
wyczuć, że są one smaczniejsze, lepsze, bardziej kolorowe oraz wartościowe,
dlatego też są tak ważne w każdej kuchni. Umiejętność stosowania przypraw jest
częścią węgierskiej sztuki kulinarnej, która od wieków odgrywa duża rolę w rozwoju kultury kulinarnej.

Charakterystyczne grupy potraw występujące
w kuchni węgierskiej
Węgry to kraj, w którym rzeki obfitują w ryby, takie jak karpie, szczupaki
czy sandacze, a w lasach poluje się na dziki, jelenie, sarny, bażanty i kuropatwy,
z których tworzy się wysmakowane dania. To nie tylko obszar pełen zwierząt
A. Kwapisz, K. Liwak-Rybak, J. Ojczyk, Podróże kulinarne. Kuchnia węgierska. Tradycje, smaki,
potrawy, Warszawa 2008, s. 27–28.
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ale również obdarzony bogactwem warzyw czy winorośli. Kuchnia węgierska
charakteryzuje się głównie ostrymi smakami i nie brakuje w niej dań z mięs, kalorycznych zup, potrawek czy potraw mącznych oraz dań warzywnych.
Pierwszą grupą potraw tworzących kuchnię węgierską są dania z mięs, dziczyzny oraz drobiu. Cztery są filary madziarskiej kuchni, które niczym „potężne
kariatydy” dźwigają ją ponad przeciętność i czynią niepowtarzalną37. Charakterystycznymi potrawami są w tym przypadku: gulasz, paprykarz, pörkölt oraz tokány. Gulasz to w rozumieniu Węgrów zupełnie inna potrawa niż w Polsce. Jest to
bowiem gęsta zupa, której głównymi składnikami są pokrojone w kostkę mięso
oraz tłuszcz, ziemniaki, pomidory, cebula i słodka papryka w proszku. Podawany jest w małych kociołkach, czasami razem z drobnymi kluseczkami, zwanymi
galuszkami lub zacierkami, ale również z białym świeżym chlebem.
Obok gulaszu dobrze znany jest również węgierski paprykarz – danie przygotowywane w bograczu, zazwyczaj z białego mięsa, cielęciny lub drobiu,
ewentualnie z ryb38. Jest to potrawa znacznie delikatniejsza w smaku, ponieważ
dodaje się do niej mniej cebuli oraz papryki, sos zabielany jest zaś kwaśną tłustą
śmietaną. Można wyróżnić paprykarz cielęcy, z baraniny, z kurczaka czy tzw.
paprykarz na zimę.
Pörkölt to najbliższy odpowiednik tego, co w Polsce nazywamy gulaszem.
Słowo pörkölt kulinarnie przetłumaczyć można jako „smażone na sucho”
i w pewien sposób oddaje to istotę tego dania, pokrojone w kostkę mięso dusi
się bowiem z obowiązkowym dodatkiem smalcu, cebuli i papryki w proszku
właściwie tylko w sosie własnym, a minimalny dodatek wody ma zapobiec
przypaleniu się papryki. Cebula przysmażana jest na ogół mocniej niż na gulasz czy paprykarz, a do sosu nie dodaje się śmietany. Spotkać można pörkölt
z ryb lub grzybów, ale należy to do rzadkości. Najbardziej popularny jest jednak
pörkölt z wołowiny39.
Podobnie jak pörkölt czy gulasz także tokány jest potrawą przygotowywaną w bograczu. Przyrządzana jest głównie z mięsa cielęcego, wieprzowego czy
wołowego krojonego w paski oraz duszonego z małą ilością papryki i z czarnym
pieprzem. Gotowana jest w jak najmniejszej ilości płynów lub w sosie własnym.
Dobrze znany jest tokány z winem. Jako dodatek do potrawy stosuje się czasami
jarzyny, a nawet ziemniaki pokrojone w kostkę. Jest to potrawa rzadsza, ponieważ przeważnie posiada więcej sosu.
Oprócz powyższych potraw pełniących istotną rolę w kuchni węgierskiej warte wspomnienia jest też leczo. Podstawę tego dania, które również przygotowywane jest w bograczu, tworzą świeża papryka, pomidory oraz cebula. Dodatkiem
są głównie warzywa grubo krojone i duszone na wędzonej słoninie lub boczku.
37
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Do smaku dodawana jest sól i oczywiście papryka. Leczo może być wzbogacone
parówkami czy kawałkami mięsa. Istnieje także wegetariańska wersja tej potrawy
przygotowywana na oleju i bez dodatków mięs.
Obok potraw mięsnych tworzących przeważnie dania główne istotną rolę
w kuchni węgierskiej odgrywają niewątpliwie zupy. Naród madziarski nie potrafi funkcjonować bez tych potraw. Są one najczęściej bardzo treściwe, przeważnie
zasmażane, bardzo często zaprawiane na końcu kwaśną śmietaną40. Są bardzo sycące, przyrządzane z mięs, drobiu oraz ryb czy warzyw. Dobrze znanymi zupami
są: chłodnik serowy z papryką, kremowa zupa z karpia, pikantny rosół z papryką,
rosół z cielęciny z kluseczkami, zupa dyniowa z koperkiem, zupa wiśniowa z węgorzy, zupy z suma oraz karpia. Do najbardziej charakterystycznych potraw z tej
grupy należy wspomniana wcześniej zupa rybacka, czyli halászlé. Przyrządzana
jest przede wszystkim z ryb słodkowodnych, np.: karpia, suma, karasia, okonia,
szczupaka czy sandacza. Oprócz ryb składa się z cebuli, pomidorów, czerwonej
papryki oraz sproszkowanej słodkiej papryki41.
Oprócz zupy rybnej na Węgrzech dobrze znane i lubiane są także inne potrawy z tego surowca. Do ulubionych potraw z ryb należą tam: dorsz ze szczawiem,
karp z orzechami lub szpinakiem, pstrąg z papryką, węgorze w tokaju. Ryby mogą
stanowić zarówno danie główne, jak i ważny dodatek.
Opisując tak wiele różnorodnych potrawach, należy wspomnieć także o deserach. Węgrzy są wielbicielami deserów będących połączeniem kawy i czegoś
słodkiego. W każdym wielkim mieście lub małym miasteczku można się natknąć
na liczne cukiernie czy stragany ze słodkościami. Najbardziej znanym deserem
jest tam wielowarstwowy tort o masie maślano-kakaowej, pokryty karmelem,
zwany tortem Dobosza. Oprócz ciast czy ciasteczek w węgierskich restauracjach
natknąć się można na naleśniki ze zmielonym twarogiem lub licznymi owocowymi farszami, np. morelowym lub śliwkowym. Najbardziej znane to naleśniki á la
Gundel z orzechowym nadzieniem, rumem i sosem czekoladowym. Do innych
polecanych deserów należą: makowiec, jabłko z miodem i rodzynkami, liczne ciasta, w tym: ciasto ptysiowe z truskawkami, napoleonki, rolady, serniki, zapiekanki z owoców czy pączki42.
Na samym końcu warto jeszcze wspomnieć o tym, czego na węgierskich talerzach na pewno nie znajdziemy. Węgrzy praktycznie nie używają w swojej kuchni
kaszy, a buraki można znaleźć tylko w formie marynowanych plastrów. Analizując charakterystyczne grupy potraw węgierskich, można zauważyć, że w pewien
sposób łączą się one ze sobą i uzupełniają. Są nie tylko zdrowe i smaczne, ale
przede wszystkim sycące. Gastronomia ta wpływa na gusta kulinarne i wyróżnia
się wielkim bogactwem oraz wyrafinowaniem. Węgierscy mistrzowie kuchni
40
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znają rozmaite sposoby przyrządzania mięs i ryb z papryką, potraw ze składników świeżych lub suszonych i wreszcie zaprawianych śmietaną43.

Miejsce gastronomii narodowej
w turystyce kulinarnej Węgier
Kuchnia węgierska, posiadająca bogaty zbiór zapachów oraz smaków, szczyci się obecnie światową renomą. Dla turystów przybywających z różnych regionów świata najbardziej zauważalne są w niej niepowtarzalność oraz bujny aromat
potraw. Dzięki znakomitej gastronomii narodowej Węgry odwiedzane są przez
coraz liczniejsze grupy turystów, a szczególnie przez osoby uprawiające turystykę kulinarną oraz enoturystykę.
Wiele restauracji, kawiarni czy barów posiada dużą liczbę specjalnych ofert
przygotowywanych specjalnie dla turystów zainteresowanych ich gastronomią.
Należy zauważyć, że oprócz wielu atrakcji antropogenicznych czy przyrodniczych ważnym punktem w ofercie turystycznej kraju stało się degustowanie potraw oraz win w celu poznania węgierskiego dziedzictwa kulinarnego. W drodze
powrotnej wielu turystów często zaopatruje się w oryginalne i tradycyjne produkty żywnościowe, aby móc w domu jeszcze raz spróbować smaków, którymi
zajadali się nad Balatonem czy w Budapeszcie.
Poniżej autorzy niniejszej pracy przedstawili przejawy wykorzystania gastronomii narodowej w szeroko rozumianej turystyce kulinarnej Węgier.

Charakterystyczne zakłady gastronomiczne odwiedzane
przez turystów kulinarnych na Węgrzech
W dawnych czasach kwintesencją biesiadowania węgierskiego były czardy
(csárda). Pierwszymi lokalami tego typu były przydrożne zajazdy, w których wędrowcy mogli się przespać, zjeść, zabawić oraz napoić konie lub woły. Dużo lokali tego typu powstawało w XVIII wieku na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. Czardy
stawiano w przeszłości przy głównych szlakach handlowych, w odległości pół
lub całego dnia drogi od większych osiedli, szczególnie w miejscach, gdzie władze miały trudności z zaprowadzeniem porządku, np. na granicach dwóch okręgów administracyjnych44.
W dzisiejszych czasach tego rodzaju zakłady gastronomiczne ciągle istnieją i nadal usytuowane są przy drogach w pobliżu miast i miejscowości o dużym
natężeniu ruchu turystycznego. Serwowane są tam dania kuchni tradycyjnej,
m.in. bogracze oraz domowe wino prosto z beczki, które doskonale komponuje
się z pikantnymi i sycącymi potrawami. Przypominają swoim wystrojem lokale
43
L. Chamberlain, C. Atkinson, T. Davies, Kuchnia środkowej i wschodniej Europy, przeł. B. Orłowska,
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sprzed wieków, czyli niskie domy z grubych bali, kryte strzechą, które ozdobione są motywami ludowymi oraz urządzone według wiejskiego stylu45. Dominują
w nich drewniane ławy oraz stoły, nad którymi wznoszą się suszone wieńce cebuli, czosnku, a przede wszystkim papryki. Wyróżnić można szczególny rodzaj tej
formy lokalu, zwany czardą rybną, w której głównymi potrawami są dania z ryb,
a w menu dominują rozmaite odmiany zupy rybnej oraz ryby duszone i smażone.
Miejskim odpowiednikiem czardy jest gospoda, w której obok typowo węgierskich potraw natknąć się można na dużą liczbę dań z kuchni międzynarodowych, a zwłaszcza sąsiadujących państw. Turyści mogą wybierać z menu liczne
sałatki czy też różnego rodzaju potrawy mięsne. Na Węgrzech oprócz czard i gospód istnieje jeszcze kilka innych odmian restauracji, w których największy nacisk
kładzie się na to, aby kuchnia i wszystko, co z nią związane, kojarzyło się z tym, co
typowo węgierskie (pasterstwo, papryka, a nawet życie Madziarów na puszcie).
Największą przyjemnością dla turystów kulinarnych jest wyszukiwanie małych gospód i czard w bocznych ulicach, ponieważ tamtejsza oferta gastronomiczna jest typowo węgierska i odwołuje się do narodowych lub lokalnych tradycji żywieniowych. W lokalach tego typu, zamiast patrzeć na liczbę gwiazdek, większą
uwagę trzeba zwracać na liczbę osób przebywających w środku, gdyż właśnie to
świadczy o ich renomie wśród mieszkańców, a tym samym o możliwości obcowania z dziedzictwem kulinarnym, które turysta przyjechał poznać46.
Na Węgrzech, oprócz zakładów typowo żywieniowych, sporym powodzeniem cieszą się również kawiarnie, w których spożywana jest kawa w dużych
ilościach. Węgrzy piją ją zarówno samą, czarną lub z mlekiem, jak i z deserem.
Dawniej kawiarnie były miejscem życia kulturalnego i politycznego, źródłem
plotek oraz miejscem, w którym specyficzni klienci spędzali godziny nad darmowymi gazetami. Niestety, te lokale znikają, ale i tak w większości z nich istnieje
jeszcze typowo węgierska atmosfera, którą mogą poczuć turyści. Na Węgrzech
znaleźć można także liczne herbaciarnie, choć cieszą się one znacznie mniejszym powodzeniem niż kawiarnie. W ostatnich latach powstają nastrojowe herbaciarnie, głównie w Budapeszcie ze względu na duży ruch turystyczny, gdzie
zamiast ciężkiego, ostrego zapachu parzonej kawy unosi się lekki i rześki aromat
setki wymyślnych herbacianych kompozycji47.
Coraz bardziej popularne na Węgrzech stają się piwiarnie. Można tam napić się piwa oraz zjeść obiad czy kolację. Zaczęły powstawać nie tylko z powodu niemieckich turystów, ale także ze względu na młodych ludzi, którzy zaczęli
gustować w tego rodzaju trunkach. W lokalach tych jest duży asortyment piw,
łącznie z wszystkimi gatunkami zachodnioeuropejskimi. Najlepszymi potrawami
45
D. Orłowski, M. Woźniczko, Gastronomia folklorystyczna i jej wykorzystanie w turystyce, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Częstochowa 2010,
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podawanymi do tego napoju są oczywiście nieodłączna gotowana golonka wraz
z musztardą i chrzanem oraz gęste węgierskie gulaszowe zupy.
Przy licznych halach targowych znajduje się mnóstwo bufetów z węgierskim
jedzeniem, winem i piwem. Turyści mogą tam przebywać od samego rana do
wieczora, jeść śniadania, obiady oraz kolacje. Podczas zakupów można nabyć
typowe węgierskie produkty żywnościowe, np. paprykę czy salami. Do najbardziej popularnych potraw w takich miejscach należą langosz, czyli przyrządzany
z drożdżowego ciasta placek, jak również paprykowe kiełbasy, marynaty z papryki czy smażone mięsa.
Na Węgrzech można się zetknąć również z licznymi naleśnikarniami, w których serwowane są na słono lub słodko różnego rodzaju naleśniki, bardzo popularne w tym kraju. Czasami układane są one również w naleśnikowe torty lub
podawane razem z lodami i bitą śmietaną w formie deseru. W domach towarowych czy na dworcach turyści mogą odwiedzić bistra serwujące bułeczki z salami i kilka rodzajów gorących dań na bazie mięsa.
Na ulicach węgierskich miast można się spotkać z jeszcze jedną formą gastronomii, jaką są uliczne stragany, i w zależności od sezonu kupić tam pieczone
kasztany czy kukurydzę z kotła. Sprzedawcy uliczni najczęściej oferują także świeże owoce, a barwne place targowe przyciągają swoimi specjałami turystów, którzy
mają okazję zakupić regionalne produkty żywnościowe. W miejscach nadrzecznych lub nad jeziorami najczęściej odwiedzane są oczywiście smażalnie ryb48.
Widząc, jak bogata jest oferta wielu zakładów gastronomicznych, można
stwierdzić z całą pewnością, że każdy turysta znajdzie coś dla siebie. Są tam liczne
lokale dla turystów bardziej i mniej zamożnych, ale potrawy w nich serwowane
są godne swojej ceny. Zakłady gastronomiczne przyciągają swoim asortymentem
oraz prawdziwym węgierskim klimatem, który jest niepowtarzalny. Mimo iż na
całym świecie można znaleźć lokale serwujące kuchnię węgierską, to i tak nie
posiadają one tego prawdziwego smaku i aromatu potraw przyrządzanych w ich
własnym kraju, dzięki temu stanowią one jedną z atrakcji turystyki kulinarnej.

Imprezy gastronomiczne wpływające na rozwój
węgierskiej turystyki kulinarnej
Organizowanie na Węgrzech imprez kulinarnych stanowi jeden z licznych
przykładów coraz większego zainteresowania turystów narodowymi tradycjami
gastronomicznymi. Tego rodzaju imprezy wyróżniają się zazwyczaj charakterem
ludycznym, co przyczynia się do promocji nie tylko określonej potrawy lub produktu, ale przede wszystkim miejscowości i regionu, gdzie te specjały kulinarne
są prezentowane. W ten sposób na mapie kulinariów świata tworzy się sieć miejsc
związanych z występowaniem danej kuchni, gdyż stają się one oryginalnymi
48
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atrakcjami turystycznymi, którymi zainteresowane są osoby uprawiające szeroko
rozumianą turystykę kulinarną49.
Węgry słyną z urozmaiconych tradycji kulinarnych, które są znane nie tylko
rodowitym obywatelom, ale również osobom z różnych części świata uprawiających turystykę kulinarną. Bardzo duży wpływ na rozpowszechnianie tej dziedziny życia mają liczne imprezy, pikniki czy festiwale, które odbywają się w całym
kraju. Są to zazwyczaj okresy wzmożonego ruchu turystycznego, dzięki czemu
turyści mogą jeszcze bliżej poznać tę niesamowitą kuchnię i nacieszyć się jej
smakami oraz zapachami.
Wybranymi imprezami promującymi kuchnię węgierską są:50
• Wielkanocna Gościnność w Domu Gospodarza – to impreza, która organizowana jest na terenie domu regionalnego w Noszvaj. W tym dniu wypiekane
są w tradycyjnych piecach strucle z orzechami, rodzynkami i makiem. Turyści
mogą obserwować cały proces pieczenia, a następnie skosztować tych wyjątkowych smakołyków i brać udział w degustacji miejscowych win;
• Festiwal Czereśni – ma miejsce w okolicach południowego podnóża Gór
Bukowych, prezentuje potrawy oraz produkty na bazie czereśni. W trakcie tego
festiwalu odbywa się również pieczenie strudli w piecu opalanym drewnem i wołu
na rożnie obracanym nad ogniskiem, a także winny jarmark i czereśniowy bal;
• Dni Morelowe – odbywające się w miejscowości Kisnána, podczas których
ma miejsce smażenie morelowego dżemu oraz jego degustacja, jak również liczne
programy rozrywkowe dla przybywających turystów;
• Dzień Śliwki – to impreza gastronomiczna w miejscowości Noszvaj, gdzie
z miejscowych odmian śliwek wyrabiany jest specjalnie dla licznie przybywających turystów dżem śliwkowy, przy wykorzystaniu dawnych metod przetwórstwa,
a także pieczone są w tradycyjnych piecach różnego rodzaju ciasta ze śliwkami;
• Święto Zupy Rybnej – organizowane w mieście Baja, które uznane jest
za stolicę zupy rybnej. Corocznie podczas tego święta ludowego, figurującego
nawet w księdze Guinessa, gotuje się na wolnym powietrzu w 2000 kociołków
słynną na całym świecie zupę rybną. Każdego roku łącznie 50 000 ludzi wspólnie
spożywa kolację, towarzyszą temu organizowane w centrum miasta międzynarodowe przedstawienia folklorystyczne i koncerty muzyki ludowej prezentujące
wysoki poziom artystyczny. Zakończenie programu stanowi efektowny pokaz
sztucznych ogni;
• Szlakiem Królewskich Kucharzy – to impreza w Nagyszakácsi, która odwołuje się do węgierskich królów, którzy właśnie te ziemie ofiarowywali swoim
D. Orłowski, M. Woźniczko, Komercyjne wydarzenia promocyjne na rzecz zachowania dziedzictwa
kulinarnego w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. Jastrzębski, Kielce 2011, s. 135; D. Świtała-Trybek, Tort fasolowy, murzin z Żarnówki, szarlotka z kapustą, czyli
o promocji kuchni śląskiej (wybrane aspekty), [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność,
red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Częstochowa 2009, s. 486.
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kucharzom. Obecnie następcy tych kucharzy w czasie trwania imprezy rywalizują
ze sobą, przygotowując potrawy na podstawie oryginalnych dawnych przepisów.
Dużą atrakcją turystyczną jest możliwość podziwiania występów węgierskich
mistrzów kuchni w kostiumach z minionych epok, a w tle rozbrzmiewa muzyka
średniowieczna oraz odbywa się jarmark, na którym można zobaczyć pokazy
dawnych rzemiosł i specjałów kulinarnych;
• Międzynarodowy Festiwal Ryb – ma miejsce w Segedynie. Podczas festiwalu można zaprezentować swoje umiejętności przyrządzania ryb lub nauczyć się
tego od miejscowych gospodyń. Ważną atrakcją tej imprezy są stoiska oferujące
rozmaite potrawy z ryb, które często przygotowuje się na oczach turystów;
• Międzynarodowy Festiwal Cebuli – odbywający się w miejscowości
Makó, która słynie głównie z uprawy tego warzywa. W trakcie tej imprezy turyści
mają okazję brać udział w licznych konkursach kulinarnych, paradach i wystawach, a przede wszystkim degustować potrawy i produkty żywnościowe, które
związane są z różnymi gatunkami cebul;
• Festiwal Zupy Gulaszowej połączony z Krajowym Konkursem Gotowania Zupy Gulaszowej – ma miejsce w Szolnok, gdzie miłośnicy gotowania
przyrządzają najbardziej znaną węgierską potrawę narodową. Tę ludową imprezę
urozmaicają degustacje win oraz mięsnych produktów żywnościowych;
• Festiwal Kiełbasy – odbywa się w miejscowości Békéscsaba i rozpoczyna
się od tradycyjnego świniobicia, następnie wyrabiane są różne rodzaje kiełbas.
Turyści oprócz tego mają możliwość uczestniczenia w konkursach i programach
rozrywkowych związanych z kiełbasą, a przede wszystkim degustować wyroby
spożywcze oraz wina.
Imprezy kulinarne mają zazwyczaj charakter typowo lokalny lub regionalny, inne organizowane są z wielkim rozmachem, ale zarówno jedne, jak i drugie
mają na celu promowanie węgierskiej kuchni, która stanowi element dziedzictwa
narodowego. Odbywają się one przez cały rok i wykorzystują to, co im aktualnie
oferuje natura. Wiosną czy latem są to liczne potrawy ze świeżych oraz lekkich
produktów, np. owoców, natomiast jesień i zima raczy turystów surowcami bardziej konkretnymi, np. mięsem.

Winiarstwo w turystyce kulinarnej Węgier
Winiarstwo razem z bogatą kulturą, krajobrazami oraz cennymi zabytkami
tworzy niepowtarzalną atmosferą państwa węgierskiego i jest niewątpliwie jedną
z jego najważniejszych atrakcji turystycznych. Duży wpływ na kształtowanie się
tego rodzaju produktu turystycznego mają liczne imprezy, święta czy festiwale51.
Do przykładowych imprez poświęconych winiarstwu na Węgrzech zalicza się np.:
Szerzej w: M. Woźniczko, D. Orłowski, Winiarstwo jako narodowe dziedzictwo kultury i jego wykorzystanie w enoturystyce północnych Węgier, [w:] Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, red. A. Stasiak,
Łódź 2009, s. 171–188.
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• Festiwal Win Tokajskich w Tokaju, podczas którego prezentowane są
liczne szlachetne trunki z tego regionu. Organizowane są: wystawy i targi wina,
sympozja branżowe, degustacje wina, a także korowód winobrania. W trakcie Festiwalu odbywają się: pokazy twórców ludowych, targ rękodzielnictwa, pokazy
gastronomiczne tradycyjnych smaków oraz przedstawiane są węgierskie ośrodki
winiarskie;
• Święto Wina Egri Bikavér w dniu św. Donata (Święto Byczej Krwi)
w Egerze – w namiotach przypominających czasy tureckie zapoznać się można
z ponad 50 odmianami wina Egri Bikavér, a także porównać ich smak. Do win podawane są najczęściej najlepsze potrawy pochodzące z lokalnej kuchni. Ponadto,
oprócz wielu winiarskich straganów, można uczestniczyć w licznych programach
kulturalno-gastronomicznych;
• Cykl Imprez Hippicznych, Winiarskich i Gastronomicznych w Cserépfalu, w trakcie którego mają miejsce liczne wycieczki po winnych piwnicach,
a gospodarze oferują swoje wypieki przyrządzane w tradycyjnych piecach oraz
częstują smacznym winem z upraw Podnóża Gór Bukowych. Odbywają się również zawody konia wierzchowego i zaprzęgów konnych, którym towarzyszą programy folklorystyczne, bal uliczny oraz sztuczne ognie.
Na Węgrzech, szczególnie na północy, bardzo popularne są winobrania, które
posiadają bardzo stare korzenie i są ciągle kultywowane. Odbywają się na przełomie lata oraz jesieni, kiedy jest najlepszy czas na zbiory. Do najbardziej znanych
imprez tego typu należą:
• Winobranie w Nagyréde pod koniec sierpnia,
• Winobranie Solymosi w Gyöngyössolymos w połowie września,
• Winobranie w Gyöngyös w połowie września,
• Winobranie w Sárospatak pod koniec września,
• Winobranie w Bogács na początku października,
• Winobranie w Tokaju pod koniec pierwszego tygodnia października.
Węgierskie winiarnie (borozó) stanowią kolejną atrakcję turystyczną, a turyści, którzy je odwiedzają, mogą dostrzec, że czas zatrzymał się w nich dawno
temu. Powodem tego jest charakterystyczny wewnętrzny, surowy i skromny wystrój oraz przede wszystkim unoszące się w nich winne zapachy oraz panująca
tam atmosfera. Na Węgrzech występują dwa rodzaje winiarni: eleganckie, przeznaczone przede wszystkim dla gości zagranicznych (mieszczą się w wysklepionych piwnicach, są bardziej zbliżone do restauracji, degustowane tam potrawy
są wykwintniejsze, a na stołach często stoją zapalone świece, które doskonale
komponują się z miejscową muzyką) oraz skromniejsze – dla miejscowych. Elegantsze lokale tego typu usytuowane są wzdłuż najbardziej znanych szlaków
turystycznych, oferując bardzo drogie wina, zazwyczaj butelkowe. Drugie, te
skromniejsze, porozmieszczane są po piwniczkach miast, a do głównego asortymentu należą tam wina z beczki. Winiarnie często specjalizują się w winach
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z konkretnego regionu i noszą jego nazwę, np. z okolic Egeru (egri borozó) czy
Tokaju (tokaji borozó)52.
Węgry przecina ponad 1200 kilometrów oznakowanych tras zwanych szlakami wina, które biegną zygzakowato przez tereny winiarskie, skręcają do punktów widokowych i prowadzą uliczkami z piwnicami, łącząc ważne miejscowości
winiarskie. Każdy szlak ma swoją mapę, na której można znaleźć wyczerpujące
informacje nie tylko o długości poszczególnych tras, ale także o ich profilu i stanie nawierzchni. Trasy winiarskie są oznakowane wspólnym logo, którego kolor
jest inny dla każdej trasy. Wzdłuż ścieżek ustawione są znaki z piktogramami,
informujące o ciekawostkach i oferowanych usługach, a w poszczególnych miejscowościach znajdują się tablice z mapami. Do przykładowych szlaków wina zaliczyć można: Tokajski Szlak Wina oraz Egerski Szlak Wina53.

Muzea kulinarne jako atrakcja turystyczna Węgier
Muzea charakteryzują się dużą atrakcyjnością turystyczną, która decyduje
o wielkości ruchu turystycznego i sile oddziaływania na świadomość turystów.
Zwiedzanie muzeów jest we współczesnym świecie zjawiskiem społecznym,
w którym biorą udział miliony ludzi. Obecnie ekspozycje muzealne stały się
jednym z ważniejszych walorów kulturowych wzbudzających zainteresowanie
turystów XXI wieku54.
Na szczególną uwagę turystów zasługują muzea o tematyce kulinarnej, które przyjmują różnorodną postać, jak opisuje to wybitny autor specjalizujący się
m.in. w tej dziedzinie A. Stasiak55, mogą to być:
• placówki o charakterze ogólnym, prezentujące historię i współczesność
lokalnej gastronomii, dziedzictwo oraz specyfikę kuchni regionalnej czy narodowej;
• placówki specjalistyczne, których działalność koncentruje się wokół konkretnej potrawy lub produktu żywnościowego;
• specjalnie wyodrębnione działy gastronomiczne w placówkach o innej,
z reguły szerszej tematyce, np. w muzeach na wolnym powietrzu czy w muzeach
rolno-spożywczych56.
Dużo placówek muzealnych odwołujących się do tematyki gastronomicznej
znajduje się na obszarze Węgier. Tego typu muzea charakteryzują oryginalne sposoby ukazania ekspozycji, wykorzystują nowoczesne zdobycze techniki w postaci
prezentacji multimedialnych, a przede wszystkim umożliwiają turystom aktywny
52
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udział w rozmaitych warsztatach oraz pokazach kulinarnych, które kończą się
degustacją. Do przykładowych muzeów kulinarnych na Węgrzech zalicza się:
• Muzeum Handlu i Przemysłu Gastronomicznego w Budapeszcie – duży
wpływ na powstanie tej unikatowej instytucji w skali europejskiej miały chlubne
i stare tradycje węgierskiej gastronomii. Do jej ostatecznego utworzenia przyczyniły się również zmiany polityczne oraz ustrojowe, które w latach 60. XX wieku
przyniosły odrodzenie muzealnictwa w tym kraju. Zakres tematyczny Muzeum
obejmuje liczne dokumenty oraz przedmioty związane z historią branży gastronomiczno-hotelarskiej Węgier i innych krajów. Dzięki tym materiałom istnieje możliwość porównywania dziedzin gastronomii i hotelarstwa europejskiego. Kolekcja
obejmuje następujące działy: produkcja (kuchnia, obróbka mięsa w restauracjach,
warsztat ciastkarni i cukiernika, wyrób lodów), sprzedaż (restauracja, kawiarnia,
cukiernia, bar, kabaret), usługi (hotel, muzyka, program artystyczny). Dotyczy
to wszystkich gałęzi hotelarstwa i obsługi turystów. Wartość tego Muzeum skupia się głównie na materialnej wartości licznych przedmiotów przemysłowych,
etnograficznych, archeologicznych i na ich znaczeniu historycznym. Podstawą
stworzenia Muzeum były bogate zbiory ofiarowane przez różne instytucje, takie
jak restauracje czy kawiarnie, oraz przez pracowników hotelarstwa. Liczne dokumenty historyczne podzielone są na trzy grupy: pierwsza zawiera zbiory menu
i kart potraw, karty win, cenniki, a także programy imprez organizowanych w hotelu, druga – kolekcję licznych archiwalnych ksiąg handlowych, rachunki, receptury, dyplomy, świadectwa, księgi menu itd., trzecia – drobne druki, do których
należą afisze, karty z rozdziałem miejsc gości przy stole, zaproszenia, osobiste
dokumenty pracowników zajmujących się gastronomią. Kolekcjonowane są również: artykuły prasowe o tematyce gastronomicznej oraz hotelarskiej, prospekty
turystyczne, druki reklamowe, hotelowe naklejki na walizki itd. W Muzeum dużym zainteresowaniem cieszy się też biblioteka dzieł o problematyce gastronomicznej. Znaleźć tam można głównie książki kucharskie, czasopisma kulinarne
i hotelarskie. Na uwagę zasługuje także zbiór fotografii zawiązanych z kuchnią.
Muzeum posiada dużą liczbę zainwentaryzowanych obiektów, które zbierane są
z myślą o charakteryzowaniu obyczajów gastronomicznych czterech warstw społecznych jednej epoki, w których szczególną uwagę zwracają aranżacje wyglądu
i wyposażenia kuchni57.
• Muzeum Marcepanu w Szetendre jest jedyną na świecie placówką muzealną o takiej tematyce. Powstało w regionie, który znany jest z produkcji migdałów,
gdyż okolica słynie z tradycji wyrabiania tego przesłodkiego przysmaku, jakim
jest marcepan. Muzeum pokazuje historię produkcji marcepana i służące do tego
urządzenia, w większości nadal działające. Można tam też zobaczyć wspaniałe
przykłady zdobienia wyrobów marcepanowych. Eksponaty to wręcz małe arcydzieła, m.in.: słodka miniaturka budynku węgierskiego parlamentu, małe mebelki,
57
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figurki postaci z bajek czy realistycznie wyglądające rośliny. Przy Muzeum działa
oczywiście cukiernia i sklep, w których można się zaopatrzyć w pamiątki z masy
marcepanowej lub skosztować słodyczy. Muzeum jest także poświęcone twórczości i życiu dwóch wybitnych cukierników węgierskich, Mátyás Szamos i Károly
Szabó specjalizowali się bowiem m.in. w produkcji tego rodzaju wyrobów.
• Muzeum Papryki w Kalocsa jest kolejną oryginalną placówką muzealną
o tematyce gastronomicznej. Mieści się ono na poddaszu domu św. Stefana, w historycznym centrum tej miejscowości. Turyści odwiedzający Muzeum mogą się
zapoznać z tradycją uprawy papryki w tej okolicy, która jest słynna na całych Węgrzech. Na wystawie można poznać tradycyjne etapy produkcji różnych gatunków
papryki na małą skalę, a także obejrzeć prezentowane narzędzia wykorzystywane
w tym procesie. Na szczególną uwagę zasługuje pokazanie w Muzeum pracy ludzi
żyjących w regionie Kalocsa, którzy wszystkie czynności związane z sadzeniem,
pielęgnowaniem, zbieraniem strąków papryki oraz jej przetwarzaniem wykonują
za pomocą własnych rąk, jak ich przodkowie kilka wieków temu58.
• Muzeum Salami i Papryki w Szegedzie to placówka, która składa się
z dwóch pięter. Na niższym piętrze znajdują się eksponaty związane ze słynnym
szegedzkim salami oraz jego fabryką. Najpierw zwiedzający zapoznają się z historią salami, wraz z opisem pochodzenia surowca na kiełbasę, następnie omawiane
są sposoby jej wykorzystania w kuchni. W dalszej części zwiedzania przewodnik
opisuje tradycyjne sposoby przygotowywania salami w warunkach domowych,
a na końcu przedstawia współczesną technologię produkcji tej wyjątkowej wędliny. Wyższe piętro pełne jest pamiątek powiązanych z historią produkcji papryki
w regionie. Turyści dowiadują się o przemianach, jakie zachodziły w procesach
technologicznych związanych z przetwarzaniem tego warzywa. Najstarsze przedmioty znajdujące się w zbiorach Muzeum pochodzą z 1869 roku. W czasie zwiedzania tej interesującej placówki goście otrzymują próbki szegedzkiego salami
i papryki oraz mają możliwość zakupu wyrobów po cenach fabrycznych59.
• Muzeum Likieru Zwack Unicum w Budapeszcie jest nowoczesnym i jedynym w swoim rodzaju obiektem, ponieważ odwołuje się do wszystkich pięciu
zmysłów turysty. Można tam usłyszeć dźwięki i muzykę, które są związane z początkami produkcji. Turyści mają okazję dotknąć starych wycinków prasowych,
poczuć zapach charakterystyczny dla leczniczych napojów, które są destylowane
w pobliżu, a przede wszystkim spróbować wszystkich produktów alkoholowych
produkowanych przez tę firmę. Na wystawie muzealnej prezentowane są stare plakaty i pocztówki z różnych okresów, które stanowią reklamę likieru, głównie różnego rodzaju butelki, w których sprzedawano dawniej i obecnie likier Unicum60.
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http://www.puszta.com/paprika_muzeum_kalocsa (15.03.2011).
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http://www.pickmuzeum.hu (15.03.2011).
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http://www.muzeum.hu (15.03.2011).
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Dziedzictwo narodowe Węgier wraz z ich gastronomią można poznać nie tylko poprzez samą architekturę czy bogate obyczaje, ale także właśnie dzięki nietypowym muzeom kulinarnym. Są to miejsca, w których można poszerzyć wiedzę
o kraju, a tym samym poznać wspaniałe tradycje związane z kuchnią, czyli tym,
co dla Węgrów stanowi dużą wartość kulturową.

Podsumowanie
Turystyka kulinarna jest elementem szeroko rozumianej turystyki kulturowej i stanowi nowy trend na światowym rynku turystycznym. Współczesnego
turystę interesuje specyficzna kultura, w której istotne miejsce zajmuje kuchnia
narodowa oraz jej odmiany regionalne. Gastronomia jest swoistą atrakcją turystyczną na równi z innymi walorami antropogenicznymi czy przyrodniczymi,
a przede wszystkim staje się coraz częściej motywem przyjazdu do danego kraju lub regionu.
Kuchnia węgierska dzięki swojej różnorodności staje się coraz bardziej popularna i rozpoznawalna wśród turystów. Specyficzne surowce oraz potrawy
węgierskie pokazują swoją różnorodność w sposobie podawania czy przyrządzania, nie tracąc przy tym swoich wartości i wspólnych elementów.
Duży wpływ na rozwój węgierskiej turystyki kulinarnej mają również typowe zakłady gastronomiczne, muzea oraz imprezy, dzięki którym kuchnia Węgrów jest promowana, a przede wszystkim szeroko rozpoznawalna i staje się
czymś niezapomnianym, do czego ciągle chce się powracać. Liczne węgierskie
winnice oraz winiarnie również odgrywają niemałą rolę w kształtowaniu się
dzisiejszego turystycznego wizerunku Węgier. Są one symbolem tego kraju,
który słynie z wykwintnych win zarówno czerwonych, jak i białych.
Węgierska gastronomia tworzy element krajowego produktu turystycznego oraz ma duży wpływ na jego rozwój i wszelkiego rodzaju zmiany z nim
związane. Często turyści odwiedzający nowy kraj obok ciekawych atrakcji
turystycznych chcą w pierwszej kolejności skosztować innej kuchni, do tej
pory nieznanej, spróbować typowych dla odwiedzanego regionu smaków oraz
poczuć odmienne aromaty. Podobnie jest także na Węgrzech, gdzie potrawy
z dodatkiem papryki, gulasze czy zupy rybne przyciągają wielu miłośników
gastronomii z całego świata.
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Abstract
National gastronomy and its influence
on the development of Hungary’s culinary tourism
The authors in this work characterized national gastronomy and its influence
on the development of Hungary’s culinary tourism. First, there was presented the
notion and forms of culinary tourism and Hungarian cuisine was described in
detail by descriptions of eating habits as an important part of national culture and
characteristic dishes and natural resources occurring in this particular cuisine.
Finally, the different ways of the usage of national gastronomy in culinary
tourism were analysed showing characteristic gastronomic institutions located
within the country, winemaking, museums and events promoting Hungarian gastronomic traditions.
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Tradycje winiarstwa w Europie
jako produkt turystyczny

Wstęp
Dziedzictwo kulturowe to dorobek pokoleń w sferze materialnej i duchowej.
Można go rozpatrywać jako elementy związane z krajobrazem przyrodniczym
(zieleń, woda, formy terenu), elementy związane z krajobrazem osadniczym
(układy przestrzenne wsi, rozplanowanie zagród, kościoły, kapliczki, dwory,
zamki, skanseny), elementy związane ze sposobem gospodarowania i wytwarzania (praktyki rolnicze, uprawy, rzemiosło, rękodzieło, tradycyjne produkty, potrawy i napoje), tradycyjne formy handlu (targi, jarmarki, odpusty) czy elementy
związane ze spuścizną duchową (obyczaje i obrzędy, legendy, wydarzenia historyczne, dialekty, gwary, tradycyjna gościnność).
Dziedzictwo kulturowe odgrywa ważną rolę zwłaszcza w rozwoju turystyki.
Wiele produktów turystycznych opartych jest na poznawaniu dziedzictwa kulturowego danego regionu. Turyści chętnie spędzają czas, obcując z kulturą, tradycją
i krajobrazem danego regionu. Współczesny turysta przesycony kulturą masową interesuje się unikalnymi kulturami regionalnymi, poszukuje różnorodności
kulturowych. Nieodłącznym elementem wszystkich wyjazdów jest spożywanie
posiłków. Pożywienie będące elementem kultury, a sporządzane według dawnych
i często zapomnianych przepisów kulinarnych, jak również wyroby żywnościowe wytwarzane tradycyjnymi metodami stanowią współcześnie ważny element
produktu turystycznego.
Pożywienie, a zwłaszcza wybrane produkty spożywcze, w tym wino, sery,
wędliny, owoce, jest źródłem niezwykłych wrażeń. Dla wielu osób jedzenie jest
przyjemnością i gotowi są podjąć trud podróży, aby spróbować produktów o wyjątkowym smaku. Z badań, które Ritchie i Zins przeprowadzili wśród turystów,
wynika, że z punktu widzenia turystyki kulturowej najważniejsze są tradycja
i wyżywienie.
J. Wojciechowska, Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego, [w:] Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Warszawa 2003, s. 152.




J.R.B. Ritchie, M. Zins, 1978, [za:] J.R.B. Ritchie, G.I. Crouch, The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, Wallingford 2003, s. 117.
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Smak produktów spożywczych, ale również szeroko rozumiane doznania towarzyszące ich spożywaniu zależne są od szeregu czynników, takich jak: skład
surowcowy, jakość surowców użytych do ich przygotowania, technologia wytwarzania, urządzenia zastosowane w przetwarzaniu, naczynia, atmosfera i miejsce
konsumpcji. Dlatego produkty regionalne często charakteryzuje niepowtarzalny
smak, a ich spożywanie, zwłaszcza w atmosferze regionu, z którego dany produkt
pochodzi, jest swoistym zanurzeniem się w klimat i kulturę społeczności lokalnej. Autentyczne produkty regionalne są więc coraz częściej celem podróży po
różnych zakątkach świata.
W wielu krajach stosuje się tradycyjne technologie związane z przetwórstwem żywności. Do obiektów, w których są one obecne, można zaliczyć wytwórnie win. Jedną z form turystyki związanej z przetwórstwem spożywczym
jest enoturystyka, popularna nie tylko w krajach o silnych tradycjach winiarskich (Francja, Włochy, Hiszpania), ale również w innych regionach Europy
(Czechy, Słowacja).
Celem niniejszej pracy było przedstawienie tradycji winiarstwa w Europie
jako produktu turystycznego, coraz powszechniej wykorzystywanego w turystyce w celu pozyskania nowych klientów. Zakres artykułu obejmuje omówienie
kształtowania tradycji winiarskich, współczesnych szlaków kulinarnych opartych
na winiarstwie, charakterystykę ważniejszych regionów winiarskich i atrakcji turystycznych z nimi związanych.

Kształtowanie europejskiej tradycji winiarstwa
Produkty, których smak jest szczególnie bogaty i zróżnicowany, powstają
w efekcie różnego typu fermentacji. Są to m.in. wina, piwa, sery dojrzewające,
szynki dojrzewające. Smak tych produktów kształtowany jest przez warunki klimatyczne i pogodowe obszaru ich powstania (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie), tradycyjne receptury i technologie wytwarzania, swoistą mikroflorę danego środowiska i wiele innych, często dla laika niezrozumiałych, czynników.
Ludzkość niemal od zarania dziejów fascynowała się winem, a fascynacja ta
szczególnie rozwija się w ostatnich latach, m.in. dzięki coraz liczniejszym podróżom, które pozwalają na odkrywanie nowych niepowtarzalnych smaków.
Uprawa winorośli od tysięcy lat stanowi nieodłączny element europejskiej
kultury i gospodarki. Winnice są ozdobą krajobrazu, stanowią symbol powodzenia miejscowej ludności. Wino wykazuje zdolność koncentrowania w sobie specyfiki regionu. Budowa geologiczna, gleba, klimat, szczepy i tradycje producenta
odgrywają tu większą rolę niż w wypadku innych produktów spożywczych. Ten
szlachetny napój jest jedyny w swoim rodzaju i zawsze ma własny charakter. Winiarstwo europejskie dowodzi, że pochodzenie wina, indywidualność i charakter
składają się na jego urok i wyjątkowość.


R. Knoll i in., Najlepsze wina Europy. Praktyczny przewodnik po europejskich winach i winnicach,
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Degustacja wina sprawia przyjemność, ludzie podróżują po świecie i kosztują
najrozmaitszych jego gatunków. Ten trunek stał się najpiękniejszą używką świata,
nieodzownym elementem stylu życia. Pasjonaci uczą się właściwego obchodzenia z winem, począwszy od zakupu, czytania etykiet, poprzez przechowywanie,
a skończywszy na takich szczegółach, jak podawanie go w odpowiednich kieliszkach i w odpowiednich proporcjach.
Degustacje stają się wielką pasją, która pochłania wiele osób. Podróżują one
po najlepszych winnicach świata, w miejscowych restauracjach kosztują wytwarzanych win, oceniają ich kolor, gęstość, zapach, rozpoznają rodzaje winorośli,
z jakich są wytwarzane. Poznając region, w którym jest produkowane, zwracają
uwagę na wszelkie szczegóły – rodzaj podłoża, panujący klimat. Zdarza się, że
w efekcie tych doświadczeń wielu z nich we własnych piwniczkach stwarza warunki do najlepszego przechowywania wina, by móc się cieszyć swoim hobby.
Tworzą własne kolekcje win, spotykają się ze znajomymi o tych samych zainteresowaniach, wymieniają doświadczeniami i obserwacjami, np. z przechowywania
win w stojących i leżących butelkach.
Fascynacje te zostały wykorzystane przez organizatorów turystyki. Wyodrębnili oni podróżowanie, którego motywacją jest wino i winnice, nazywając je
enoturystyką czy, w polskim brzmieniu, turystyką winiarską.
Wino jest napojem uzyskanym w wyniku całkowitej lub częściowej fermentacji alkoholowej, wyłącznie ze świeżych winogron, całych lub zmiażdżonych
albo z wyciśniętego z nich soku, tzw. moszczu. Jego wytwarzanie jest nierozerwalnie związane z uprawą winorośli. Winorośl w stanie dzikim występowała w Europie i na Bliskim Wschodzie od zarania dziejów, a pierwszą produkcję
wina odnotowano 7 tys. lat temu na porośniętych dzikimi winoroślami zboczach,
rozpościerających się w Gruzji u podnóża Kaukazu. Posadzone przez Greków
winnice w Katalonii w V wieku p.n.e. rozpoczęły do dziś trwającą tradycję winiarską w kuchni śródziemnomorskiej, zwaną El Bulli .W II wieku p.n.e. mistrzami w uprawach winorośli stali się Rzymianie, którzy zasiedlili środkową część
Półwyspu Iberyjskiego, wykorzystując doliny wielkich rzek, a winnice iberyjskie
osiągnęły wielkie znaczenie. Zaczęły się pojawiać pierwsze nazwy win szlacheckich. Wino stało się elementem zarówno codziennej diety, jak i uroczystości religijnych starożytnego świata. Niektóre tradycje uprawy winorośli oraz produkcji
wina w pewnych rejonach Hiszpanii zachowały się aż do XX wieku.
Winiarstwo przetrwało upadek Imperium Rzymskiego dzięki instytucji Kościoła – wino było niezbędne do liturgii mszy. Rozwój winiarstwa w średniowieczu był zasługą klasztorów: benedyktynów, a później cystersów. Zakonnicy
przeł. A. Ochnio-Brudzyńska, Warszawa 2001.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina, zał. I ust. 10.





C. Falcó, Wino. Porady markiza z Grińón, przeł. M. Dzięgielewska, Poznań 2006.



J.M. Pedersen, A. Ronold, Wina świata, przeł. F. Jaszuński, Warszawa 2006.
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osiadali na pustkowiach i sadzili rozległe winnice wszędzie tam, gdzie pozwalały
na to warunki klimatyczne. Pod koniec średniowiecza winnice w Europie zajmowały obszar trzykrotnie większy niż obecnie.
W XVII wieku rozwinęły się wielkie ośrodki winiarskie, takie jak: Bordeaux, Szampania, Jerez (sherry), Duoro (porto), Madera i Tokaj. W XVIII wieku
rosła sława pojedynczych winnic i posiadłości, a lepsze wina zaczęto specjalnie
oznaczać (np. reserve, kabinett). W 1855 roku powstała obowiązująca do dziś
klasyfikacja winnic Bordeaux.
Przedstawiona powyżej w największym skrócie historia rozwoju winiarstwa
jest jednocześnie obrazem kształtowania się jego tradycji, osadzonej mocno w historii i kulturze poszczególnych narodów.

Turystyka winiarska
Turystyka winiarska, określana mianem enoturystyki (z greckiego oinos
– wino), jest formą turystyki kulturowej. Nazwa pochodzi od enologii, nauki
zajmującej się poznawaniem, produkcją i pielęgnacją poszczególnych gatunków
i rodzajów win.
Definiuje się ją jako
wyjazdy do regionów winiarskich, podczas których turysta odwiedza przynajmniej jedno miejsce związane z produkcją wina (winnica, przetwórnia, gospodarstwo winiarskie) lub uczestniczy w imprezie o profilu winiarskim (degustacje,
prezentacje win, święta winiarskie itp.).

Turystów uprawiających enoturystykę nazywa się enoturystami. Enoturyści
mogą brać także udział w kursach winiarskich, zbieraniu i wytłaczaniu winogron,
butelkowaniu czy produkcji własnego trunku.
Enoturyści to osoby w wieku ponad 25 lat, najczęściej w przedziale od 35
do 45 lat. Są to przeważnie pary lub mężczyźni zajmujący stanowisko wymagające wysokich kwalifikacji (menadżerowie, wysokiej klasy specjaliści, lekarze).
Posiadają oni wykształcenie wyższe i osiągają dochody dużo wyższe niż przeciętne. Typowi enoturyści interesują się winem i mają już pewną wiedzę na ten
temat, regularnie piją i kupują wino. Spośród wszystkich krajów europejskich
największy udział uczestników turystyki winiarskiej w ogólnej turystyce występuje wśród Niemców, Austriaków, Anglików, Skandynawów i mieszkańców
krajów Beneluksu.
Turyści biorący udział w wyjazdach enoturystycznych mają wspólne upodobania związane z podróżowaniem: częściej wybierają kilka krótszych wyjazE. Czarniecka-Skubina, Turystyka kulinarna (I). Europejskie szlaki kulinarne, „Przegląd Gastronomiczny” 2008, nr 12, s. 20.




W. Bosak, Enoturystyka, 2007, http://www.vinisera.pl (10.11.2009).



http://www.winnica.golesz.pl (15.02.2011).
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dów niż jedne długie wakacje, preferują krótkie pobyty lub w czasie wyjazdu
odwiedzają kilka miejsc. Rzadko zatrzymują się na dłużej w jednym miejscu,
najchętniej korzystają z noclegów w hotelach lub pensjonatach o dobrym standardzie, interesują się kuchnią lokalną, a także kulturą odwiedzanego regionu,
jego zabytkami i sztuką10. Przed wyjazdem starają się dowiedzieć czegoś o celu
swojej podróży, korzystają z różnych źródeł informacji (Internet, przewodnik,
opinie znajomych, książka). Znaczna część podróży enoturystów to krótkie wyjazdy weekendowe do stosunkowo mało odległych celów, nie stronią oni jednak
od podróży w odległe regiony winiarskie, nawet na inny kontynent11.
Do głównych motywów skłaniających turystów do odwiedzania i poznawania rozmaitych regionów winiarskich można zaliczyć:
• chęć odkrycia i poznania nowych gatunków win;
• degustację i zakup win (75% enoturystów dokonuje zakupu wina w winnicy);
• poznawanie lokalnych kuchni oraz tradycji kulinarnych i winiarskich;
• uczestnictwo w festynach i piknikach organizowanych w rejonach upraw
winorośli;
• chęć zdobycia informacji i poznania ciekawostek na temat rodzajów wina,
jego produkcji oraz producentów;
• okazję zwiedzenia zakładów zajmujących się produkcją wina;
• okazję odwiedzenia niepoznanych do tej pory terenów wiejskich oraz winnic;
• okazję do odpoczynku i spotkania się ze znajomymi.
Z roku na rok wzrasta liczba osób uprawiających turystykę winiarską12. Enoturystyka jest popularna głównie w krajach, w których panuje wysoko rozwinięta
kultura produkcji i picia wina. W największym stopniu rozwinęła się więc w krajach europejskich13.

Szlaki winiarskie
Szlak turystyczny jako szczególny rodzaj produktu turystycznego składa się
z szeregu miejsc lub obiektów, związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, oznakowaną trasą, oraz z różnorodnej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej wzdłuż szlaku. Jeśli ideą łączącą zestaw miejsc
i obiektów szlaku jest tematyka związana z wytwarzaniem wina, mówimy
o szlakach winiarskich. Z kolei jeśli nastąpi komercjalizacja szlaku winiarskie10
M. Marzo-Navarro, I.M. Pedraja, Profile of a tourist and the correspondence between destination and
preferred: A study in Aragon, Spain, „Journal of Travel & Tourism Marketing” październik/listopad
2009, nr 26(7), s. 670–687.
11

http://www.colegiumvini.pl (18.02.2011).

Z. Kruczek, Enoturystyka, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos
von Rohrscheidt, Warszawa 2009, s. 333–345.
12

13

D. Getz, J. Carlsen, Wine tourism among Generations X and Y, „Tourism” 2008, nr 3, s. 257–269.
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go, tj. opracowana zostanie gotowa do sprzedaży oferta, która będzie skierowana
do odpowiedniego odbiorcy i będzie zaspokajać jego określone potrzeby, stanie
się on produktem turystycznym, stanowiącym podstawę rozwoju turystyki winiarskiej.
Dla producentów win turystyka winiarska warta jest uwagi i pogodzenia
się z jej pewnymi niedogodnościami (np. dużo ludzi przebywających na terenie
winnicy, możliwość zakłócenia pracy winnicy itp.) ze względu na następujące
korzyści14:
• podniesienie prestiżu gatunków win,
• popularyzowanie konsumpcji wina,
• zwiększenie dochodów producentów,
• zachowanie krajobrazu kulturowego.
Turystyka winiarska jest uprawiana niemal we wszystkich regionach Europy,
które można podzielić na grupy:
• środkowo-wschodnią (Armenia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina,
Uzbekistan, Węgry);
• północną (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka
Brytania);
• południową (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Serbia i Czarnogóra, Macedonia, Malta, Portugalia, Słowenia, Watykan,
Włochy);
• zachodnią (Austria, Belgia, Francja, Holandia, Lichtenstein, Monako,
Niemcy, Szwajcaria);
• obszar wschodniośródziemnomorski (Cypr, Izrael, Turcja).
Pośród wymienionych wyżej regionów na szczególną uwagę zasługują te,
które oferują turystom, miłośnikom wina turystykę winiarską opartą na dziejowej tradycji uprawy winorośli i produkcji wina, bogactwie kulturowym i historycznym. Dotyczy to przede wszystkim krajów, takich jak: Hiszpania, Francja15,
Portugalia16, Włochy, Węgry. Coraz intensywniej rozwija się jednak turystyka
winiarska w Bułgarii17, Czechach.
Tereny winiarskie Francji są podzielone na tzw. apelacje. Produkcja wina
wewnątrz nich jest ściśle nadzorowana i sprawdzana pod kątem spełniania szczegółowych norm, począwszy od sadzenia krzewów winogronowych, a skończywszy na butelkowaniu i etykietowaniu. Do najbardziej znanych zaliczają się: Lan14

Turystyka, red. W. Kurek, Warszawa 2007.

J. van Westering, E. Niel, The organization of in France: The involvement of the French public sector.,
„Journal of Travel & Tourism Marketing” 2003, nr 14(3/4), s. 35–48.
15

16
L. Correla, A. Passos, J. Mário, Charters S. in Portugal: A case study of the Bair Wine Route, „Journal
of Wine Research” kwiecień 2004, nr 15(1), s. 15–25.
17
B. Stoykova, Successful practices in following the example of Oryahovitsa Winery in Stara Zagora
Region, „Trakia Journal of Sciences” 2009, nr 7(3), s. 74–80.
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gwedocja, Cotes du Rhone, czyli dolina Rodanu, Bordeaux – największy okręg
winiarski na świecie, Burgundia, Loara, Alzacja, Szampania18.
Włochy uznawane są za kraj, w którym produkuje się jedne z najlepszych
i najciekawszych win świata. Spowodowane jest to ogromnym zróżnicowaniem
klimatu, w którym dojrzewają winogrona – od rześkiego chłodu alpejskich dolin
i żyznej zielonej północy po skwar południa. Prócz międzynarodowych szczepów winogron w tamtejszych winnicach uprawia się niezliczone ilości lokalnych
odmian nadających winu niepowtarzalny charakter19. Tak więc kraj ten oferuje
enoturystom – zwolennikom poszukiwań nowych smaków znacznie więcej wrażeń niż jakikolwiek inny. Do najbardziej znanych regionów produkcji wina we
Włoszech należą:
• Piemont – jeden z najważniejszych regionów produkcji szlachetnych włoskich win, charakteryzujący się górzystym terenem;
• Friuli – Wenecja Julijska – region z 20 tys. ha winnic położonych na łagodnych wzniesieniach północno-wschodniej części Włoch;
• Lombardia;
• Trydent-Górna Adyga;
• Toskania – jeden z najpotężniejszych winiarskich regionów Włoch;
• Sycylia – największy we Włoszech rejon uprawy winorośli.
Hiszpania jest także jednym z wiodących producentów win gronowych na
świecie. Praktycznie każdy region posiada swoje winiarnie, produkując ten trunek
na potrzeby własne oraz na eksport. Do najbardziej znanych regionów wytwarzających wina w Hiszpanii należą: Katalonia – jedna z najbogatszych i najlepiej
rozwiniętych prowincji Hiszpanii, La Rioja, Galicja, Walencja, Andaluzja.

Program wizyty w winiarni
Podczas pobytu w gospodarstwie winiarskim enoturysta pragnie przede
wszystkim poznać produkowane tam wino. Podstawową atrakcją enoturystyczną oferowaną praktycznie we wszystkich dużych i małych winnicach otwartych
dla odwiedzających są specjalnie przygotowane, komentowane degustacje wina.
Właściciel winnicy musi posiadać odpowiednio przygotowane sale degustacyjne
mieszczące od kilku do kilkudziesięciu osób20. Degustacja oferowana jest jako
samodzielna odpłatna impreza lub jako część szerszej oferty, np. w ramach dłuższego pobytu w gospodarstwie winiarskim. Dobra degustacja wymaga starannego przygotowania. Gospodarz musi zadbać o wygodne miejsce, zapewnić odpowiednie kieliszki, wodę i pieczywo, zadbać o właściwą temperaturę podawanych
próbek, przygotować materiały z opisem degustowanych win. Osobą prowadzącą
degustacje jest zwykle ktoś osobiście zaangażowany w uprawę winorośli i wyrób
18

http://winakonesera.pl/ (18.02.2011).

19

Tamże.

20

Tamże.
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wina. Jest ona w stanie odpowiedzieć na różne pytania dociekliwych degustatorów. Komentowana degustacja spotka się z zainteresowaniem odbiorcy, jeżeli
zaprezentuje się co najmniej cztery–pięć różnorodnych gatunków wina, np. dwa
białe, dwa czerwone i jedno słodkie. Optymalny zestaw, który zadowoli nawet
najbardziej wymagających enoturystów, to siedem–osiem próbek degustacyjnych. Jednak wiele małych winnic nie jest w stanie uzyskać tak szerokiego asortymentu win produkowanych w handlowych ilościach. Wtedy właściciele produkują niewielkie partie win, które przeznaczone są wyłącznie do degustacji i nie
są sprzedawane w innej formie. Już 50 l takiego unikatowego wina wystarczy na
uzyskanie ok. 800 próbek degustacyjnych21.
Enoturystyka obejmuje zainteresowaniem nie tylko samo wino, ale również
cały proces, w którym ono powstaje. Gospodarstwa winiarskie z winnicą i piwnicą produkcyjną stwarzają unikalną sposobność poszerzenia wiedzy o winie
w miejscu jego wyrobu, z osobistym udziałem winiarza – twórcy wina w roli
przewodnika i wykładowcy. Odwiedzającym oferowane są różne programy edukacyjne o różnym stopniu merytorycznego skomplikowania: od krótkiej wycieczki z przewodnikiem po specjalistyczne kursy o tematyce winiarskiej.
Typowy program zwiedzania gospodarstwa winiarskiego obejmuje spacer po
winnicy, wizytę w piwnicy produkcyjnej z dokładnym omówieniem zagadnień
związanych z uprawą winorośli i produkcji wina. Impreza taka standardowo obejmuje również degustację, przy czym nie zawsze jest to pełny program degustacyjny
(jak w ofercie komentowanej degustacji), a często jest to tylko prezentacja dwóch–
trzech wybranych win. Podobnie jak w przypadku degustacji enoturysta, który decyduje się na zwiedzanie gospodarstwa winiarskiego, oczekuje, że impreza taka
będzie prowadzona osobiście przez winiarza zajmującego się produkcją wina22.
Winiarze borykają się z różnymi problemami, ponieważ aby stworzyć stałą
ofertę zwiedzania, potrzebne są pewne możliwości i usprawnienia natury technicznej i lokalowej. Dotyczy to przede wszystkim piwnic i innych pomieszczeń
do produkcji i przechowywania win, które w małych gospodarstwach są zbyt
ciasne, aby przyjąć zwiedzających. Muszą być one tak przystosowane, aby można było wygodnie pomieścić kilka osób i zaprezentować im poszczególne fazy
produkcji oraz aby zwiedzający nie poczynili żadnych szkód w urządzeniach
produkcyjnych i zapasach win. Gospodarstwa winiarskie dysponujące odpowiednimi pomieszczeniami wykładowymi organizują dodatkowo bardziej specjalistyczne kursy i szkolenia o szerokiej tematyce winiarskiej. Do prowadzenia
takich spotkań często zapraszani są dziennikarze zajmujący się tematyką winiarską i kulinarną lub szefowie kuchni i sommelierzy z renomowanych restauracji.
Dużą popularnością cieszą się również weekendowe kursy amatorskiej uprawy
winorośli i domowego wyrobu wina23.
21

M. Łebkowski, Wina i przetwory, Warszawa 2003.

22

http://www.winnica.golesz.pl (15.02.2011).
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http://www.swiat-alkoholi.pl (15.02.2011).
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Oferta wybranych szlaków wina dla turystów
Do głównych regionów, w których rozwija się enoturystyka, należą:
• Francja: Burgundia, Szampania, Alzacja, Cognac i okolice Bordeaux;
• Hiszpania: Galicja, Kastylia – Leon, La Rioja, Aragonia, Nawarra, Katalonia, Kastylia – La Manche, Walencja i Murcja, Andaluzja;
• Portugalia: Porto oraz Vinho Verde ;
• Włochy: Toskania, Sycylia, Południowy Tyrol i Chianti;
• Niemcy: region Mozeli i Środkowego Renu, Frankonia, Schwarzwald, region Menu;
• Austria: dolina Dunaju;
• Czechy – Morawy.
Ważnymi obszarami turystyki winiarskiej, poza Europą, są również Kanada,
Australia, Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia24.
W krajach europejskich jest wiele możliwości przemieszczania się pomiędzy
winnicami. Turyści mogą wędrować wzdłuż wytyczonych tras, czego przykładem
jest 170-kilometrowy szlak wina w Alzacji, na którym leży 100 miast i małych
miejscowości, rozciągający się od południa Francji aż po północ (wschodnie stoki
Wogezów). Trasy upraw winnych to również włoska Mantua w Lombardii, nadmorska część Toskanii na południe od Livorno, szlaki w prowincji Rioja w Hiszpanii o regionalnej nazwie Rutas del vino de La Rioja.
Innym przykładem szlaku wina jest region Massa Maritima w Toskanii, gdzie,
oprócz głównego szlaku winnego ze znajdującymi się na nim polami winnymi,
bodegami, sieciami sklepów specjalizujących się w sprzedaży wina, przygotowano sieć mniejszych tras, które poszerzają ofertę turystyczną o lepszą penetrację
regionu winnego25.
Niektóre trasy mają charakter rekreacyjno-konsumpcyjny, tj. łączą przyjemność degustacji różnych win, możliwość dokonywania zakupów i spędzenia czasu
z rodziną i znajomymi z rozrywką. Przykładem są szlaki wina wytyczone w hiszpańskiej prowincji Priorat, regionie Aragonia, gdzie ok. 100 bodeg przygotowuje
specjalne oferty dla turystów w swojej dziedzinie, w tym muzeum dostarczające
wiedzę na temat zasad uprawy winorośli, ich różnorodności i technologii wyrobu
wina. Oferują one rekreację podczas pobytu w uzdrowisku Arnedillo, również
zwiedzanie zabytkowych kościołów, zamków, ruin z czasów rzymskich. W szkole winiarskiej z 1907 roku zorganizowano centrum edukacji turystyczno-winiarskiej dla chętnych do zgłębienia wiedzy o winie w jej szerokim spektrum,
Węgierski szlak winny proponuje miłośnikom wina i podróży szereg atrakcji
związanych z degustacją wielu znanych i ciekawych gatunków wina, sposobem
24
E. Czarniecka-Skubina, J. Kozak, Turystyka kulinarna w Polsce i na świecie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2010, nr 5(1), s. 55–74.
25
Hotelarstwo, rekreacja, turystyka: kierunki przemian w świecie postindustrialnym, red. W. Siwiński,
R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Poznań 2005.
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ich produkcji i przechowywania, zwiedzanie winnic i architektury winiarskiej
oraz napotykanych na szlaku miast, odwiedzanie restauracyjek i korzystanie
z doskonałej zabawy podczas spożywania węgierskich specjałów przy akompaniamencie rodzimej muzyki.
Lombardia jest jednym z włoskich regionów, gdzie turystyka winiarska rozwinęła się w bardzo szybkim tempie. Na wytyczonych 15 szlakach winnych,
w 207 winnicach przygotowano dla turystów ciekawą ofertę kulturalno-gastronomiczną, a 275 gospodarstw agroturystycznych o specjalnościach winiarskich
zaproponowało noclegi. Podobna oferta jest w usytuowanym w prowincji Werona (region Wenecja Euganejska) regionie winiarskim Valpolicella, gdzie enoturyści mają możliwość zwiedzenia 78 winnic i 13 winiarni26. Enoturystyka jest
rozpowszechniana również w Soave. Jest to miejscowość w prowincji Werona,
gdzie turyści również mają możliwość zwiedzenia gospodarstw agroturystycznych będących jednocześnie winnicami. W tab. 1 p rzedstawiono ofertę enoturystyczną regionu Lombardii. Proponuje się tam bardzo częstą w winnicach
czy gospodarstwach agroturystycznych możliwość zwiedzenia piwnic, napicia
się wyśmienitego wina prezentowanego na degustacji przez doświadczonego
sommeliera lub właściciela winnicy (zazwyczaj bezpłatnie, czasami płatnie), ale
także wyżywienie, nocleg oraz zakupienie wina i pamiątek, które często nie są
związane z winiarstwem. W gospodarstwach uprawiających winorośl i zajmujących się produkcją wina turyści bardzo często mają sposobność jazdy konnej
czy wypożyczenia roweru.
Tabela 1. Oferta enoturystyczna w regionie Lombardia (Włochy)

Regiony uprawy
winorośli

Liczba winnic
dostępnych do
zwiedzania

Liczba gospodarstw
agroturystycznych
związanych z uprawą
winorośli

Liczba szlaków
wina

Bresciani

36

88

2

Franciacorta

39

13

3

Mantovani

9

48

3

Oltrepó Pavese

63

48

1

San Colombano

13

-

1

Valcalepio

33

59

4

Valtellina

14

19

1

razem

207

275

15

Źródło: opracowano na podstawie: Lombardy wine D.O.C. roads, Regione Lombardia (Direzione
Generale Agricoltura), AS.CO.VI.LO, Milano 2000.
26

http://www.valpolicella.it/eng/index.asp (12.02.2011).
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Korzyści kulturowe z enoturystyki
Enoturystyka niesie za sobą nie tylko korzyści gospodarcze. Dostarcza również wymiernych wartości kulturowych. Turystyka winiarska daje możliwość
zapoznania się z tradycjami sięgającymi czasów starożytnych. Nie ogranicza się
tylko do standardowej wiedzy o hodowli winorośli i produkcji wina, ale przede wszystkim związana jest z całym rytuałem zbierania owoców i sposobem ich
przetwarzania.
Dzięki sporemu zainteresowaniu, jakim enoturyści darzą turystykę winiarską, we Włoszech podjęto szerokie działania mające na celu kultywowanie obrzędów i tradycyjnych rytuałów charakterystycznych dla poszczególnych regionów tego kraju. Powstają organizacje skupiające samorządy kilkuset miejscowości (Siena w Toskanii) o tradycjach winiarskich, powstała również organizacja
(1993 r.) zrzeszająca 400 producentów wina, restauratorów, właścicieli biur podróży i związanych z turystyką winiarską instytucji, których wspólnym celem
jest rozwijanie tego działu turystyki. Poprzez organizowanie cyklicznych imprez
związanych ze świętem wina („Otwarte piwnice”) podnoszony jest prestiż win,
zwłaszcza tych o wysokiej jakości, popularyzuje się konsumpcję wina, wzrastają
dochody organizatorów.
Należy pamiętać, że winiarstwo to nie tylko winnice i wino, to także szczególny charakter krajobrazu, a w nim charakterystycznie zabudowany teren i rozmieszczone budynki. Można więc założyć, że pomiędzy enoturystyką a dobrami
kulturowymi panuje harmonia, która korzystnie wpływa na zachowanie odpowiedniego wizerunku kulturowego27.
Związek między turystyką winiarską a szeroko rozumianą turystyką kulturową jest faktem, co można przedstawić na przykładzie kilku innych państw o bogatej tradycji winiarskiej i kulturowej.
Austria – region Dolnej Austrii, Burgenland, Styria wraz ze Szlakiem Wina
i Szlak Jabłek stanowią wyjątkową atrakcję dla miłośników winiarskich podróży,
którzy mają okazję uczestniczyć jako obserwatorzy, w działającej winnicy, w procesie powstawania wina. Mogą zwiedzić piwnice, w których leżakuje wino, degustować gotowy produkt, wziąć udział w procesie edukacyjnym (szkolenia, wycieczki).
W propagowaniu turystyki winiarskiej Austrii bierze udział ok. 60 miejscowości,
które budują kilka szlaków enoturystycznych.
Włochy – na trasach wytyczonych szlaków winnych (region Trydent-Górna
Adyga) turyści zwiedzają stare, XVIII-wieczne zabytkowe winnice, degustują
wina i poznają historię winiarstwa oraz mają okazję poznać walory smakowe
serów (region Emilia – Romania) i octu balsamicznego (region Modena), a także
zwiedzić liczne zamki obronne (Pastel Veneto, Naomi, XV w.), wiejskie rezydencje
i stare miasteczka. Na szlaku winiarskim w regionie Toskania na turystów czekają
27
A. Kowalczyk, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, „Prace i Studia
Geograficzne” 2003, t. 32, s. 69–98.
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cztery winnice, kilkanaście restauracji i gospód, a także liczne zamki obronne.
W Massa Maritima w ofercie szlaku winiarskiego, oprócz winnic i wytwórni win,
fascynujących krajobrazów, dla zwiedzających udostępnione są łaźnie rzymskie,
grobowce etruskie, zamki i wsie-skanseny. Włoskie szlaki wina to: Szlak Prosecco w Wenecji Euganejskiej, Szlak Marsala na Sycylii, Szlak Bardolino przy
jeziorze Garda, a w Toskanii – Strada del Vino Nobile di Montepulciano28.
Francja – wytyczone szlaki winiarskie (w Alzacji) oferują zwiedzanie nie
tylko obszarów związanych z uprawą winorośli i produkcją wina, ale również
szeregu cennych zabytków architektury, które dzięki turystyce zostały uratowane
od zniszczeń i stanowią wartościowe atrakcje turystyczne. Zabytkami tymi są
resztki budowli wzniesionych w czasach rzymskich, kościoły romańskie, zamki
i kamienice renesansowe. Na trasach winiarskich znajdują się: atrakcyjnie wkomponowana w masyw skalny linia kolejowa (Cernay), muzea (np. w Molsheim
muzeum Bugatti – potentata samochodowego oraz w Wolxheim muzeum historii winiarstwa, w tym Grand Cru Altenberg – wina ulubionego przez Napoleona
I). Organizowane są imprezy winiarskie, w tym coroczne Święto Młodego Wina
(Wuenheim) z najlepszym białym rieslingiem. Wśród francuskich szlaków winiarskich wyróżnia się:
• Turystyczny Szlak Wielkich Win (Route des Grands Crus) w Burgundii,
który prowadzi z miejscowości Santenay do średniowiecznego miasteczka SaintGengoux-le-National przez szereg miejsc uprawy winorośli. Szlak ten ze względu
na wyjątkową urodę krajobrazu, piękne winnice i stare wioski przeznaczony jest
nie tylko dla miłośników wina.
• Turystyczną trasę szampana w L’Aube w Szampanii, która polega na zwiedzaniu 26 winnic, wzdłuż liczącej 220 km oznaczonej trasy. W miejscach oznaczonych napisem „Point Accueil” właściciele winnic mogą opowiedzieć o procesie produkowania szampana, sekretach tego trunku, a goście mogą uczestniczyć
w degustacji. Podobna turystyczna trasa szampana znajduje się w La Marne.
• Wycieczki weekendowe organizowane w Prowansji – najstarszym regionie uprawy winorośli we Francji, której początki sięgają pierwszych kolonii
fenickich zakładanych na wybrzeżach Morza Śródziemnego (600 lat p.n.e.) –
podczas których całodzienny program poświęcony jest wyłącznie winom, winnicom, winiarzom i kulturze wina, przewiduje się typowo regionalne lunche czy
kolacje, np. „Winemaker’s Dinner” u producenta win, połączone oczywiście
z degustacją wina29.
Niemcy – w regionie Nadrenia – Palatynat w rejonie rzeki Ahr, wzdłuż szlaku winiarskiego, znajduje się winiarnia z 1246 roku (Walporzheim) i spółdzielnia (Mayschoss) z 1868 roku założona dla producentów wina. Znajdują się tam
również: ruiny klasztoru augustianów (Marienthal, 1137 r.), kościół w Altenahr
28

E. Czarniecka-Skubina, J. Kozak, dz. cyt.
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(1200 r.), a także mury obronne w Ahrweiler (XIII–XIV w.). Najważniejsze niemieckie szlaki winiarskie to:
• Szlak Winny wzdłuż Mozeli (Moselweinstraße) – o długości 250 km, obejmujący malownicze krajobrazy, sielankowe wsie, winnice, winiarnie, jak również
zabytki kultury: twierdze, zamki, klasztory, obiekty z czasów rzymskich, wspaniałe rezydencje dawnych książąt-elektorów, stylowe pałace szlacheckie, interesujące barokowe i secesyjne budynki. Wiele atrakcji przewidzianych jest dla
miłośników wina i smakoszy regionalnych dań. Są to: festiwale wina i winiarzy,
święto wina i jego amatorów od kwietnia do maja, festiwale antyczne i tygodnie
Mozeli z wieloma imprezami kulturalnymi w miesiącach letnich. W miejscowych
gospodach bukietowych (tzw. Strausswirtschaften – gospody przy winnicach,
które przyjmują gości tylko w określonym czasie, co oznaczone jest bukietem)
poza przednimi winami spróbować można prostych potraw, takich jak: placuszki
ze słoniną, chleb ze smalcem, ciasto cebulowe. Lokale gastronomiczne działają
w starych wnętrzach piwnic, malowniczych folwarkach, a także wiejskich chatach winiarzy.
• Niemiecki Szlak Wina (Deutsche Weinstraße) – to 85-kilometrowa trasa
wycieczkowa przez obszar uprawy winorośli w Niemczech. Wśród atrakcji tego
szlaku wyróżnić można pozostałości rzymskich osad, ruiny twierdz i zamki. Na
trasie można także zapoznać się z dawnymi metodami uprawy winorośli. Szlak
jest bogaty w romantyczne zakątki, atrakcje turystyczne, muzea. W otwartych
altanach, w specjalnych izbach i licznych lokalach czy bezpośrednio u winiarzy
można degustować różne gatunki wina, jak również spróbować specjałów kuchni
z Palatynatu. Co roku na jesieni w Bad Dürkheim odbywa się największy festyn
wina na świecie.
• Saksoński Szlak Wina (Sächsische Weinstraße) – to trasa o długości 55 km
wzdłuż saksońskich winnic. Można wziąć udział w zabawie podczas jesiennego święta winobrania, odwiedzić któregoś z ponad 20 producentów wina bądź
spędzić miło czas w winiarni. Gospodarze w lokalach z własnym wyszynkiem
serwują miejscowe winne rarytasy z domowymi przekąskami30.
Portugalia – region Costa Azul oferuje turystom zwiedzenie dziewięciu winnic, zwłaszcza winnice Jose Maria da Frocesa Succs z 1834 roku, będące najstarszym producentem win stołowych w Portugalii. Produkuje się tam jedne z najbardziej znanych muscatów, a także wina różowe, które są tutejszą specjalnością,
i kilka tradycyjnych gatunków win czerwonych oraz białych. Ważnym obiektem
kulturowym jest Evora – miasto wpisane na listę dziedzictwa kulturowego
UNESCO, którego początki sięgają czasów imperium rzymskiego31.
Słowacja – do tradycji hodowania winorośli nawiązuje również słowacki Małokarpacki Szlak Winny. Szlak wiedzie przez byłe królewskie miasta: Bratysławę,
30
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Sväty Jur, Pezinok, Modru, przyległe do podkarpackich gmin, a kończy w Trnawie. Interesujące krajobrazy, tradycja hodowania winorośli i winiarstwa, dawna
historia reprezentowana przez zabytki, folklor, specyfika winiarskich domów,
a także regionalne specjalności kulinarne to walory turystyczne tego regionu. Na
szlaku można więc miło spędzić czas w licznych winiarniach przy pieczonej gęsinie, lampce wina i muzyce ludowej.
Do tradycji winiarskich nawiązuje również Tokajski Szlak Winny, z centrum
w Malej i Vel’kej Tŕni. Na szlaku można spróbować 10 gatunków wina, zwiedzić
historyczne tokajskie piwnice (o głębokości 8–16 m), pochodzące z czasów wojen tureckich.
W obu regionach tradycyjnie obchodzi się uroczystości związane z winobraniem, które przyciągają co roku mnóstwo turystów. Szczególnie chętnie przyjeżdżają tam miłośnicy dobrego wina, młodego wina – burczaku, mięs czy słodyczy32.
Węgry – dobrym przykładem wykorzystania potencjału turystycznego są też
Węgry ze swoimi szlakami winnymi. Jednym z najbardziej znanych jest Szlak
Winny Villány-Siklós, założony w 1994 roku. Jest to kompleksowy turystyczny produkt ze specjalnymi unikalnymi atrakcjami opartymi na kulturze winiarskiej. Historyczne miejsca, piękna przyroda, interesująca architektura i winnice to
atrakcje tego regionu. We wrześniu można wziąć udział w winobraniu, obejrzeć
zbiór i tłoczenie winogron, odbywają się barwne korowody i festiwale, imprezy
folklorystyczne, konkursy winne. Można też zwiedzać zabytkowe prywatne piwniczki i tłocznie, a także Bormúzeum (Muzeum Wina) z kolekcją zabytkowych
narzędzi, przyborów winiarskich czy wziąć udział w degustacji wina33.

Charakterystyka ważniejszych europejskich obszarów
o tradycjach winiarskich

We Francji najważniejszym regionem winiarskim jest Burgundia. Umiarkowany, ciepły, morski klimat sprzyja zakładaniu winnic, które zajmują obszar 26 tys. ha.
W tamtejszych winnicach dominują szczepy Chardonnay, Pinot Noir i Aligote.
Część upraw rozciąga się na długości 140 km od północnego Dijon aż po południowy Macon, natomiast 3,9 tys. ha terenów winnych skupia się wokół miejscowości
Chablis, leżącej w północno-zachodniej części regionu. Roczna produkcja wina to
1,5 mln hl, z czego połowa trafia na rynki zagraniczne. Są to w przeważającej ilości
wina białe (61%), wina czerwone i różowe (32%) oraz wina musujące (7%). Wina
sklasyfikowane jako Grand Crus to ok. 2% produkcji, Premier Crus – 47,5%, a wina
z apelacji regionalnych stanowią 50,5% produkcji34.
Burgundia jest bardzo atrakcyjnym, ze względu na położenie geograficzne,
regionem winiarskim, malowniczym, bogatym w licznie zabytki i posiadającym
32
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ciekawą historię. Chętnie odwiedzają ją rzesze enoturystów, nie tylko w celu
zasmakowania wina, ale również poznania historii regionalnego winiarstwa.
W Burgundii dostępnych do zwiedzania jest aż 156 winnic, a cały obszar podzielono na pięć głównych regionów: Chablis, Cóte Chalonnaise, Cóte de Nuits, Cóte
de Beaune , Maconnais.
Historia niektórych winnic tego regionu sięga XIV wieku, np. winnica Domanie Francis Rocault z Baubigny została założona w 1470 roku, a zarządzający nią
właściciele to 17. pokolenie winiarzy. W regionie Chablis tradycje uprawy krzewów winnych sięgają VI wieku, a wina przechowywane są w piwnicach zbudowanych na przełomie XI–XII wieku. Na terenach tych zabytkowych posesji urządzane są liczne restauracje, w których turyści mają okazję spożywać regionalne
posiłki, popijając je rodzimymi winami. Przewidziano bazy noclegowe w starych
zabytkowych pensjonatach. Stwarza to dla właścicieli winnic możliwość powiększania swoich dochodów nie tylko ze sprzedaży win, ale również z pełnej obsługi
napływających turystów35.
W regionie Mikulov – Yaltice w Czechach uprawa winorośli prowadzona
była już w czasach rzymskich, co czyni go atrakcyjnym dla enoturystów czeskich
i z innych zakątków Europy. Przekazy historyczne i liczne dobrze zachowane zabytki dawnej architektury potwierdzają XII-wieczną historię produkcji wina w tej
części Europy. Sprzyjające warunki klimatyczne, dogodne ukształtowanie terenu,
obecność wód powierzchniowych i dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna
sprawiają, że coraz więcej turystów odwiedza ten region. Wytyczono kilkanaście
szlaków rowerowych prowadzących turystów do miejsc bogatych w zabytki architektury, związanych ze sławnymi osobami i wydarzeniami oraz licznych skansenów z doskonale utrzymanym folklorem, a także do winnic i wytwórni win.
Ogółem szlaki turystyki rowerowej mierzą 1 tys. km, a najdłuższy prowadzi przez
wszystkie najważniejsze uprawy winorośli i łączy leżące na zachodzie Znojmo
z miastem pod słowacką granicą, tj. Uherske Hradiste.
Jest też wiele krótszych szlaków, które urozmaicają ofertę ruchu turystycznego, a wśród nich takie, które łączą się ze znajdującymi się w Austrii systemami
tras wina. Szlaki winne opracowują i wdrażają do systemu najwięksi producenci
wina na Morawach z zamiarem połączenia systemem szlaków kilku słynnych
winnych miejscowości, w tym 12-hektarowej winnicy Sobes, gdzie produkowane
jest jedno z białych win Riesling, w przeszłości ulubione i cenione na wiedeńskim dworze cesarzy austriackich. Z funduszu PHARE zostały sfinansowane dwa
południowomorawskie szlaki wina mające charakter ścieżek edukacyjnych, obejmujące rejon zwany Palava i biegnący wokół winnic między Valticami a granicą
czesko-austriacką oraz w obrębie Valtic.
Na Morawach Południowych zorganizowano Morawskie Szlaki Wina,
które są projektem na rzecz rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska, re35
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alizowanym zgodnie z ideą zielonych szlaków (greenways). Jest to partnerska
inicjatywa, prowadzona od 1998 roku w 310 miejscowościach winiarskich przez
lokalne samorządy, czeską Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” – „Nadace
Partnerství” i wiele innych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
Projekt ma na celu wypromowanie regionu jako „krainy wina i dziedzictwa kulturowego”36.
Morawskie Ścieżki Winiarskie to prawie 1250 km szlaków rowerowych i pieszych, prowadzących przez sady i winnice Moraw Południowych podzielonych
na 10 tras lokalnych. Turyści podróżujący tymi szlakami mogą poznać wyjątkowe obiekty dziedzictwa kulturowego regionu, morawski folklor, lokalne tradycje
produkcji wina i zabytki wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Szlak łączy się z siecią 13 tras winiarskich w austriackim Weinviertel, o łącznej
długości ponad 1,6 tys. km. Południowe Morawy i Weinviertel tworzą razem wyjątkowy region winiarski, oferujący niezapomniane wrażenia zarówno rowerzystom, jak i entuzjastom kultury oraz amatorom wina37.
Spośród wielu regionów hiszpańskich słynących z produkcji znakomitych
win na szczególną uwagę zasługują dwa z nich – Priorat i La Rioja, które pomimo wielu różnic dotyczących położenia geograficznego, warunków klimatycznych i glebowych osiągnęły wiele sukcesów w Europie i na świecie w produkcji
znakomitych marek win. Są to również regiony atrakcyjne turystycznie, gdyż
bogata historia, wiele zabytków architektury, warunki klimatyczne przyciągają
rzesze turystów pragnących wypoczywać, zwiedzać i degustować znakomite regionalne wina.
Górska kraina Priorat leży na szlaku rozciągającym się od Saragossy aż do
Barcelony. Region ten nawadniają dopływy rzeki Ebro. Zimy są tam krótkie i dość
ostre, lata – długie i gorące, unikalny mikroklimat sprzyja rozwojowi winiarstwa.
Winnice Priorat zajmują 1,5 tys. ha. Do lat 70. XX wieku okolica była odludna
i zaniedbana, miejscowe plantacje mocno podupadły. Region rozkwitł ponownie
dzięki entuzjazmowi młodych twórców win. Wykorzystując raport FAO powstały w II połowie XX wieku, nabrali oni przekonania, że region ten ma świetne
warunki do produkcji najlepszych win na świecie. Realizując swoje plany i pomysły oraz nowe technologie, sprawili, że szybko rozwinęła się produkcja win
z lokalnych i zagranicznych szczepów, przynosząc sławę i uznanie dla regionu,
o którym mało kto słyszał jeszcze 20 lat wcześniej.
Bogata tradycja winiarska Hiszpanii związana jest z jednym z największych
opactw cystersów w Europie – Monestir de Poblet, założonym w 1151 roku. Zamieszkujących go zakonników nazywano „białymi mnichami” z uwagi na szaty
z niefarbowanego materiału. Surowa architektura opactwa wznosi się ponad całą
okolicą, a klasztor otaczają potężne mury. Równoważą je bogato zdobione wnę36
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trza38. Degustacja win pochodzących z Priorat wzbudza szacunek dla mnichów za
ich wiedzę z zakresu sztuki winiarskiej.
Dla miłośników hiszpańskiego wina Rioja jest regionem najważniejszym.
Wytwarzanie win na tych terenach ma długą historię, poprzedza nawet przybycie Rzymian. Winnice powstawały tam głównie wokół dużej liczby klasztorów
fundowanych do obsługi licznych pielgrzymów udających się do Santiago de
Compostella. Rioja była pierwszym hiszpańskim regionem, który otrzymał Denominacion de Origen (DO) w roku 1926. Consejo Regulador określił wtedy granice regionu, dozwolone odmiany winorośli, maksymalną wydajność, dozwolony
poziom alkoholu itd. W 1991 roku Rioja otrzymała wyższą kategorię DOC (Denominacion de Origen Calificada) i znowu była regionem, który po raz pierwszy
sklasyfikowano w tej nowej kategorii39.
La Rioja jest największym hiszpańskim regionem winiarskim, działa tam
2,5 tys. winogrodników, 500 winiarni, a roczna produkcja sięga 3 mln hl wina,
co daje 400 mln butelek. Serce regionu stanowi ruchliwe miasto Lograno, ale
wiele bodeg znajduje się w mniejszych miasteczkach i wielkich posiadłościach
ziemskich.
Enoturystyczną podróż w tym regionie należy rozpocząć od odwiedzenia
Muzeum Wina Rioja, gdzie zapoznać się można z całą historią Rioji. Taka wizyta stanowi dobry wstęp przed wizytami w bodegach. Znajdują się tam wystawy
ukazujące wino jako część lokalnego dziedzictwa, informacje dotyczące regionu,
gleby i winogrodnictwa. Można też spróbować kilku lokalnych win.
W klasycznej winiarni w Haro znajduje się centrum informacji, a po bodedze
oprowadza przewodnik, wiele winiarskich czynności wykonuje się tam ciągle
ręcznie, można porównać też stare i nowe techniki winiarskie. Bodega Miguel
Merino jest to jedna ze wschodzących gwiazd Rioji. Założono ją w 1993 roku,
a pierwszy rocznik – 1994 pojawił się na rynku w 2000 roku. Jest to jedna z najmniejszych rodzinnych firm w regionie, robiąca limitowaną ilość wysokiej jakości reservy. Warto również zobaczyć Bodega Lan, założoną w 1974 roku, która
zdobyła uznanie dzięki klasycznym winom. Wrażenie robi potężna piwnica bez
wewnętrznych kolumn.

Podsumowanie
Dziedzictwo kulturowe regionów obejmuje także wytwarzanie produktów
żywnościowych z użyciem tradycyjnych procesów technologicznych. Tradycyjnie wytwarzane produkty spożywcze są powodem odwiedzin turystów różnych
regionów świata. Enoturystyka i związane z nią poznawanie procesu wytwarzania wina jest obecnie jedną z ważniejszych odmian turystyki kulinarnej, wpisu38

http://www.festus.pl/przewodnik/hiszpania/priorat.html (20.03.2011).
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jącej się w nurt turystyki kulturowej. Wielowiekowe tradycje winiarskie zostały
bowiem wykorzystane jako produkt turystyczny w wielu regionach świata.
Wino jest elementem kultury omawianych regionów Europy. Wiedzę o złożonym procesie produkcji wina, jego charakterze i bogactwie smakowym enoturyści zdobywają, podróżując za winem. Pogłębianie wiedzy o kulturze winiarskiej
przyczynia się do rozwoju nowego obszaru turystyki poznawczej – enoturystyki.
Połączone szlakiem turystycznym winnice, obiekty i instytucje związane z winiarstwem stanowią atrakcyjne trasy winiarskie, przyciągające wielu turystów.
Szlaki te są jednocześnie formą promocji turystycznej regionu, gdzie nawet
niewielkie winnice stają się trwałym elementem pejzażu. Enoturystyka jest dla
winiarzy kierunkiem rozwoju, szerzy wiedzę o złożonym cyklu produkcji wina,
o samym winie, jego charakterze, typach i możliwościach.
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Abstract
Vine tradition in Europe as a tourist product
The paper presents an analysis of the possibility of using centuries-old traditions of European wine-making in tourism. It was found that cultural heritage
plays an important role especially in tourism development. This area is a part
of the traditional methods of food production, including wine. Wine as a drink,
puts a wealth of taste experiences, a variety of experiences. For this reason, wine
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connoisseurs, but also tourists, looking for new tourist attractions, are looking for
interesting, less popular wines from various wine regions. Simultaneously, the
vineyards themselves are interesting natural, historical, technological and cultural objects . Winemakers have vast knowledge of wines, which they share with
enotourists. Although it can sometimes feel the disadvantages associated with
the presence of large groups of people in the vineyards, however, have many
advantages. They are direct sales, promotion of the region and the possibility of
contact with people. It decides that they are also very interested in the development of enotourism. Hence, the dynamic development of this branch of tourism
is observed.
e-mail: dorota_nowak@sggw.pl
ewa_czarniecka_skubina@sggw.pl
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Szlaki winne jako element oferty
enoturystycznej Portugalii
Wstęp
Portugalia jest atrakcyjnym turystycznie krajem, który traktuje turystykę jako
ważną gałąź gospodarki narodowej. Corocznie odwiedza ją kilkanaście milionów
turystów, najwięcej z Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Portugalia
przyciąga turystów łagodnym klimatem, czystymi plażami, bogatą spuścizną historyczną kraju, a także egzotyczną dla przybyszy z głębi kontynentu atmosferą
kultury śródziemnomorskiej.
Portugalia, a raczej Republika Portugalska, jest państwem europejskim położonym w południowo-zachodnim rogu Europy, na południowym zachodzie
Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód krajem Europy, od
północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa oblewają ją
wody Oceanu Atlantyckiego.
Zajmuje powierzchnię 92,4 tys. km2, z czego 88 tys. km2 to część kontynentalna. Pozostały obszar obejmuje wyspy – Azory i Maderę – położone na Oceanie
Atlantyckim. Część kontynentalna zajmuje 16% powierzchni Półwyspu Iberyjskiego, granicząc tylko z jednym krajem – Hiszpanią (długość granicy 1215 km).
Kraj kształtem przypomina prostokąt – boki wschodni i północny stykają się
z Hiszpanią, południowy i zachodni z wodami Atlantyku. Słabo rozwinięte wybrzeże ma długość 1793 km, jego przeważającą część oblewają wody otwartego
oceanu, tylko południowy brzeg częściowo graniczy z Zatoką Kadyksu. Niedaleko Lizbony znajduje się Cabo da Roca – najbardziej na zachód wysunięty punkt
Portugalii i kontynentu europejskiego.
Ten interesujący kraj rozwijał się w izolacji od reszty Europy, a jednocześnie, co jest paradoksalne, przez stulecia był potęgą na morzu, odkrywając coraz to nowe części świata dla Europy. Obecnie szczyci się również największą
na świecie liczbą uprawianych szczepów winorośli. Jej produkcja opiera się na
rodzimych odmianach, stosowanych w różnorodnych zestawieniach, w wyniku
czego powstają wina wysokiej jakości. Wytwarzanie win w Portugalii ma ponad
tysiącletnią tradycję.


B. Davies, B. Cole, Walking in Portugal, Plymouth 2000, s. 1.
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Kraj podzielony jest na wiele regionów produkcji wina, różniących się nie
tylko uprawianymi szczepami, lecz także warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem terenu i rodzajem gleby. Portugalia produkuje obecnie sporo gatunków
doskonałych win pochodzących z jednego szczepu winogron, jednak tradycyjne
portugalskie wina wytwarzane są z mieszanki wielu szczepów, z których każdy
wzbogaca je o swój specyficzny charakter.
Winiarstwo portugalskie ściśle związane jest z eksportem wina, głównie porto oraz madery. Te znakomite wzmacniane wina są jego wizytówką, a przede
wszystkim znane są na całym świecie. Obecnie winiarska Portugalia przeważającej liczbie osób kojarzy się właśnie z tymi winami, natomiast producentom
wina na całym świecie – z korkiem. Z kolei ludzie zajmujący się degustacją wina
i piszący o nim, postrzegają ją jako jeden z krajów, gdzie zachodzą najdynamiczniejsze zmiany w świecie wina, w tym enoturystyki.
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka szlaków winnych występujących na terenie Portugalii, które tworzą bogatą ofertę enoturystyczną tego kraju.
Szczegółowej analizie poddano również regiony, które słyną z produkcji wina,
oraz szlaki winne, na których odbywają się imprezy związane z promocją danego terenu. W artykule zawarto także przegląd winnic i winiarni stanowiących
element oferty enoturystycznej Portugalii.

Charakterystyka winiarstwa w Portugalii
Główne szczepy winorośli uprawiane w Portugalii
Portugalia jest krajem szczycącym się największą na świecie liczbą uprawianych szczepów winorośli. Jej produkcja opiera się na rodzimych odmianach,
stosowanych w różnorodnych zestawieniach, w wyniku czego powstają wina
wysokiej jakości. Wytwarzanie win w Portugalii ma ponad tysiącletnią tradycję.
Istnieje tam 500 szczepów winorośli, w tym duża liczba szczepów lokalnych,
znanych tylko w tym kraju, oraz niewiele międzynarodowych, takich jak cabernet
sauvignon czy chardonnay.
Wyróżnia się następujące szczepy białe:
• alvarinho – szczep znany w Hiszpanii jako albariño, używany do produkcji
vinho verde;
• arinto – powszechnie uprawiana, naturalnie kwaskowata odmiana, używana w Bucelas i Bairrada;
• fernão pires/Maria Gomes – aromatyczne winogrona, z których powstają
jedne z najlepszych portugalskich białych win;
• loureiro – bardziej treściwy od alvarinho w vinho verde;
R. Knoll, A. Kopp i in., Najlepsze wina Europy – praktyczny przewodnik po europejskich winach i winnicach, przeł. A. Ochnio-Brudzyńska, Warszawa 2001, s. 178; B. Nowak, B. Wichman, Księga win,
Gliwice 2007, s. 32.
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• malvasia – winogrona, z których powstaje malmsey na Maderze, używane
też w Douro, choć rzadko z dobrym skutkiem;
• moscatel de Setúbal – pyszny, słodki muszkat.
Wśród szczepów czerwonych wyróżnia się:
• alfrocheiro preto – dość powszechnie uprawiana odmiana, która przy odpowiednim podejściu wzbogaca wina Dão o nutkę czarnej porzeczki;
• alicante bouschet – niezbyt lubiane poza Portugalią niezwykłe winogrona, z czarną skórką i ciemnym miąższem. Powstają z nich dobre, bogate, ciemne
wina z Alentejo;
• aragonez/tinta roriz – winogrona o truskawkowym posmaku, znane w Hiszpanii jako tempranillo;
• castelao (frances)/Joao de Santarem – odmiana dobra w kupażach i solo,
powszechnie używana w nowoczesnych czerwonych winach południowej Portugalii. Tradycyjnie znana w Portugalii pod nazwą periquita (mała papużka);
• touriga nacional – odmiana znana jako składnik szlachetnych win porto,
używana też w całej Portugalii do produkcji wielu bogatych, korzennych czerwonych win z nutą porzeczkową;
• trincadeira – szeroko rozpowszechniona odmiana, konkurująca obecnie
z touriga nacional o tytuł najciekawszego czerwonego szczepu Portugalii.
Podczas gdy w większości krajów przeważa uprzemysławianie produkcji win
z kilkunastu (uznanych za typowe) gatunków winogron, w Portugalii uprawia się
jeszcze około 60 szczepów winorośli. Wprawdzie zdarza się, że jeden szczep nosi
różne nazwy w poszczególnych regionach, ale i tak liczba tamtejszych gatunków
winogron jest duża. Z niektórych wytwarza się świetne wina jednoszczepowe,
a z wielu tworzy kompozycje o subtelnych aromatach i smakach, Wiele z nich
uzyskało wysokie oceny na światowych wystawach oraz konkursach.
Gdy coraz większy nacisk kładzie się na standaryzację, wina portugalskie
mają opinię indywidualistów, bo nie poddają się dyktatowi szczepów winnych,
które zdominowały produkcję wina na świecie.
W całym kraju uprawia się mniej chardonnay niż w Luksemburgu i mniej
cabernet sauvignon niż na Cyprze, winiarze portugalscy bez cienia kompleksów stawiają na rodzime szczepy, które dominują nad międzynarodowymi we
wszystkich regionach. Spośród kilkuset portugalskich odmian niektóre, takie
jak: touriga nacional, trincadeira, baga, loureiro, encruzado, zadomowiły się na
światowym rynku.
„Czerwony pies”, „ogon kota i owcy” oraz „pies dusiciel” to nazwy lokalnych odmian winogron. Portugalia pozostała winiarską wyspą, na której uprawia
się bardzo wiele takich szczepów. Większość z nich ma małe znaczenie, jednak
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dzięki pracy w winnicach w ostatnich dekadach pojawiło się wiele znakomitych
rodzimych odmian. Tradycyjnie sadzono tuż obok siebie, na jednej parceli wiele
szczepów, a większość portugalskich win stanowiły kupaże. Od lat 80. XX wieku poszczególne odmiany sadzi się osobno, a wina jednoszczepowe stają się tam
coraz popularniejsze. Jest kilka interesujących białych odmian (loureiro, arieto,
encruzado, antao vaz). Alvarinho, dopuszczony do uprawy wyłącznie w małym
okręgu Moncao regionu Minho, jest jedynym szczepem, z którego wyrabia się vinho verde. Wina te przewyższają inne wyroby Minho zawartością alkoholu i bogactwem aromatu. W kierunku Braga, w dolinach Limy i Cavado uprawia się loureiro,
z którego vinho verde jest żywsze i lżejsze, z muszkatową nutą pod koniec.
Większość szczepów portugalskich stanowią jednak szczepy czerwone. Niektóre z nich tradycyjnie wykorzystywano do produkcji porto: touriga nacional,
touriga franca i tinto cao. Dobre, a nawet wielkie wina można robić z pikantnej
pieprznej trincadeiry, pachnącego malinami castello, bagi o zapachu dzikich jeżyn, a także z alfrocheiro i tinta miuda. Mourisco tinto, popularny w regionie
Douro, daje przyjemne, wzmacniające wino. Tinta amarella odznacza się dużą
plennością, a wytwarzane z niego wina są pięknego koloru. Baga jest w Portugalii
najbardziej rozpowszechniony, jest również bardzo wydajny i ma jagody o charakterystycznej grubej skórce. Wino dziedziczy po nim piękną barwę, ale brak mu
finezji. Ramisco, uprawiany na piaszczystych ziemiach, czy colares na południu
kraju to podstawa znakomitego, dobrze dojrzewającego wina.

Przegląd wybranych gatunków win
Tak jak inne kraje śródziemnomorskie, również Portugalia ma długą historię
winiarską. Klasyczne są portugalskie wina deserowe, porto i madera, wielki sukces eksportowy rozsławił wino mateus, popularnością cieszą się też wina czerwone o rustykalnym charakterze, których niewątpliwą zaletą są niskie ceny.
Po przyłączeniu Portugalii do Unii Europejskiej w 1986 roku nastąpiły duże
zmiany, przede wszystkim unowocześnienie produkcji win i nastawienie jej na
wina szlachetne, co w efekcie dało szereg interesujących nowości10.
Porto
Porto, zwane inaczej portwainem, to dziś najsłynniejszy na świecie produkt
portugalskich winnic malowniczego regionu winiarskiego w dolinie rzeki Douro.
Wzmacniane czerwone (rzadziej białe) słodkie wino przez niektórych uznawane
jest za najlepsze na świecie.
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Wszystko zaczęło się od brytyjsko-francuskiego konfliktu. Francja, by chronić
rodzime produkty przed konkurencją, nałożyła ścisłe embargo na towary brytyjskie. W efekcie Anglicy musieli szukać dostawców gdzie indziej. Znaleźli w zaprzyjaźnionej Portugalii. Niestety, podczas długiej morskiej podróży z jednego
kraju do drugiego wino kwaśniało. Ale i na to znalazł się sposób: postanowiono
do każdej beczki dolewać jedno lub dwa wiadra destylatu winnego. W ten sposób
trunek nie tylko zyskał na długowieczności, ale też na smaku, stał się słodszy
i mocniejszy, idealny dla wyspiarzy. W ten właśnie sposób narodziło się porto11.
Do 1900 roku produkowano trzy różne rodzaje porto: wytrawne dry (z minimalnym dodatkiem alkoholu), medium (z większą ilością brandy i nieprzefermentowanego cukru) i słodkie rich (zbliżone do dzisiejszego – ok. 10% nieprzefermentowanego cukru, co osiągano, dodając 20% objętości 77-procentowego
brandy)12.
Wina porto zawdzięczają swój unikatowy smak i aromat niespotykanym nigdzie indziej na świecie warunkom klimatyczno-geologicznym oraz właściwemu
doborowi szczepów winorośli, charakterystycznych tylko dla Portugalii. Najczęściej stosowane kompozycje szczepów wina czerwonego to: touriga nacional,
touriga francesa, tinta barroca. Natomiast do produkcji białego porto używa się
zazwyczaj szczepów odmiany rabigato, verdelho czy malvsia fino.
Winnice, w których uprawia się owoce do produkcji porto, poddane są ścisłym restrykcjom. Prawo do wytwarzania tego wina mają tylko te, które uzyskają
powyżej 400 punktów na 1680 możliwych13.
Rodzaje porto:
• ruby – najmłodsze oraz najbardziej owocowe porto, bogate i pieprzne, choć
czasem też mocne i alkoholowe. Kupaż wielu roczników, dojrzewa dwa–trzy lata
przed butelkowaniem. Ruby z gron lepszej jakości nazywa się reserva i dojrzewa
trzy–pięć lat. Jest bardziej miękkie i bardziej skoncentrowane niż ruby podstawowe;
• tawny – teoretycznie to wino dojrzewające dłużej niż ruby, jednak tanie tawny są zwykle starzone tak samo jak podstawowe ruby i nieco bardziej skoncentrowane. Tawny starzone (na etykietach jest informacja o 10-, 20-, 30- lub 40-letnim
starzeniu) to już poważne wino o jedwabistej złożoności uzyskanej dzięki długiemu
dojrzewaniu i aromacie owocowego ciasta;
• rocznikowe (vintage) – to najlepsze wino z jednego rocznika, starzone
w beczkach przez dwa lata, butelkowane bez filtracji i dojrzewające w szkle
E. Ignaciorek, W kolorze miłości, „Poradnik Restauratora” 2008, nr 2, s. 34; L.T. Mergal Gil, Encyklopedia wina, przeł. B. Haniec, Warszawa 2009, s. 57; M. Giedrojć, Kuchnia portugalska. Podróże
kulinarne – tradycje, smaki, potrawy, t. 18, Warszawa 2008, s. 37.
11

12
http://www.bodega.pl (14.03.2011); R. Kriesi, P. Osterwalder, Wino, przeł. J. Mink (Porady dla smakoszy), Warszawa 2006, s. 49.

E. Ignaciorek, dz. cyt., s. 34; Ch. Fischer, Wina. Leksykon Daumonta, przeł. J. Kutner, Ożarów Mazowiecki 2007, s. 48.
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20 i więcej lat. Takie wino wytrąca osad, dlatego powinno być dekantowane przed
podaniem. Młode vintage są nieprzejrzyste, o aromacie dojrzałych jagód i twardych taninach. Z wiekiem wino mięknie i się otwiera, zyskując kwiatowy charakter, siłę i elegancję. Porto rocznikowe są robione tylko w najlepszych latach14;
• late bottled vintage (LBV) – wino z jednego rocznika, robione w większych ilościach niż vintage i starzone w beczkach cztery–sześć lat przed butelkowaniem. Jest głębsze, bardziej skoncentrowane niż ruby reserva i bardzo popularne. Większość LBV się filtruje, a wchodzące na rynek wina są gotowe do picia;
• colheita – wino z jednego rocznika starzone w drewnie przez co najmniej
siedem lat, zyskujące z wiekiem gładki, jedwabisty charakter tawny. Niektóre
colheitas spędzają w beczkach ponad 30 lat, są bogate i mają zmaderyzowany
charakter;
• crushed – kupaż co najmniej dwóch roczników, butelkowany bez filtracji
jak porto rocznikowe. Ma siłę oraz koncentrację przypominającą vintage i zazwyczaj stanowi dobry zakup;
• białe porto – powstaje z gron białych odmian (zwykle są to: viosinho, rabigato, malvasia fina, codega, gouveio, masatel, arinto, fernão pires, folgosao
i donzelinho), najczęściej niemal wytrawne i pite jako aperitif15.
Vinho verde
Nazwa tego portugalskiego wina (dosłownie vinho verde oznacza wino zielone) bynajmniej nie wskazuje na jego kolor. Jest dla konsumentów wskazówką, że
trunek ten smakuje najlepiej, kiedy jest młody, zaraz po wypuszczeniu na rynek.
Kraina vinho verde rozpościera się między Porto i graniczną z Hiszpanią
rzeką Minho. Jest to więc najbardziej na północny zachód wysunięty kraniec
Portugalii. Jest to również największa apelacja tego kraju i jedna z większych
w Europie. Rocznie produkuje blisko 2 mln hl wina, z czego tylko 5% jest eksportowane. Jak widać choćby z tej statystyki, popyt na to wino na rynku wewnętrznym jest ogromny.
Region ten należy do najbardziej zaludnionych w całym kraju. Ze względu na
bardzo wysoką średnią opadów rocznie – również do najbardziej bogatych w roślinność. Być może wszechobecna zieleń miała wpływ na nazwę wina. Winnice
są tam bardzo charakterystyczne, bo najczęściej założone na pergolach, które
tworzone są na granitowych lub drewnianych postumentach. W ten sposób gleba poniżej mogła być wykorzystywana do dodatkowych zasiewów czy wypasu
krów. Gęste poszycie liści chroniło grona od nadmiaru słońca i nic dziwnego,
że vinho verde zachowuje bardzo żywą kwasowość i mineralność. Ten sposób
uprawy także chroni winorośl od rozwoju grzybów, o co w wilgotnym klimacie
nietrudno.
14

M. Giedrojć, dz. cyt., s. 36.

15

G,, Adams, dz. cyt., s. 332.
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Najbardziej szlachetną odmianą winogron jest alvarinho, głównie uprawiana
wokół miasta Moncao. Oprócz tego uprawia się jeszcze kilka innych lokalnych
odmian, takich jak loureiro czy trajadura. Większość produkowanych win jest
mieszanką kilku odmian. Na świecie vinho verde kojarzone jest głównie jako
wino białe. Niemniej jeszcze do niedawna prawie 90% produkcji to były wina
czerwone.
W gorącym klimacie Portugalii czerwone wino lekkie, owocowe, o zaznaczonej kwasowości, w dodatku lepiej smakujące lekko schłodzone wydaje się
naturalnym wyborem. Ponieważ jednak podstawowym atutem vinho verde jest
jego perlista natura, uzyskana dzięki wtórnej fermentacji jabłkowo-mlekowej,
cały świat pokochał je w wersji białej16.
Vinho verde wyróżnia się pod względem zawartości dwutlenku węgla – produktu ubocznego fermentacji. Stąd biorą się charakterystyczne bąbelki, które w zależności od wina, techniki i przechowywania mogą lekko kłuć w język lub szybko
uderzać do głowy. Vinhos verdes są znane zwłaszcza z tego drugiego powodu17.
Vinho verde jest zazwyczaj wytrawne, lekko musujące, o niskiej zawartości
alkoholu (8,5–11,5%) i wysokiej kwasowości. Aby ją przykryć, dosładza się niekiedy wina przeznaczone na eksport. Czerwone vinho verde, wciąż popularne
lokalnie, ma dużo tanin, ale pasuje do owoców morza. Większość win to kupaże
wielu odmian uprawianych razem w winnicy. Rośnie jednak liczba vinho verde
robionych wyłącznie z gron szczepu loureiro lub trajadura – dwóch głównych
odmian regionu18.
Delikatnie perliste, świeżo owocowe, lekkie (niektóre wina z trudem uzyskują wymaganą granicę 8,5% alkoholu) i przyjemnie kwasowe wina są idealne na
letnie popołudnia. Nadają się wspaniale na aperitif – bez niego nie można wyruszyć na zwiedzanie Alfamy czy Porto. Także świetnie komponują się z jedzeniem.
Ostatnio, zgodnie z panującą modą, niektórzy producenci wypuszczają na rynek
vinho verde oparte tylko na alvarinho – uzyskują one nawet 13% alkoholu i są
niewątpliwą elitą tych win. Prestiżowi producenci, np. Anselmo Mendes, próbują
też starzenia tych win w dębowych beczkach – i to z powodzeniem.
Madera
Słynna madera (vinho da Madeira), której nazwa pochodzi od portugalskiej
wyspy na Atlantyku, cieszy się dużą popularnością i występuje w trzech głównych smakach: sercial (wytrawny aperitif), verdelho (słodki aperitif) i bual lub
malmasey (słodkie, mocne wino deserowe). Im starszy rocznik, tym lepsze wino
i oczywiście wyższa cena19.
16

http://www.cafetino.pl (14.03.2011).

17

Tamże.

18

G. Adams, dz. cyt.

M. Ellingham, J. Fisher, G. Kenyon, Portugalia, przeł. A. Binek (Praktyczny przewodnik – Pascal),
Bielsko-Biała 2003, s. 69.
19
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Madera odznacza się dużą kwasowością oraz aromatami typowymi dla przebytej oksydacji, często karmelu i suszonych owoców. Stare roczniki są mocno
skoncentrowane, dają w ustach nieporównywalne odczucia. Wysoki poziom kwasów i oksydacja czynią z madery wino o niezwykłej stabilności, które znosi powietrze znacznie lepiej niż inne wina.
Rocznikową maderę można praktycznie przechowywać w nieskończoność.
Do dziś zachowały się butelki pochodzące z XVIII wieku, których zawartość jest
nadal doskonała. Najlepsza madera to wino rocznikowe, dojrzewane minimum
20 lat w beczkach przed rozlaniem. Ma ono nieprawdopodobną trwałość.
Wyróżnia się następujące rodzaje madery:
• finest – co najmniej trzyletnia. Madera wytwarzana metodą estufagem,
może dodatkowo dojrzewać w drewnianych beczkach, częściej jednak proces ten
zachodzi w dużych zbiornikach i trwa około trzech lat. Rzadko podany jest szczep
winogron, lecz zazwyczaj madera finest wytworzona jest ze szczepu tinta negra
mole. Ten rodzaj madery jest najbardziej owocowy ze wszystkich, gdyż tak krótki
czas dojrzewania nie pozwala na wytworzenie się innych aromatów;
• reserve (pięcioletnia reserva, velha) – leżakuje co najmniej pięć lat. Jeśli podany jest szczep z jakiego wyprodukowano wino, oznacza to, iż zawartość
danej odmiany w butelce nie może być mniejsza niż 85%. Madera reserve jest
wytwarzana metodą estufagem, a następnie dojrzewa w zbiornikach lub drewnianych beczkach zwanych canteiros. Często wyczuwalny jest aromat suszonych
śliwek i rodzynek, a także cytrusów;
• special reserve (dziesięcioletnia reserva, reserva velha, reserva especial)
– najmłodszy składnik mieszanki musi dojrzewać w beczce co najmniej 10 lat.
Jeśli podany jest szczep z jakiego wyprodukowano wino, oznacza to, iż zawartość danej odmiany w butelce nie może być mniejsza niż 85%. 10 lat spędzonych
w beczce pozwala na wydobycie się licznych aromatów niedostępnych w młodszych maderach. Wytrawny smakosz wyczuje suszone zioła i orzechy, a także
owoce kandyzowane czy, w niektórych przypadkach, kakao i czekoladę;
• extra reserve (piętnastoletnia reserva extra) – leżakuje co najmniej 15 lat,
przy czym możliwe jest także umieszczanie na etykiecie informacji o bardziej
konkretnym wieku wina (20, 30 lub „ponad 40 lat” – podobnie jak w przypadku
tawny porto). Gdy wskazano szczep, z jakiego wyprodukowano wino, oznacza to,
iż zawartość danej odmiany w butelce nie może być mniejsza niż 85%. Madery
extra reserve to wina wyjątkowe, podobne w smaku do win 10-letnich, jednak
zawarte w nich aromaty są o wiele głębsze i trwalsze. Po otwarciu butelki należy
pozwolić winu oddychać, aby wydobyć cale jego bogactwo;
• solera – madera leżakowana metodą solera, przy czym na wyspie dozwolone było uzupełnianie co roku jedynie 10% początkowej objętości, a operacje
można było powtarzać przez 10 lat z rzędu. Dzisiaj spotykana bardzo rzadko,
głównie na aukcjach, ze względu na niezgodność procesu produkcji z normami

Szlaki winne jako element oferty enoturystycznej Portugalii

241

unijnymi. Madera solera oznaczona jest rokiem, w którym dokonano zbioru wina
z pierwotnej (najstarszej) beczki;
• vintage – madera jednorocznikowa (rok na etykiecie informuje o tym, kiedy wino zostało zabutelkowane), wyprodukowana w całości ze szczepu wskazanego na etykiecie, która dojrzewa w beczce przez co najmniej 20 lat, następnie
dwa lata w butelce (aby wino „przyzwyczaiło się” do nowego środowiska po latach spędzonych w beczce) i dopiero potem może zostać wypuszczona na rynek.
Madera vintage często leżakuje o wiele dłużej (nawet 100 lat) i w czasie tego
procesu przenoszona jest do szklanych butli pokrytych wikliną, mieszczących
od 22 do 100 l wina, celem dalszego przechowywania i uniknięcia nadmiernej
koncentracji;
• colheita – rok na etykiecie oznacza czas, kiedy nastąpiło winobranie. Jeśli
na etykiecie podano nazwę szczepu, dane wino zostało w całości przygotowane z tego szczepu. Madera typu colheita musi dojrzewać co najmniej pięć lat
(a w przypadku szczepu sercial siedem lat) i zasadniczo może leżakować tak
długo, aż osiągnie wiek konieczny dla madery typu vintage. Jeśli jednak mistrz
piwnicy winnej orzeknie, iż danemu winu brakuje potencjału, aby dojrzewać dalej, może zadecydować o wypuszczeniu na rynek colheity w najlepszym dla niej
momencie;
• rainwater – półwytrawna madera, której status prawny nie jest do końca
określony; jej nazwa wzięła się ponoć stąd, że podczas jednego z rejsów do Stanów Zjednoczonych madera przeznaczona na tamtejszy rynek została rozwodniona deszczówką20;
• wina z jednego szczepu – na etykiecie tych win wolno umieścić nazwę
szczepu, jeśli stanowi co najmniej 85% zawartości butelki. W praktyce stosuje się
to tylko przy odmianach szlachetnych (serial, verdelho, boal, malmsey, ewentualnie terrantez). Wina bez podania nazwy szczepu są przeważnie robione z tinta
negra mole21.
Smaki madery są następujące:
• sercial – słomkowy, raczej o ostrym zapachu i smaku, czasami z lekkim
interesującym posmakiem dojrzałego parmezanu. Dzięki wytrawności i dostatecznej kwasowości długo utrzymuje świeżość. Jest niezrównany jako aperitif;
• verdelho – ma więcej koloru i ciała, z nutą orzechów i sera, z niezwykle
głębokim smakiem i przyjemnym, czystym, delikatnym, wnoszącym element
świeżości kwaskowym posmakiem;
• bual – półsłodki, ciemniejszy od poprzedniego z lekkim odcieniem zieleni,
mocno aromatyczny, giętki, z wyczuwalnym smakiem karmelu, czekolady, z wyraźnym zapachem utlenionego wina (maderyzacja);
20

http://www.open-bar.pl (14.03.2011).

J. Pedersen, A. Ronold, Wina świata – praktyczny przewodnik dla koneserów i dla amatorów, przeł.
F. Jaszuński, Warszawa 2003, s. 187.
21
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• malvasia (malmsey) – ma posmak palonego karmelu, aksamitna, ale nigdy
podobnie jak pozostałe madery, nie jest nużąca swoją słodkością22.
Vinho dos mortos
Z niezauważalnego niegdyś miasteczka Boticas, 23 km na południowy zachód od Chaves, pochodzi wino o bardzo dziwnej nazwie – vinho dos mortos,
czyli wino zmarłych. Jest to ciężko ważone, mocno czerwone wino opisywane
w różnego rodzaju publikacjach jako smaczne buraczkowe wino23.

Regiony winiarskie w Portugalii
Alentejo
Alentejo – wypalony słońcem region największej portugalskiej prowincji
– zajmuje niemal jedną trzecią kraju, rozciąga się od Tagu na południe do Algarve. Mieszka tam szósta część Portugalczyków, rolnictwo jest bardzo rozwinięte,
a posiadłości (latifundios) liczą setki, niekiedy tysiące hektarów24.
Turystów przyciągają do Alentejo rozległe, pofałdowane złociste równiny,
a także pobielone wiejskie domy, egality i zamki, lecz przede wszystkim spokój
i przestrzeń. Na tych rozległych równinach produkuje się korek z kory miejscowych dębów korkowych, których Portugalia jest największym dostawcą na świecie, a Alentejo głównym portugalskim wytwórcą.
Od czasów starożytnych region ten był spichlerzem Portugalii, jednak winorośl uprawia się tam na wielką skalę: zaledwie 22 tys. ha. Większość z nich
wchodzi w skład ogromnych, tysiąchektarowych latyfundiów – morgados.
Region ten jako pierwszy po Douro osiągnął winiarską wybitność, pozostawiając w tyle klasyczne strefy upraw, takie jak Dão czy Palmelę. W ostatniej dekadzie odnotował arytmetyczny wzrost areału i geometryczny wzrost cen. Wina
z Alentejo zrobiły się niezwykle modne, czołowe, stały się winami spekulacyjnymi, a ich ceny poszybowały powyżej niewyobrażalnej dotychczas granicy 100
euro za butelkę. Trzeba powiedzieć, że przy temperaturze 40°C przez całe lato
i ledwo 600 m opadów rocznie niełatwo zrobić wina o takiej renomie25.
Niemniej tamtejsze wina jak żadne inne w Portugalii ilustrują największy
problem dzisiejszego winiarstwa: jak wytwarzać wina „pijalne” w tak gorącym
klimacie? Problemem jest wysoka zawartość alkoholu, a także chroniczny brak
kwasowości, dlatego też konieczne jest dokwaszanie win zarówno białych, jak
i czerwonych26.
22

http://www.festus.pl (14.03.2011); M. Giedrojć, dz. cyt., s. 36.

23

A. Hole, C. Beech, Portugal, [b.m.w.] 2005, s. 438.

24

http://www.interklasa.pl (14.03.2011).

25

M. Bieńczyk, W. Bońkowski, dz. cyt., s. 452.

26

Tamże.
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W winnicach wokół Reguengos i Vidigueira od dawna produkuje się mocne
wina – w Alentejo istnieje wiele wyznaczonych regionów jego produkcji. Wpływ
Atlantyku łagodzi klimat, lecz problemem pozostaje mała ilość opadów. Unia
Europejska zabroniła niegdyś nawadniania winnic, jednak irygacja wydaje się
dziś niezbędna. Czerwone wina alenteżajskie, robione z superdojrzałych, wysuszonych na słońcu gron odmian aragonez i trincadeira cieszą się popularnością ze
względu na łatwość picia oraz dojrzałe aromaty.
Więksi producenci jak Esporao czy Cartuxa, ale też dobrze zarządzane spółdzielnie Redondo i Reguengos produkują wielkie ilości wina o stałej jakości, które trudno byłoby zrobić na północy. Powstaje tam też jedno, może dwa dobre białe
wina z antao vaz i roupeiro27.
Apelacja Alentejo jest dość liberalna, lecz większość prostszych win w trzech
kolorach oznacza się regionalną Alentejano. Wzniesienia dochodzą do 500 m,
toteż mikroklimat i gleby są na tyle zniuansowane, że wyróżnia się dziewięć podapelacji: Reguengos, Borba, Vidigueira, Evora, Moura, Redondo, Granja, Portalegre, Mourao28.
Pierwotnie głównym szczepem był tu alicante bouschet, ale obecnie z braku
zainteresowania ze strony producentów jego uprawa jest częściowo w zaniku.
Wyjątek stanowią dwaj wybitni producenci: Quinta do Carmo i Herdade do Mouchao, którzy „poszli pod prąd” i dodają do swoich win dużo alicante, uważając,
że wnosi więcej barwy i ekstraktu.
Tak jak w innych częściach kraju, tak w Alentejo spółdzielnie odgrywają sporą rolę, zwłaszcza że dysponują bardzo dobrym zapleczem technicznym, co odbija się pozytywnie na jakości win. Spośród innych wytwórców w regionie warto
wymienić Herdade do Esporao z ogromną posiadłością (400 ha)29.

Douro
Apelacja Douro to przykład regionu, w którym wytrwałość, dbałość o jakość
produkcji, dokładna selekcja winogron, najlepsze i najnowocześniejsze warunki produkcji przyniosły zamierzony efekt. Wina zyskały najwyższą jakość oraz
światową sławę.
Pejzaż roztaczający się w dolinie Douro jest fascynujący. Winnice położone
na wysokich skalistych brzegach rzeki, na glebie suchej i jałowej, latem eksponowane na ogromne upały, nie mają najlepszych warunków do rozwoju.
Wina powstające w tak stresujących warunkach charakteryzują się wielką
koncentracją, głębokim kolorem i niską kwasowością. Aby lepiej je zrównoważyć, miesza się wina z różnych wysokości. Główne odmiany Douro są takie same
jak w Porto, czyli: touriga nacional – mocne, zrównoważone i eleganckie, tinta
27

G. Adams, dz. cyt.

28

M. Bieńczyk, W. Bońkowski, dz. cyt., s. 453.

29

J. Pedersen, A. Ronold, dz. cyt., s. 185.
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roriz – mocne, dobrze wybarwione i garbnikowe, tinta barroca – kobiece i czarujące, touriga francesa – kwiatowe oraz tinto cao – szlachetne i delikatne, w przeciwieństwie do bardzo korzennej tinta da barca. Region ten i wina w nim produkowane zostały odkryte i rozsławione przez Anglików w końcu XVII wieku. To
oni przekształcili początkowo czerwone i wytrawne wina na słodkie, wzmacniane
i deserowe, znane dziś jako porto.
Przez wiele lat wina z Douro były niedoceniane oraz konsumowane głównie
lokalnie. Staranna selekcja gron, butelkowanie w winnicach, nowoczesne wyposażenie wytwórni umożliwiły produkcję coraz lepszego wina, obecnie więc wina
z Douro mogą się cieszyć opinią win klasy światowej.
Ciekawa historia porto sprawiła, że dolina Douro uznawana jest za ważny region winiarski. W języku portugalskim nazwa tej rzeki oznacza „złocisty”, i rzeczywiście w słoneczne dni jej wody mienią się niczym złota wstęga opasująca
wzgórza i winnice. Nadrzeczne krajobrazy, zwłaszcza wiosną i jesienią, olśniewają pięknem równych rzędów winorośli zdobiących stoki wzniesień.
Douro ciągnie się od Hiszpanii po atlantyckie wybrzeże w Porto, ale tylko
okolice śródlądowego, górnego nurtu (tzw. Alto Douro) słyną z uprawy winogron
używanych do produkcji znanego wina. Rejon zaczyna się około 100 km w górę
rzeki od Porto, w mieście Barqueiros, tuż przed Reguą, a kończy przy terytorium
Hiszpanii. W 1756 roku jego granice wyznaczył portugalski autokrata Markiz de
Pombal, uznając tym samym pierwszy okręg winny na świecie. Kolejne zmiany
administracyjne sprawiły, że Alto Douro stało się rejonem porto.
Charakterystyczna gleba łupkowa jest kamienista i uboga, a lokalne warunki
klimatyczne skrajne – zimy są bardzo chłodne i wilgotne, a lata gorące i suche.
Temperatura wzrasta, również dlatego że promienie słoneczne odbijają się od krystalicznych stoków wzgórz. Ogromne bryły łupkowe działają jak zbiorniki wodne
– absorbują ciepło w ciągu dnia i uwalniają nocą. Najlepsze gatunki winorośli
uprawia się na żyznych glebach najbliżej rzeki, nad którą położone są na stromych
stokach lub na tarasach zapierające dech w piersiach winnice30.
Tradycyjnie wyróżnia się trzy okręgi:
1. Baixo Corgo, gdzie powstają wina najlżejsze (produkcja porto jest tam najmniej istotna).
2. Cima Corgo, centralny o największym skupieniu czołowych posiadłości
(wiele z nich leży w dolinach dopływów Douro-Tua, Torto, toteż ekspozycje
i mikroklimat są bardzo zróżnicowane).
3. Douro Superior, najwyżej położony przy granicy z Hiszpanią, bardzo gorący, dziki, gdzie winnic jest stosunkowo mało i leżą one w większości na płaskim
terenie. Powstają tam wina najcięższe i najbardziej skoncentrowane, to ważne
miejsce produkcji najmocniejszych porto vintage, wybitnych win wytrawnych
nie ma tam wiele.
30

Podróże marzeń – Portugalia, red. E. Kosiba, Warszawa 2005, s. 285.
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Na razie strefy te nie są usankcjonowane jako oddzielne crus, ale różnice
między nimi mają duże znaczenie, nazwy miejscowe zaczynają się pojawiać na
etykietach, choć najistotniejsze są nazwy poszczególnych quint – takich samodzielnych, kilkudziesięciohektarowych posiadłości winiarskich jest w całym Douro około 15031.
Jak już wspomniano, wina doliny Douro odkryli Anglicy w końcu XVII wieku, stopniowo przekształcając je w porto. Obecnie tylko połowa win tam wytwarzanych wraca do Porto. Pozostała część służy do produkcji wytrawnych win
stołowych z własną apelacją DOC, ustanowioną w 1982 roku.
Apelacja Douro obejmuje wina wytrawne w trzech kolorach. Wina białe, od
niedawna zupełnie nieistotne, są z roku na rok ciekawsze, szczególnie te z najwyżej położonych (nawet 700 m n.p.m.) winnic. Uprawia się tam kilkadziesiąt
rdzennych odmian, z których najpopularniejsze to: codega, gouveio (verdelho),
rabigato, ceniony viosinho, arinto, malvasia fina, moscatel, eksperymentuje się
z sauvignon blanc i rieslingiem, lecz przyszłość z pewnością należy do odmian
portugalskich. Najlepsze białe z Douro są winami zaskakująco jak na tamtejszy
klimat żywymi, mineralnymi, ale mają też dość mocy, by trafiać do beczek32.

Madera
Madera jest z pewnością jednym z najbardziej intrygujących skrawków portugalskiej ziemi. Łagodny klimat pomógł w przekształceniu surowej, wulkanicznej wyspy w rozległy zielony ogród botaniczny, którego naturalny przepych
i oszołamiające pejzaże urzekały podróżników, odkąd znany jest ten ląd, czyli od
XV wieku.
Leży we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, dużo bliżej Maroka
(ok. 500 km) niż macierzy. Dzięki położeniu dalej na południe cieszy się ciepłym
klimatem podzwrotnikowym, który przez cały rok ściąga urlopowiczów. Wyspa,
podobnie jak sąsiednie Porto Santo oraz dwie grupy wysepek: Ilhas Desertas i Ilhas
Selvagens, są po prostu wierzchołkami podwodnego łańcucha górskiego33.
Odkryta została w XV stuleciu przez marynarzy księcia Henryka Żeglarza,
którzy nadali jej nazwę „Madeira”, co znaczy „las”. Lasy rosły tam wówczas
tak gęste, że trzeba je było wypalić, by dostać się w głąb wyspy. Palenie trwało siedem lat, po czym na popiołach zasadzono winorośl. Była to sprowadzona
z Cypru odmiana malvoisie, która szybko rozprzestrzeniła się od wybrzeża po
górskie szczyty. Dzięki winnicom Madera stała się ponownie oazą zieleni wśród
wód Atlantyku34.
31

M. Bieńczyk, W. Bońkowski, dz. cyt., s. 427.

32

Tamże.

33

F. Dunlop, Portugalia. Przewodnik National Geographic, przeł. J. Sikora, Warszawa 2005, s. 220.

34

J.P. Paireault, F. Collombet, dz. cyt., s. 156–157.
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Łagodny klimat wyspy w XIX wieku przyciągnął wielu bogatych przybyszów, zwłaszcza Brytyjczyków, którzy lubili tam przystawać w drodze z lub do
zamorskich kolonii. To dla tych najbardziej majętnych gości w 1891 roku otworzył podwoje słynny hotel Reid’s Palace w Funchal. Także wpływy angielskie
spowodowały, że na wyspie zadomowiły się hafciarstwo i wyplatanie trzcinowych mebli.
Turystyka jest nadal głównym źródłem dochodów Madery, podjęto jednak
starania, aby nieco zmienić jej staroświecki charakter oraz przyciągnąć młodszych i aktywniejszych turystów. Słynie np. z tras pieszych, wytyczonych
wzdłuż levadas (kanałów nawadniających), w różnych kierunkach przecinających zbocza. Popularność zyskują bardziej wymagające formy turystyki, takie
jak nurkowanie z akwalungiem, zjazdy na linie z urwisk czy wędrówki do trudno
dostępnych wąwozów. To, czego brak wyspie, to plaże – tych należy szukać „za
wodą”, na Porto Santo.
Madera bardzo skorzystała na wejściu Portugalii do Unii Europejskiej – napłynęły inwestycje, zaczęto poprawiać infrastrukturę: powstały nowe drogi, tunele, lotnisko i hotele. Modernizacja na szczęście nie ujęła nic z uroku wyspy,
która nadal obdarza bogactwem owoców i warzyw, a te w połączeniu ze świeżymi rybami zamieniają się w niezapomniane dania. Z kalendarza nie ubyło festynów i uroczystości, stanowiących o bogactwie życia kulturalnego. Niemal dwie
trzecie powierzchni wyspy, imponująco górzystej, uznano za chroniony prawem
rezerwat przyrody35.
Wulkaniczna gleba, zawierająca cenne minerały, stanowi bogate siedlisko dla
winorośli, których uprawa jest bardzo rozproszona, usytuowana przeważnie na
stromych zboczach z tarasami. Obszar upraw, liczący blisko 2 tys. ha, podzielony
jest między 4 tys. właścicieli, co daje średnią powierzchnię działki około pół hektara. Winną latorośl sadzi się w ten sposób, że tworzy ona pergole na maleńkich
tarasach na stokach gór, zwanych tam poios. Na wysokości 200 m n.p.m. spotyka się przede wszystkim szczepy bual i malvo, na wysokości 500 m – verdelho
i wreszcie 300 m wyżej króluje sercial36. Z każdego z tych szczepów robi się wina
odmianowe, zarówno bardzo wytrawne, jak i słodkie. Najpowszechniej uprawiana na wyspie pozostaje jednak tinta negra mole, z której powstają imitacje win ze
szczepów szlachetnych w różnych stylach37.
Wyspy mimo naturalnej izolacji nie ominęły choroby winorośli. W 1852 roku
zaatakował mączniak, a 20 lat później – filoksera. Szkodnik przyczynił się do
ogromnych strat. Wyjście z impasu było bardzo kłopotliwe. Winnice zaczęto obsadzać amerykańskimi hybrydami (dziś zabronionymi, lecz wykorzystywanymi
jeszcze czasem przy produkcji win stołowych), wiele z nich zamieniono po prostu
35

F. Dunlop, dz. cyt., s. 221.
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J.P. Paireault, F. Collombet, dz. cyt., s. 157–158.
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G. Adams, dz. cyt.
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na uprawy trzciny cukrowej. Nawet kiedy okazało się, że amerykańskie podkładki
uodparniają winorośl na filokserę, drobni hodowcy na Maderze i tak woleli sadzić
mniej szlachetne odmiany należące do gatunków vitis labrusca czy vitis riparia38.
Tradycyjnie rynek Madery jest zdominowany przez firmy brytyjskie, z których największa, Madeira Wine Company, która kontrolowana jest obecnie przez
rodzinę Symington, zapewnia połowę eksportu wyspy39. Wiek XX to trudny okres
dla madery. Liczba producentów uległa gwałtownemu spadkowi i o ile winogrodników uprawiających winorośl w małych parcelach są do dziś tysiące, o tyle poważnych producentów pozostało na wyspie zaledwie kilku.
Kwestie związane ze sposobami produkcji, zarejestrowanymi odmianami itd.
reguluje założony w 1980 roku Instituto do Vinho da Madeira (IVM). W 1986
roku Portugalia wstąpiła do Unii Europejskiej i zaczęły ją obowiązywać odpowiednie przepisy dotyczące produkcji wina czy oznaczeń na etykiecie. Aby madera zachowała należne jej miejsce na wspólnotowym rynku, IVM przekształcono w 2003 roku na Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira
(IVBAM) – instytucję, która kontroluje pod względem formalnym powstawanie
wina na wyspie40.
Warto odnotować, że sam rynek francuski pochłania niebagatelne ilości madery. Chodzi tu o specjalny gatunek wytwarzany ze szczepu tinta negra mole,
wzmacniany destylatem winnym, który nagrzewa się przez co najmniej trzy miesiące w specjalnych pomieszczeniach o nazwie estufa, w temperaturze między
40 a 50°C. W rezultacie otrzymuje się wyrób o charakterze wiejskim, znajdujący
zastosowanie przede wszystkim w kuchni. Nie ma on nic wspólnego z prawdziwą
maderą wytwarzaną z czterech szlachetnych szczepów. To wielkie wino dojrzewa
powoli w drewnianych kadziach, umieszczonych na specjalnych stojakach canteiros na poddaszach magazynów, gdzie ogrzewa je słońce wyspy41.

Szlaki winne i ich znaczenie w kształtowaniu
portugalskiej oferty enoturystycznej

Pojęcie szlaku winnego
Szlaki winne to połączone szlakiem turystycznym winnice, a także inne
obiekty oraz instytucje związane z winiarstwem lub historią danego regionu42.
Jest to szczególny przypadek produktu turystycznego (o charakterze liniowym,
pasmowym, strefowym). Składa się on z szeregu „miejsc” lub „obiektów” związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznako38

http://www.magazynwino.pl (14.03.2011).

39

J. Pedersen, A. Ronold, dz. cyt., s. 187.
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waną, trasą (piesza, wodna, samochodowa itd.), oraz z różnorodnej infrastruktury
turystycznej zlokalizowanej wzdłuż szlaku. To nie tylko oznakowana trasa i tematycznie dobrane obiekty. Jest to dość skomplikowany twór, złożony z wielu, wzajemnie dopełniających sie elementów. Turystom podróżującym po danym szlaku
oferuje sie różnorodne pojedyncze usługi (np. przewodnickie, gastronomiczne,
noclegowe) i dobra materialne (np. przewodniki i mapy, pamiątki, produkty regionalne), a także produkty bardziej złożone: lokalne pakiety turystyczne (np.
tzw. city tour), wydarzenia związane z tematyką trasy (np. pokazy, prezentacje,
festiwale, konkursy), kompleksowe zwiedzanie obiektów43.
Z racji zróżnicowanego charakteru przebiegu tras wina można je podzielić na
szlaki w formie układu jednopoziomowego (pojedynczego lub złożonego) oraz
w formie układu wielopoziomowego lub układu hierarchicznego.
W wielu przypadkach turystyka winiarska odbywa się wzdłuż wytyczonych
tras, np. w przypadku szlaku Rota das Vinhas de Cister w północnej Portugalii oraz trasy wina wyznaczonej w nadmorskiej części Toskanii (na południe od
Livorno). Czasami w danym regionie uprawy winorośli jest kilka niezależnych
szlaków liniowych. Taki układ występuje np. w rejonie włoskiego miasta Mantua
w Lombardii.
Znacznie częściej szlaki wina przybierają postać jednego układu pętlowoliniowego. Kilka szlaków tworzących pętle (układy pętlowe) zostało wytyczonych dla turystów w portugalskim regionie Alentejo, przy czym poszczególne trasy różnią się nieco swoją specyfiką, np. jeden z nich został wytyczony
ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i historii regionu (Alentejo Wine
Route). Jednak w niektórych regionach szlaki wina tworzą gęstą sieć (układ
sieciowy).
Według B. Cambourne i in., w organizowaniu i obsługiwaniu szlaków wina
biorą udział liczne podmioty gospodarcze, organizacje społeczne (wine road
actors):
• producenci wina,
• władze publiczne,
• osoby świadczące usługi agroturystyczne,
• właściciele restauracji,
• właściciele hoteli,
• biura turystyczne (turoperatorzy i agenci turystyczni),
• firmy zajmujące się dystrybucją dodatkowych artykułów dla rozwoju turystyki winiarskiej,
• organizacje zajmujące się turystyką, rekreacją, kulturą, ekologią, sportem,
przyrodą, gastronomią itp.,
• szkoły i inne instytucje oświatowe,
43
A. Stasiak, Gastronomia jako produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo” 2007, nr 11, s. 120;
M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macions, Wine Tourism around the Word, Oxford 2000.
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• przedsiębiorstwa świadczące usługi uzupełniające44.
Doskonałym przykładem będzie wytyczona w regionie Sierra da Nave trasa
turystyczna o nazwie „Droga win cysterskich”, która łączy możliwość odwiedzenia kilku winnic i gospód oferujących specjały miejscowej kuchni oraz lokalne
wino ze zwiedzeniem zabytkowych klasztorów i kościołów romańskich. Niestety,
nasz rodzimy Szlak cysterski nie oferuje jeszcze tego typu atrakcji. Nad przygotowaniem odpowiedniej enoturystycznej oferty pracują sami właściciele winnic,
ale także importerzy i sprzedawcy win, liczne stowarzyszenia i organizacje oraz
wyspecjalizowane biura podróży45.

Przegląd szlaków winnych na terenie Portugalii
Szlak Win Cysterskich
Przykładem występowania ścisłych związków między enoturystyką a turystyką kulturową może być Portugalia, gdzie w leżącym na południe od rzeki Douro regionie Sierra da Nave wytyczono trasę turystyczną wzdłuż szosy nr 226
(Lamego–Momimenta da Beira–Sernancelhe), która nosi nazwę Drogi Win Cysterskich (Rota das Vinhas de Cister). Podróżujący nią turyści mają możność nie
tylko odwiedzenia kilku winnic i gospód oferujących wino oraz potrawy lokalnej
kuchni, ale przede wszystkim zobaczenia zabytkowych klasztorów i kościołów
romańskich (XII w.) w Tarouca, Tabosa, Salzedas, Sernancelhe i Tabuaço, jak
również odwiedzenia wsi, w których zachowało się tradycyjne rzemiosło (garncarstwo, wyplatanie koszy)46.
Szlak Win Cysterskich (rys. 1) jest częścią relatywnie rozgraniczonego regionu, Távora Varosa (na południe od rzeki Douro). Podczas gdy jego wytyczone
granice mogą być świeże, jego historia z całą pewnością taka nie jest, gdyż jej
początki sięgają aż narodzin narodu portugalskiego, który kiedyś był pod silnym wpływem zakonu cystersów. Cystersów charakteryzuje imponujący dorobek
klasztorów i świątyń oraz silne, trwałe tradycje uprawy winorośli, które nadal
wyznaczają charakter regionu.

A. Kowalczyk, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich (Prace i Studia
Geograficzne, t. 32), Warszawa 2003, s. 72.

44

45
J. Kosmaczewska, Szlaki wina w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju (Studia Periegetica, nr 2),
Poznań 2008, s. 154–155.
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Rys. 1. Trasy win cysterskich
Źródło: http://www.infovini.com (14.03.2011).

Jest to powierzchnia niezliczonych drobnych gospodarstw rolnych, położonych na górzystym płaskowyżu, którego klimat charakteryzuje się zimnymi, mokrymi zimami oraz gorącymi, suchymi latami. Jest to jeden z obszarów, w których
wino musujące posiada wyjątkowe cechy. Mieszczący się w tym podregionie jeden z najbardziej znanych domów produkcji win Murganheira swoje piwniczki
drąży w granitowej skale, które sięgają do 72 m głębokości.
Poza niezwykłą kolekcją budynków sakralnych oraz licznych obszarów
uprawy winorośli region ten wyróżnia się jakością gruntów wymłóconych przez
pracowitych mnichów cysterskich oraz światowej produkcji wiśni resende, wołowiny rasy arouquesa, chipsów i krakersów Teixeira oraz wędzonej szynki
i kiełbasy Lamego47.
Szlak winny Costa Azul
Szlak winny Costa Azul (rys. 2), znany potocznie jako „niebieskie wybrzeże”,
opisuje kontakt wina z morzem. Trasa została wyznaczona na przełomie 1999
i 2000 roku. W jej skład wchodzą miasta, takie jak: Azeitão, Palmela, Quinta do
Anjo oraz Pegões. Tereny są bogate w żyzne gleby obfitujące m.in. w szczepy
moscatel oraz periquita. Periquita jest uznana jako oznaczenie Setúbal, czyli odmiany francuskiego castelao.

47

http://www.viniportugal.com (14.03.2011).
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Rys. 2. Szlak winny Costa Azul
Źródło: http://www.infovini.com (14.03.2011).

Moscatel z Setúbal jest wzmocnionym winem złocistego koloru, z lekkim
zapachem i delikatnym smakiem. Produkowany jest między Setúbal i Palmelą,
których winnice chwalono w czasach króla Dinis. Wina, które zostały wyprodukowane w południowym regionie doliny Tejo, w powiecie Setúbal, nie podlegają
klasyfikacji DOC, nazywane są tylko regionalnymi winami terras do sado.
Jedną z lokalizacji na degustację wina pousada de Palmela jest elegancki hotel
– zamek wybudowany w środku Palmeli. Inną lokalizacją może być Casa Mae
w Largo de S. João, gdzie stare piwniczki zostały przekształcone przez Rota do
Vinho w pokoje, w których odbywa się degustacja win.
Białe odmiany winogron polecane gościom to: fernão pires arinto, moscatel
de Setúbal, moscatel de Miúdo, moscatel roxo, syria, rabo de ovelha, tamarez, natomiast czerwone to: castelao francuski (periquita), alfrocheiro – preto,
bastardo, cabernet sauvignon i trincadeira-preta.
Turyści mają tam możliwość zwiedzania dziewięciu winnic, wśród których
jedna (winnica José Maria da Fonseca Succs w Azetaitão) sięga swoimi początkami 1834 roku. Miejsca, które są częścią szlaku winnego Costa Azul, to:
• Castelo de Palmela – fascynujący zamek o charakterze wojskowym, który
znajduje się w strategicznym miejscu, z którego rozciągają się wspaniałe widoki
na cały obszar. Obecnie jest on częściowo zajęty przez Pousada, których winne piwnice charakteryzują się wysoką jakością i różnorodnością win. Rozmowy
z sommelierem na temat wina są dobrym punktem wyjściowym odkrywania regionu winiarskiego;
• Parque Natural da Arrábida – ma 35 km długości i obejmuje prawie
11 tys. ha. Jest podzielony między dzielnicami Setúbal, Palmela i Sesimbra, ale
rozciąga się od podnóża Palmela do Cabo Espichel. Ma on trzy ogrody botaniczne
i parki narodowe: Mata Coberta,Solitario Reserva, Reserva dos Vidais. Znajduje
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się tam również park dzikich zwierząt na Ilhéu da Pedra da Anixa, mieszczący się
na plaży w niewielkiej zatoce Portinho Arrábida;
• Moinhos de Mare do Estuário Tagu – młyny zbudowane do mielenia
zboża przed wynalezieniem maszyny parowej, używające silnych rosnących pływów w ujściu rzeki, aby wprowadzić w ruch ciężkie kamienie. Niektóre z nich
są w ruinie, a inne nie. Znajdują się głównie w dzielnicach Seixal oraz Barreiro,
a także w Montijo i Alcochete;
• Igreja do antigo Mosteiro de Jesus – katedra będąca najważniejszym zabytkiem miasta Setúbal. Ukończono ją w 1500 roku, a następnie poddano renowacji i rozszerzeniu. Wewnątrz znajdują się ściany ozdobione 18 różnokolorowymi panelami płytek z XVI i XVII wieku, które przedstawiają sceny z życia Maryi
Panny, ołtarz główny wykonany jest z pozłacanej rzeźby, ponadto znajdują się
tam krypty, kapitularz, zakrystia Arch Manuelin, ze złotym reliktem oraz ciekawe
obrazy w prezbiterium48.
Szlak Winny Ribatejo
Region Ribatejo słynął z produkcji wina jeszcze w czasach rzymskich. Jest
pełen zabytkowych zamków, klasztorów i kościołów, przez które przemawia historia. Rzeka Tejo oraz tereny bagienne są stałe na trasie wina Ribatejo. Ziemie
są wykorzystywane do uprawy warzyw, owoców i winorośli, a także hodowli
byków i koni. Na rynkach oraz festiwalach związanych z rolnictwem, winoroślą
i stajniami widać, jak regionalna kultura jest ściśle związana z działalnością ziemską. Gotyckie miasto SantarĂŠm i fantastyczne Convento de Cristo (Klasztor
Chrystusa) w Tomar to tylko niektóre z miejsc wartych odwiedzenia w regionie.
Góry Aire i Candeeiros stanowią krajobraz zdominowany przez skały, zachęcający do spacerów. Warto odbyć podróż wzdłuż rzeki Tejo łodzią zwaną varino,
podziwiając przy tym naturalny rezerwat przyrody ujścia Tagu49.
Szlak Winny Ribatejo podzielony jest na cztery trasy (rys. 3):
1. Pierwsza przebiega przez piękne piwniczki w różnych miasteczkach, takich jak: Azambuja, Cartaxo, Golegã oraz Santarém. Ostatnia jest gotycką stolicą,
stąd też pochodzi nazwa trasy – Gotyckie skarby.
2. Byki i konie – trasa wiedzie poprzez gospodarstwa producentów win oraz
hodowców byków i koni oraz rezerwat przyrody ujścia Tagu, gdzie można zobaczyć walki byków.
3. Wzdłuż rzeki Tag – na tej trasie turyści mogą zobaczyć najwięcej różnorodnych piwniczek winnych w regionie. Prowadzi ona wzdłuż rzeki Tag oraz
przepięknych, malowniczych wzniesień porośniętych winną latoroślą.
4. Skarby Manuelin – szlak prowadzi turystów przez zamki templariuszy,
piwnice do najważniejszego regionu narodzin portugalskiego narodu.
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Rys. 3. Szlak Winny Ribatejo
Źródło: http://www.infovini.com (14.03.2011).

Szlak Winny Alentejo
Szeroka równina pokryta pszenicą oraz dębami i drzewami oliwnymi daje
złudzenie większego i bardziej niebieskiego nieba. W tych gorących i dzikich regionach znajdują się winnice, które produkują wina najwyższej jakości. Ziemie
te zamieszkiwało wielu ludzi, więc pozostało tam dużo prehistorycznych śladów.
Prawie w każdej wiosce czy miasteczku znajdują sie liczne rzymskie i mauretańskie budowle, takie jak świątynie, zamki, kościoły, a nawet renesansowe pałace.
Poza równinami są tam góry o nazwie Marão and São Mamede, jak również rzeka
Guadiana, która zamienia żółtawe pola w piękne sady. Na tym szlaku winnym jest
możliwość spróbowania miejscowych potraw oraz poznania znakomitych wyrobów garncarskich, zwłaszcza w miasteczku Redondo50.
Podczas podróży po Szlaku Winnym Alentejo można zobaczyć małe miasteczka, w większości pomalowane na biało, które są rozproszone po całym regionie.
Kryją one niesamowitą historię, która wyjaśnia, w jaki sposób region ten stał się
tak popularny w tak krótkim czasie i zarazem tak wcześnie. Alentejo oczarowuje
swoimi skarbami, zaczynając od starych kościołów, poprzez ciekawe akwedukty,
a kończąc na tradycyjnych winiarniach oraz małych tawernach.
Alentejo jest podzielone na osiem dużych podregionów winiarskich, gdzie
produkowane są różnorodne wina. Należą do nich: Portalegre, Borba, Redondo,
Reguengos, Vidigueira, Évora, Granja/Amareleja i Moura. Najlepsze czerwone
wina pochodzą z Borby, Redondo oraz Reguengos.
W Alentejo można spróbować znanych portugalskich dań, które są charakterystyczne, a przede wszystkim przetrwały lata, zachowując swój nietypowy smak
i rodzaj. Nieskażona zanieczyszczeniami kuchnia Alentejo jest bogata smakowo,
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sporządzana w celu konsumowania zgodnie z ideą slow food, z kieliszkiem wina
o bogatym bukiecie51.
Szlak Winny Alentejo dzieli region na trzy różne obszary (rys. 4): Serra de
Sao Mamede (wszystko o owocach), obszar historyczny, w skład którego wchodzą miasta Evora, Estremoz, Borba, Monsaraz, oraz obszar Rio Guadiana.

Rys. 4. Szlak Winny Alentejo
Źródło: http://www.infovini.com (14.03.2011).

Szlak Winny Beira Interior
W regionie Beira Interior (rys. 5) znajduje sie wiele zamków i fortyfikacji.
Ponieważ jest on bardzo blisko Hiszpanii, jego obrona była dla mieszkańców
jednym z głównych zmartwień. To dlatego są tam liczne ślady wojenne i militarne
pomniki. Znajdują się tam również takie ciekawe miejsca, jak wieża Centum Cellas, zbudowana przez Rzymian prawdopodobnie w celu przechowywania żywności, oraz Almeida, wioska otoczona fortyfikacjami zbudowana w XVII wieku.
Winnice w regionie są skupione w okolicach Pinhel i Castelo Rodrigo. Kontrastują one z granitowymi zamkami. Krajobraz regionu na południu w okolicach Serra
da Estrela jest otoczony przez najwyższe góry Portugalii, gdzie turyści wybierają
się na wycieczki na rowerach górskich albo uprawiają bardziej ekstremalne sporty, takie jak jazda na nartach czy snowboard52.
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Rys. 5. Szlak Winny Beira Interior
Źródło: http://www.infovini.com (14.03.2011).

Pagórkowaty krajobraz jest jedną z najbardziej oczywistych zalet tego regionu, nie tylko dlatego że jest malowniczy, ale przede wszystkim dlatego że słynie
z produkcji win z Beira Interior, stąd też nazwy tego szlaku. Poza naturalnym
pięknem Estrela Gardunha, Malcata oraz wzgórza Marofa i wąwozów pociętych
rzekami Côa i Zêzere obszar ten jest jednym z najbardziej znanych w Portugalii
regionów uprawy winorośli. Obejmuje teren, na którym granica Trás-os-Montes Beira, począwszy od północy, ciągnie się aż do ogromnej i falistej równiny Alentejo na południe. Widać tam ślady dziedzictwa kulturowego i zabytków
pozostawionych przez cystersów w dawnych winnicach oraz klasztorach, takich
jak Santa Maria de Aguiar i São João de Tarouca. Szlak wiedzie przez średniowieczne wioski, takie jak Castelo Rodrigo i Marialva, oraz pięknie zachowane
miasta Almeida lub historyczne Pinhel, Covilhã, Guarda i Castelo Branco. Region
okryty jest pasmami wzniesień od strony Atlantyku, dlatego też występuje tam
mało opadów, ale bardzo chłodne zimy i upalne lata, idealne warunki do uprawy
wspaniałych szczepów winogron53.

Przegląd winnic i winiarni stanowiących element oferty
enoturystycznej
Bardzo często właściciele winnic oferują turystom nie tylko możliwość odwiedzenia piwnic i degustację wina (czasami odpłatnie, lecz często nieodpłatnie),
ale również posiłek, nocleg, zakup wina, nabycie pamiątek (nie zawsze związanych z winem), kwiatów oraz różnych artykułów spożywczych (są to na ogół
sery, oliwa, świeże owoce, przetwory z warzyw i owoców). Jak już wspomniano,
atrakcją szczególnie często oferowaną turystom zainteresowanym winiarstwem
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jest możliwość odwiedzenia działającej winnicy, miejsca produkcji win oraz piwnic, w których leżakują54.
Po pewnym czasie, gdy przybywa coraz więcej turystów, powstaje konieczność rozbudowy infrastruktury gastronomicznej, co najczęściej znajduje odzwierciedlenie w pojawieniu się winiarni (w której poza winem podawane są posiłki).
Bardzo często jest ona organizowana przez osoby, które już wcześniej rozwinęły
działalność związaną z obsługą turystów (w winiarnie często zamieniane są nieużywane piwnice do przechowywania wina)55.
Winnica José Maria da Fonseca
Jest to najstarsza firma winiarska na półwyspie Setúbal, została założona
w 1834 roku i do dziś pozostaje interesem rodzinnym. Obecnie jest największym
plantatorem winorośli w Portugalii – ma ponad 1800 akrów winnic i w pełni nowoczesny zakład produkcyjny, gdzie wina powstają głównie z rdzennie portugalskich odmian. Firma słynie z produkcji słodkiego, wzmacnianego moscatel de
Setúbal. Ma w piwniczce wina nawet sprzed ponad 100 lat. W rodzinnym domu
w malowniczej wiosce Azetaitão działa obecnie muzeum odwiedzane przez
25 tys. osób rocznie56.
Niepoort, Vila Nova de Gaia
Znana do niedawna głównie z produkcji szlachetnych porto rodzinna firma
Niepoort Vinhos została założona w roku 1842 przez przybyszów z Holandii.
Dziś zarządza nią Dirk Niepoort, przedstawiciel piątego pokolenia właścicieli.
Z pomocą enologów: Jorge Serodio Borgesa i Nicka Delaforce’a rozszerzył on
ofertę firmy o znakomite wina wytrawne. Pierwszym była czerwona redoma,
początkowo robiona w tradycyjnym, ciężkim stylu, ostatnio jest dużo bardziej
finezyjna, choć nie straciła nic ze swej masywności.
W roku 1995 do wersji czerwonej dołączyły różowa i biała, od razu zaliczone do najlepszych w Portugalii win w swoich kategoriach. W roku 1999 powstał
pierwszy rocznik Batuty, a rok później Charme. To dwa flagowe wina Niepoorta,
oba powstają ze starych winnic leżących na północnych stokach, oba są owocem poszukiwań burgundzkiej elegancji przy zachowaniu lokalnego stylu. Gamę
czerwonych win wytrawnych dopełnia vertente, wino bardziej przystępne, nieco
prostsze od pozostałych, choć wciąż wysokiej klasy, bo tylko takie Dirk Niepoort podpisuje swoim nazwiskiem. Warto też wspomnieć o jego nowym projekcie
– niedawno rozpoczął eksperymenty z odmianą riesling, do tej pory rzadko spotykaną w Douro57.
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Niepoort jest dziś jednym z najważniejszych winiarzy świata. Pomimo że
ostatnie dwa lata obfitowały w wątpliwości dotyczące zwłaszcza czołowych etykiet czerwonych: Batuty i Charme, które wydawały się nadto beczkowe i mdłe.
W 2004 roku wraz z nadejściem nowego enologa Luisa Seabry nastąpiła zmiana
stylu na lżejszy, świeży i bardziej wytrawny. Wina te, jak na Douro, mają też stosunkowo niewiele alkoholu. Niepoort jako badaj jedyny producent porto osiąga
doskonałe wyniki zarówno w tawny, jak i vintage. Wśród tych pierwszych sławne
są jego stare colheity. Wśród drugich zachwyca rocznik 1987 (uznawany częściowo za słaby), smakujący niemal jak wino wytrawne – jest kwintesencją stylu
Niepoorta58.
Zespół jest rozłożony w kilku miejscach. Siedziba znajduje się w centrum
Porto, centralizuje zarządzanie, logistykę i komunikację. Piwnice Niepoorta znajdują się w Rua Serpa Pinto, Vila Nova Gaia. Jest to magiczne miejsce, otoczone
przez różne inne piwnice porto, gdzie stare wina Niepoort leżakują w starych
beczkach oraz butelkach. Około 15 osób jest zatrudnionych w tych piwniczkach
do starzenia, rozlewania, butelkowania, pakowania oraz etykietowania wina59.
Quinta de Aveleda
Do XVII-wiecznego dworku porośniętego winoroślą przez gąszcz ogrodów
prowadzi ścieżka spacerowa. Rodzina Guedes, właściciele Quinta de Aveleda,
mieszka tam od zawsze. To tam w 1860 roku don Manuel Pedro Guedes da Silva
da Fonseca położył fundamenty pod firmę, która obecnie jest wiodącym producentem vinho verde. Goście otrzymują mapkę gospodarstwa oraz broszurę wyjaśniającą historię Quinta de Aveleda i regionalnych win. Do dyspozycji są także
anglojęzyczni przewodnicy, którzy zabierają chętnych na wycieczkę po starym
majątku zbudowanym przez don Manuela, z ogromnymi, ręcznie wykonanymi,
drewnianymi kadziami, nowoczesnymi kadziami z betonu oraz sprzętem do butelkowania i etykietowania. Każda dwugodzinna wycieczka kończy się przystankiem w starej gorzelni, obecnie przekształconej w sklep winny60.
Idylliczna posiadłość, położona 30 km od Porto, robi najlepiej sprzedające się
w Portugalii vinho verde. To największa i najbardziej technologicznie zaawansowana firma na północy – ma 200 ha winnic. Główna marka Casal Garcia jest
eksportowana na cały świat. Lekkie, nieco musujące i prawie wytrawne wino
wytwarzane jest z owoców uprawianych przez setki okolicznych rolników. Na
drugim biegunie jest Grinalda, robiona tylko z własnych gron, całkowicie wytrawna, świeża i kwiatowa. Ciemne, surowe czerwone vinho verde to produkt
wyłącznie dla miłośników gatunku61.
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Obecnie Aveleda zawiera się w trójce najlepszych winiarni w Portugalii,
sprzedając swoje produkty ponad 90 krajom na całym świecie62.
Madeira Wine Company
Korzenie Madeira Wine Company sięgają 1913 roku, kiedy dwie firmy Welsh
& Cunha oraz Henriques & Camara dołączyły do sił Madeira Wine Association
Lda. Przez lata do firmy dołączyły jeszcze inne, mniejsze, które zostały objęte
jedną wspólną ideą, zapoczątkowaną przez Toma Mullinsa. Było nią utrzymanie
odrębności poszczególnych firm wraz z ich stylem win przy jednoczesnej redukcji kosztów ogólnych. I tak powstała Madeira Wine Comapny63.
Kontroluje ona dziewięć marek (najważniejsze to Blandy, Cossart Gordon,
Leacock i Miles) i 50% produkcji całej wyspy. W 1988 roku w spółkę z rodziną
Blandych weszli Symingtonowie, najwięksi producenci porto. Zmienili styl win,
które stały się czystsze i bardziej owocowe. Kolejnym krokiem była nowatorska
Alvada w ekstrawaganckiej butelce, mająca przyciągnąć młodych konsumentów. W centrum Funchal znajduje się bar winny i sklep należący do kompanii,
ceny są tam nawet o połowę niższe niż gdzie indziej, w kieliszkach podawane
są stare roczniki64.
Old Blandy Wine Lodge w centrum Funchal jest odwiedzana przez około
200 tys. osób rocznie, co stanowi doskonałe miejsce pokazowe najlepszych win
na Maderze. Znajduje się tam również specjalny pokój degustacji poświęcony
wyłącznie frasqueira-vintage madeiras65.

Imprezy na portugalskich szlakach winnych
Zwykle w regionach uprawy winorośli organizowane są szeroko reklamowane winobrania, imprezy związane z pierwszą degustacją młodego wina itp. Tego
rodzaju wydarzenia przyciągają czasami nawet do kilkunastu tysięcy turystów,
co w oczywisty sposób ma wpływ na większe obroty nie tylko w miejscowych
hotelach i restauracjach, ale również w sklepach, na stacjach benzynowych, parkingach itp.
Festas das em Vindimas Palmela
Na początku września Palmela jest gospodarzem Wine Harvest Festival, organizowanego przez Stowarzyszenie Festiwal de Palmela, sponsorowanego przez
Radę Miejską. Festiwal łączy uroczystości dożynek i daje pierwsze miejsce winie
muscat, nie wspominając o białych i czerwonych winach regionalnych wysokiej
jakości.
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Festiwal jest jednym z największych wydarzeń w powiecie Setúbal i kraju.
Towarzyszą mu takie atrakcje, jak: wybory królowej zbiorów winogron, parada
zbieraczy, którzy transportują kosze wypełnione świeżymi owocami gotowymi
do przerobu, które następnie poddaje się tłoczeniu, a zacier otrzymuje błogosławieństwo w Igreja de S. Pedro. Ekspozycja, badania, sprzedaż wina i wykłady
producentów moscatel, wystawy tematyczne oraz prezentacja centennial moscatel są jednymi z głównych atrakcji dla miłośników wina66.
Targi Wina w Dão
Gminy Viseu organizują w pierwszej dekadzie września Targi Wina Dão. Obszerny program imprezy zawiera oprócz degustacji i prezentacji win oraz specjałów tamtejszej gastronomii koncerty słynnych muzyków, a ponadto organizowane są różnego rodzaju zabawy sportowe, w tym piłka nożna, paintball, kolarstwo
górskie, jak również występy tancerzy ludowych i orkiestr dętych oraz spektakle
z ogniem czy żonglerka.
Na placu Ratuszowym 40 producentów przedstawia odwiedzającym swoje
wina. Jest to sposób na łatwy i bezpośredni kontakt pomiędzy autorem wina i jego konsumentem. Targami zazwyczaj kierują słynni sommelierzy (często są to
mistrzowie świata w sommelierstwie). Natomiast gastronomię promują słynni kucharze, którzy kierują przygotowaniem potraw w plenerze. Targi Wina Dão przyciągają rzeszę ludzi, nie tylko miłośników wina, ale również muzyki, gdyż zapraszane są na nie takie portugalskie gwiazdy, jak Ram Kyao czy Pedro Miguéis67.
Festiwal Wina Portugalskiego (Srebrne Wybrzeże w Portugalii)
Jest to najstarszy festiwal wina w kraju, który odbywa się w Bombarral
(Srebrne Wybrzeże w Portugalii) w trzeciej dekadzie lipca. Oprócz tego, że jest
to bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców i nie tylko, powinien być rozumiany również jako moment refleksji nad wkładem tej imprezy w rozwój i dynamikę wina w Bombarral oraz całego Srebrnego Wybrzeża. Niezależnie od idei
celebracji wina portugalskiego festiwal ten jest również doskonałym narzędziem
promocji, wpisanym do kalendarza wycieczek regionalnych i krajowych.
Z roku na rok wzrasta pozycja i zainteresowanie tym świętem. Jest jednym
z kluczowych wydarzeń promocyjnych, upowszechniających krajowe wina. Potwierdza to coroczny wzrost uczestników i duża liczba odwiedzających, którzy
podczas imprezy mają okazję uczestniczyć w degustacji wina, kupić dobre roczniki w bardziej przystępnych i korzystnych cenach oraz uczestniczyć w różnego
rodzaju wydarzeniach muzycznych i kulturalnych, jak również skorzystać z lokalnej, tradycyjnej kuchni, którą oferują miejscowe lokale gastronomiczne. Przez
lata Festiwal Wina Portugalskiego podniósł swoją jakość, co przyczyniło się do
66
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rozpowszechnienia w całym kraju nazwy Bombarral i dobrych win, które produkowane są w jego obszarze, tak samo jak w całej Portugalii68.
Festiwal Wina na Maderze
Na początku września mieszkańcy Madery świętują zbiory ich słynnego wina.
Święto to znane jest pod nazwą Festiwal Wina Madery (Festa do Vinho da Madeira). Jest to najstarszy festiwal na Maderze, odbywający się w czasie długiego
weekendu, od piątku do niedzieli.
Kilka rodzajów atrakcji ma miejsce w trzech głównych miastach Madery:
centrum Funchal, Estreito de Camara de Lobos i Porto da Cruz. Zbiorem winogron, paradą zbieraczy, udeptywaniem gron stopami przed tłumem wiwatujących
ludzi, degustacją wina razem z folklorystycznymi pokazami z kilku państw oraz
ekspozycją rękodzieła Festiwal Wina na Maderze bawi nie tylko tubylców, ale
przede wszystkim odwiedzających go enoturystów69.
Festiwal Sera, Chleba i Wina w mieście Palmela
Festiwal ten odbywa się na początku kwietnia, organizowany jest przez organizację Arcolsa, a sponsorowany przez miasto Palmela. W jego trakcie mają
miejsce demonstracje serów Azeitão i serów owczych, chleba, wina, lokalnych
wypieków, miodu oraz rzemiosła. Jest to bardzo znane wydarzenie, dzięki któremu co roku widzi się wzrost liczby producentów. Biorą w nim udział całe rodziny,
które odwiedzają tamtejsze restauracje, kawiarnie, wystawy rzemiosła, jak też
czynnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, dyskusjach ekspertów na temat
sera, pieczywa oraz wina, czyli zajmują się głównym tematem imprezy. Można
tam również zobaczyć pokazy jazdy konnej, owiec, brać udział w paintballu oraz
innych ciekawych atrakcjach będących w programie festiwalu70.
Święto Wina Poceirão i Marateca
Odbywa się ono w drugim tygodniu maja, a jego głównym celem jest promocja i uznanie portugalskich win na światowym rynku, jak również tworzenie
nowych marek. Imprezie towarzyszy konkurs wina, podczas którego wybiera
się czerwone i białe wino roku. Organizowane są również seminaria na temat
tego wybornego trunku, wystawa maszyn rolniczych związanych z winiarstwem,
przedstawiane są oferty tamtejszych restauracji oraz barów z regionalnymi potrawami, natomiast program rozrywkowy zwiera występy tancerzy ludowych,
paradę nocną oraz inne wydarzenia muzyczne71.
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Podsumowanie
Portugalskie wina odznaczają się ogromną różnorodnością, wyróżnia się:
wina młode (białe i czerwone), wina dojrzałe (białe i czerwone), wina wzmocnione (porto i madera), wina deserowe (carcavelos, moscatel de Setúbal), wina
musujące (białe i czerwone) oraz wino różowe. Ta szeroka gama, a zwłaszcza
wysoka jakość sprawia, że do każdego dania różnych kuchni świata dobrać można
odpowiednie portugalskie wino.
Portugalczycy zawsze lubili własne wina, a nie znając innych trunków, nawykli do lokalnych stylów obecnych od stuleci. To właśnie długa izolacja Portugalii od modnych trendów i uniwersalnych receptur pozwoliła zachować jej całe
bogactwo rodzimych szczepów winnych, dzięki czemu dzisiaj tak atrakcyjnie
wyróżnia się na tle reszty Europy.
Portugalscy winiarze od początku pracowali nad rodzimymi szczepami, dzięki czemu ich wina w porównaniu ze światową masową produkcją wyróżniają się
indywidualnością. Tradycyjne, niegdyś szorstkie i rustykalne odmiany, właściwie pielęgnowane odwdzięczyły się głębią, finezją oraz bogactwem bukietów
zapachowo-smakowych.
W Portugalii uprawia się obecnie około 260 tys. ha winnic. Produkcja roczna
wynosi 7–8 mln hl. Konsumpcja wina waha się między 42 a 45 l na głowę rocznie, co stawia Portugalczyków na czwartym miejscu za Francuzami, Włochami
i Luksemburczykami. W Portugalii wydzielono dziewięć regionów winiarskich,
na terenie których wyodrębniono 32 strefy DOC.
Wytyczono 11 portugalskich tras wina, z których pięć znajduje się w Środkowej Portugalii. Głównym celem organizowania szlaków winnych jest promocja
turystyki oraz związana z nią popularyzacja wina oraz metod jego powstawania.
Wino w Portugalii jest postrzegane nie tylko jako napój, ale przede wszystkim jako tradycyjny produkt żywnościowy z własną historią oraz integralną część
społeczeństwa portugalskiego. Rzadko można tam znaleźć dom bez winorośli lub
piwnicy wypełnionej baryłkami domowego wina.
Reasumując: produkcja wina w Portugalii wkracza w nową erę. Nowe gatunki zastępują stare, a wiele mniejszych wytwórni (quintas) wytwarza trunki
wysokiej jakości. Kiedy porto stało się symbolem całego kraju, było jedynym
winem kojarzonym z Portugalią (z wyjątkiem madery). Zmiany w tej dziedzinie
następują jednak szybko. Portugalskie vinhos verdes zyskały zasłużoną dobrą
opinię, a wybór doskonałych win stale rośnie.
Enoturystyka w Portugalii spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony
licznych turystów przyjeżdżających z całego świata. Jest też doskonałą promocją
poszczególnych regionów winiarskich, przez które przebiegają szlaki winiarskie
oferujące szeroki wachlarz rozmaitych usług turystycznych. Turyści, dla których
głównym motywem podróżowania jest wino, mają w Portugalii doskonałą okazję
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do uczestniczenia w różnorodnych świętach winiarskich, a także do degustacji
i zakupu ulubionych win w oryginalnych winiarniach oraz winnicach.
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Abstract
Wine routes as a part of enotouristic offer of Portugal
Portugal, being the giant of European wine, joined the wine word’s revolution
within the last decade. Nowadays, it is believed to be one of the countries which
can use their touristic potential of vineyards in a skilful way. Wine tourism brings
a lot of profits to this country. In the beginning of the 90s the membership of Portugal in the European Union brought a lot of subsidies for development but also
a greater knowledge on enotourism in the neighbouring country-Spain.
The climate of Portugal and the grapes grown in this country are appropriate
for the production of rich, fruit-root wines which became so popular in the whole
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world. In the article, the authors mentioned the topic concerning Portuguese enotouristic offer. In the beginning, they briefly characterized wine tourism in Portugal
and then they described wine regions in this country. Finally, they introduced wine
routes and their significance in the creation of Portuguese enotouristic offer.
e-mail: mwozniczko@poczta.onet.pl
orlowskidominik@wp.pl

Rozdział III
Dziedzictwo kulturowe
krajów Południa
i jego znaczenie w turystyce

Elżbieta Puchnarewicz
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Dziedzictwo prehistoryczne Afryki

Subsaharyjskiej jako potencjał turystyczny
Wprowadzenie
Według kryterium geograficznego, Afryka Subsaharyjska stanowi część kontynentu afrykańskiego położonego na południe od pustyni Sahara. Podział może
mieć również sens polityczny, jeśli do tego obszaru włączy się wszystkie państwa
w całości lub części usytuowane na południe od Sahary. Do niedawna używano
również określenia „Czarna Afryka”, którego nie akceptowali sami mieszkańcy
Afryki, podkreślając, iż ma ono wydźwięk kolonialny i odnosi się do epoki historycznej niosącej przemoc wobec czarnego człowieka, uznawanego za istotę
niższej kategorii. Z krytyką spotyka się również określenie „Afryka Subsaharyjska”; istnieje przekonanie, iż u podstaw tego podziału leży rozróżnienie na
Afrykę Północną, która zalicza się do świata arabskiego, i pozostałe kraje, leżące
na południe zamieszkałe przez ludność czarną, co odbiera się jako dążenie do
rasowej homogeniczności, podczas gdy pustynia powinna być postrzegana jako
most łączący narody i ludy kontynentu, a nie jako bariera.

Rys. 1. Podział na Afrykę Północną i Subsaharyjską według kryteriów statystycznych Organizacji
Narodów Zjednoczonych
Źródło: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49(27.03.2011) (w geograficznym ujęciu Organizacja Narodów Zjednoczonych do Afryki Subsaharyjskiej zalicza również Sudan, obecnie Sudan
i Sudan Południowy).
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Organizacja Narodów Zjednoczonych, stojąca na stanowisku neutralności politycznej, przyjęła podział według kryterium statystycznego, włączając do Afryki
Północnej Saharę Zachodnią, Maroko, Algierię, Tunezję, Libię i Egipt, według
kryterium geograficznego zaś – Sudan.
Autorka uznała, iż mimo różnych zastrzeżeń podział taki ma sens, ze względu
na właśnie kolonialną i postkolonialną marginalizację dziedzictwa kulturowego
obszaru Afryki Subsaharyjskiej i potrzebę identyfikacji atutów i barier występujących w poznawaniu dziedzictwa materialnego tej części kontynentu afrykańskiego. Jego elity, tworząc własne wizje historii i kultur afrykańskich, wyrażają
chęć budowania samoświadomości ludzi czarnych poprzez konieczność zrzucenia kompleksu kolonialnego i ukazania najcenniejszych wartości kulturowych ich
mieszkańców.
Kryterium uwidaczniającym marginalizację i niedocenienie walorów turystycznych Afryki jest głębokie zróżnicowanie w wyborze kierunków podróży
przez turystów. W 2010 roku przyjazdy do Afryki na południe od Sahary stanowiły 3,3% światowych przyjazdów; dla porównania Europa zebrała ich 50,7%,
Azja – 21,7%, obie Ameryki – 15,9%, kraje Bliskiego Wschodu – 6,4%, cały
kontynent afrykański miał udział 5,2%. Zaważyły na tym zapewne przede
wszystkim: dostępność, poziom bezpieczeństwa, komfort podróży i pobytu, ale
należy również brać pod uwagę odpowiednie przygotowanie walorów turystycznych, ich popularyzację w publikacjach, filmach i programach telewizyjnych.
Wiele w tej sprawie czyni Internet, jednakże łatwiej o kontakt z afrykańską kulturą żywą – związki artystów, pisarzy, naukowców mają dobrze wyposażone
domeny, organizacje kulturalne i turystyczne szeroko informują i ilustrują swój
dorobek – niż o rzetelne, podane w sposób interesujący informacje na temat pozostałości kultury materialnej.
Trudno dociec jednoznacznych przyczyn małej dostępności i relatywnie
skromnej wiedzy o dziedzictwie materialnym Afryki Subtropikalnej, kontynentu przodującego na świecie w odkryciach stanowisk żyjących tam istot człekokształtnych czy na nowo odkrywanych i katalogowanych artefaktów z okresu
przedkolonialnego. Dlaczego Europa zachowała tak wiele z okresu starożytności
czy średniowiecza, a tak trudne jest odkrywanie materialnych śladów dawnych
mieszkańców Afryki? Basil Davidson, który jako pierwszy w czasach współczesnych „odkrył na nowo starą Afrykę”, tak charakteryzuje ten stan rzeczy:
Gdzie indziej i dawniej systemy społeczne napełniały wszelakim dobrem kufry
i składy towarowe królów i faraonów, a z tych królewskich bogactw zrodziło się
bogactwo kapłanów i świątyń, potem zaś dokumenty i kalkulacja, arytmetyka, piś-
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miennictwo. Afryce zabrakło piśmiennictwa, by gromadzić wiedzę o przeszłości
tego obszaru.

Trudno ocenić, do jakiego stopnia autor ma rację, równie dobrze można bowiem powiedzieć, że stara Afryka czeka dopiero na odkrycie; kto przypuszczał,
że w oazach egipskich na Pustyni Libijskiej wyjdą na światło dzienne artefakty
dziedzictwa materialnego równorzędne znanym wykopaliskom znad Nilu, dopóki
nie wbito w ziemię pierwszej łopaty? Jeśli podobne do tych na Bliskim Wschodzie siły i środki przeznaczono by na odkopywanie cywilizacji w Afryce Subtropikalnej, kto wie, co podziwialibyśmy teraz.
Afryka Subsaharyjska w porównaniu do innych regionów świata jest niedoreprezentowana w liczbie miejsc światowego dziedzictwa występujących
w tym regionie, a znacząca liczba jest zagrożona przez złożone i powiązane ze
sobą czynniki, takie jak ubóstwo, wojny, zmiany środowiskowe oraz skutki rosnącej globalizacji gospodarczej, pozostawiającej ten region świata na uboczu,
poza obszarami szybkiego wzrostu ekonomicznego. Wiele krajów afrykańskich
podejmuje działania, by przekształcić skarby swojego dziedzictwa kulturowego
w dobrze przygotowane produkty turystyczne, mogące przyciągnąć rzesze turystów, jednakże jest to początek długiej drogi; równoczesne rozwiązywanie wielu
problemów wymaga wysiłku ekonomicznego, organizacyjnego, a także zmiany
świadomości w zakresie docenienia pozostałości historycznych przez władze
i mieszkańców poszczególnych obszarów

Miejsce i czas tworzenia się prehistorycznych osad
To w Afryce znajdują się najliczniej reprezentowane i z punktu widzenia historii ludzkości najcenniejsze naukowo zbadane stanowiska świadczące o obecności na tych terenach różnych form człekokształtnych. Te zasoby dziedzictwa
kulturowego obejmują miejsca i pozostałości archeologiczne pozwalające odczytać najstarsze etapy życia na naszej planecie, organizację rodzinną oraz strukturę społeczną, sposoby wyrażania religijności oraz elementy kultury materialnej,
których pozostałości stanowią obecnie księgę wiedzy o życiu sprzed milionów
i setek tysięcy lat. Unikalny krajobraz kulturowy tych obszarów może spełnić rolę
ważnych w turystyce funkcji edukacyjnych i estetycznych.
Historia odkryć pozostałości prehistorycznych ciągle koryguje czas, w którym na ziemi pojawiły się istoty człekopodobne i w efekcie sam Homo sapiens.
Ocenia się, że najstarsze znaleziska w Afryce Subtropikalnej pochodzą sprzed
około 3,5 mln lat, chociaż Etiopczycy upierają się, że u nich praprzodek wszystkich innych praprzodków Ardipithecus ramidus rozgościł się już milion lat wcze
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śniej. W tym okresie pojawił się i na długo zadomowił Australopithecus africanus, około miliona lat później zawitał tam Pithekanthropus erectus, by następnie
ustąpić miejsca preneandertalczykowi, który przygotował pole dla człowieka neandertalskiego i innych „prawie już” współczesnych nam form człowieka dobrze
wyposażonego w kulturę hodowli, uprawy ziemi, wytwarzania narzędzi i skomplikowanych przedmiotów. Tajemniczy twórcy fresków i rysunków naskalnych,
w które przecież Afryka jest nadzwyczaj bogata, objawili się ze swoimi talentami
gdzieś około 40 tys. lat temu.

Rys. 2. Stanowiska paleoarcheologiczne w Afryce Wschodniej
Źródło: http://www.selamta.net (04.05.2011).

Dzięki temu, że największe bogactwo stanowisk i pozostałości po obecności
człekokształtnych znajduje się na tym kontynencie, Afryka zyskała miano kolebki
ludzkości. Większość stanowisk paleoarcheologicznych, idących w setki, znajduje
się na terenie Afryki Wschodniej – od Etiopii aż po północne obszary Republiki
Południowej Afryki. Wielkie Rowy Afrykańskie rozciągające się od Syrii do Mozambiku, powstałe w wyniku potężnych ruchów tektonicznych i wylewów lawy,
tworzą rozległe doliny, na terenie których utworzyło się kilka spośród największych
afrykańskich jezior. W tym środowisku, dostatku wody, roślin i zwierzyny, pojawiły się najwcześniejsze skupiska człekokształtnych i przez miliony lat zmieniały
się formy organizacji życia społecznego, doskonaliły sposoby wytwarzania narzędzi oraz rozwijało życie duchowe i religijne praczłowieka. Najpierw pojawiły się
tam i na długo zagościły istoty człekokształtne nazwane przez badaczy australopitekami, później na rozległych równinach żył i gospodarował Homo erectus, by
ustąpić miejsca osobnikom preneandertalskim, wreszcie objął te tereny w posiada

G. Connah, Forgotten Africa: An Introduction to Its Archaeology, London 2004, s. 73–89.
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nie neandertalczyk i późniejsi praprzodkowie współczesnego człowieka. Licznie
występujące tam wykopaliska ukazują dobrze zachowane kości człekokształtnych
i zwierząt oraz narzędzi – całych osad praludzkich, które dają wielką szansę czytania z „księgi czasu” i tworzenia narracji o ich życiu, w nieprawdopodobnie odległym z perspektywy życia człowieka czasie historycznym.

Charakterystyka znalezisk
i ich wykorzystanie w turystyce

Etiopia
Na terenie Etiopii, w Aramis, odkryto prawdziwe skarby paleoantropogeniczne, pośród których najstarsze znaleziska datuje się na 4,5 mln lat. Są to fragmenty kości człekokształtnych zaliczanych do gatunku Australopithecus ramidus,
charakteryzujących się zarówno cechami człekokształtnych nadrzewnych, jak
i pewną formą naziemnej dwunożności, bardziej prymitywną niż występująca
u australopiteka. Wiele już osiągnięto w badaniu kości, mogą one opowiedzieć historię życia istoty, do której należały. W analizowanych przypadkach okazało się,
że były to stworzenia dwunożne, miały chwytne stopy i stosunkowo niewielką
czaszkę, żywiły się owocami. Jedna z odnalezionych czaszek należała do samicy
mającej około 120 cm wzrostu i ważącej 50 kg.
Etiopskie odkrycia najbardziej jednak rozsławiła Lucy sprzed 3,5 mln lat, której szkielet odnaleziono w Hadar nieopodal rzeki Awash, we wschodniej części
kraju. Zachowany w 40% szkielet pozwala domniemywać, że była to mniej więcej 24-letnia, pięknie zbudowana kobieta, która oczarowała swoim wdziękiem nie
tylko badaczy, ale również wszystkich entuzjastów paleoantropologii. Inspiracją
do nadania jej imienia była piosenka Bitelsów Lucy in the Sky with Diamonds,
która akurat była nadawana przez radio w czasie trwania wykopalisk. Ostatnio
na tym samym stanowisku archeologicznym odnaleziono czaszkę trzyletniego
Selama, prawdopodobnie dziecka Lucy. Zarówno kopia szkieletu, jak i wszystkie inne pozostałości człekokształtnych odkryte na terenie Etiopii wystawione są
w Muzeum Narodowym w Addis Abebie.
Hadar – miejsce wielu innych znalezisk z epoki australopiteka nie jest w ogóle przygotowane do przyjęcia turystów, brakuje mu jakiejkolwiek podstawowej
infrastruktury i jest oddalone od najbliższej wioski o 30 km. Jednakże pojawiła
się tam turystyka edukacyjna – Centrum Edukacji Globalnej na Uniwersytecie
w Arizonie organizuje letnie szkoły w zakresie paleoantropologii dla studentów
tej uczelni. Mogą oni mieszkać w miasteczku namiotowym, wysłuchiwać wykładów z zakresu historii człekokształtnych oraz chronologii odkryć stanowisk ar

J. D. Clark, Prahistoria Afryki, przeł. S. Wierzbicka-Pawłowska, Warszawa 1978.

J. Shreeve, Oldest skeleton of human ancestor found, „National Geographic Magazine” 1 października
2009.
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cheologicznych. Program przewiduje również udział w pracach wykopaliskowych
i wstępnych opisach znalezionych artefaktów. Studenci są uprzedzani, że wymaga się od nich udziału w pracach terenowych po kilka godzin dziennie w upale
i że nie ma możliwości wyjazdu poza osadę podczas trwania letniej szkoły. Mimo
spartańskich warunków letnie warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem.

Kenia
Podobnie w Kenii odkryto wiele cennych z punktu widzenia paleoantropologii znalezisk. Najbardziej znane, rozsiane wokół jezior Turkana i Nakuru rozciągających się wzdłuż Rowu Afrykańskiego, pochodzą sprzed 2,5–1 mln lat, kiedy
Homo habilis potrafił już wytwarzać kamienne narzędzia i posługiwać się nimi,
a występujący w znacznie późniejszym okresie po nim Homo erectus potrafił je
udoskonalać10. Miejsca te zostały dosyć dobrze zagospodarowane pod względem
turystycznym. Powstało muzeum na terenie neolitycznego pochówku w Hyraz
Hill, znajdują się w nim również narzędzia z tego okresu, pokazano sposoby
ich wytwarzania i użytkowania. W Oloorgesaille, w miejscu, gdzie znajdują się
narzędzia i kości człekokształtnych z podobnego okresu, również wybudowano
muzeum, a obok umieszczono domki turystyczne dla osób pragnących zatrzymać
się tam na dłużej.

Fot. 1. Kariandusi – stanowisko zamieszkiwania Homo erectus sprzed 1 mln lat
Źródło: http://www.east-africa-safari.com (09.05.2011).

Najczęściej wymienianym na stronach turystycznych miejscem jest stanowisko Kariandusi, położone 2 km od wschodniego brzegu jeziora Elementaita.
Odnaleziono tam wiele narzędzi kamiennych (topory, tłuki i in.) wykonanych
z obsydianu – czarnej skały wulkanicznej z epoki starszego paleolitu oraz miej

http://shesc.asu.edu/hadar (07.06.2011).

10

http://www.eastafricashuttles.com (24.04.2011).
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sca ich wytwarzania, które nazwano „fabrykami”. Wybudowano muzeum, które
pełni funkcje edukacyjne, umożliwia się turystom aktywny udział w odtwarzaniu
różnego rodzaju prac z tej epoki. Kenijski Klub Historyczny organizuje wycieczki do Kariandusi, gdzie młodzież może poznać stanowiska pracy archeologów,
wydobyte na światło dzienne narzędzia i fragmenty szkieletów oraz krajobraz
kulturowy dający wyobrażenie środowiska życia praprzodka człowieka. Autokar po drodze zatrzymuje się na górze Longolot, skąd można podziwiać widoki
rozciągające się na Rów Afrykański, a w dalszej podróży zwiedzający poznają
bogatą roślinność porastającą zbocza górskie.
Po przybyciu do muzeum w Kariandusi grupa jest oprowadzana przez pracownika muzeum po stanowiskach archeologicznych, gdzie objaśnia on historię
znalezionych artefaktów. Zwiedzający i przewodnik zbierają się potem na krótkie
podsumowanie i dyskusję na temat datowania znalezisk, sposobów ich konserwacji oraz możliwości uatrakcyjnienia zwiedzanego miejsca dla turystów. Następnie
odbywają się warsztaty, w czasie których uczestnicy sami wytwarzają narzędzia
kamienne i uczą się nimi posługiwać. Eksperymentalna archeologia została tam
posunięta dosyć daleko, ponieważ w ramach odtwarzania życia praczłowieka
uczestnicy wykonanymi przez siebie narzędziami zabijają kozę, oprawiają ją ze
skóry i ćwiartują tuszę. Następnie w okolicy stanowiska, na którym odnaleziono
prehistoryczne ślady spożywania zwierząt, koza jest pieczona i konsumowana
w czasie lunchu. Ma to nawiązywać do sceny dzielenia się człekokształtnych jedzeniem przez nich przygotowanym11.
W Kenii na bardziej znanych, bogatych w dowody życia na danym obszarze
człekokształtnych, stanowiskach i obszarach, które zamieszkiwali, wybudowano
muzea oraz chatki turystyczne. Dla przyjeżdżających tworzy się programy łączone, np. jak w przypadku Kariandusi – podziwianie wodnego ptactwa, wycieczki
widokowe, pikniki i inne atrakcje.

Tanzania
W Tanzanii prowadzi się obszerną i kompletną dokumentację o człekokształtnych zasiedlających kiedyś, począwszy od 4 mln lat temu, różne rejony kraju.
Obszar Ngorongoro na równinach Serengeti obejmuje jedno z najbardziej znanych miejsc paleoantropologii na świecie. Geologiczny depozyt zawiera obfite
świadectwa dawnych środowisk; około 65 okazów kości australopiteka i Homo
erectus, narzędzia wczesnej, środkowej i późnej epoki kamienia oraz kości wielu
gatunków zwierząt. Olduvai Gorge, miejsce obecności człekokształtnych na obszarze Ngorongoro, zostało odkryte w 1911 roku przez niemieckiego entomologa
Wilhelma Kattwinkela, który wpadł do jeziora, polując na motyle. Od tamtej pory
kolejne pokolenia archeologów kopią tam bez przerwy, odkryli już siedem pokładów kości praczłowieka, zwierząt oraz narzędzi. W Olduvai Gorge wybudowano
11

http://www.prehistoryclubkenya.org (21.06.2011).
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muzeum, w którym eksponaty wystawiono w dekoracjach dających wyobrażenie środowiska prehistorycznych czasów. W jednej z sal eksponuje się odciśnięte
w lawie ślady stóp australopiteka, przeniesione tam ze stanowiska archeologicznego wraz z warstwą powulkanicznej lawy.
W odległości 36 km od Gorge znajduje się Laetoli, będące prawdziwym cudem paleoantropologii. Odkryto tam szczątki Australopithecus afarensis oraz
pozostałości 13 człekokształtnych z młodszych okresów prehistorycznych. Najbardziej znane są jednak ślady stóp odciśnięte w lawie wulkanicznej, której wiek
ocenia się na 3,5 mln lat. Oprócz odcisków stóp człekokształtnych znaleziono
również odciski wielu zwierząt, m.in.: hien, pawianów, żyraf, nosorożców, zajęcy,
gazeli, antylop, bawołów12. Ślady stóp zabezpieczono przez umocnienie podłoża
warstwą piasku i plastikowej izolacji, nie zbudowano tam jednak muzeum mogącego lepiej chronić i informować o znalezisku. Z czasem oddziaływanie klimatu
spowodowało pęknięcia, zastosowano więc kolejne zabezpieczenia z użyciem
ochronnych warstw geotekstylnych, co z kolei stawia pod znakiem zapytania oryginalność znaleziska i jego przydatność do dalszych badań antropologicznych.
Gorge i Laetoli mogłyby razem stanowić jeden kompleks paleoarcheologiczny,
gdyby ułatwiono dostęp do drugiego znaleziska. Brakuje między nimi komunikacji. Laetola nie jest dostępna bez przewodnika, indywidualny turysta nie ma
możliwości wynajęcia samochodu, by się tam dostać.
Kilka innych stanowisk ze szczątkami australopiteków odkryto w Ismili, jednakże miejsc tych nie zabezpieczono, są one narażone na oddziaływanie klimatu
oraz „entuzjastów badaczy”, którzy próbują wykopać coś na własną rękę, by zdobyć „pamiątkę” z pobytu w tym miejscu. Na uwagę zasługuje jeszcze Engaruka,
gdzie odkryto kompleks obejmujący 25 km2 stanowisk świadczących o przebywaniu tam człekopodobnych z późnej epoki kamiennej – rolnictwa i osadnictwa.
Stosowano w owym czasie system irygacji, co potwierdzają pozostałości tarasów
z kamiennymi rowami irygacyjnymi oraz kamiennymi kręgami. Turyści przyjeżdżają nad jezioro Natron, gdzie podziwiają flamingi, piękne wodospady oraz
samo jezioro. Podążając stamtąd na fotosafari, omijają Engarukę, nie mając wiedzy o tym, co się tam znajduje; operatorzy nie znają potencjału tego miejsca, nie
potrafią też w atrakcyjny sposób przedstawić znajdujących się tam atrakcji, jeśli
nawet przy nich przystaną13.
Tanzania jest przykładem bogactwa tego rodzaju archeologicznych znalezisk,
jednakże brakuje chętnych, by uczynić z walorów przeszłości atrakcyjny i dostępny produkt dla turystyki kulturowej. Udostępnienie światu tego dziedzictwa
mogłoby zapewnić krajowi trwałe korzyści, przyczynić się do jego popularyzacji,
a także wnieść wkład do globalnej edukacji. Dobre efekty mogłoby przynieść łączenie atrakcji przyrodniczych i kulturalnych na danym terenie, gdzie zwiedzanie
A.Z.P. Mabulla, Strategy for cultural heritage management in Africa: A case study, „African Archeological Review” 2000, nr 4, s. 211–233.
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Tamże, s. 219.
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stanowisk paleoantropologicznych mogłoby być dodatkiem do innych, licznych
atrakcji wycieczkowych.
Afryka boryka się z trudnościami w zakresie utrzymania i zagospodarowania historycznych pozostałości, zapobiegania oddziaływaniom klimatu, erozji,
wandalizmowi, brakiem odpowiedniego chroniącego je prawa, odpowiednio wyszkolonego personelu. Brakuje świadomości potrzeby ochrony wartości kultur
prehistorycznych, wreszcie jedną z poważnych przeszkód w rozwoju turystyki
na tych terenach jest niedostatek oraz niski stan technicznego wyposażenia do
gromadzenia i przekazywania informacji. W punktach informacji i komunikacji
ze światem istniejących poza dużymi miastami telefon i komputer podłączony do
Internetu są luksusem.

Republika Południowej Afryki
Przedłużeniem pasa występowania człekokształtnych na terenie Afryki
Wschodniej jest północno-wschodnia część Republiki Południowej Afryki. Położony 50 km na północny zachód od Johanesburga obszar najbardziej licznych
znalezisk pozostałości praczłowieka nazwano kolebką ludzkości (Cradle of Humankind). W odkrytych stanowiskach znaleziono kości oraz jaskinie, które wydrążył i zamieszkiwał praczłowiek; całość obejmuje przestrzeń 47 tys. ha mieszczącą się głównie w prowincji Gauteng. Najbardziej znaczącym kompleksem na
tym obszarze jest Sterkfontein, gdzie znajduje się wyjątkowo ważna grupa stanowisk paleoantropologicznych, które rzucają światło na najwcześniejszych, żyjących na ziemi przed 3,5 mln lat człekokształtnych. W jaskiniach nagromadziły
się warstwy kości i narzędzi dokumentujące długą ciągłość przebywania na tym
terenie praprzodków współczesnego człowieka: od australopiteka, poprzez Homo
erectus, do ich młodszych form.
Afryka Południowa również ma swojego idola – chociaż znany jest jedynie
z odnalezionej czaszki, robi furorę jako przystojny australopitek w wydaniu africanus. Młody paleoantropolog Robert Broom, współodkrywca tego znaleziska,
nadał mu imię Mrs. Ples – od pierwszych liter nazwy oznaczonej przez badaczy
Plesianthropus transvaalensis. Nie udało się jednoznacznie określić płci znalezionego osobnika, chociaż wygląd czaszki sugeruje, że mógł to być mężczyzna.
Trudno oczekiwać, by do współczesnych czasów przetrwał kompletny szkielet lub
czaszka z tak odległej prehistorii. Jeśli się coś takiego zdarzy, graniczy to z paleoantropologicznym cudem, a znaleziska takie cieszą się ogromną popularnością.
Pani lub Pan Ples jest jednym z wielu reprezentantów tego gatunku ocalonego
od zapomnienia. Groty Sterkfontein oraz wiele innych stanowisk objawiły bogactwo artefaktów – kości praczłowieka i zwierząt, licznych narzędzi z różnych
epok, które służą nauce w konstruowaniu obrazów dalekiej przeszłości, lecz także
wnoszą wiele do światowego dziedzictwa kulturowego, ukazując, jak potwierdziły badania, najwcześniej powstałe na ziemi siedziby człekokształtnych. Wielu
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antropologów żywi przekonanie, że to z Afryki, kolebki ludzkości, praczłowiek
migrował, zasiedlając inne kontynenty14.
Miejsca wykopalisk są dobrze przygotowane do przyjęcia turystów, stanowiska są zazwyczaj ogrodzone, wybudowano obok muzea, małe hotele oraz inną
turystyczną infrastrukturę, np. punkty widokowe pozwalające podziwiać krajobraz kulturowy środowiska ewoluującego życia przed milionami lat. Na terenach
tych znajdują się tablice i punkty informacyjne, wskazujące, gdzie indywidualny
turysta może wynająć przewodnika. Dostępność jest gwarantowana przez sieć
dobrze utrzymanych dróg.

Podsumowanie
Źródła archeologiczne odnoszące się do czasów prehistorycznych są w Afryce Subtropikalnej niezwykłe bogate. Przede wszystkim istnieją zbiory wytworów ludzkich, szczątków praczłowieka, dokumentacje miejsc, gdzie je odkryto,
a także charakterystyki środowiska, w którym żyli pradawni mieszkańcy tych obszarów. Brakuje opracowań monograficznych, które mogłyby rozjaśnić meandry
dociekań różnych zespołów badawczych prezentujących często sprzeczne ze sobą
rezultaty oceny materiałów źródłowych15. Z jednej strony trudno się temu dziwić,
ponieważ rekonstruowanie bardzo odległej przeszłości wiąże się z zagadnieniem
rodzenia się człowieka, jego wyodrębniania się ze świata istot żywych, co wkracza już w sferę filozofii, religii, duchowości istoty ludzkiej. Z drugiej strony tak
olbrzymi materiał wymaga nakładów sił i środków, same eksponaty zaś muszą
zaistnieć w odpowiednio przygotowanej przestrzeni fizycznej, zdobyć miejsce
w entourage’u kulturowym współczesnego człowieka. Ekspozycje muzealne skupiają się na prezentacji i krótkim opisie fizycznych parametrów człekokształtnych: kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych, wielkości czaszki, wyglądzie uzębienia. Na podstawie tego animuje się wygląd i zestawia kilka plansz pokazujących ewolucję gatunku ludzkiego od pierwszych znanych istot człekokształtnych
do współczesnego człowieka.
Obecnie odchodzi się już od tak ubogiej prezentacji ewolucji gatunku ludzkiego. Jak pokazały niektóre przykłady, na potrzeby turystyki edukacyjnej i kulturowej, mającej na widoku bardziej wyrobionego turystę, życie praprzodków ludzkości ukazuje się w bardziej złożonym kontekście – w krajobrazie kulturowym,
w naturalnym środowisku ich przebywania, poprzez pokazy produkcji prehistorycznych narzędzi i sposobów ich używania, objaśnianie organizacji rodzinnej
i społecznej, a także – na ile to możliwe – ich duchowości wyrażanej w wierzeniach religijnych, mitach i etosie postępowania.
14
B. Ackermann, The earliest human ancestors: New finds, new interpretations, „Science in Africa”
2011, nr 1, http://www.scienceinafrica.co.za (25.03.2011).

W. Chmielewski, Zarys pradziejów Afryki. Ludy myśliwsko-zbierackie, pasterskie i rolnicze przed wprowadzeniem metali, [w:] Historia Afryki do początku XIX wieku, red. M. Tymowski, Wrocław 1996, s. 67.
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Afryka Subtropikalna posiada największe na świecie i często unikalne zasoby
paleoantropologiczne dające temu kontynentowi prawo używania miana „kolebka
ludzkości”, istnieje zatem konieczność ich skatalogowania i odpowiedniego przygotowania w celu udostępnienia ich całemu światu. Same państwa afrykańskie
podejmują pewne kroki, tworząc strategie rozwoju turystyki kulturowej. Wymaga
to środków, przede wszystkim odpowiedniej infrastruktury – dróg, telefonów,
miejsc noclegowych, zabezpieczenia miejsc ważnych historycznie i zapewnienia
dostępu do informacji. Wzmocnienie atrakcyjności tego typu obiektów może się
odbywać przez stworzenie ciekawej narracji o obiektach, włączenie ich do pakietów turystycznych, przynajmniej wtedy, gdy znajdują się na trasie przejazdu do
znanych parków narodowych, miejsc atrakcyjnych widokowo itp.
Jeśli już w kampanii promocyjnej jakiegoś miejsca ukazuje się jego piękno, liczne możliwości atrakcyjnego tam pobytu, to cóż szkodzi dołączyć chociaż
jedno zdanie zachęcające do odwiedzenia siedziby praprzodków współczesnego
człowieka. Trudno dopatrzyć się na stronach internetowych biur turystycznych
informacji o tego rodzaju atrakcjach. Ich promocję można zawrzeć w jednym
zdaniu: Afryka Subtropikalna to parki narodowe i wycieczki na safari lub słoneczne wybrzeża i kąpiele, czasem proponuje się pobyt w tradycyjnej wiosce.
Natomiast w Internecie można znaleźć dosyć obfite informacje, jeśli chce się
czegoś dowiedzieć o danym miejscu. Pasjonaci prehistorii i podróżnicy, studenci
i badacze pradziejów zamieszczają informacje oraz materiały ilustracyjne, które
dają wyobrażenie o wielkości i znaczeniu tamtejszych znalezisk.
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Abstract
Prehistoric heritage in Sub-Saharan Africa as a tourist potential
The author investigates prehistoric heritage in Sub-Saharan Africa as a tourist
potential. She characterizes the great findings of paleo-anthropology teams mainly
in West Africa territory. Firstly she analyses the natural conditions of living of hominids in a Great Rift Valley and presents short periodical classifications of early
human life. A case studies, giving examples of a richness of remains fossils, tools
and caves where hominids lived through long periods of time, were taken from
Ethiopia, Kenya, Tanzania and Republic of South Africa. Africa having potential
of Cradle of Humankind is not enough prepared to fulfill function of organizer of
cultural and educational tourism in this areas. Prevention of artifacts, infrastructure, marketing and promotion needs financial means and educational actions. As
it is classified the global human heritage, the cost and efforts should be shared
among the societies and states around the world.
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Dziedzictwo cywilizacji Majów
i jego znaczenie dla turystyki Meksyku
Wstęp
Dziedzictwo cywilizacji Majów jest niezwykle ważnym elementem dorobku kulturowego Ameryki prekolumbijskiej. Dzisiejsi badacze zgadzają się, że
cywilizacja Majów była jedną z najbardziej zaawansowanych i złożonych cywilizacji Nowego Świata, a jej dziedzictwo jest świadectwem niezwykłych zdolności twórczych dawnych społeczeństw. Do dziś zachowało się wiele zabytków
związanych z dawną kulturą Majów, dzięki którym możemy w dużym stopniu
próbować rekonstruować minione czasy, w których Majowie osiągnęli apogeum
swojego rozwoju. Jednakże zabytki te są ważne nie tylko dla wąskich grup badaczy zajmujących się ich analizą i opracowywaniem, są one również niezwykle
istotne dla dzisiejszego społeczeństwa.
Dziedzictwo cywilizacji Majów jest wyraźnie obecne w południowo-wschodniej części Meksyku. Do dziś istnieją tam i są udostępnione do zwiedzania pozostałości miast wzniesionych przez dawnych Majów, a w lokalnych i regionalnych
muzeach możemy obejrzeć przykłady sztuki ruchomej stworzone przez prekolumbijskich artystów.
W niniejszej pracy wyszczególniono elementy dziedzictwa cywilizacji Majów, zawarto opis tych elementów, które wydają się najistotniejsze w turystyce, i analizę ich znaczenia dla turystyki realizowanej na terenie Meksyku. Opis
dziedzictwa i analiza jego znaczenia dla turystyki zostały przygotowane z punktu widzenia kulturoznawcy cywilizacji starożytnych świata, przy wykorzystaniu
i konfrontacji danych pochodzących z wyników badań z dziedzin, takich jak: archeologia, architektura, historia sztuki, geografia, jak również przy wykorzystaniu obserwacji, wyników badań i danych zebranych przez autora.

Położenie ziem Majów i warunki naturalne
Cywilizacja Majów rozwijała się na terenie dzisiejszej Gwatemali, Belize,
zachodnich części Hondurasu i Salwadoru oraz w południowo-wschodniej części
Meksyku (stany Jukatan, Quintana Roo, Campeche, zachodnie Tabasco i Chiapas). Obszar ten obejmuje około 324 tys. km2 (dla porównania: powierzchnia
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Polski wynosi 312,7 tys. km²) i w dzisiejszych czasach nadal jest w dużej mierze
zamieszkany przez ludność Majów, która wywodzi się bezpośrednio od prekolumbijskich mieszkańców tych ziem.
Ziemie Majów często są dzielone przez badaczy na trzy główne obszary (Północny, Centralny, Południowy). Obszar Północny położony jest w całości na terenie półwyspu Jukatan. Jest to w przeważającej części obszar płaski i nizinny,
pokryty w dużej mierze rodzajem niskiego buszu. Długa linia wybrzeża Obszaru
Północnego otoczona jest od zachodu wodami Zatoki Meksykańskiej, natomiast
od wschodu – wodami Morza Karaibskiego. Malownicze wybrzeże, wyspy i zatoki sprawiają, że każdego roku tereny półwyspu Jukatan odwiedzane są przez
licznych turystów, którzy specjalnie lub też przy okazji udają się do miast prekolumbijskich, wzniesionych przez dawnych Majów.
Obszar Centralny, także w znacznej części położony na półwyspie Jukatan,
jest również w dużej mierze obszarem nizinnym, jednakże jest bardziej pofałdowany, a w jego południowej części krajobraz stopniowo przechodzi w coraz bardziej górzysty. Obszar ten jest w dużym stopniu porośnięty tropikalną dżunglą.
Obszar Południowy zaś w przeważającej części jest terenem wyżynnym i górzystym, jedynie w rejonie wybrzeża Oceanu Spokojnego występuje stosunkowo
wąski pas nizin.

Periodyzacja
Dzieje kultury Majów dzielone są na trzy główne okresy (preklasyczny, klasyczny i postklasyczny), które dodatkowo dzielą się na szereg podokresów. Na
początku okresu preklasycznego, który datowany jest na lata od około 2000/1800
r. p.n.e. do 250 r. n.e., zaczyna się kształtować kultura Majów i z czasem następuje
jej stopniowa ewolucja. Najpierw aktywność kulturowa miała miejsce szczególnie w rejonie wybrzeża Oceanu Spokojnego (Obszar Południowy), gdzie powstały pierwsze stałe osady, które zamieszkiwała ludność zajmująca się rolnictwem,
zbieractwem i łowiectwem. Najstarsze naczynia ceramiczne znane z tego obszaru
datowane są na mniej więcej 1900 r. p.n.e. Co ciekawe, są one wysokiej jakości
i przypuszcza się, że były używane do specjalnych celów, np. do picia napoju
kakaowego lub piwa kukurydzianego. Naczynia używane do celów kuchennych
były najprawdopodobniej gorszej jakości, co sprawiło, że nie zachowały się do
J. Źrałka, Olmekowie, ich sąsiedzi i spadkobiercy, [w:] J. Olko, J. Źrałka, W krainie czerni i czerwieni kultury prekolumbijskiej Mezoameryki, Warszawa 2008, s. 120, mapa I; Multimedialny atlas świata,
Warszawa 2007.





J. Źrałka, Olmekowie…, s. 120.

J. Olko, J. Źrałka, W krainie czerni i czerwieni kultury prekolumbijskiej Mezoameryki, Warszawa 2008,
s. 15.





Tamże.



R.J. Sharer, L.P. Traxler, The Ancient Maya, Stanford 2006, fig. 1.1.



Tamże, tabl. 2.2.
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naszych czasów. Warto również wspomnieć, że z okresu preklasycznego znane
jest pierwsze na ziemiach Majów boisko do gry w piłkę, datowane na tzw. fazę
Locona (ok. 1700–1550 p.n.e.).
Na początku okresu preklasycznego społeczeństwo Majów było egalitarne,
stopniowo stawało się jednak coraz bardziej zróżnicowane i zhierarchizowane.
Pojawili się wodzowie, którzy zaczęli sprawować władzę nad lokalnymi społecznościami, i zapoczątkowany został rozwój tzw. prostych wodzostw. Proces
przemian społeczno-politycznych doprowadził z czasem (po ok. 1000 r. p.n.e.)
do powstania tzw. złożonych wodzostw, a także warstwy elit.
Pod koniec okresu preklasycznego, w tzw. późnym okresie preklasycznym
(300 p.n.e–250 n.e.), wykształciły się na ziemiach Majów organizmy protopaństwowe, których stolice zaczęły przybierać kształt wielkich ośrodków mieszkalno-ceremonialnych. Pojawili się potężni władcy, którzy potrafili skłonić swoich
poddanych do wznoszenia ogromnych kompleksów architektonicznych w formie
piramid, służących jako podstawy niebosiężnych świątyń10. Szczególnie monumentalne projekty budowlane zostały zrealizowane w mieście El Mirador, położonym na terenie północnej Gwatemali, gdzie jeden z kolosalnych kompleksów
architektonicznych zwany Danta wznosił się na wysokość 70 m, a jego podstawa
pokrywała powierzchnię 90 tys. m2. Ta piramidalna konstrukcja jest najpotężniejszą prekolumbijską budowlą wzniesioną na ziemiach Majów11.
Kolejny okres w dziejach kultury Majów to okres klasyczny datowany na
lata 250–900/1000 n.e. Podczas jego trwania cywilizacja Majów przeżyła swój
największy rozkwit, wspaniale rozwijała się sztuka, architektura, nauka, pismo.
Apogeum swojego rozwoju zanotowały wtedy szczególnie miasta-państwa Majów położone na terenie Obszaru Centralnego, a ich ruiny do dziś stanowią jedną
z głównych tamtejszych atrakcji turystycznych. Mimo tego nie był to okres pokoju. Wojowniczy Majowie nigdy nie stworzyli jednego skonsolidowanego państwa12 i bardzo często poszczególne ośrodki walczyły ze sobą o wpływy, prestiż
i dobra materialne. Wśród najważniejszych miast-państw Majów, które rozwijały
się w okresie klasycznym, trzeba wymienić Calakmul (Meksyk), Tikal (Gwatemala), Palenque (Meksyk) i Copan (Honduras).
Pod koniec okresu klasycznego, w tzw. schyłkowym okresie klasycznym
(ok. 800–1000 n.e.), nastąpił upadek klasycznej cywilizacji Majów, który przede wszystkim dotknął miasta-państwa położone na terenie Obszaru Centralnego.
Jego przyczyn było wiele, a w poszczególnych miastach-państwach przebiegał on
w różny sposób. Wśród podstawowych przyczyn upadku klasycznej cywilizacji


J. Źrałka, Olmekowie…, s. 120–122.



R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 73, 161.
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Tamże, s. 125–139.
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L.V. Foster, Handbook to Life in the Ancient Maya World, New York 2002, s. 217, 234.
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R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 79.
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wymienia się nasilenie konfliktów wojennych, przeludnienie, degradację środowiska naturalnego, decentralizację władzy i zmiany klimatyczne powodujące susze13.
W tym katastrofalnym okresie jedynie nieliczne miasta Majów w Obszarze
Centralnym potrafiły nadal funkcjonować, a ciekawym fenomenem jest ówczesny rozkwit jednego z nich, zwanego Nakum (Gwatemala). O Nakum warto
wspomnieć jeszcze z tego powodu, że od roku 2006 prowadzą tam samodzielne badania wykopaliskowe polscy archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a projektem tym kierują dr Jarosław Źrałka i mgr Wiesław Koszkul14.
Ostatnim okresem rozwoju cywilizacji Majów był okres postklasyczny, który trwał od około 900/1000 r. do 1524 r. W okresie tym, po upadku większości
miast w Obszarze Centralnym, zaczął się bardziej rozwijać Obszar Północny.
Na początku dominowało tam wspaniałe Chichen Itza (Meksyk), które było
ostatnim potężnym miastem Majów. Po jego upadku w Obszarze Północnym
rozwijały się mniejsze miasta, takie jak Mayapan czy Tulum, którego rozwój
trwał aż do pierwszych kontaktów z przybyszami z Europy. W roku 1524 rozpoczął się podbój ziem Majów przez hiszpańskich konkwistadorów, który trwał
do roku 1697, kiedy to upadło ostatnie wolne miasto Majów zwane Tayasal
(Gwatemala)15.

Dziedzictwo cywilizacji Majów i jego znaczenie
dla turystyki Meksyku
W dalszej części niniejszej pracy zostaną poddane analizie zagadnienia związane z dziedzictwem cywilizacji Majów i ich znaczenie dla turystyki Meksyku.
Na początku zostanie omówiona problematyka architektury i miast, następnie
sztuka Majów.

Architektura i miasta Majów
Cywilizacja Majów znana jest w dużej mierze ze wspaniałych zabytków architektury, w tym w szczególności z piramid, świątyń, pałaców i boisk, które
wznoszone były w rozległych miastach. Do wznoszenia tych często monumentalnych konstrukcji używano przede wszystkim wapienia, który jest łatwo dostępny na terenie półwyspu Jukatan. W mniejszym stopniu natomiast używano
piaskowca czy tufu wulkanicznego, a w Obszarze Południowym ze względu na
niedostępność wapienia stosowano także ziemię i glinę. Znany jest także przypadek wznoszenia budowli z wypalanych cegieł (Comacalco, Meksyk), jednakJ. Olko, Majowie, [w:] Wielka historia świata, t. 7, red. M. Szulc, Kraków 2001, s. 247–251; M. Łasisz,
Upadek klasycznej cywilizacji Majów w Obszarze Centralnym. Stan badań nad problemem, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.

13

14

http://www.nakum.pl (20.11.2010).

15

R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 762–763, 776–778.
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że było to zjawisko niezwykle rzadkie. Po wybudowaniu przeważająca część
budowli była pokrywana warstwą stiuku. Dziś większość konstrukcji Majów
przedstawia nam się z zewnątrz jako budowle koloru białego lub szarego. Wiemy jednak, że w czasach prekolumbijskich były one malowane na różne kolory, które nie zachowały się do naszych czasów, przede wszystkim używany
był kolor czerwony16. Aktualne wyniki badań dowodzą, że nad wznoszeniem
i wykończeniem monumentalnych budowli czuwał szereg specjalistów (np. architekci, kapłani, skrybowie, rzeźbiarze), którzy za pomocą pracy prostych robotników budowali je w związku z ruchami ciał niebieskich, ozdabiali rzeźbami
i inskrypcjami hieroglificznymi17.
Najbardziej charakterystycznymi dla Majów budowlami są piramidy. W kulturze tej przybierały one najczęściej postać kilkutarasowych platform, które miały dwie zasadnicze funkcje – stanowiły podstawę budynków ceremonialnych
i oprawę grobowców. Na ich szczycie lokowano świątynie, a czasem mniejsze
piramidki, a w ich wnętrzu lub pod spodem często umieszczano pochówki ważnych osobistości, np. władców. Najwyższe tego typu budowle osiągały na ziemiach Majów 55–70 m wysokości (np. w Calakmul – Meksyk, El Mirador, Tikal
– północna Gwatemala)18. Obok piramid monumentalne rozmiary osiągały także
kompleksy pałacowe, w których mieszkali władcy i członkowie elit. Kompleksy
te mieściły czasem kilkadziesiąt pomieszczeń, a w jednym z najbardziej luksusowych pałaców, wzniesionym w ośrodku Cancuen (Gwatemala), stwierdzono ich
ponad 20019. Pałace służyły zapewne, oprócz celów mieszkalnych, także celom
administracyjnym, związanym z zarządzaniem królestwem. Charakterystyczną
budowlą dla miast Majów były również boiska do rytualnej gry w piłkę, która
była ściśle związana z wierzeniami i mitologią20.
Oprócz piramid, świątyń, pałaców i boisk Majowie budowali również utwardzone, podwyższone drogi, które ułatwiały komunikację w porze deszczowej,
jak również przemieszczanie oddziałów wojskowych21. Drogi mogły mieć ponad
2 m wysokości, a najdłuższa z nich, łącząca ośrodki Coba i Yaxuna (Meksyk),
miała ponad 100 km długości i prawie 10 m szerokości22. Jako ciekawostkę można dodać, że Majowie, mimo obecności dróg, nie używali koła. Nie mieli także
zwierząt pociągowych, więc cały transport lądowy odbywał się tam za pomocą
tragarzy, a morski i rzeczny – przy wykorzystaniu łodzi.
16
J. Źrałka, Kamienne drzewa i sztuczne góry. Kultura Majów w okresie klasycznym, [w:] J. Olko, J. Źrałka, dz. cyt.
17

L.V. Foster, dz. cyt., s. 216.

18

J. Źrałka, Kamienne drzewa…, s. 223.

A.A. Demarest, The Petexbatun Regional Archaeological Project. A Multidisciplinary Study of the
Maya Collapse, Nashville 2006, s. 134.
19

20

J. Olko, Majowie, s. 249, 251; J. Olko, Meksyk przed konkwistą, Warszawa 2010, s. 300–311.

21

J. Źrałka, Kamienne drzewa…, s. 222–223.

22

L.V. Foster, dz. cyt., s. 234.
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Mniej znane są nam domostwa członków niższych warstw społecznych, które
często budowane były w dużej mierze z nietrwałych materiałów (glina, drewno,
liście) i nie zachowały się do naszych czasów23.
Na terenie południowo-wschodniej części Meksyku zlokalizowanych jest
wiele stanowisk archeologicznych, które kiedyś były kwitnącymi miastami Majów, a teraz są niezwykle wartościowymi atrakcjami turystycznymi. Są to ośrodki
zlokalizowane na terenie Obszaru Centralnego, które apogeum swojego rozwoju
przeżyły przede wszystkim w okresie klasycznym (ok. 250–900/1000 n.e.), jak
również ośrodki położone na terenie Obszaru Północnego, które rozwijały się od
okresu preklasycznego do okresu postklasycznego24.

Architektura i miasta Majów – Obszar Centralny
Calakmul
Zaczynając od meksykańskiej części Obszaru Centralnego i chcąc omówić
pokrótce najważniejsze stanowiska archeologiczne tam zlokalizowane, na wstępie należy wspomnieć o mieście Calakmul. Ośrodek ten położony jest w głębi
półwyspu Jukatan, w południowo-wschodniej części stanu Campeche. Calakmul
rozwijało się już w późnym okresie preklasycznym (300 p.n.e.–250 n.e.), ale
apogeum jego rozwoju przypadło na czasy okresu klasycznego, kiedy to stało
się jednym z najpotężniejszych i największych miast Majów25. Aktualne dane
wskazują, że w momencie największego rozkwitu Calakmul mogło być zamieszkane przez 50 tys. mieszkańców i rozpościerała się na obszarze około 70 km2 26.
Największą znaną z tego ośrodka piramidą jest tzw. Budowla 2 wznosząca się na
wysokość około 55 m i mierząca u podstawy 140 x 140 m27. Odkryto tam także
117 stel kamiennych, w większości rzeźbionych, co stanowi wynik rekordowy
wśród miast Majów28.
Calakmul zostało w roku 2002 wpisane na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO29. W dzisiejszej turystyce ziem Majów ośrodek ten stopniowo zyskuje
coraz większe znaczenie, chociaż minusem jest jego położenie w głębi półwyspu
Jukatan, w dużej odległości od innych słynnych miast Majów, od wybrzeża, a także od współczesnych ośrodków wypoczynkowych. Plusem dla miasta jest to, że
leży ono w malowniczym otoczeniu lasu tropikalnego w obrębie Rezerwatu Bios23

R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 97.

24

J. Źrałka, Olmekowie…, s. 141.

G.E. Braswell i in., Defining the Terminal Classic at Calakmul, Campeche, [w:] The Terminal Classic
in the Maya Lowlands: Collapse, Transition, and Transformation, red. A. Demarest, P. Rice, D. Rice
(red.), [b.m.w.] 2004, s. 162–164.

25

26

J. Źrałka, Kamienne drzewa…, s. 235.

27

Tamże.

28

R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 356.

29

http://www.unesco.pl/?id=180 (26.11.2010).
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fery Calakmul i oprócz zwiedzania ruin można w okolicach podziwiać również
unikalne piękno tamtejszej przyrody, jak również wybierać się na zorganizowane
wycieczki piesze i rowerowe30.
Palenque
Również na terenie Obszaru Centralnego, ale w północnej części meksykańskiego stanu Chiapas, położone jest jedno z najsłynniejszych i najpiękniejszych
miast Majów, czyli Palenque. Warto poświęcić mu więcej tekstu, gdyż jest to
niewątpliwie perła wśród dziedzictwa kulturowego Majów i ośrodek o bardzo
dużym znaczeniu dla turystyki ziem Majów.
Wiele budowli tego wspaniałego miasta nadal pokrywa występująca w tym
rejonie tropikalna dżungla, która stara się cały czas pochłonąć dawne ruiny. Otacza ona również struktury oczyszczone i odrestaurowane, co dodaje miastu niezwykłego uroku.
Całość dziejów historycznych Palenque przypadła na okres klasyczny. Założycielem tamtejszej dynastii był władca zwany K’uk’ Balam, który rozpoczął panowanie w 431 r. n.e. Następnie panowało tam jeszcze 17 monarchów31,
w tym dwie kobiety, co jest interesujące, ponieważ na ziemiach Majów zdarzało
się dość rzadko. Druga z władczyń – Pani Sak K’uk’ w roku 615 przekazała
władzę swojemu dwunastoletniemu wówczas synowi, zwanemu K’inich Janaab’ Pakal32. Król ten pod imieniem Pakal Wielki jest dziś jednym z najbardziej
znanych władców Majów. Był on niewątpliwie dobrym władcą, za czasów jego
długiego panowania, którego koniec przypadł na rok 683, miasto rozkwitło.
Jeszcze za życia Pakal Wielki przygotował sobie wspaniały grobowiec, który
został umiejscowiony pod Świątynią Inskrypcji33. Struktura ta należy do najpiękniejszych na ziemiach Majów. Składa się z piramidy posiadającej dziewięć
tarasów (być może symbolizujących dziewięć poziomów świata podziemnego34), służącej za podstawę umieszczonej na szczycie budowli, do której wnętrza prowadzi pięć wejść.

30

http://www.visitmexico.com/wb/Visitmexico/Visi_Campeche (25.11.2010).

31

J. Źrałka, Kamienne drzewa…, tab. 5.

32

R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 456–462.

33

L.V. Foster, dz. cyt., s. 235.

34

Tamże.
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Fot. 1. Świątynia Inskrypcji, Palenque (fot. Marek Łasisz)

Zapewne imię Pakala nie byłoby tak sławne, gdyby nie fakt, że jego grobowiec odkrył meksykański archeolog Alberto Ruz Lhuillier. Badacz ten w roku 1949 znalazł w położonej na szczycie piramidy budowli wejście do tunelu
prowadzącego w głąb konstrukcji. Po czterech sezonach badawczych, w roku
1952, archeolodzy dotarli do grobowca króla Pakala, przed wejściem znajdując
szczątki sześciu osób złożonych w ofierze (dwie z nich posiadały zdeformowane
czaszki, co najprawdopodobniej oznacza, że należały do elit, gdyż ich członkowie
upodobniali je do kolby kukurydzy, rośliny niezwykle dla Majów istotnej). Zmarły władca spoczywał w kolosalnym sarkofagu, a badacze musieli się porządnie
napracować, aby do niego zajrzeć, gdyż sama płyta przykrywająca sarkofag waży
5 t. Król Pakal, który zmarł w roku 683 n.e., wyposażony został w bogate dary
grobowe. Na jego twarzy położono maskę wykonaną z najcenniejszego dla Majów kamienia – jadeitu, której źrenice zrobiono z importowanego szkliwa wulkanicznego – obsydianu. Dłonie władcy przystrojono bransoletami i pierścieniami,
a szyję – naszyjnikami, również wykonanymi z jadeitu35. Odkrycie grobowca
króla Pakala było jednym z największych i najbardziej spektakularnych odkryć
dokonanych na ziemiach Majów. Wtedy pierwszy raz znaleziono pochówek króla
Majów w obrębie piramidy36. Sam Alberto Ruz Lhuillier pozostał pod takim jego
wrażeniem, że kazał się pochować dokładnie przed Świątynią Inskrypcji – w obrębie stanowiska archeologicznego, co samo w sobie stanowi wydarzenie niespotykane (tym bardziej że jego nagrobek podobnie jak budowle prekolumbijskie jest
dziś „zabytkiem” z Palenque).
Po śmierci Pakala Wielkiego na tronie Palenque zasiadł jego syn, K’inich Kan
Balam II, który panował w latach 684–70237. Dzięki jego energicznej działalności
budowlanej dziedzictwo kultury Majów wzbogaciło się o wspaniałe przykłady
architektury. Król ten wzniósł monumentalny kompleks architektoniczny zwany
Grupą Krzyża, na który składają się trzy budowle: Świątynia Słońca, Świątynia
35

A. Ruz Lhuillier, The Mystery of the Mayan Temple, „Saturday Evening Post” 29 sierpnia 1953.

36

L.V. Foster, dz. cyt., s. 235.

37

J. Źrałka, Kamienne drzewa…, tab. 5.
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Liściastego Krzyża i Świątynia Krzyża. W ostatniej z wymienionych umieszczono ciekawą płaskorzeźbę przedstawiającą tzw. Boga L podczas palenia cygara38. Kolejny król na tronie Palenque, K’inich K’an Hoy Chitam, również był
synem Pakala Wielkiego. Nie był to może władca specjalnie potężny, jednakże
udało mu się rozbudować królewski pałac i wznieść w nim czteropoziomową
wieżę, która być może służyła do obserwacji astronomicznych lub jako wieża
strażnicza. Warto także wspomnieć, że tego typu budynek jest ewenementem
w budownictwie Majów39.

Fot. 2. Pałac, Palenque (fot. Marek Łasisz)

Historyczne dzieje Palenque dobiegły końca w roku 799, kiedy to na ceramicznym naczyniu umieszczono ostatnią datowaną informację w piśmie hieroglificznym Majów. Mowa w niej o wstąpieniu na tron władcy o imieniu Janaab’
Pakal III40. Dalsze losy Palenque nie są dokładnie znane i najprawdopodobniej niedługo po roku 799 miasto doświadczyło poważnego kryzysu, mieszkańcy zaczęli
emigrować, a z czasem nastąpił nieodwracalny upadek i władzę w mieście przejęła
wszechobecna dżungla. Być może pewną rolę w upadku Palenque odegrały konflikty wojenne, ale aby bardziej zbliżyć się do wyjaśnienia tej zagadki, niezbędne
są dalsze badania41.
Omawiając Palenque, warto także wspomnieć o tym, że Majowie, którzy
wznieśli ten ośrodek, w sposób bardzo zaawansowany technologicznie poradzili
sobie ze skanalizowaniem przepływających przez niego licznych strumieni. Odkryto tam unikalny system kanałów i podziemnych akweduktów, a badacze przypuszczają, że dawni Majowie posiadali wystarczające umiejętności, aby skonstruować nawet fontannę, używając do tego celu sztucznie wywołanego ciśnie38

M.D. Coe, The Maya, New York 2005, s. 131, 133.

J. Źrałka, Nowy Świat w okresie rozwoju wielkich kultur i cywilizacji, [w:] Wielka historia świata, t. 3,
red. M. Szulc, Kraków 2001, s. 696.
39

40

R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 472.

M. Łasisz, Palenque, miasto-tajemnica, „Wiedza i Życie” listopad 2010, nr 11; M. Łasisz, Upadek
klasycznej cywilizacji Majów…, s. 84, 106, 107, 116–117, 120–121, 132.

41
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nia wody. O nowych wynikach badań nad problematyką zarządzania zasobami
wodnymi w dawnym Palenque mogliśmy niedawno przeczytać w czasopismach
„Science”42 i „Journal of Archaeological Science”43.
P
alenque ma niewątpliwie bardzo duże znaczenie w turystyce ziem Majów należących do Meksyku. Stan ten wynika z wielu powodów. Po pierwsze miasto
to, które zachowało się do naszych czasów w dosyć dobrym stanie (i cały czas
podlega pracom konserwatorskim oraz rekonstrukcyjnym), należy do dziedzictwa kulturowego jednej z najbardziej rozwiniętych kultur Ameryki prekolumbijskiej. Dodatkowo na jego terenie zlokalizowane są wybitne zabytki architektury,
sztuki i pisma hieroglificznego (w formie licznych rzeźbionych inskrypcji). Fakty te zostały uznane przez wpisanie Palenque na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO już w roku 198744. Po drugie Palenque położone jest w bardzo malowniczym rejonie, u stóp wzgórz porośniętych tropikalnym lasem. Można wręcz
powiedzieć, że jest zatopione w dżungli, która je otacza i częściowo pokrywa. To
wszystko pozwala dzisiejszym turystom poczuć się tam bardzo egzotycznie. Po
trzecie do Palenque jest bardzo dobry dojazd, w pobliżu są liczne hotele i współczesne miasteczko Palenque (od którego ruiny wzięły swoją nazwę45), więc pod
względem turystycznym okolica jest przygotowana w stopniu bardzo dobrym46.
Wszystkie te okoliczności i wspaniała historia Palenque sprawiają, że miasto to
jest jednym z najważniejszych punktów programu zorganizowanych wycieczek
i samodzielnych turystów, którzy zwiedzają ziemie Majów.

Architektura i miasta Majów – Obszar Północny
Obszar Północny ziem Majów rozpościera się na terenie stanu Jukatan i północnych części stanów Quintana Roo i Campeche. Obszar ten w całości położony
jest na półwyspie Jukatan. Na jego terenie rozwijało się dziesiątki miast Majów
i nie sposób ich wszystkich dokładnie omówić, nie poświęcając na to osobnego
tomu, więc wydaje się konieczne ograniczenie do kilku spośród najważniejszych.
Warto również napisać, że Obszar Północny ziem Majów jest w całości położony
na terenie Meksyku47.

42

L. Schenkman, Under Pressure, „Science” 14 maja 2010, nr 328.

K.D. French, Ch.J. Duffy, Prehispanic water pressure: A New World first, „Journal of Archaeological
Science” 2010, nr 37, s. 1027–1032.
43

44

http://www.unesco.pl/?id=180 (26.11.2010).

A.H. Gonzales, Historical notes on the discovery of the ruins, the founding of the town, and the origin
and significance of the name Palenque, [w:] Sixth Palenque Round Table, red. M.G. Robertson, Norman
1986, s. 3–5.
45

46

http://www.visitmexico.com/wb/Visitmexico/Visi_Palenque (25.11.2010).

47

J. Źrałka, Nowy Świat…, ryc. 442.
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Uxmal
Miasto Majów Uxmal zlokalizowane jest w zachodniej części stanu Jukatan. Ośrodek ten leży w rejonie pozbawionym rzek, jezior i źródeł wody, panują
tam bardzo wysokie temperatury, a opady są niewielkie. W związku z tym na
myśl nasuwają się dwa pytania: Dlaczego Majowie wybrali takie miejsce na
założenie miasta i jak to się stało, że miasto to tak wspaniale się rozwinęło?
Otóż w rejonie tym występują jedne z najlepszych na półwyspie Jukatan gleb,
co przyciągnęło tam osadników, którzy musieli poradzić sobie jeszcze tylko
z problemem braku wody. Dali sobie jednak radę, budując sztuczne zbiorniki
wodne zwane chultun. Wykuwano je w skale, a mogły pomieścić nawet ponad
30 tys. l wody48. Woda wypełniała je w porze deszczowej, a następnie w porze
suchej Majowie mogli z niej korzystać. Zbiorniki chultun może nie należą do
spektakularnych budowli jak piramidy, jednakże niewątpliwie stanowią ważny
element architektoniczny w budownictwie Majów, który pozwolił im zmienić
krajobraz naturalny i dostosować go do życiowych potrzeb. Mimo wszystko
rozwój Uxmal nie był długotrwały i przypadł jedynie na lata około 800–1000
n.e.49, czyli na sam koniec okresu klasycznego.
Pisząc na temat Uxmal, trzeba wspomnieć o bardzo ciekawym stylu architektonicznym, w którym wznoszono w mieście i w okolicznych ośrodkach
liczne budowle. Styl ten, podobnie jak region, w którym położone jest Uxmal,
zwany jest Puuc. Wznoszone w nim budowle charakteryzują się fasadami zdobionymi w górnej części kamiennymi elementami, które tworzą zarówno wzory
geometryczne, jak i maski bóstw, np. boga deszczu Chaaka z charakterystycznym nosem, który przypomina trąbę słonia. Ciekawym przykładem zastosowania stylu Puuc jest tzw. Pałac Gubernatora. Ta monumentalna budowla (prawie
100 m długości) została wzniesiona w centrum miasta Uxmal. Jej fasadę zdobi
w przybliżeniu 20 tys. kamiennych elementów50. Struktura ta mogła spełniać
funkcje administracyjne oraz pałacowe i prawdopodobnie rezydował tam władca miasta51.

48

J. Źrałka, Kamienne drzewa…

49

R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 534–537.

50

Tamże, s. 536.

51
K. Carmean, N. Dunning, J.K. Kowalski, High Times in the Hill Country: A Perspective from the Terminal Classic Puuc Region, [w:] The Terminal Classic…, s. 431.
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Fot. 3. Pałac Gubernatora (część środkowa), Uxmal (fot. Marek Łasisz)

Kolejnym przykładem oryginalnego budownictwa z Uxmal jest tzw. Piramida
Czarownika, której podstawa i boki są zaokrąglone, co nie zdarzało się często
w budownictwie Majów.
Koniec rozkwitu Uxmal nastąpił najprawdopodobniej nie później niż w roku
950 n.e., w mieście ustała aktywność budowlana i z czasem zostało ono opuszczone przez większość mieszkańców52. Wśród możliwych przyczyn jego upadku
wymienia się przeludnienie, suszę i konflikty wojenne53.

Fot. 4. Piramida Czarownika, Uxmal (fot. Marek Łasisz)

W roku 1996 Uxmal zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO54. Jeśli chodzi o jego walory turystyczne, to będą to przede wszystkim wspaniałe i monumentalne budowle o bardzo oryginalnej architekturze. Dodatkowym
atutem Uxmal jest jego położenie w odległości jedynie 80 km na południe od
Méridy, czyli malowniczej stolicy stanu Jukatan.
52

Tamże, s. 432.

53

J. Źrałka, Kamienne drzewa…

54

http://www.unesco.pl/?id=180 (26.11.2010).
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Chichen Itza
Podążając na północny-wschód od Uxmal, na terenie stanu Jukatan natrafiamy na jedno z najbardziej znanych i spektakularnych miast Majów, które do dziś
budzi zdumienie i zachwyt. Mowa oczywiście o Chichen Itza, czyli o jedynym
mieście Majów, które znalazło się na Liście siedmiu nowych cudów świata55.
Ośrodek ten rozwijał się już w drugiej połowie okresu klasycznego, a apogeum
jego rozwoju przypadło na przełom okresu klasycznego i postklasycznego, czyli
mniej więcej od 800 do 1100 r. n.e.56
Jednym z najciekawszych zabytków architektury z Chichen Itza jest monumentalne boisko do rytualnej gry w piłkę, największe w Mezoameryce57. Jego
ogólne wymiary wynoszą 166 x 68 m58. W obrębie boiska na wysokości około
6 m przymocowane były dwa pierścienie kamienne, przez które być może należało przerzucić kauczukową piłkę, którą grano. Aleja do gry została udekorowana m.in. płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny składania ofiar z ludzi przez
odcinanie im głów, co wskazuje, że monumentalne boisko było również areną
ceremonii, których elementem było składanie w ofierze jeńców wojennych59. Istnieje również prawdopodobieństwo, że odcięte głowy były wystawiane na widok
publiczny na platformie zwanej tzompantli, znajdującej się obok boiska60. Ściany
tej konstrukcji ozdobiono reliefem przedstawiającym setki ludzkich czaszek.

Fot. 5. Wielkie Boisko, Chichen Itza (fot. Marek Łasisz)

Zabytkami z Chichen Itza, na które również należy zwrócić uwagę, są np.
okrągłe obserwatorium astronomiczne zwane El Caracol (hiszp. ślimak) oraz
piękna piramida zwana El Castillo (hiszp. zamek), wznosząca się na wysokość
55

http://www.new7wonders.com (27.11.2010).

J. Olko, Podboje czy kosmopolityzm? Centra władzy u schyłku epoki klasycznej i we wczesnym okresie
postklasycznym, [w:] J. Olko, J. Źrałka, dz. cyt., s. 313–322.
56
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L.V. Foster, dz. cyt., s. 233.

58

R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 565.

59

Tamże.

60

J. Olko, Podboje czy kosmopolityzm…, s. 314.
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24 m61. El Castillo jest obiektem szczególnie ciekawym z powodu niezwykłej
konstrukcji. Otóż Majowie w budowlę tę wpisali kalendarz słoneczny. Cztery
rzędy schodów wiodą na szczyt piramidy, każdy z nich ma 91 stopni, co razem
daje sumę 364, a gdy dodamy platformę na szczycie – 365, czyli liczbę dni
w słonecznym kalendarzu Majów zwanym haab. Co więcej, piramida została
zaprojektowana w ten sposób, że w dniach równonocy jesiennej i wiosennej na
balustradzie schodów odbywa się niezwykła gra światła i cienia – pojawia się
tam zarys przypominający cielsko węża, który łączy się z umieszczoną przy podstawie wyrzeźbioną głową węża. Powstały efekt sprawia, że obserwatorzy widzą
w rezultacie całą postać węża62.

Fot. 6. El Castillo, Chichen Itza (fot. Marek Łasisz)

Jednym z najważniejszych obiektów z Chichen Itza, niezwykle istotnym zarówno dla dawnych Majów, jak i dla dzisiejszej turystyki, jest, co ciekawe, naturalne oczko wodne zwane cenote. Majowie wierzyli, że wrzucając w jego toń
cenne dla nich przedmioty (np. wykonane z jadeitu, złota, miedzi, obsydianu,
muszli), ofiarują je swojemu bogowi deszczu o imieniu Chaak63. Na dnie studni
znaleziono również szczątki około 50 osób, które także zostały złożone w ofierze dla boga deszczu64. Majowie przez setki lat w czasach prekolumbijskich
(nawet po upadku Chichen Itza) pielgrzymowali do świętej dla nich cenote,
aby ofiarować bogu deszczu to, co było dla nich bardzo cenne. W dzisiejszych
czasach, obserwując okolicę cenote, można dojść do wniosku, że „pielgrzymki”
do tego miejsca nadal trwają, gdyż ogromne rzesze turystów każdego roku przemierzają, zapewne czasami podobne do dawnych, trasy, aby odwiedzić świętą
cenote. Podobnie jak inne obiekty w Chichen Itza cenote jest monumentalnych
61

M. Coe, D. Snow, E. Benson, Starożytna Ameryka, przeł. H. Turczyn-Zalewska, Warszawa 1997.

62

B. Tuszyńska, Majowie (Mitologie świata), Warszawa 2007, s. 140–141.

63

R.J. Sharer, L.P. Traxler, dz. cyt., s. 565, fig. 9.42, 9.43; B. Tuszyńska, dz. cyt., s. 142.

64

J. Źrałka, Nowy Świat…, s. 709–710.
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rozmiarów: posiada 60 m średnicy, do tafli wody jest 22 m, a głębokość wody
wynosi do 13,5 m65.
W Chichen Itza około roku 1050 ustała poważna aktywność budowlana,
a około roku 1100 miasto straciło pozycję hegemona w północnej części półwyspu Jukatan. Wśród możliwych przyczyn upadku tego miasta wymienia się m.in.
przeludnienie, degradację środowiska naturalnego, susze i działania wojenne66.
Warto wspomnieć, że Chichen Itza było ostatnim tak potężnym ośrodkiem Majów
i po jego upadku, chociaż dalej rozwijały się mniejsze miasta, żaden inny już mu
nie dorównał.
Chichen Itza posiada ogromne znaczenie dla turystyki ziem Majów. Dzieje
się tak z wielu powodów. Po pierwsze miasto to zachowało się do dzisiaj w bardzo dobrym stanie, zostało także poddane rozległym pracom konserwatorskim
i rekonstrukcyjnym67. Znajdują się tam także monumentalne założenia architektoniczne, takie jak piramida El Castillo, obserwatorium El Caracol, czy też
13 boisk do gry w piłkę, a w tym największe w Mezoameryce zwane Wielkim
Boiskiem68.
Po drugie Chichen Itza położone jest przy bardzo dobrej drodze, która łączy
dwa niezwykle istotne dla dzisiejszej turystyki miasta półwyspu Jukatan: Méridę,
czyli stolicę stanu Jukatan (a przy tym piękne kolonialne miasto), i Cancún, czyli
ogromny, wzniesiony od zera na wybrzeżu Morza Karaibskiego kurort (jeden
z najważniejszych ośrodków turystycznych Meksyku, z ogromną bazą hotelową
i międzynarodowym lotniskiem69.
W roku 2007 Chichen Itza, które od wielu lat nie narzekało na brak turystów,
zyskało jeszcze większy rozgłos dzięki wpisaniu na Listę siedmiu nowych cudów
świata70. Jest to tym bardziej ważne, że to jedyny obiekt z Ameryki Środkowej,
który się znalazł na tej liście. Trzeba także wspomnieć, że od 22 lat Chichen Itza
znajduje się również na Liście światowego dziedzictwa UNESCO71.
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Tulum
Kolejnym miastem Majów, o którym należałoby wspomnieć, omawiając położone na terytorium Meksyku ośrodki tej kultury i ich znaczenie dla turystyki,
jest Tulum zlokalizowane we wschodniej części stanu Quintana Roo. Tulum znane jest dziś w szczególności z malowniczego położenia na wschodnim wybrzeżu
półwyspu Jukatan, nad Morzem Karaibskim. Jeśli chodzi o jego dzieje, to wydaje
się, że zostało założone około roku 1200 n.e., a jego rozwój trwał najprawdopodobniej aż do kontaktów z przybyszami z Europy. Tulum różni się bardzo od
wyżej omówionych miast. Jest dość małe, a najwyższa budowla zwana El Castillo
wznosi się tam na wysokość jedynie 7,5 m. W zasadzie można powiedzieć, że
ośrodek ten przypomina twierdzę – z trzech stron otoczony jest murem, który był
starannie zaplanowany i wykonany, a wznosić się mógł na wysokość nawet około
5 m. Z czwartej strony miasto chroni strome urwisko opadające gwałtownie ku
plaży. Mimo że odnajdujemy tam bardzo ciekawe zabytki architektury, to jednak
widoczne jest, że w czasach jego rozwoju cywilizacja Majów w tym rejonie była
już cieniem dawnej świetności72.

Fot. 7. Tulum, widok na El Castillo (fot. Marek Łasisz)

Dla dzisiejszej turystyki meksykańskiej części ziem Majów ośrodek Tulum
ma bardzo duże znaczenie, mimo że w historii rozwoju cywilizacji Majów nie
odznaczył się w istotny sposób. Jego rozwój trwał dosyć krótko i nastąpił w okresie, kiedy potęga miast Majów była już odległym wspomnieniem. Co więcej,
nie ma w Tulum niebosiężnych piramid, a budynki, które tam wzniesiono, nie
należą do architektonicznych arcydzieł. Skąd więc wynika jego ogromna popularność wśród dzisiejszych turystów i dlaczego Tulum jest nieodzownym punktem
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programu większości wycieczek zwiedzających półwysep Jukatan? Po pierwsze
miasto to zostało poddane zabiegom konserwatorskim i rekonstrukcyjnym, co
sprawiło, że część wzniesionych tam budowli prezentuje się bardzo okazale. Drugim powodem, na pewno ważniejszym, jest fakt, że Tulum jest jednym z najbliżej
położonych od kurortu Cancún miast Majów (tylko 133 km w kierunku południowym, trasa Cancún–Chetumal). Droga łącząca Cancún z Tulum jest bardzo dobra,
a miasto leży tuż przy niej. Trzecim powodem, zapewne najważniejszym, jest
lokalizacja samego Tulum. Ośrodek ten położony jest nad samym brzegiem Morza Karaibskiego, a w jego obrębie znajdują się wspaniałe plaże z możliwością
kąpieli. Cała okolica jest szczególnie piękna, rosną tam palmy, a woda morska
o turkusowym odcieniu jest krystalicznie czysta. Co więcej, w mieście można
spotkać przedstawicieli miejscowej fauny, np. wszędzie obecne legwany, a przy
odrobinie szczęścia można nawet natknąć się na węża boa. Tulum jest więc dla
dzisiejszych turystów ogromną atrakcją, z jednej strony mogą oni zapoznać się
z pozostałościami cywilizacji Majów, z drugiej – zażyć kąpieli w Morzu Karaibskim i delektować się piękną okolicą.

Sztuka Majów
Wydaje się, że chociaż dla dzisiejszej turystyki ziem Majów najważniejsze są
dawne miasta i zabytki architektury, to warto też wspomnieć o wspaniałej i charakterystycznej sztuce, która była obecna w kulturze Majów.
Jeśli omawianie sztuki Majów zaczniemy od malarstwa, to niewątpliwie
jednym z pierwszych stanowisk, na które zwrócimy uwagę, będzie miasto Bonampak, położone we wschodniej części meksykańskiego stanu Chiapas. W roku
1946 operator filmowy Giles Healey, który wędrował po okolicy, kręcąc film
o Majach, dotarł właśnie do Bonampak i w jednej z budowli odkrył wspaniałe
malowidła, pokrywające ściany aż trzech pomieszczeń. Okazało się, że malowidła, które powstały pod koniec VIII w. n.e., przedstawiają różne wydarzenia związane z panowaniem króla Bonampak o imieniu Yajaw Chan Muwaan. Jest tam np.
dynamiczne przedstawienie wielkiej bitwy, widzimy walczących wojowników,
ciała zabitych, lejącą się krew, a po środku samego króla, który trzyma za włosy
pojmanego jeńca, w drugiej ręce dzierżąc włócznię. Inne sceny przedstawione
wewnątrz budowli ukazują ceremonie związane z desygnowaniem królewskiego syna na następcę tronu i świętowaniem zwycięskiej bitwy. Majowie bardzo
wiernie uwiecznili np. muzykantów grających na grzechotkach, tancerzy i damy
dworu uczestniczące w ceremoniach73.
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Fot. 8–9. Fragmenty malowideł z Bonampak,
kopie z Narodowego Muzeum Antropologicznego, Miasto Meksyk (fot. Marek Łasisz)

Słynne malowidła z Bonampak każdego roku przyciągają wielu turystów,
więc, mimo że są dużo mniej monumentalne i może mniej widowiskowe niż
niebotyczne piramidy, to niewątpliwie także mają znaczenie dla turystyki ziem
Majów. Niewątpliwie dobrze się stało, że malowidła te zachowały się do naszych czasów i są udostępnione zwiedzającym, którzy czasami nawet muszą
chwilę poczekać na swoją kolej, ponieważ do pomieszczeń, gdzie się znajdują,
mogą wchodzić jedynie cztery osoby na raz, ze względu na negatywny wpływ,
jaki ma na nie wilgoć wytwarzana przez ludzki organizm74. Mimo wszystko
wydaje się jednak, że Bonampak nie jest obowiązkowym punktem programu
wycieczek zwiedzających ziemie Majów, ponieważ położone jest w dość dużym oddaleniu od wybrzeża, znanych kolonialnych miast i innych słynnych
ośrodków Majów, z wyjątkiem Yaxchilan, również zlokalizowanego na terenie
zachodniego Chiapas. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że Yaxchilan, również jedno z ważnych miast Majów w okresie klasycznym, jest ośrodkiem, do
którego nie można się dostać samochodem czy autobusem. Trzeba tam dopłynąć łodzią z Frontera Corozal, czyli małej miejscowości położonej nad rzeką
Usumacintą75.
Gdy opisujemy sztukę Majów, nie możemy zapomnieć o wspaniałych przykładach twórczości ceramicznej. Ceramika w tej kulturze jest bardzo charakterystyczna i wyraźnie odróżnia się od tego typu działalności artystycznej obecnej
w innych kulturach Ameryki prekolumbijskiej. Szczególnie znane są pięknie
malowane naczynia ozdobione często scenami związanymi z mitologią, jak
również hieroglifami tworzącymi inskrypcje. Ciekawym przykładem twórczości
ceramicznej Majów są też kadzielnice o wymyślnych kształtach i piękne figurki, czasami bardzo wiernie portretujące ludzi czy postacie mitologiczne. Jedne
z najpiękniejszych figurek ceramicznych znanych z kultury Majów znalezione
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zostały na meksykańskiej wyspie Jaina położonej blisko wybrzeża półwyspu
Jukatan, nad Zatoką Meksykańską (północno-zachodni stan Campeche)76.
Rzemieślnicy i artyści Majów mieli również wyniki duże osiągnięcia w sztuce
rzeźbiarstwa. Najbardziej znane są kamienne stele zdobione często wizerunkami
królów i inskrypcjami hieroglificznymi, ale Majowie tworzyli także płaskorzeźby
ozdabiające budynki, które, poza kamiennymi elementami, wykonywane były
również w stiuku. Rzeźbili też w muszli, krzemieniu, obsydianie i jadeicie, czyli
kamieniu dla nich najcenniejszym77.

Podsumowanie
Cywilizacja Majów, która rozwijała się na terenie południowo-wschodniej
części Meksyku przez ponad 1,5 tys. lat, pozostawiła po sobie niezwykłe zabytki,
należące do arcydzieł architektury i sztuki. Ponadto wśród dziedzictwa cywilizacji Majów trzeba wymienić także takie osiągnięcia, jak: stworzenie najbardziej
rozwiniętego w Ameryce prekolumbijskiej pisma hieroglificznego, opracowanie bardzo dokładnego kalendarza, zaawansowany stopień rozwoju matematyki
i obserwacji astronomicznych. Niewątpliwie można stwierdzić, że cywilizacja
Majów była jedną z najbardziej rozwiniętych i złożonych cywilizacji Ameryki
prekolumbijskiej.
Współcześnie osiągnięcia dawnych Majów są szeroko doceniane w świecie
nauki, jednak nie tylko. Dziedzictwo ich cywilizacji jest również niezwykle cenne dla dzisiejszej turystyki Ameryki Środkowej, w dużej mierze realizowanej na
terenie południowo-wschodniej części Meksyku.
Wydaje się, że w przypadku dziedzictwa cywilizacji Majów najcenniejsze dla
przemysłu turystycznego są pozostałości miast, wraz ze wzniesionymi tam budowlami. Mniejsze znaczenie wydają się mieć zabytki malarstwa (które są zresztą
bardzo nieliczne). Również zabytki zaliczane do sztuki ruchomej, takie jak rzeźba i ceramika, raczej nie wpływają w dużym stopniu na przemysł turystyczny.
Jednakże warto tu wspomnieć, że meksykańskie muzea, w których te mniejsze
zabytki są przechowywane, są w dużej mierze bardzo nowoczesne i dobrze zorganizowane. Na przykład Narodowe Muzeum Antropologiczne w mieście Meksyk,
w którym są przechowywane m.in. arcydzieła sztuki Majów, należy do grona
najlepszych instytucji tego typu na świecie. Bardzo wartościowe i nowoczesne
są również mniejsze muzea, które często są zakładane przy stanowiskach archeologicznych, np. piękne muzeum w Palenque z rekonstrukcją sarkofagu Pakala
Wielkiego. Jeśli chodzi natomiast o zabytki hieroglificznego pisma Majów, które
przetrwały głównie w formie rzeźbionych w kamieniu i malowanych na ceramice
inskrypcji, to wydają się raczej nie mieć wpływu na dzisiejszą turystykę.
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Na zakończenie warto więc szerzej poruszyć i podsumować zagadnienie znaczenia dawnych miast Majów dla turystyki Meksyku.
Otóż, jak dziś wiadomo, Majowie nigdy nie stworzyli jednego państwa, na
ich ziemiach nigdy nie istniało nic w rodzaju imperium. Ich cywilizacja zawsze
składała się z wielu miast-państw, które czasami tylko wchodziły w różnego rodzaju nawzajem się zwalczające koalicje. Poszczególne ośrodki i regiony łączyła
jednak wyraźna wspólna kultura, do której wszystkie należały.
Na czele miast-państw stały potężne stolice, w których mieszkali władcy,
członkowie elit, rzemieślnicy i prości obywatele zajmujący się głównie rolnictwem, ale też pracą przy budowie monumentalnych kompleksów architektonicznych. Projektowane przez arystokratów, a wznoszone przez chłopów budynki,
miasta i regionalne stolice Majów bardzo często przetrwały do naszych czasów
w dość dobrym stanie, więc po ich oczyszczeniu i częściowej rekonstrukcji prezentują się dziś niezwykle okazale.
W czasach rozwoju cywilizacji Majów jednymi z najważniejszych takich stolic były opisane wyżej położone na terenie Meksyku Calakmul, Palenque, Uxmal
i Chichen Itza. Możemy także wspomnieć, że te cztery ośrodki łączy ze sobą
jeszcze fakt, że są to do tej pory jedyne meksykańskie miasta Majów wpisane na
Listę światowego dziedzictwa UNESCO78.
Oprócz opisanych szerzej w niniejszej pracy miast Majów na ich ziemiach
rozwijało się także wiele innych, podobnej wielkości lub też mniejszych, ośrodków. Jednakże nie sposób ich nawet wszystkich wymienić, gdyż, jak wskazuje
Lynn Foster79, już w roku 1975 było znanych aż 2500 stanowisk kultury Majów,
w których stwierdzono kamienne konstrukcje.
Opisane wyżej fakty i spostrzeżenia jasno wskazują, że wśród dziedzictwa
cywilizacji Majów to zbudowane przez nich miasta i zawarta w nich architektura posiadają największe znaczenie dla turystyki Meksyku. Trzeba także stwierdzić, że jest to znaczenie niezwykle istotne. Dzieje się tak z kilku podstawowych powodów.
Po pierwsze miasta te są elementem dziedzictwa jednej z najbardziej rozwiniętych kultur Ameryki prekolumbijskiej, której wielkie osiągnięcia również
w innych dziedzinach są bezdyskusyjne. Są również świadectwem wielkich zdolności budowniczych i inżynieryjnych dawnych Majów, przy czym trzeba pamiętać, że swoje miasta i budowle wznosili bez użycia koła, zwierząt pociągowych,
stalowych narzędzi i maszyn. Świadectwem tych zdolności są m.in. monumentalne piramidy, sięgające ponad 20, a czasami nawet ponad 50 m wysokości,
zwieńczone świątyniami, które do dziś budzą podziw i zachwyt i to nie tylko pod
względem rozmiarów, ale też pod względem harmonijnych proporcji i pięknego
wykończenia. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że dziś odrestaurowane budowle
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i miasta wzniesione przez dawnych Majów cieszą się bardzo dużą popularnością
wśród turystów przybywających na teren Meksyku.
Po drugie miasta Majów często leżą w niezwykle atrakcyjnych pod względem środowiska naturalnego i warunków krajobrazowych rejonach. Wśród wyżej
omówionych miast są to przede wszystkim Palenque, Calakmul i Tulum. Położenie w otoczeniu lasu tropikalnego, w rezerwacie biosfery czy nad pięknymi
plażami Morza Karaibskiego niewątpliwie dodaje uroku dawnym miastom i dodatkowo sprzyja rozwojowi realizowanej tam turystyki.
Po trzecie lokalizacja wielu miast Majów jest pod względem turystycznym
bardzo korzystna, do wielu z nich jest dziś bardzo dobry dojazd, często leżą one
niedaleko malowniczego wybrzeża i współczesnych miast, a w ich pobliżu powstały hotele i restauracje. Również założenie i rozwój ogromnego kurortu Cancún na półwyspie Jukatan, który jest jednym z największych ośrodków turystycznych Meksyku, nie pozostaje bez znaczenia dla liczby turystów odwiedzających
miasta Majów.
Warto jeszcze napisać, że popularność miast Majów wśród dzisiejszych zwiedzających pomaga też w pewnym stopniu w popularyzacji całokształtu dorobku
kulturowego cywilizacji Majów. Dzięki odrestaurowanym miastom Majów, lokalnym muzeom i przewodnikom współcześni turyści zapoznają się z bogactwem
dziedzictwa kulturowego jednej z najważniejszych kultur Nowego Świata.
Właśnie to, że turystyka realizowana na terenie ziem Majów pozwala nam
w znakomity sposób połączyć edukację z wypoczynkiem, jest niewątpliwie jej
największym plusem.
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Abstract
The heritage of the Maya civilization and its importance
for the Mexican tourism
The author examines the heritage of the ancient Maya civilization and its significance in the modern day Mexican tourism. In order to do this he uses results of
research from such disciplines as archaeology, architecture, art history, geography
and his own experience, studies, observations and information gathered as an
eyewitness of the described places.
The heritage of the Maya culture and civilization is a very important part of
the heritage of the pre-Columbian America. The ancient Maya society created
a sophisticated and distinctive culture and reached outstanding achievements in
art, architecture, hieroglyphic writing, mathematics, calendar calculation and astronomy. In the south-eastern part of the modern day Mexico there are still visible remains of the pre-Columbian Maya cities in which there are examples of
engineering skills of ancient builders in the form of pyramids, palaces, temples,
ball courts and other constructions like artificial water storage facilities and roads.
Today some of the Mexican ancient Maya cities are world famous and they attract
public attention. Sites like Calakmul, Palenque, Uxmal and Chichen Itza were
placed on the UNESCO World Heritage List. Chichen Itza is also the only Middle
American site which was elected as one of the New Seven Wonders of the World.
Based on the gathered evidence author thinks that the cities built by the ancient
Maya are that part of the ancient Maya heritage which is most important in the
modern day Mexican tourism.
e-mail: m.lasisz@op.pl
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Kultura, religia i obrzędy ludności
Indonezji jako atrakcje turystyczne
Wstęp
Indonezja należy do tych państw świata, które mogą oferować turystom
różnorodne atrakcje. Są one oparte zarówno na walorach przyrodniczych, jak
i antropogenicznych. Wyjątkowe położenie geograficzne sprawia, że jest to kraj
różnorodny pod względem etnicznym i kulturowym. Indonezja jest największym
archipelagiem na świecie, położona jest na ponad 17,5 tys. Wysp, z których tylko
jedna trzecia jest zamieszkała. Stanowi naturalny pomost pomiędzy Azją a Australią. Rozciągłość południkowa wynosi 1900 km, długość mierzona ze wschodu
na zachód wynosi aż 5100 km. Powierzchnia całego archipelagu wynosi 1,9 mln
km². Indonezję tworzy pięć głównych wysp, są to: Sumatra, Jawa, Borneo (Kalimantan), Sulawesi (Celebes) i Papua (dawny Irian Zachodni), stanowiąca część
Nowej Gwinei. Pozostałe najczęściej odwiedzane wyspy przez turystów to: Bali,
Lombok, Komodo, Rinca, Flores, Sumbawa i Sumba. Do Indonezji należy również zachodnia część wyspy Timor. Nazwa kraju wywodzi się od dwóch greckich
słów: indos – indyjski i nesos – wyspa. W przybliżeniu 50% obszaru kraju stanowią góry, wyżyny i płaskowyże, najwyższym szczytem jest Jaya o wysokości
5030 m n.p.m., leżąca na Nowej Gwinei. Indonezja składa się z 33 prowincji,
z których trzy: Aceh, Dżakarta i Jogyakarta są okręgami specjalnymi. Każda
z prowincji podzielona jest na dystrykty. Uwarunkowania historyczne, kolonizacja od czasów epoki wielkich odkryć geograficznych, wpływy religijne różnych wyznań i napływ misjonarzy, z jednej strony, zmieniły oblicze tradycyjnych
środowisk religijnych. Z drugiej jednak strony, pozwoliły zachować wyjątkową
odrębność i unikalność obrzędów, głównie opartych na tradycyjnych wierzeniach
i religii. Stało się tak między innymi dzięki rozczłonkowaniu kraju na wiele wysp,
często trudno dostępnych, położonych w górach, z dala od głównych szlaków
komunikacyjnych, w tym morskich. Są to miejsca słynące ze swojej wyjątkowości i odrębności od wszystkich innych na różnych kontynentach. Dzięki takiej
właśnie unikalności są one tak cenne dla współczesnych turystów, ale również dla
następnych pokoleń. Warto troszczyć się o tę kulturę, aby nie uległa skomercjalizowaniu i zatraceniu w zglobalizowanym i zmakdonaldyzowanym świecie. Do
niniejszego opracowania podczas badań jakościowych prowadzonych w Indone-
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zji zastosowano następujące metody badawcze: badania etnograficzne, wywiad,
analizę materiałów źródłowych oraz obserwację uczestniczącą.

Indonezja – geografia, ludność, religie
Indonezja należy do najciekawszych krajów na świecie, położona jest na tysiącach wysp usianych wulkanami. Jest ich tam ponad 400, z czego około 100 jest
czynnych. Ludność tego wulkanicznego, wyspiarskiego kraju jest bardzo zróżnicowana pod względem etnicznym, kulturowym i językowym. Na archipelagu żyją
głównie dwie wielkie rodziny: przeważająca liczebnie (95%) malajsko-polinezyjska (austronezyjska) i papuaska, na wyspie Nowa Gwinea. Wśród mieszkańców
najwięcej jest Jawajczyków (40,6%), Sundajczyków (15%), Madurów (3,3%),
Minangkabau (2,7%), Bugijczyków (2,4%). Pozostałe większe grupy stanowią
Malajowie, Batakowie, Balijczycy i Aczinowie. Trzeba jednak pamiętać, że różne
źródła naukowe podają nieco rozbieżną w stosunku do zaprezentowanej strukturę
ludnościową. Ogółem kraj zamieszkuje około 300 grup etnicznych, posługujących się ponad 250 językami. Razem z dialektami jest ich około 700. Mimo takiej
różnorodności istnieje bardzo silne poczucie narodowości indonezyjskiej.
Jest to najliczniejszy pod względem liczby ludności muzułmański kraj na
świecie. Na ogólną liczbę 200 mln mieszkańców struktura wyznaniowa przedstawia się następująco. Muzułmanie stanowią 86,1%. Drugą grupą pod względem
liczebności są protestanci – 5,7%, katolicy stanowią 3% (zamieszkują przede
wszystkim wyspę Flores), hinduiści – 1,8% (głównie na wyspie Bali), animiści
–1%, religie chińskie wyznaje 0,5%, a buddyzm – 0,3%. Ciekawym miastem
jest Jayapura na wyspie Nowa Gwinea, gdzie obok siebie znajduje się kilka kościołów. Oprócz katolickiego, w którym pracują ojcowie franciszkanie, jest kilka
innych, mających swoje korzenie w chrześcijaństwie. W tym portowym mieście
Papui jest to istna mieszanka wyznaniowa. Wolność religijną w Indonezji gwarantuje konstytucja, ale rząd oficjalnie uznaje tylko sześć religii. Są to: islam,
katolicyzm, protestantyzm, hinduizm, buddyzm i konfucjanizm.
Kraj posiada bogate, różnorodne walory kulturowe. Na uwagę zasługują liczne obiekty architektoniczne rozsiane w obszarze całego archipelagu. Są to niekiedy obiekty światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Najcenniejsze z nich znajdują się na wyspie Jawa. Świątynie Borobudur i Prambanan to perły architektury
sakralnej, odpowiednio: buddyzmu i hinduizmu.
Ciekawa jest również historia Indonezji. Pomiędzy VIII a XIII wiekiem były
tam cztery silne państwa: Śriwidżaja, Mataram, Kediri i Majapahit. Od XIV
wieku zaczęli przybywać kupcy arabscy, a od początku XVII wieku napływali
Europejczycy. Ten region kolonizowali głównie Holendrzy związani z Holenderską Kompanią Wschodnioindyjską, założoną w 1602 roku. Głównym ośrodkiem stała się Batawia, która obecnie nosi nazwę Dżakarta. Część wysp była pod


Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1997, s. 42–46.
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wpływem innych kolonizatorów, ale z czasem Holendrzy przejęli kontrolę nad
lokalnymi władcami. Wówczas zintensyfikowały się kontakty handlowe z Europą. Duże znaczenie miały w tym czasie Wyspy Korzenne. Kompania Wschodnioindyjska działała do roku 1799, kiedy uległa likwidacji, a jej kolonie zostały
podporządkowane rządowi holenderskiemu. Odtąd nosiły nazwę Holenderskie
Indie Wschodnie. Pod koniec XIX wieku nastąpił gospodarczy rozwój kolonii.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej rozbudzona została świadomość narodowa Indonezyjczyków, którzy zaczęli tworzyć partie polityczne. Od 1942 do
1945 roku archipelag był pod panowaniem Japończyków. Po zakończeniu wojny
i wyzwoleniu od okupantów 17 sierpnia 1945 roku Indonezja zadeklarowała niepodległość i nastąpił wybuch walk przeciw Holendrom. W 1949 roku Holandia
uznała niepodległość Indonezji. W 1961 roku Indonezja przejęła od Holandii zachodnią część wyspy Nowa Gwinea, którą nazwano Irian Zachodni.

Fot. 1. Papuasi z okolic Wameny (fot. Paweł Różycki)

Turystyka
Mozaika kulturowa i religijna, czasami nadzwyczaj odmienna w swym
charakterze, stanowi podstawę atrakcyjności tego wyjątkowego pod każdym
względem kraju. Ważnym elementem odbioru przez turystów tego typu atrakcji
opartych na religii, tradycjach, obrzędach i obyczajach jest nastawienie ludności
miejscowej. Wydawać by się mogło, że w kraju nękanym wieloma problemami
demograficznymi i gospodarczymi może stanowić to problem, jednak przychylność, uśmiech, życzliwość mieszkańców wszystkich wysp są znakomitą zachęta
do ich odwiedzenia. Spotykani Indonezyjczycy w każdym zakątku kraju wyróżniają się serdecznością i przyjaznym nastawieniem do turystów. Nie dotyczy to
tylko pracowników branży turystycznej, ale nawet osób, które nie czerpią korzyści materialnych związanych z rozwojem turystyki. Turysta przybywający do
każdego kraju wymaga, oprócz korzystania z podstawowych atrakcji, miejsca


http://pl.wikipedia.org/wiki/Indonezja (11.03.2011).
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odpowiedniego zakwaterowania i wyżywienia, w restauracjach i barach – również możliwości spożywania napojów alkoholowych. W krajach muzułmańskich
często jest to zjawisko problematyczne, niekiedy napoje te nie są w ogóle dostępne. W Indonezji rozwiązano ten problem, podnosząc drastycznie ceny napojów
alkoholowych. Dla części turystów jest to zjawisko trudne do zaakceptowania,
tym bardziej że już przyzwyczajono się do swego rodzaju makdonaldyzacji na
całym globie.

Architektura i sztuka
Najciekawsze zjawiska kulturowe, religijne i związane z nimi obrzędy występują na wyspach Sulawesi (Celebes) i na Nowej Gwinei, w części indonezyjskiej
nazywanej Papua lub do 2007 roku Irian. Również gęsto zaludnione Jawa i Bali
słyną z tradycji ludowych.
W Indonezji znajdują się również cenne, wyraźnie zaznaczone na turystycznej mapie świata ośrodki zabytkowe z atrakcjami opartymi na obiektach kultu
religijnego. Najcenniejszy jest kompleks świątynny Borobudur, którego budowę
rozpoczęto około 800 roku. Prawie 10 tys. osób pracowało nad wzniesieniem
świątyni i przebudową wzgórza. Właściwie pracowało tam wiele pokoleń. Pierwotne wzgórze zostało przykryte dziełem ociosanych kamieni układanych bez
zaprawy. Buddyjska świątynia ma 123 m długości, wznosi się na pięciu kwadratowych i trzech okrągłych tarasach na wysokość 34 metrów. To wspaniałe dzieło
odkryto ponownie dopiero w XIX wieku. Podczas erupcji pobliskiego wulkanu
Merapi, który również jesienią 2010 roku spowodował zamieszanie w ruchu turystycznych na Jawie, Borobudur został przysypany popiołem wulkanicznym.
Kiedy w 1814 roku został odkryty, odkopany i odrestaurowany, zainteresowanie
nim wzrosło, potem ponownie popadł w ruinę. Dopiero w roku 1970 został całkowicie rozebrany, pieczołowicie odrestaurowany i złożony na nowo. Nieopodal kompleksu buddyjskiego Borobudur znajduje się hinduistyczny zespół ośmiu
świątyń Prambanan. Powstały one na przełomie IX i X wieku. Poświęcone są
bogom Sziwie, Wisznu i Brahmie. Obydwa obiekty wpisano na listę UNESCO.

Obrzędy Toradżów
Oprócz dóbr materialnych indonezyjskiej kultury dla turystów wielką atrakcją są obrzędy i zachowania niektórych plemion i grup etnicznych. Zdecydowanie najciekawszą grupą etniczną są Toradżowie. Zamieszkują oni środkową
część wyspy Sulawesi (Celebes). Według szacunków z końca XX wieku, ich li
1000 cudów świata. Skarby ludzkości na pięciu kontynentach, przeł. M. Gajowa, M. Jatowa, Ożarów
Mazowiecki 2010, s. 261.

U. Schöber, Szlaki marzeń. Najpiękniejsze trasy podróżnicze świata, przeł. M. Lewandowska, Ożarów
Mazowiecki 2008, s. 122.





1000 cudów świata…, s. 261.

Kultura, religia i obrzędy ludności Indonezji jako atrakcje turystyczne

307

czebność wynosiła około 1,5 mln. Posługują się oni językiem austronezyjskim.
W przeszłości ich religia opierała się na wierzeniach animistycznych, obecnie
zaś w większości są protestantami (za sprawą protestanckich misjonarzy, głównie
z Holandii) lub muzułmanami. Nie przeszkadza im to kultywować swoje tradycyjne obrzędy, które są wyjątkowe w skali świata. Kraina Tana Toradża położona
jest w baśniowym krajobrazie, pośród wspaniałych zielonych wzgórz. Pomiędzy
wioskami rozsiane są pola ryżowe. Drogi wijące się serpentynami prowadzą do
położonych na wzniesieniach miejscowości. Tak właśnie w przeszłości lokowano wsie. Dzięki takiemu rozwiązaniu przybywający na szczęście nieliczni turyści mogą rozkoszować się fantastycznymi jak na ten region świata widokami.
Dodatkową atrakcją naturalnego, przyrodniczego krajobrazu są właśnie unikalne
w skali świata walory kulturowe. Wszystko to sprawia, że jest to raj dla najbardziej wybrednych turystów. Tak mało jest już na świecie miejsc, do których trudno dotrzeć i gdzie można odkryć nowe atrakcje. Przez wyspę Sulawesi w ciągu
wieków przetoczyły się różne grupy najeźdźców i kolonizatorów, jednak w odległych dolinach ludność Toradżów żyła według tradycyjnych, pradawnych wzorów. Tak jak w przeszłości górzyste tereny chroniły przed obcymi wojowniczo nastawionymi plemionami, tak również teraz dostępność komunikacyjna jest istotną
barierą ograniczającą ruch turystyczny. Najbliższe większe lotnisko znajduje się
w Makasar, oddalonym o ponad 10 godzin jazdy samochodem po dziurawych,
wąskich, ruchliwych drogach, będących często w przebudowie. W każdym razie
nie pozwala to na rozwój masowej turystyki.
Na początku XX wieku Holendrzy wdarli się do Tana Toradża. Przez dwa lata
Toradżowie stawiali opór najeźdźcom, ale technika zrobiła swoje i miejscowi musieli ulec. W 1913 roku zaczęli napływać misjonarze, którzy przez 100 lat dokonali
dzieła nawrócenia – obecnie aż 80% stanowią chrześcijanie. Władze w Dżakarcie
co prawda zabroniły politeizmu, czyli wyznawania wielu bogów, ale dla Toradżów
i Balijczyków zrobiły wyjątek. Być może chodzi też o to, by zachować oryginalne
na skalę światową tradycje i utrzymać zainteresowanie turystów.
Na czym polega atrakcyjność i wyjątkowość obrzędów ludu Toradża? Otóż
chodzi przede wszystkim o celebrowanie obrzędów pogrzebowych, co jest światowym fenomenem, rzeczą niepowtarzalną. Obrzędy te związane są z pradawnymi wierzeniami. Toradżowie uznają jednego wszechmocnego boga stworzenia,
który nazywa się Puang Matua. Wierzą, że istnieją dobre i złe duchy, cała przyroda zaś, kamienie, skały, rośliny i zwierzęta, a także ludzie zawierają w sobie
energię duszy. Skupia się ona w człowieku, bawole i w rosnącym ryżu. Po śmierci
dusza wyrusza w podróż do krainy Puya, położonej na zachodzie w tajemniczym
kraju, poza ziemią. Toradżowie sami siebie uważają za dzieci gwiazd. Taka jest
ich mitologia, twierdzą, że z plejad, z gwiazd przybyli ich przodkowie i bóg.
Cechą obrzędów pogrzebowych jest składanie krwawych ofiar – chodzi o to,
aby w przyszłym życiu zmarli nie doznali niedostatku. Celem tak wielkich krwawych ofiar jest również przebłaganie bogów, by dusza zmarłego nie błąkała się po

308

Paweł Różycki

świecie, ale zaznała spokoju, by została przyjęta do krainy szczęścia. Wtedy najbliżsi, rodzina będą również odczuwali spokój. Kulminacyjnym punktem obrzędów pogrzebowych, które trwają zwykle tydzień, jest podcięcie tętnic szyjnych
bawołom i przebicie serca świniom. Te dwa gatunki zwierząt składane są w ofierze. Zarówno bawoły domowe, jak i świnie są wyrazem prestiżu mieszkańców
Tana Toradża. Natychmiast po zakończeniu obrzędu krwawej ofiary upoważnione
i przeszkolone osoby rozdzielają mięso dla poszczególnych mieszkańców wsi.
Liczba zabijanych bawołów i świń jest miernikiem pozycji społecznej zmarłego,
którą ma również zachować w przyszłości w krainie Puya. Wszystko musi się
odbywać według ustalonego rytuału i przepisów adat, czyli boskiego przekazu,
który stał się prawem usankcjonowanym przez zwyczaj. W długiej drodze do krainy Puya duszy będą towarzyszyły zwierzęta, co zapewni wstęp do gwiezdnego
królestwa. W innym przypadku, jak wierzą Toradżowie, dusza błąkałaby się po
świecie, zakłócając spokój żywych i naprzykrzając się bliskim. Masowe zabijanie zwierząt czasami prowadzi do ruiny finansowej rodziny. W całym obrzędzie
ważne jest składanie darów rodzinie zmarłego. Branie i dawanie spaja rodzinę, ale
również cały lud Toradżów na przestrzeni wielu pokoleń. Składanie darów, podobnie jak zabijanie w ofierze zwierząt, jest jednym z najważniejszych punktów
ceremonii pogrzebowej. Trumna z ciałem zmarłego wystawiona jest w jednym
z pawilonów na piętrze. Obok niej zasiada najbliższa rodzina, która spotyka się
z krewnymi, gośćmi przybyłymi z różnych okolicznych wsi, a w trakcie ceremonii otrzymuje prezenty i zaprasza do poczęstunku. Tak długo trwająca stypa odbywa się obok trumny ze zmarłym. Rodzina spożywa drobne posiłki, pije kawę
i herbatę. Trzeba podkreślić, że zmarły często na swój pogrzeb czaka nawet kilka
lat. Podczas mojego pobytu u Toradżów zmarły od roku oczekiwał na ceremonię
pogrzebu. Bywa też tak, jak podczas moich badań, że rodzina zaprasza gości
spoza własnego kręgu kulturowego do uczestniczenia w obrzędach i wspólnego
spożywania posiłków. Trzeba podkreślić, że osoby uczestniczące w pogrzebie są
wyjątkowo uroczyście ubrane, zadbane, kobiety przygotowują specjalne fryzury.
Rytualne posiłki są nierozerwalnie związane z każdym świętem ofiarnym. Dopóki nie rozpocznie się uroczystość pogrzebowa zmarłego, nie uważa się go za
zmarłego, ale najwyżej chorego, wynika to z wierzeń dawnej religii. Ciekawe
obrzędy pogrzebowe można zobaczyć również na Bali, gdzie „atrakcją” są procesje pogrzebowe i palenie zwłok, co ma związek z hinduizmem, a na Borneo
interesujące są obrzędy żegnania zmarłych przez Dajaków.



http://monikawitkowska.pl/index.php?option=com_alphacontent&section (15.03.2011).
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Fot. 2. Procesja pogrzebowa Toradżów z darami (fot. Paweł Różycki)

Groby Toradżów znajdują się najczęściej w niszach wykutych w wysokich
skałach. Jest to dla nich najpewniejszy sposób podróży do gwiazd. Jest taka
zasada, że im wyżej w hierarchii społecznej znajdował się zmarły, tym wyżej
wykuwano dla niego grób. Było to niebezpieczne, skały są pionowe i bardzo wysokie. W niektórych ścianach znajdują się setki grobów. W poszczególnych niszach mieszczą się groby przodków zmarłego. Trumny wciągane są na śmiałych
bambusowych konstrukcjach przy wtórze pieśni, aż trumna dotrze do liang, czyli
komory spoczynku doczesnych szczątków. Osobliwością Toradżów są figury
tau tau, ustawiane przed skalnymi grobami. Czasami są to misternie rzeźbione
figury w pozycji siedzącej, niektóre z nich mają nawet kilkaset lat. Ustawiane bywają w skalnych niszach w pobliżu wykutych w skałach grobów. Należy
dodać, że groby małych dzieci Toradżów znajdują się w drzewach. Wyniosłe
drzewa pełnią zatem również funkcję cmentarzysk.
Można też zwrócić uwagę na znaczenie samej ceremonii dla mieszkańców
regionu oraz zdefiniować ich uczestnictwo w tym wydarzeniu. Poniekąd podróże na te religijne ceremonie mogą mieć znamiona pielgrzymki albo podróży
o charakterze religijnym. Tak jest po stronie mieszkańców, dla turystów są to
podróże kulturowe. Spośród tych podróży kulturowych wyróżnić jeszcze można
podróże religijne oraz o wymiarze tanatoturystycznym. Dark tourism staje się
w ostatnim czasie jedną z najmodniejszych form turystyki na świecie, chociaż
nie zawsze uświadomioną. Są to podróże do miejsc związanych ze śmiercią,
tragediami i kataklizmami.
Warto zwrócić uwagę na wyjaśnienie terminów związanych z turystyką religijną. Pierwszym z nich jest pielgrzymowanie, czyli udawanie się do miejsc
świętych z pobudek czysto lub głównie duchowych, religijnych. Drugim terminem jest turystyka religijna polegająca na wyjazdach do miejsc świętych z na

http://www.prokop.com.pl/fragment_kosmiczne.html (15.03.2011).
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stawieniem poznawczym, krajoznawczym, a czasami także duchowym. Stopień
zaangażowania duchowego w każdej z tych dwóch form może być różny, w zależności od stopnia pobożności, motywacji i wielu innych czynników. Trzecią
formą podróży do miejsc świętych jest turystyka, którą można nazwać turystyką
kulturową polegającą na poznawaniu walorów religijnych, gdyż wyjazdy te realizują osoby niemające nastawienia religijnego, a czasami wręcz poznają inne,
obce sobie religie, traktując je jako sferę właśnie kulturową, a nie sferę ducha.
Tak jest w przypadku przyjazdów turystów na wyspę Sulawesi. Taka teoria może
pozostawać nieco w konflikcie z niektórymi sposobami traktowania turystyki
religijnej i pielgrzymkowej, gdyż wielu autorów zalicza zarówno pielgrzymowanie, jak i turystykę religijną do turystyki kulturowej. Wydaje się zatem, że
w szerokim rozumieniu turystyki kulturowej takie jej traktowanie jest uzasadnione, w wąskim zaś – możną ją traktować jako trzeci, obok pielgrzymowania
i turystyki religijnej, obszar związany z migracjami ludzi do miejsc świętych.
Te teoretyczne wyjaśnienia pozwalają również z perspektywy turystyki związanej z religią spojrzeć na obrzędy pogrzebowe Toradżów.
Na uwagę zasługują również domy Toradżów, których dachy wyglądają jak
łodzie, co w wyjątkowy sposób wpisuje się w krajobraz wyspy. Istnieje teoria
mówiąca, że ich kształt nawiązujący do statków związany jest z tym, iż właśnie
nimi dotarli oni na wyspę. Niektórzy badacze twierdzą, że istnieje podobieństwo między domami Toradżów a tymi budowanymi na Borneo, w Mikronezji
i na Nowej Gwinei, dlatego odstąpiono od tej teorii. Częściej pojawiają się poglądy, że kształt dachów nawiązuje do chińskiej kultury Dong Song, z około
500 roku p.n.e. Nawet jeżeli nie wyjaśniono do końca wyjątkowości konstrukcji
tych domów, to i tak są one nietypowe, budzą podziw i zachwyt turystów. Domy
plemienne nazywają się tongkonan. Potężną drewnianą budowlę zdobią bawole rogi, które zawsze pochodzą z uroczystości pogrzebowych. Cechą domów
są również rzeźbienia i ozdobne ornamenty. Wiele elementów ma charakter
sakralny, nawiązujący do tradycji religijnych grupy etnicznej. Warto również
podkreślić, że kobiety Toradżów wyróżniają się urodą pośród innych grup etnicznych Indonezji.

P. Różycki, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red.
K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Poznań 2009, s. 158–159.
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Fot. 3. Domy w krainie Toradżów (fot. Paweł Różycki)

Papuasi z okolic Wameny
Drugą grupą plemienną o wyjątkowych tradycyjnych obrzędach są Papuasi
z plemienia Dani i Lani. Przybywający turyści mogą obserwować ich rytuały wojenne oraz przygotowywanie polowań i wspólnych posiłków. Obserwuje się ich
życie plemienne i rodzinne. Charakterystyczne są ich stroje, a właściwie u mężczyzn tykwy zakładane jako osłony na narządy płciowe. W swych wyjątkowo nietypowych „odzieniach” udają się do bardziej cywilizowanych miejsc w większych
miastach, takich jak lotniska, urzędy, banki i na targ. Najwięcej tego typu „obrazów” można zobaczyć w mieście Wamena, w sercu Papui. Coraz częściej stanowią
tym samym zachętę dla turystów, spragnionych nowości, zrobienia dobrego zdjęcia lub po prostu są formą promocji. Zauważa się, że cywilizacja wdziera się do
tych środowisk coraz bardziej i za kilkanaście, być może kilkadziesiąt lat będą to
tylko miejsca pełniące funkcję czegoś na wzór „parku tematycznego” otoczonego
siecią barów, restauracji i sklepów z pamiątkami. Prawdopodobnie teren ten nie
został jeszcze zamerykanizowany i zmakdonaldyzowany, gdyż dużym zagrożeniem dla miejscowych i turystów jest malaria. Tereny malaryczne jak dotąd skutecznie ograniczają ruch turystyczny w różnych częściach świata. Między innymi
dlatego kultura niektórych plemion pozostaje nietknięta i egzotyczna.

Kultura i tańce wyspy Bali
Oprócz wyspy Celebes i Nowej Gwinei, trzecim miejscem, gdzie turyści
mogą obserwować osobliwe atrakcje turystyczne jest wyspa Bali. Znana chyba
wszystkim ludziom na świecie ze swoich idyllicznych plaż jest synonimem luksusu, wypoczynku, relaksu i wszelkiej turystycznej szczęśliwości. Rzadziej zwraca
się uwagę na bogactwo i dziedzictwo kulturowe wyspy. W interiorze znajdują się
wyjątkowo ciekawe atrakcje kultury i religii hinduistycznej. Tylko najbardziej zainteresowani tego typu walorami turyści wybierają się do położonych na górzystej
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wyspie świątyń. Większość pozostaje w luksusowych kurortach, rozkoszując się
plażą i dobrym jedzeniem. Urozmaiceniem pobytu dla turystów są organizowane
wieczorem tańce balijskie, które najczęściej mają miejsce wieczorem i łączone są
z uroczystymi kolacjami.
Tańce balijskie znane są na całym świecie i pokazywane czasami na zdjęciach w muzeach etnograficznych lub na specjalnych pokazach. Wywodzą się one
z lokalnej tradycji, chociaż z czasem wzbogacone zostały o elementy napływowe
oparte szczególnie na kulturze i religii hinduizmu i buddyzmu. Z biegiem czasu
wiele z tych tańców utraciło swój religijny charakter i ich zadaniem jest przede
wszystkim umilanie czasu turystom odwiedzającym wyspę. Dopatrują się w nich
jedynie walorów kulturowych, jest to dla nich forma sztuki. Zdecydowana większość przedstawień zachowała tradycyjną, klasyczną strukturę, ale wyeliminowano aspekty związane z modlitwą i składaniem ofiar. Zauważa się nawet związki
z polityką, na przykład taniec tari tani, taniec rolników wysławia życie zwykłych
ludzi między innymi po to, by zyskać ich poparcie.

Fot. 4. Tancerki w trakcie pokazu – wyspa Bali (fot. Paweł Różycki)

Teatr tańca odbywa się przy akompaniamencie orkiestry złożonej z instrumentów perkusyjnych, bambusowych fletów, lutni i bębnów. Treść dla turystów
nie ma obecnie wielkiego znaczenia, artyści skupiają się głównie na prezentowaniu skomplikowanych figur. Wyraziste gesty aktorów, rozbudowana forma przedstawienia i niesamowicie kunsztowne, barwne stroje to aspekty, na których skupia
się odbiór widowiska. Poniżej przedstawiam najsłynniejsze tańce balijskie.
W tańcu gambuh niegdyś wszystkie role odgrywali mężczyźni, również ze
względu na atrakcyjność dla turystów przejęły je kobiety. Historie opowiadane tańcem wywodzą się z XII-wiecznych poetyckich opowiadań o zabarwieniu
miłosnym zatytułowanych Malat. Inny taniec to wayang wong. Dla widzów jest
wyjątkowo ciekawy, gdyż aktorzy występują w maskach ludzi, małp i demonów.
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Balijczycy wierzą, że maski obdarzone są magiczną mocą, zresztą jest to charakterystyczne dla wielu plemion na świecie. Nie chodzi jedynie o pewien pokaz,
ale o celebrację przepełnioną wierzeniami religijnymi. Tańce balijskie czerpią
z hinduskiego eposu Ramajana. Taniec ten uważany jest za święty. Opowiada
historię walki dobra ze złem, gdzie miłość, przyjaźń niszczone są przez demony
wprowadzające zło. Bajka ma znaczenie ponadczasowe i wątek ten znakomicie
realizowany jest w tańcu. Sceną kulminacyjną są walki demonów z małpami,
w której Rawana, król demonów, zostaje unicestwiony. Taniec legong uważany
jest za najbardziej kobiecy i najbardziej wytworny. Jest jednym z najatrakcyjniejszych dla turystów. Tancerki odziane są w wytworne złociste stroje, ich ruchy są
bardzo ekspresyjne. Historie jawajsko-balijskich romansów lub hinduskich eposów wyrażane są za pomocą wachlarzy albo charakterystycznego drżenia palców. Nazwa tańca kebyar w dokładnym tłumaczeniu oznacza błyskawicę, oddaje
emocje charakterystyczne dla wieku młodzieńczego. Odgrywany jest on przez
dwie osoby różnej płci. Arja z kolei jest rodzajem opery, soliści śpiewają i tańczą. Ten rodzaj przedstawienia szczególnie upodobali sobie Balijczycy. Taniec
kecak nazywany jest „małpim tańcem”. Mężczyźni siedzą w kręgach na ziemi
i intonują różne pieśni. Wewnątrz kręgów tancerze odgrywają różne role. Bardzo
atrakcyjnym widowiskiem dla balijskich gości jest taniec janger, łączący w sobie
tradycję indonezyjską, malajską i oczywiście balijską. Grupa 20 dziewcząt tańczy
w nakryciach głowy w kształcie wachlarza, druga grupa – 20 mężczyzn tańczy,
wykonując gwałtowne ruchy przypominające sztuki walki. Są jeszcze inne tańce,
które opierają się często na tradycjach nie tylko balijskich, ale też innych indonezyjskich wysp10. Obecnie na Bali niemal każda wieś ma własny zespół taneczny.
W określonych porach dnia występują one w hotelach, podczas posiłków dla turystów czy w miejscach, do których docierają wycieczki autokarowe, a wieczorami tańczą dla siebie lub współmieszkańców. Jest to dla nich rodzaj rozrywki.
W wielu tańcach pojawia się motyw seksualności i zalotów. Widać to również
w tańcach balijskich. Ciekawe są też tańce Dajaków na Borneo. Artystki tańczą przed kawalerami, trzymają w rękach pęki piór dzioborożców i w ten sposób
zachęcają młodzieńców do bliższego kontaktu i poznania się. Podobnie jest na
sąsiadującej z Bali wyspą Lombok, gdzie tancerki przez lekkie uderzenie wachlarzem wybierają sobie partnera do tańca.
Balijczycy bardzo często nawiązują do tradycji i religii hinduizmu. Dla turystów nie ma to zwykle większego znaczenia, upajają się najczęściej żywiołowością, urodą tancerek, wspaniałymi ruchami oraz nadzwyczaj wytwornymi kostiumami. Wszystkie obrzędy, tańce są doskonałym i jedynym w swoim rodzaju
urozmaiceniem najczęściej wypoczynkowego i rozrywkowego pobytu na Bali.

10

http://www.moja-indonezja.pl/artykuly/art_bali_aga.htm (19.03.2011).
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Teatr lalek jawajskich
Cały jawajski teatr wywodzi się z tradycji lalkarskich, a szczególnie wayang
kulit. Był to teatr cieni wywodzący sie ze środkowej części Jawy. Płaskie lalki wycinano z kawałków grubej skóry, tak zwanej jawajki. Nawet w teatrze, w którym
występują aktorzy, bardzo dużo gestów, ruchu scenicznego zapożyczono właśnie
z teatru cieni11. Lalki jawajskie, pokazywane okazjonalnie w teatrach lokalnych,
na specjalnych pokazach stanowią kolejny symbol Indonezji. Na całym świecie
można je oglądać w muzeach etnograficznych jako jedne z najcenniejszych eksponatów. Lalki zrobione są z drewna i ubrane w batikowe tkaniny. Przygotowywane są bardzo pieczołowicie, wszystkie detale są dokładnie rzeźbione i malowane. Noszą one tradycyjną nazwę wayang golek, często nazywane są po prostu
lalkami jawajskimi, gdyż najczęściej kupowane są na Jawie. Stanowią doskonałą pamiątkę lub prezent z pobytu w Indonezji. Widowiska wayang jako teatr
kukiełkowy narodziły się na Jawie około X wieku. Kukły są charakterystyczne
nie tylko dla Jawy, ale również dla Bali i Sumatry. Za pomocą lalek przedstawiano w przeszłości ludności wiejskiej ważne wydarzenia i historie, przekazywano również wartości hinduskie i muzułmańskie. Teatry lalkowe nawiązują
też do kultu przodków. Podczas ceremonii pogrzebowych na północy Sumatry
wśród plemienia Bataków ciekawostką jest naturalnych rozmiarów lalka poruszana za pomocą systemu drążków i sznurków. Tego rodzaju kukły w dawnych
czasach zastępowały żałobników na pogrzebach osób, którym nie towarzyszyli
bliscy. Starano się je przygotować jak najbardziej naturalistycznie, zatem niektóre
w oczach posiadały gąbki, tak by mogły płakać. Obecnie trudno jest doszukiwać
się tego typu atrakcji12.

Muzyka gamelanu
Wyjątkową muzyczną atrakcją Indonezji jest nietypowe brzmienie i rytm
formy muzycznej, która może być bardziej kontemplacyjna, jak to jest na Jawie, lub bardziej dynamiczna, jak to jest na Bali. Słowo „gamelan” pochodzi
od starojawajskiego gamel, co oznacza młotek lub rączkę. Wynika to z tego, że
w zespole dominują instrumenty perkusyjne. Niesamowite i nietypowe, tak różne
brzmienie instrumentów przywodzi na myśl różne skojarzenia. Niektórzy twierdzą, że dźwięk ten przypomina pianie kogutów, inni – kumkanie żab na polach
ryżowych, a jeszcze inni kojarzą go z łuskaniem ryżu w kamiennych lub drewnianych moździerzach. Muzykę gamelanu najczęściej można usłyszeć podczas
spektakli teatralnych i pokazów tańca. Turyści niekiedy nie zwracają szczególnej
uwagi na wyjątkowość instrumentów, gdyż zajęci są podziwianiem kunsztu i uroku tancerek. Najstarsze wzmianki na temat jawajskich instrumentów pochodzą
11

Indonezja, przeł. A. Belczyk i in. (Podróże marzeń, 2), Warszawa 2007, s. 79.

12

http://www.bazaraladyna.pl/wedlug-przedzialu-cenowego/lalka-jawajka (19.03.2011).
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z X wieku. Ich nadzwyczajna wytworność powoduje, że emanują one muzyką
podniosłą, powolną, niemal mistyczną. Zupełnie inaczej się ją odbiera, kiedy słuchacze są skupieni, nierozpraszani wdziękiem tancerek, dlatego dobrze jest jej
słuchać w pałacowych wnętrzach – wtedy ładunek emocji jest większy. Inaczej
brzmią gamelany balijskie – te są bardziej przenikliwe, kapryśne i pełne życia,
zwłaszcza w porównaniu z miarową i spokojną muzyką z Jawy. Na Jawie działają
wielkie orkiestry, które swoje koncerty dają nawet w meczetach, co jest sprzeczne z fundamentalnymi podstawami islamu. Jednak z drugiej strony świadczy
to o uniwersalizmie indonezyjskiej kultury i religii, czerpiącej ze źródeł swych
korzeni i korzeni przodków zamieszkujących te tereny. Taka mozaika kultury,
muzyki i religii znakomicie wpisuje się w odbiór atrakcji przez przybywających
turystów. Również władze starają się kultywować tradycje, organizowane są nawet konkursy muzyczne, by ocalić mniej znane style muzyczne, a równocześnie
po to, by popularyzować i promować ten rodzaj muzyki13.

Obrzędy i obyczaje Indonezyjczyków
Adat, czyli obyczaj, jest cechą wyróżniającą, niemal sercem każdej społeczności i grupy etnicznej. Na postawy ludności ogromny wpływ mają przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje. Dzięki temu Indonezja jest mozaiką postaw, przekonań i obyczajów wyrosłych z kolonialnych wpływów, różnych religii
i tradycyjnych, pradawnych wierzeń. Adat pełni funkcję swego rodzaju spoiwa
społecznego, dzięki wspólnym obyczajom społeczeństwo funkcjonuje względnie bezkonfliktowo, mimo że oficjalnie wyznaje różne religie. Obrzędy, takie jak
w przypadku Toradżów, są właśnie takim spoiwem. Warto podkreślić, że w tych
społeczeństwach wielkim poważaniem cieszą się osoby starsze, które posiadły
dokładną znajomość adat, a poza tym cieszą się szczególną estymą ze względu na
swą wiedzę i doświadczenie. Niektóre obyczaje mają charakter praktyczny, inne
zaś są dosyć dziwne. Te praktyczne pozwalają zachować równowagę w przyrodzie, jest to chociażby zakaz ścinania niektórych drzew lub zabijania zwierząt.
Zwykłe przesądy zabraniają na przykład wstępu do wsi bliźniętom różnej płci.
Ludność obawia się, że to może ściągnąć na wieś nieszczęście.
Bardzo ciekawa jest duchowość mieszkańców niektórych regionów Indonezji. Na Jawie bywa tak, że mimo oficjalnej religii muzułmańskiej, do której
przyznają się rdzenni mieszkańcy, część z nich zupełnie swobodnie wierzy w hinduskich bogów lub bohaterów jawajskich, przedstawianych za pomocą słynnego
teatru lalkowego i lalkowego teatru cieni, nazywanego wayang kulit. Wierzą, że
świat zamieszkują też różnego rodzaju demony, duchy, bóstwa i dżiny (pochodzące z wierzeń arabskich przed islamem). Powszechna jest też wiara w magiczną
moc talizmanów i sztyletu keris, który dziedziczony jest po przodkach. Niekiedy
13

Indonezja, s. 82–85.

316

Paweł Różycki

w czasie kryzysów i kłopotów mieszkańcy zwracają się o radę do miejscowego
„mistyka”, który pełni rolę czegoś w rodzaju wróża.
Duże znaczenie mają tradycyjne uczty (selamatan). Organizowane są w celu
uczczenia specjalnych wydarzeń i okazji, a także uśmierzenia bólu po tragicznych
i niefortunnych wydarzeniach. Wspólne ucztowanie nabiera wymiaru kultowego:
na Jawie składa się dary ofiarne duchom po to, by zaprosić je do wspólnego biesiadowania, na Bali zaś ofiary są zjadane, by zapewnić sobie powodzenie i pomyślność. Tego typu czynności nie stanowią jednak wyrazistej atrakcji dla turystów.
Obrzędy te są stosunkowo mało znane i ograniczają się najczęściej do zbiorowości lokalnej. Jednak dla turystów, których, według typologii Cohena, zalicza
się do najbardziej zaangażowanych w kontakt ze środowiskiem odwiedzanym,
może to być wyjątkowa atrakcja, zasługująca na szczególne zainteresowanie. Salematan (uczty) odprawia się z rożnych okazji, są to narodziny, chrzest, zawarcie
małżeństwa, a nawet rozpoczęcie jakiegoś ważnego przedsięwzięcia. Przy okazji spożywania posiłków pali się kadzidła, recytuje wersety Koranu i wygłasza
prośby. Na wyspie Bali, na której znajduje się mnóstwo świątyń hinduistycznych
(odolan), uroczyście obchodzi się każdą rocznicę ich poświęcenia. Z tej okazji
miejscowi świętują, począwszy od małych dzieci, a skończywszy na sędziwych
Balijczykach. Jest to bardzo oryginalne, barwne i nacechowane jednością święto.
Lokalne rytuały bywają okazjonalną, dodatkową atrakcją dla turystów odwiedzających Bali. Zauważa się, że Balijczykom dobrze wychodzi łączenie pragmatyzmu z religijnością i duchowością.
Duże znaczenie dla wielu ludów Indonezji ma jiwa, czyli inaczej duch lub
dusza. Według ich wierzeń, zamieszkuje ona nie tylko człowieka, ale też zwierzęta i rośliny, a nawet stare niezwykłe przedmioty oraz góry i jeziora, całe regiony i narody. Istotne jest utrzymanie równowagi, gdyż duchy mogą sprowadzać
zarówno dobro, jak i zło. Uważano, że jiwa znajduje się głównie we włosach
i w głowie. Dlatego dawne plemiona Toradżów na Sulawesi, Papuasów z Nowej
Gwinei i Dajaków z Borneo polowały na głowy swych wrogów, chcąc poprawić
swoje jiwa. Elementem obecnych obrzędów zaślubin jest wymiana kosmków
włosów, co świadczy o związkach z tymi wierzeniami. Zwraca się też uwagę,
by obcięte włosy lub paznokcie nie dostały się w ręce wrogiego czarownika lub
nieprzychylnej osoby. Wierzono również, że jiwa znajduje się we krwi, dlatego
wojownicy po zwycięstwie pili krew pokonanych. Również w ofierze składano
zabite zwierzęta, a ich krwią spryskiwano na przykład domy i miejsca, które miały mieć wyjątkową siłę, trwałość i przynosić szczęście14.
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Tradycyjny batik i inne tkaniny indonezyjskie
Turyści często poszukują oryginalnych pamiątek, czasami ci bardziej wyrobieni kupują rzeczy praktyczne, ale charakterystyczne dla danego kraju. W Indonezji takim rarytasem może być piękna, ozdobna tkanina. Kraj ten słynie z produkcji właśnie takich cennych rzemieślniczych wyrobów. Tkaniny są ważnym
elementem miejscowej kultury, można by rzec: jednym z symboli indonezyjskiej
sztuki i rzemiosła. Stanowią czasami wyraz zamożności i statusu społecznego,
a wytworne tkaniny noszone są z namaszczeniem i traktowane czasami jak talizmany. Bardzo ważnym elementem tkanin są motywy zdobnicze, kolory, a także
sama faktura. Odzwierciedlają one status społeczny, stan cywilny, a także wyznawaną religię i związek ze światem duchów. Większość tradycyjnych tkanin
można uznać za dzieła sztuki. Proces przędzenia, tkania, farbowania i haftowania
różnymi włóknami, czasami także zdobienia złotą nicią, wplataniem muszelek,
koralików lub innych ozdób jest przejawem doskonale opanowanego rzemiosła,
które nie zmieniało się przez wieki. Podczas prowadzonych badań, między innymi na wyspie Lombok, obserwowałem w najmniejszych, zakopanych w górach
wioskach, właśnie takie warsztaty, w których powstawały dzieła sztuki. Rzadko
przybywają tam turyści, którzy kupują lokalne wyroby, ale sama obserwacja tego
typu rękodzielniczej działalności jest dużą atrakcją turystyczną. Proces tworzenia
tkanin, a w szczególności barwienia, nacechowany jest niemal intymną atmosferą.
Nie mogą w nim uczestniczyć kobiety chore, miesiączkujące lub będące w ciąży.
Jest to niemal rytuał. Dla nieświadomych takich przygotowań turystów zwykła
tkanina nie ma aż takiej wartości, jaką nadają jej Indonezyjczycy. Tkactwo jest
raczej domeną kobiet, mężczyźni mogą jedynie barwić niektóre nici. Cała ta celebra ma związek z ludzką prokreacją. Tkactwo w całej swej symbolice nawiązuje
do procesu powstawania i narodzin człowieka. Najbardziej znaną indonezyjską
tkaniną jest batik, szczególnie ten pochodzący z wyspy Jawa, który uważny jest
za najdoskonalszy, najznakomitszy na świecie. Technologia przygotowania batiku jest dosyć skomplikowana, turyści dowiadują się zwykle szczegółów podczas
odwiedzania manufaktur i sklepów proponujących tę tkaninę. Często obok zwiedzania kompleksów Borobudur i Prambanan podróżni trafiają do sklepików i batikowych galerii, najczęściej w Jogyakarcie. Farbowane płótno jest pokrywane
woskiem pszczelim w tych miejscach, które mają pozostać niezabarwione. Dzięki
takiemu zabiegowi Jawajczycy mogą uzyskiwać wzory o bardzo drobnych szczegółach. Artyści rozlewają po tkaninie roztopiony wosk z naczynia, które służy jak
pióro, kreśli się nim bowiem bardzo dopracowany rysunek. Czynności te zajmują
wiele godzin, a przy wykorzystaniu naturalnych barwników proces zanurzania
i suszenia trwa bardzo długo, nawet miesiącami. Dlatego wyroby rękodzieła są
czasami nawet dla zamożnych turystów bardzo drogie. Nie mniej jednak, jest to
niepowtarzalna atrakcja i pamiątka z wyspiarskiego kraju. Inną, nieco mniej znaną tkaniną jest ikat, najsłynniejszy pochodzi ze wschodniej części wyspy Sum-
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ba, wyróżnia się żywą kolorystyką oraz drobnymi rysunkami, układającymi się
w rzędy z postaciami ludzi i zwierząt. Już w czasach kolonizacji holenderskiej
był to bardzo cenny towar handlowy. Chyba najcenniejszym wyrobem tkackim,
ale jednocześnie trudno dostępnym dla turystów jest odmiana ikat – geringsing.
Produkowana jest tylko w jednym miejscu w Indonezji, w miejscowości Tenganan na wschodzie Bali. Utkanie niewielkiego kawałka zabiera nawet kilka lat.
Tego typu tkaniny produkowane są jeszcze tylko w dwóch innych miejscach na
świecie – w Japonii i w Indiach. Songket jest brokatową tkaniną produkowaną
na Bali i Palembang. W jedwabną lub bawełnianą tkaninę wplata się złote lub
srebrne nici, co sprawia, że całość wygląda jak haft. Wśród plemion prowincji
Papua na Nowej Gwinei, u Toradżów na Sulawesi i w górach Borneo popularne
są łykowe płótna. Są one również bardzo bogato zdobione. Poza tym, że spełniają
podstawową funkcję jako tkaniny, są uważane za siedzibę duchów15.

Kuchnia i tradycje kulinarne Indonezji
Turyści odwiedzający wyspy mogą się rozkoszować prawdziwą mieszanką
rozmaitych zapachów i smaków oraz wpływów kulturowych. Ciekawostką jest
to, że każdy zakątek, każda wyspa ma swój charakterystyczny rarytas. Potrawą,
która łączy cały archipelag, jest ryż, może być przygotowywany na rożne sposoby. Niektóre legendy podają, że ryż pochodzi właśnie z wyspy Jawa. Smak zależy
oczywiście od upodobań podniebienia i nie zawsze turyści mogą się rozkoszować
lokalnymi potrawami, próbować jednak warto. W całym kraju bardzo popularne
są rożne sery z tofu: tahu, tempe. Często serwowany jest smażony ryż z jajkiem
sadzonym, krewetkowymi chrupkami, warzywami, wołowiną. Również popularny jest nasi kuning – ryż z kurkumą, przyprawą popularną też w Malezji. Jednak
chyba najsmaczniejsze są ryby, których tak dużo pływa w otaczających wyspy
morzach. Wyspa Bali słynie z wieprzowiny, ma to związek z dominującym tam
wyznaniem – hinduizmem. Popularne są: pieczone prosię, pieczona kaczka i siekana skóra wieprzowa z dodatkiem drobno pokrojonych warzyw przygotowywanych na ostro (lawor). Lombok słynie z gotowanego na półtwardo szpinaku
z dodatkiem sosu z chili i prażonych orzeszków ziemnych (plecing kankung). Rarytasem na Sulawesi są dania rybne. Specjałem Toradżów są ryby gotowane na
parze i podawane w bambusowej łodydze. Na Jawie nie można pominąć słodkich
potraw z dodatkiem sosu sojowego z owocu jackfriut (nanka). Są nimi: gotowana
młoda nanka z dodatkiem mleka sojowego i lekko słodzona (gudek). Wschodnia
część Jawy słynie z większej ilości pikantnych przypraw. Podawana jest często jagnięcina i wołowina. Szczególnie popularna jest zupa z wołowiny i kiełków soji
(rawon). Czasami sama oprawa, otoczenie są znaczącą atrakcją, w której turyści
odnajdują dodatkowy smak. Bardzo atrakcyjne są posiłki serwowane podczas kilkudniowych rejsów na statku zawijającym na wyspy Komodo, Rinca, Sumbawa
15
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i Flores. Taka podróż z poznawaniem walorów przyrodniczych, w tym smoków
z Komodo, a także atrakcji kulturowych, w tym kulinarnych, pozostaje niezapomnianym przeżyciem16.

Podsumowanie
Turystów często interesują również lokalne dyscypliny sportowe i formy
rekreacji, które stanowią o obliczu kraju, regionu, są swego rodzaju wizytówką, skojarzeniem nasuwającym się odwiedzającym kraj turystom. W Indonezji,
a szczególnie na odwiedzanej masowo przez turystów wyspie Bali, atrakcją są
walki kogutów. Wyspa Madura słynie z wyścigów byków, a na wyspie Nias najważniejszym sportem jest skakanie przez ścianę o wysokości 1,5 m.
Indonezja jest rajem dla miłośników rękodzieła artystycznego. Jest ono często
poszukiwaną pamiątką. Na każdej wyspie można znaleźć wyszukane atrakcyjne
towary. Najczęściej kupowane są: malarstwo na Bali, tkaniny na Jawie, maski
z plemienia Dajaków na Borneo, ale też inne pamiątki w miejscowościach turystycznych, wyroby ceramiczne na Lombok, a także przedmioty codziennego
użytku, narzędzia rolnicze pamiętające odległe wieki, takie jak chociażby motyki
u Papuasów na Nowej Gwinei. Atrakcyjnymi pamiątkami mogą też być rzeźby
w drewnie lub w kamieniu i metalu, nietypowe są również kosze i ceramika. Furorę robią kolorowe latawce, które można zakupić na lokalnych targach, ale też
na typowych kramach przygotowanych specjalnie dla turystów.
Wszystkie te scharakteryzowane obrzędy i najbardziej typowe kulturowe
zjawiska, wyrosłe z wielowiekowej tradycji tak bardzo zróżnicowanej Indonezji, stanowią o wyjątkowości tego kraju. Podróżni mają utrudniony do niego
dostęp ze względu na rozczłonkowanie Indonezji, położonej na kilkunastu tysiącach wysp.
W opracowaniu skoncentrowano się jedynie na walorach kulturowych, religii
i obrzędach. Jednak Indonezja to też wspaniała, bujna przyroda, z licznymi endemitami, które stanowią o wyjątkowości archipelagu. Szczególną sławę zyskały
warany, tak zwane smoki z Komodo, które są bliskimi kuzynami wymarłych już
dinozaurów. Stanowią populację liczącą ponad 2300 osobników, żyjącą tylko na
czterech wyspach. Najwięcej przedstawicieli tego gatunku żyje właśnie na Komodo i wyspie Rinca.
Wyjątkowość i nietypowość tamtejszych atrakcji, a przy tym wartość, jaką
jest fakt, że walory kulturowe Indonezji są mało znane, może być z jednej strony
szansą na rozwój turystyki, a z drugiej – powodem ich zachowania dla przyszłych
pokoleń. Na pewno w najbliższym czasie nie ulegną one zmakdonaldyzowaniu
i komercjalizacji, która, niestety, doprowadziłaby do unicestwienia tych wyjątkowych walorów, tak nielicznie zachowanych na turystycznej i kulturowej mapie
świata.
16
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Abstract
Culture, religion and rites performed
by Indonesia’s population seen as tourist attractions
Indonesia is one of the most interesting countries all over the world. It offers
various tourist attractions based on its natural and cultural qualities. Thanks to its
unique geographical location, it is an ethnically and culturally diverse country.
Situated on more than 17.5 thousand islands, Indonesia is the largest archipelago
in the world. Historical determinants, colonisation since the epoch of great geographical discoveries, influence of different religions and an inflow of missionaries have altered the face of its traditional religious milieus. However, they have
simultaneously enabled to preserve the exceptional identity and uniqueness of
the rites based particularly on traditional beliefs and religion. This has resulted,
among other factors, from dismemberment of the country into several, often inaccessible islands located in the mountains, far away from the main communications
routes, including the ones leading across the sea. The most unusual rites can be
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observed on the Island of Sulawesi, in Papua, the western part of New Guinea as
well as on the Islands of Bali and Java. These places are famous for their uniqueness among any other islands on various continents. This is the reason why they
are so precious to contemporary tourists and should remain a treasure for future
generations.
e-mail: itrozycki@o2.pl
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Arcydzieła niematerialnego dziedzictwa
kulturowego Chin
Wstęp
Chiny – państwo, którego historia liczy 5000 lat – od dawna intrygowały i ciekawiły świat. Sama nazwa państwa w języku mandaryńskim – Państwo Środka
– pokazuje, jak Chińczycy przez tysiąclecia postrzegali swoją pozycję w świecie i jak w tym czasie byli postrzegani przynajmniej w „swojej” części świata.
I faktycznie przez wieki region ten był kształtowany zgodnie z wolą chińskich
urzędników i cesarza – Syna Nieba. Chińczycy stworzyli cywilizację tak olśniewającą i struktury państwa tak wszechmocne i niezawodne, że doszli do jedynie
słusznego – dla nich – wniosku, iż wszystko, co pochodzi z zewnątrz, jest gorsze i może tylko zepsuć ich wspaniały świat. Cywilizację chińską zalicza się do
najstarszych na świecie, jest także jedyną, która dotrwała do naszych czasów
praktycznie niezmieniona. Z jednej strony ocaliła ona najistotniejsze elementy
swojego dziedzictwa, a z drugiej strony nieprzerwanie się rozwija.
Niniejszy artykuł jest poświęcony fenomenowi kultury chińskiej z perspektywy konwencji UNESCO dotyczącej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Autorzy zestawiają opracowania dotyczące podstaw prawnych i regulacji konwencji z 2003 r. z potencjałem kultury chińskiej wykorzystywanym w dużej mierze także w przemyśle turystycznym. Celem artykułu jest więc zwrócenie
uwagi – badaczy oraz turystów – na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego
(nie tylko materialnego, ale także tego niematerialnego) jako wspólnego dobra
oraz podniesienie rangi tych elementów kultury, obok których być może przechodzimy z obojętnością.

Chiny – potęga cywilizacji
Chińczycy już w czasach starożytnych osiągnęli wysoki stopień rozwoju. Ich
myśl techniczna może się poszczycić wielkimi sukcesami. Liczne wynalazki powstały tam znacznie wcześniej niż w kręgu kultury śródziemnomorskiej, np. papier, ruchoma czcionka i druk, proch strzelniczy, kompas i sejsmograf. Do najcie-
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kawszych wynalazków należy zaliczyć: wodoszczelne komory statków, okulary
przeciwsłoneczne, zegar astronomiczny, skalę muzyczną. W Chinach stworzono
skuteczny system naturalnych metod diagnozowania i leczenia chorób, nawet
tych skomplikowanych. Chiński rozwój technologiczny trwał przez kolejne dynastie aż do XIV w. włącznie.
W kolejnych stuleciach tempo tego rozwoju stało się wolniejsze. Spotkanie z cywilizacją zachodu w XIX w. okazało się dla Chin bolesnym doświadczeniem weryfikującym ich postrzeganie świata i rolę Państwa Środka w nowo
tworzonym układzie sił. Kolejne wojny – zarówno te z wrogiem wewnętrznym,
jak i zewnętrznym – oraz lata reżimu komunistycznego zniszczyły typowo chińskie dążenie do tworzenia innowacyjnych rzeczy ułatwiających życie. Dopiero
ostatnie dwudziestolecie to czas, gdy Chiny odzyskały impet, póki co wolnego
wytwarzania i masowego kopiowania dóbr stworzonych przez innych. Być może
w kolejnych dziesięcioleciach odrodzi się także potrzeba innowacyjności.
Historia uświadamia nam, że Chiny były zawsze jednym z najbardziej zaawansowanych pod względem naukowym i technologicznym krajów na świecie. Ta bliska doskonałości starożytna cywilizacja dała podwaliny kulturze, która
w swym typowo chińskim kształcie przetrwała do dziś – w dużych ośrodkach
miejskich polega to raczej na pielęgnowaniu dawnych tradycji z szacunku dla
kultury przodków i światowej koniunktury, na prowincji z kolei – na ciągłym
kultywowaniu tradycji w codziennym życiu.
Przy takim dorobku cywilizacyjnym dziwić może, że Chiny podpisały Konwencję UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
dopiero w 1985 r. Należy to tłumaczyć głównie uwarunkowaniami politycznymi.
Jak się okazało, Chiny sprawnie wykorzystały ponowne zainteresowanie świata swoją kulturą klasyczną i do końca 2010 r. na Listę światowego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego UNESCO wpisano 38 chińskich obiektów. Gdy
w 2003 r., w trakcie 32. sesji Konferencji Generalnej UNESCO ostatecznie zdecydowano się przyjąć Konwencję o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zdefiniowano pojęcie „niematerialne dziedzictwo kulturowe”, Chiny,
widząc, jakie korzyści przyniosła pierwsza lista, nie zwlekały aż tak długo. Dziś
na listach niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości widnieją 34 obiekty i aktywności pochodzenia chińskiego.

Ochrona niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

Obecnie dziedzictwo niematerialne jest chronione na mocy Konwencji
UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r.
Jednak zarówno do zdefiniowania „dziedzictwa niematerialnego”, jak i powołania systemu jego ochrony UNESCO zabierało się kilkakrotnie. Kiedy powstawała Konwencja o ochronie dziedzictwa kulturowego z 1972 r., rozważano możli-
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wość włączenia w tworzony system także ochrony dziedzictwa niematerialnego.
Potrzebę ochrony wytworów i przejawów tej ludzkiej aktywności początkowo
ograniczano do tzw. folkloru. Jako pierwsza w 1973 r. otwarcie zaczęła zabiegać
o to Boliwia, która na ręce Dyrektora Generalnego UNESCO złożyła propozycję
przyjęcia protokołu uzupełniającego do Powszechnej konwencji o prawie autorskim. Zabiegi te zakończyły się częściowym sukcesem w 1976 r., gdy UNESCO
i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) opublikowały Modelowe prawo autorskie dla krajów rozwijających się, gdzie wymienia się folklor
jako aktywność, nad którą zaleca się rozciągnięcie ochrony.
Kolejnym krokiem była publikacja w 1982 r. – ponownie pod auspicją
UNESCO i WIPO – Modelowych przepisów dla regulacji krajowych w sprawie
ochrony przejawów folkloru przed nielegalną eksploatacją i innymi szkodliwymi działaniami, w których zdefiniowano pojęcie „przejawy folkloru” jako „elementy dziedzictwa materialnego i niematerialnego”, uzasadniając, że obok m.in.
muzyki, pieśni, poezji, baśni obejmuje ono także „przejawy folkloru utrwalone
w obiektach materialnych, takich jak obrazy, rzeźby, mozaiki, biżuteria, plecionki, instrumenty muzyczne, a nawet w formach architektonicznych”. Należy tutaj
podkreślić, że w rozumieniu Modelowych przepisów… ochroną objęto jedynie
artystyczne przejawy folkloru, co w praktyce oznaczało, że w zamierzeniu twórców regulacji chronione powinny być przejawy folkloru, które z punktu widzenia
kultury danej społeczności mają charakter dekoracyjno-uświetniający, nie zaś
nadrzędne idee, dla uczczenia których owe przedmioty czy systemy zachowań
powstały. Co ciekawe, w dokumencie tym zamiennie stosuje się określenia „przejawy folkloru” oraz „tradycyjne przejawy kulturowe”. Nie należy tłumaczyć tego
niekonsekwencją ze strony autorów, tylko ukłonem w stronę części społeczności,
których aktywność dzięki temu zyskała ochronę, a którym określenie „przejawy
folkloru” kojarzy się pejoratywnie.
W 1989 r. UNESCO wprowadziło Rekomendację UNESCO dotyczącą
ochrony kultury tradycyjnej i folkloru. Jak sama nazwa zakładała, był to dokument niemający charakteru wiążącego, dlatego też spotkał się z nikłym zainteresowaniem ze strony państw. Mimo wszystko do czasu wejścia w życie konwencji
z 2003 r. był to najważniejszy i najbardziej kompletny akt międzynarodowy pod

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – World Intellectual Property Organization (WIPO).

Dokument dostępny jest na http://www.wipo.int/tk/en/documents/pdf/1982-folklore-model-provisions.
pdf (20.03.2011).



Z tekstu Modelowych przepisów… za H. Jodełka, Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, [w:] „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 3–4/2005 (t. 32), s. 171.

Jako dekoracyjno-uświetniąjace autorzy rozumieją tutaj obiekty lub systemy zachowań, które powstawały jako zewnętrzna materialna forma podkreślenia znaczenia uroczystości czy obrzędu, np. malunki
na ciele, hafty, dekoracje wnętrz, śpiewy czy tańce.

Jako idee autorzy rozmieją tutaj wszelkie systemy wierzeń i przekonań, które są prowodyrami zachowań czy wytworów materialnych, np. tradycyjne wierzenia dotyczące powstania świata, powstania gatunku ludzkiego czy systemy wierzeń związanych ze śmiercią.
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noszący kwestię ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Definiował
on także pojęcie „kultura tradycyjna i folklor”, które obecnie zostało zamienione
na „niematerialne dziedzictwo kulturowe” przy zachowaniu znaczenia zdefiniowanego w 1989 r.
Kolejnym krokiem do stworzenia pełnej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego było Światowe Forum w sprawie ochrony folkloru zorganizowane w Tajlandii w 1997 r. pod egidą UNESCO i WIPO. Efektem tego spotkania
były prowadzone w kolejnych dwóch latach konsultacje, do udziału w których
zaproszono 83 państwa oraz 21 organizacji rządowych i pozarządowych. Celem
tych konsultacji miało być m.in. zbadanie możliwości zapewnienia międzynarodowej ochrony prawnej przejawom folkloru w formie wiedzy tradycyjnej na
podstawie już istniejących w międzynarodowym prawodawstwie aktów legislacyjnych z zakresu ochrony własności intelektualnej. Wnioski z tych konsultacji
były negatywne.
W 1999 r. UNESCO zorganizowało kolejną konferencję – tym razem w Waszyngtonie – która została poświęcona procesowi implementacji Rekomendacji…
po 10 latach jej funkcjonowania. W trakcie konferencji dokument został poddany
surowej krytyce. Zarzucano mu m.in., że kładzie zbyt silny nacisk na dokumentację dziedzictwa niematerialnego, a niewystarczający na podtrzymywanie wciąż
istniejących zwyczajów czy tradycji.
W 2000 r. powołano do życia nową organizację mającą na celu badanie
i ochronę nie tylko „przejawów folkloru”, ale także tych obszarów dziedzictwa
niematerialnego, które do tej pory nie były jeszcze objęte ochroną – a mianowicie
wiedzy tradycyjnej oraz języka. Powstał więc Międzyrządowy Komitet Własności Intelektualnej oraz Zasobów Genetycznych, Wiedzy Tradycyjnej i Folkloru.
Powołanie nowego komitetu było potrzebne, jako że zakres tematyczny, którego
ochrona prawna została mu przypisana, jest szerszy niż ramy prawa własności
intelektualnej, czyli przekraczałby on kompetencje komitetów WIPO.
W 2003 r. rozpoczęły się prace nad obowiązującą obecnie konwencją. Spośród trzech propozycji jako jej podstawę zdecydowano się potraktować model
konwencji z 1972 r. Stworzono szkielet bazujący na stałych organach i mechanizmach finansowania oparty na nazwie Sekretariatu UNESCO i ewentualnych ciał
doradczych. Ochrona jest prowadzona na dwóch poziomach – narodowym i międzynarodowym. Na poziomie narodowym wskazuje się obiekty, które powinny
zostać objęte ochroną, oraz środki, którymi ta pomoc powinna być im udzielona,

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge
and Folklore (GRTKF).

Naturalnie zgłaszane były obawy, że o ile w przypadku dziedzictwa kulturowego i naturalnego wcześniej istniały już organizacje – ICOMOS czy IUCN – które mogły wspierać i opiniować działania UNESCO w tym zakresie, o tyle w przypadku dziedzictwa niematerialnego takowych nie było. Obawiano się
również, że lista przyczyni się do hierarchizacji aktywności. Zob. J. Blacke [za:] H. Jodełka, Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Stosunki Międzynarodowe – International
Relations” 2005, nr 3–4 (t. 32), s. 175.
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podejmowane są również niezbędne kroki, aby zapewnić ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego na swoim terytorium. Państwo jest także zobligowane do tworzenia tzw. inwentarzy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które
muszą być regularnie aktualizowane, a informacje w nich zawarte – dotyczące
podjętych środków prawnych, administracyjnych i innych określonych przez
konwencję – muszą być przedstawiane w okresowych sprawozdaniach przedkładanych przez państwa Międzynarodowemu Komitetowi ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, który następnie składa sprawozdanie z podsumowaniem przed Zgromadzeniem Ogólnym.
Wzorem konwencji z 1972 r. powołano do życia dwie listy – Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości wymagającego natychmiastowej
ochrony – które na poziomie międzynarodowym mają na celu zapewnić ochronę
wpisanym na nią obiektom i aktywnościom. Dodatkowo okresowo wprowadzane
są narodowe, regionalne lub ponadregionalne programy, projekty i działania na
rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zorganizowany został
także system międzynarodowej współpracy oraz procedury ubiegania się o pomoc międzynarodową, która może zostać przyznana m.in. na ochronę dziedzictwa wpisanego na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości wymagającego natychmiastowej ochrony, przygotowanie inwentarzy czy wspieranie
programów, projektów i działań realizowanych na narodowym, regionalnym lub
ponadregionalnym poziomie, ukierunkowanych na ochronię niematerialnego
dziedzictwa kulturowego10.

Pojęcie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

Wiedząc już, w jaki sposób chronione jest – albo przynajmniej może i powinno być – niematerialne dziedzictwo kulturowe, warto się zastanowić, czym
ono dokładnie jest. W myśl konwencji zawartej na 32. sesji Konferencji Generalnej UNESCO z października 2003 r. jako niematerialne dziedzictwo kulturowe
uznaje się:
(a) ustne tradycje i formy wyrazu, włączając w to język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; (b) sztuki performatywne11; (c) społeczne zwyczaje,

Pierwsza lista została stworzona w 2001 r. jako Lista arcydzieł ustnego i niematerialnego dziedzictwa
ludzkości, która miała być aktualizowana co dwa lata. Po wejściu konwencji w życie Lista arcydzieł stała
się integralną częścią list konwencyjnych.


Lista ta została zainicjowana w czasie konferencji UNESCO w 2009 r. w Abu Dhabi.

10

Rozdz. V, art. 22 konwencji.

Do sztuk performatywnych powszechnie zalicza się: teatr, teatr uliczny, operę, operetkę, musical, balet,
taniec współczesny, inne przedstawienia oparte na muzyce oraz cyrk.

11
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rytuały oraz uroczystości świąteczne; (d) wiedzę o przyrodzie i wszechświecie
oraz związane z nią praktyki; (e) rzemiosło tradycyjne (art. 2. ust. 2).

Takie dziedzictwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, odtwarzane
niezmiennie przez wspólnoty w korelacji z ich środowiskiem, historią i stosunkiem do otaczającej przyrody. Zwykle dla każdej społeczności dziedzictwo niematerialne jest jednako, na równi z materialnym dziedzictwem, źródłem poczucia
tożsamości kulturowo-wspólnotowej oraz ciągłości ich tradycji.
Niematerialna część dziedzictwa kulturowego ma szczególne, często niedoceniane znaczenie dla odbiorców, dlatego też przedstawiamy pełny spis tego, co
składa się na wartości niematerialne, na podstawie kwestionariusza zawartego
w Karcie dziedzictwa kulturowego miejscowości:
• techniki i umiejętności wpływające na powstawanie krajobrazów, budowę
domów, produkcję sprzętów domowych i wytwarzanie produktów lokalnych;
• lokalne dialekty, muzyka, literatura mówiona wywodząca się z tradycji niepiśmiennej, również opowiadania i legendy, w których występują osoby i miejsca
stanowiące część lokalnej historii, a także nazwy miejscowe, odzwierciedlające
historię lub osobliwe cechy miejsc;
• zachowania zbiorowe, takie jak niektóre zwyczaje (procesje, pochody, itp.)
lub święta (kalendarzowe, rolnicze, religijne);
• wydarzenia i miejsca historyczne, jako przykłady wymienia się tu bitwy,
zjazdy, pobyty monarchów, popisy wojskowe, łowy itp., zdarzenia ważne w skali
lokalnej, regionalnej i/lub ogólnokrajowej;
• miejsca związane z wybitnymi postaciami historycznymi – zarówno osobami ważnymi dla regionu czy kraju lub znanymi obcokrajowcami, jak i osobami, które nie odegrały większej roli w danej społeczności, a jedynie przebywały
w danym miejscu;
• tradycyjne nazwy miejscowe (istniejące, a także te, które zniknęły): miast,
wsi, dzielnic, ulic, placów, cmentarzy, parków, ogrodów, mostów, fabryk itp.;
• dzieła muzyki, literatury, filozofii itp. – obejmujące dzieła powstałe w danej
miejscowości, stworzone w danym miejscu przez twórcę (dawnego czy współczesnego) mieszkającego na stałe lub przebywającego tam przez jakiś czas, jeżeli
jest to wystarczająco potwierdzone w źródłach;
• tradycje, np. strój, charakter budownictwa, elementy zdobnictwa, zwyczaje, obrzędy, które miały znaczenie dla kształtowania się tożsamości kulturowej:
narodowej, regionalnej czy lokalnej;
• uroczystości i ceremonie odbywające się w danej miejscowości, powtarzające się (dawniej czy obecnie) cyklicznie i mające znaczenie dla lokalnej tożsamości kulturowej;
• wierzenia, objawienia – by móc mówić o wierzeniach czy objawieniach,
potrzebne jest przedstawienie źródeł, potwierdzających zaistnienie zjawiska. Ha-
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sło „wierzenia” niesie ze sobą w tym przypadku także treści religijne, np. kult
świętych;
• legendy związane z daną miejscowością, postacią historyczną, miejscem,
wydarzeniem, które można potwierdzić w źródłach czy opracowaniach;
• tradycyjne umiejętności i zajęcia ludności, które miały i mają wpływ na życie społeczności lokalnej;
• warsztaty i produkcja artystyczna – zarówno w ujęciu historycznym, jako
tradycja produkcji przedmiotów artystycznych, jak i istnienie w danej miejscowości warsztatu artystycznego;
• elementy semiotyczne – znaki związane z miejscowością, gdzie znak rozumiany jest jako symbol.

Reprezentatywna lista
niematerialnego dziedzictwa ludzkości

Efekt obrad UNESCO w trakcie 32. Konferencji Generalnej najłatwiej zauważyć w postaci Reprezentatywnej listy niematerialnego dziedzictwa ludzkości, która jest publikowana i uzupełniana co dwa lata. Do jej nadrzędnych zadań należy
rozpowszechnianie wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego
oraz zwiększanie społecznej świadomości tego, jak wielka jest jego waga. Wpis na
listę ma zobowiązywać do wdrożenia specjalnych planów ochrony ustanowionych
przy pełnym udziale zainteresowanych społeczności. Upoważnia on ich także do
korzystania z pomocy finansowej funduszu zarządzanego przez UNESCO.
Gdy tworzono listę, zaistniała obawa, że będzie ona prowadzić do hierarchizowania i limitowania pomocy dla obiektów i aktywności z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Szybko okazało się jednak, że dzieje się wręcz
odwrotnie – wpisy przyczyniają się raczej do wyrównania dotychczasowych dysproporcji liczby obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa pomiędzy
krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Dodatkowo badania przeprowadzone
w krajach, w których dokonano pierwszych wpisów na Listę dziedzictwa niematerialnego, wykazały spory odzew społeczny poprzez wzmożone zainteresowanie
danym obiektem/aktywnością na poziomie świadomości społecznej czy uznanie
na poziomie rządowym, a także poprzez zintensyfikowanie lokalnych badań na
ich temat czy realizacji programów mających służyć ich zachowaniu.
Pierwsza edycja tej listy powstała jeszcze w 2001 r., kiedy to znalazło się na
niej 19 pozycji. W kolejnych latach dodano następnych 147 obiektów, a w trakcie
ostatnich obrad komitetu UNESCO, które odbyły się w 2010 r. w stolicy Kenii,
Nairobi, zdecydowano się wpisać na listę kolejnych 46 nowych aktywności12.
Obecnie na liście zarejestrowanych jest 212 obiektów z 77 krajów13. Dominu12

Pełna lista na http://www.unesco.pl (6.09.2011).

Dla porównania: na Liście światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO znajduje
się w sumie 914 obiektów. W 2010 r. dopisano 25 miejsc.
13
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ją kraje azjatyckie i południowoamerykańskie – najwięcej wpisów mają jednak
Chiny i Indie. Również kraje europejskie i afrykańskie posiadają zarejestrowane
elementy dziedzictwa niematerialnego. Większość wpisów dotyczy artefaktów
niewielkich grup etnicznych czy mniejszości narodowych14.

Rys. 1–2. Logo UNESCO oraz Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości
Źródło: portal.unesco.org; unesco.org.pl (6.09.2011)

Chińska lista niematerialnego
dziedzictwa ludzkości

UNESCO

W miarę nieustannego przyspieszenia procesów globalizacji przed niematerialnym dziedzictwem kulturowym Chin pojawiło się nowe wyzwanie – walka nie
tylko o rozwój, ale także, a może przede wszystkim, o przetrwanie. Wraz z otwarciem się na rynki Zachodu do Chin szybko napłynęły kultura masowa, odkrycia
techniki i medycyny, które wywarły olbrzymie wrażenie, szczególnie na młodym
pokoleniu. Dlatego też rząd chiński zwiększył nakłady na ochronę i przekazywanie kolejnym generacjom niematerialnego dziedzictwa kulturowego, aktywnie
pobudził pracę legislacyjną na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz utworzył spis niematerialnego dziedzictwa kulturowego na szczeblu państwa. Wprowadził także Dzień Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, ustalając go na drugą
sobotę czerwca. Celem tych obchodów jest podnoszenie świadomości ochrony
dziedzictwa całego narodu. Dzięki tym praktycznym i skutecznym przedsięwzięciom ochrona niematerialnego dziedzictwa w Chinach odniosła sukces.
Wśród 34 chińskich wpisów na Listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości
aż sześć znajduje się na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości wymagającego natychmiastowej ochrony. Najwięcej, bo aż 25 (w tej liczbie trzy zagrożone) elementów dziedzictwa niematerialnego wpisano w 2009 r.,
a w trakcie ostatniej aktualizacji kolejnych pięć (w tym kolejne trzy zagrożone)15.
Więcej na ten temat można znaleźć w artykule: A. Bełkot, P. Ratkowska, Karnawał w pespektywie Listy
UNESCO Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, „Turystyka Kulturowa” 2010, nr 2.

14

15
Przed uaktualnieniem listy w 2007 r. przedstawiciele lokalnych władz w Zhongshan, skąd pochodził
ojciec chińskiej rewolucji Sun Yat-sen, mieli nadzieję, że uda się przeforsować wpisanie na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO bluzy chińskich komunistów, powszechnie zwanej „chińskim mundurkiem” lub „mundurkiem Mao”. Ci sami włodarze przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie
w 2008 r. wnioskowali, by jej unowocześniona wersja stała się oficjalnym strojem chińskich olimpijczy-
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Liczba chińskich aktywności niematerialnego dziedzictwa na liście stanowi aż
16% ogółu wszystkich wpisów.
Poniższy wykaz obiektów jest uporządkowany według kolejności wpisu na
Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
1. Opera Kun Qu – najstarsza forma opery na świecie (Kun Qu Opera,
2001)16
Opera Kun Qu jest jedną z najstarszych form opery wciąż wystawianych
w Chinach. Rozwój Kun Qu to przykład rozwoju oper chińskich w ogóle, wywarła ona bowiem dominujący wpływ na wszystkie nowsze formy opery chińskiej:
pekińskiej, Yueju, Xiang i innych. Być może dlatego Kun Qu w Chinach nazywana jest „królową 100 oper”17.
Powstała ona na przełomie panowania dynastii Yuan18 i Ming19 i zdominowała teatr chiński od XVI do XVIII w. Od początku XX w. gatunek ten uważa się za
zagrożony całkowitym zanikiem. Jeszcze w połowie XX w. regularnie wykonywano ok. 400 arii, obecnie już tylko kilkadziesiąt.
Opera Kun Qu łączy w swej warstwie wokalnej śpiew i recytację. Istnieją
dwa główne typy kroków tanecznych oraz nieprzebrana różnorodność ruchów
ciała wyrażających konkretne emocje. Akompaniament wykonywany jest na instrumentach strunowych, dętych i perkusyjnych. Opera Kun Qu wymaga od publiczności wysokiego poziomu wiedzy. Profesjonalne zespoły uprawiające tę formę działają obecnie w siedmiu miastach: Pekinie, Szanghaju, Yongjia/Wenzhou,
Chenzhou, Hangzhou, Tajpej i Nankin. Amatorskie zespoły operowe działają
w wielu innych miastach Chin i poza ich granicami.

Fot. 3–4. Aktorzy chińscy w operze Kun Qu
Źródło: http://arts.cultural-china.com/en/87Arts9966.html (6.09.2011).
ków. Zob. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,46311458.html (10.03.2011).
16
W nawiasach podano angielską nazwę – jako że nie wszystkie zostały już oficjalnie przetłumaczone na
język polski oraz datę wpisu.
17

Chcąc tłumaczyć dosłownie, należałoby użyć formy „król 100 oper”.

18

Lata panowania dynastii Yuan: 1271–1368.

19

Lata panowania dynastii Ming: 1368–1644.
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2. Sztuka muzyki guqin (The Guqin and its Music, 2003)
Guqin, znany od przynajmniej 3000 lat, jest odmianą cytry, najstarszym chińskim instrumentem strunowym, a także najważniejszym instrumentem solowym
reprezentującym chińską tradycję muzyczną. Ma postać podłużnego drewnianego
pudła rezonansowego złożonego z dwóch płyt, każdej z innego rodzaju drewna. Płyta górna – rezonansowa – jest wygięta wzdłuż osi. Najstarsze guqin mają
siedem lub pięć jedwabnych strun, dzięki czemu barwa instrumentu jest czysta
i delikatna. Po rewolucji kulturalnej jedwabne struny zaczęto zastępować metalowymi. Poprzez łączenie strun na dziesięć różnych sposobów muzyk może
uzyskać czterooktawowy zasięg dźwięków. Sztuka guqin łączy szeroki repertuar
wytwornych melodii i technik wykonawczych ze złożoną symboliką i unikalnym
systemem zapisu nutowego.
Gra na guqin rozwinęła się jako elitarna forma sztuki uprawiana przez arystokratów i uczonych w zaciszu domowym. Co więcej, była jedną z czterech sztuk
– obok kaligrafii, malarstwa i starożytnej formy szachów (go) – którą chińscy
uczeni mieli obowiązek opanować. W myśl tradycji, zanim można było usiąść
do gry na guqin, należało się wykąpać i przebrać w czyste ubranie, a następnie
zapalić kadzidła. Podczas gry instrument stawiany był „w nogach”, na podłodze
albo na stole. Zgodnie z tradycją wymaganych jest 20 lat praktyki, aby osiągnąć
biegłość gry na tym instrumencie. Szacuje się, że obecnie zaledwie niecałe 2000
osób potrafi na nim grać.

Fot. 5-6. Guqin – najstarszy chiński instrument strunowy
Źródło: http://www.imagensgratis.com.br/imagens/original/imagem-da-guqin.jpg (6.09.2011).

Fot. 7. Guqin – chiński instrument muzyczny z siedmioma jedwabnymi strunami
Źródło: http://www.vitrifolk.be/instruments/instruments-guqin.jpg (6.09.2011).
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3. Urtiin Duu – tradycyjne długie pieśni (Urtiin Duu – Traditional Folk
Long Song, 2005)
Urtiin Duu, długa pieśń, to jedna z form ludowej pieśni mongolskiej20, która
powstała najprawdopodobniej 2000 lat temu. Jest to liryczny śpiew, który charakteryzuje się bogactwem ornamentyki, falsetem, niezwykle szerokim zakresem
skali wokalnej i wolnych form kompozycyjnych. Wykonywanie i kompozycja
Urtiin Duu są ściśle związane z pasterskim życiem koczowników mongolskich.
Pieśni te są wykonywane podczas różnych uroczystości, np. wesel, narodzin
dziecka, wprowadzania się do nowego domu. Bogaty wybór regionalnych stylów został zachowany do dziś i odgrywa wciąż istotną rolę w życiu społecznym
i kulturalnym nomadów żyjących w Mongolii i Mongolii Wewnętrznej położonej
w północnej części Chin.
4. Sztuka Ujgur Muqam w regionie Xinjiang (The Uyghur Muqam of Xinjiang, 2007)
Ujgur Muqam z regionu Xinjiang to zbiór piosenek, tańców, muzyki ludowej
i klasycznej. Cechuje je zróżnicowanie treści, stylów tanecznych i muzycznych
oraz wykorzystywanych instrumentów. Piosenki różnią się rytmem, bywają wykonywane solo lub w grupach. Ich treść stanowią nie tylko ballady ludowe, ale
również poematy pisane przez klasycznych mistrzów Ujgur.
Xinjiang-Ujgur Muqam jest ogólnym terminem określającym różne praktyki
Muqam wśród społeczności Ujgur21, tworzącej jedną z największych mniejszości
etnicznych w Republice Chin. W historii region Xinjiang podlegał licznym wpływom kulturowym, zarówno wschodnim, jak i zachodnim, ze względu na swoje
położenie na szlaku jedwabnym. Dzięki temu cechuje go bogactwo stylów i form,
od poezji po ludową narrację i przypowieść. Popularne tematy to pochwała miłości, rozważania o życiu, historia oraz współczesne problemy społeczności Ujgur. Muzyka Ujgur Muqam pełna jest odniesień do tradycji kulturowej nizinnych
środkowych Chin.
W zespołach Muqam wiodące instrumenty, nazywane satar lub aijak, wykonywane są z miejscowych materiałów, ale różnią się rodzajem, mogą być
20

Jednej spośród 56 mniejszości narodowych w Chinach.

Ujgurowie to ludność pochodzenia tureckiego, mówiąca językiem zbliżonym do tureckiego, wyznająca islam. Ujgurów od Chińczyków różni wszystko – nawet fakt, że relatywnie często zdarzają się wśród
nich niebieskoocy blondyni! Od wielu lat walczą o swoją niepodległość i już trzykrotnie w nowożytnej
historii tworzyli własne państwo. Ich liczba sięga, według różnych źródeł, od 11 do 35 mln osób. Są
narodem o korzeniach sięgających co najmniej V w. n.e. Przypuszcza się, że są spokrewnieni z Hunami.
W 744 r. Ujgurzy założyli własne imperium, a dzięki serii militarnych sukcesów udało się im rozciągnąć
swoją władzę od Morza Kaspijskiego aż po Mandżurię. Ich armie splądrowały także Chiny, których
nie zdołały jednak podbić. Był to złoty wiek potęgi Ujgurów. Zamieszkują prowincję Sinciang, gdzie
stanowią 45% mieszkańców (Chińczycy – 41%), którą uważają za obszary chińskiej kolonizacji, a od
momentu podboju przez Chińską Republikę Ludową organizują partyzantki. Nierzadko sięgają po metody terrorystyczne, w tym ataki bombowe. Chińczycy stosują przeciw nim różne środki cywilizowanego
przymusu, np. utrudniają muzułmanom codzienną modlitwę czy wstęp do meczetów. W odróżnieniu od
Tybetańczyków, którzy dbają o rozgłos dla swojej sprawy, Ujgurów na to nie stać.
21
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smyczkowe, szarpane lub dęte. Na umiejętności taneczne składają się nietypowe
kroki, rytmy oraz figury taneczne wymagające np. trzymania kwiatów w ustach,
noszenia naczynia na głowie lub naśladowania ruchów zwierząt w tańcach solowych. Odpowiedzialność za przekazywanie tradycji nowym generacjom spadła
niemal całkowicie na barki artystów ludowych, a zainteresowanie Muqam wśród
młodych ludzi stopniowo zanika. Niektóre rodzaje widowisk Muqam nie są już
wystawiane, w szczególności Dwanaście Muqam, na które składa się ponad 300
sztuk trwających łącznie ponad 20 godzin22.
5. Festiwal z okazji Nowego Roku mniejszości etnicznej Qiang (Qiang
New Year Festival, 2009 – dziedzictwo zagrożone)
Chiński Nowy Rok jest od najdawniejszych czasów najważniejszym świętem
publicznym i prywatnym w tradycyjnym kalendarzu chińskim, przypadającym
między koniec stycznia a koniec lutego kalendarza gregoriańskiego. Zapożyczyły je również mieszkające w Chinach mniejszości narodowe. Qiang mieszkają
w prowincji Syczuan. Posługują się językiem qiang należącym do grupy tybeto‑birmańskiej. Przez wiele wieków mniejszość etniczna Qiang żyła we względnej
izolacji, we własnym środowisku, tworząc unikalną kulturę.
Festiwal z okazji Nowego Roku odzwierciedla jej zanikającą kulturę. Podczas tego święta ludzie Qiang modlą się o dobre zbiory, o zwiększenie społecznej
i rodzinnej harmonii. Mieszkańcy wsi noszą specjalne stroje, odbywają się uroczystości poświęcone bóstwom i górom, śpiewają tradycyjne pieśni, piją wino.
W czasie obchodów święta Nowego Roku przekazywane są stare zwyczaje, wyrażany jest szacunek do ludzi, do wszystkich istot żyjących, do ojczyzny i zmarłych przodków. W ostatnich latach ze względu na rosnącą migrację ludności oraz
zmniejszenie się zainteresowania młodych ludzi tradycyjną kulturą Qiang udział
w festiwalu mieszkańców staje się coraz mniejszy. W 2008 r. na skutek trzęsienia ziemi uległo zniszczeniu wiele wsi zamieszkiwanych przez ludzi z tej grupy
etnicznej. Poprzez wpisanie festiwalu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego będą czynione starania, aby go ożywić.
6. Tradycyjna konstrukcja i praktyka w budowaniu chińskich drewnianych łuków mostowych (Traditional design and practices for building Chinese
wooden arch bridges, 2009 – zagrożone)
Drewniane łuki mostów, z prowincji Fujian i Zhejiang, leżących wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Chin, to unikalna technika ręcznego budowania
kładek. Przy budowie drewnianych łuków mostowych wykorzystuje się tradycyjne metody projektowania i praktyki przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Konstrukcje te zajmują ważne miejsce w kulturze chińskiej. Są miejscem spotkań
mieszkańców w celu wymiany informacji, rozrywki oraz pogłębienia relacji i tożsamości kulturowej. W ostatnich latach obserwuje się ograniczenie tradycji budo22
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/lista-dziedzictwaniematerialnego/azja-i-oceania/chiny/ (12.03.2011).
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wania chińskich drewnianych łuków mostowych z powodu szybkiej urbanizacji,
niedostatku drewna i braku wolnego miejsca na tego typu budowle.

Fot. 8–9. Drewniane łukowe mosty w prowincji Fujian i Zhejiang
Źródło: unesco.org: tn.exoticdubai.com (6.09.2011)

7. Tradycyjne techniki włókiennicze mniejszości narodowej Li: przędzenie, farbowanie, tkactwo i haft (Traditional Li textile techniques: spinning, dyeing, weaving and embroidering, 2009 – zagrożone)
Li jest mniejszością narodową w 90% zamieszkującą Hajnan (płudniowe
Chiny). Tradycyjne techniki włókiennicze tej mniejszości etnicznej zostały stworzone przez kobiety wiele wieków temu i wciąż są kultywowane. Obejmują one
przędzenie, tkanie, farbowanie oraz haft. Przędzenie bawełny odbywa się na
tradycyjnych ręcznych kołowrotkach, tkanie – na krosnach wykonanych z bambusa lub drewna, do farbowania używa się barwników pochodzenia roślinnego,
zwierzęcego i mineralnych. Przy haftowaniu stosowane są dwa rodzaje ściegu:
jednostronny i dwustronny. Wykonywane hafty mają różne wzory (łącznie ponad
160): od postaci ludzkich, zwierząt i roślin po figury geometryczne. Wyroby haftowane stanowią nieodzowną część ubiorów noszonych przy ważnych społecznych i kulturowych spotkaniach. W ostatnich latach znacznie spadła liczba kobiet
posługujących się tymi technikami.
8. Tradycyjna chińska sztuka grawerowania pieczątek (The art of Chinese
seal engraving, 2009)
Grawerowanie pieczątek to rodzaj tradycyjnej sztuki, zaliczanej w Chinach
w poczet sztuk pięknych, którą uprawia się od ponad 3000 lat. Dla Chińczyków
pieczęcie przez wiele wieków były symbolem władzy. Początkowo używali ich
jedynie cesarze do uwierzytelnienia dokumentów państwowych. Później weszły
one do powszechnego użycia we wszystkich klasach społecznych. Od wykonawcy pieczęci, oprócz tradycyjnego mistrzostwa kaligrafii oraz sztuki grawerowania, wymagana jest wirtuozeria, gdyż pracuje on na małej powierzchni i liczy się
każda grubość linii. Motywy grawerowane mogą być rozmaite i są ograniczone
jedynie umiejętnościami i wyobraźnią artysty. Obecnie grawerowane pieczątki są
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powszechnie stosowane przez artystów chińskich w celu tradycyjnego sposobu
identyfikacji ich dzieł sztuki.

Rys. 10. Chińskie grawerowane pieczątki
Źródło: home.comcast.net (6.09.2011)

9. Technika drukowania rytownictwem blokowym (China engraved block
printing technique, 2009)
Istotą rytownictwa jest powielanie na papierze lub tkaninie rysunku wyciętego w płycie drewnianej lub metalowej (miedzianej) albo odbitego z wytrawionym kwasem kamienia litograficznego. W stosunku do sztuki dawnej termin
„rytownictwo” jest równoznaczny z terminem „sztycharstwo”. Rytownictwo
jest jednym z działów sztuk plastycznych, ale też środkiem ułatwiającym rozpowszechnianie dzieł z innych dziedzin sztuki. W ten sposób, wspomagając
indywidualne poszukiwania, było ono czynnikiem oddziałującym na rozwój
sztuk dekoracyjnych, ułatwiającym przezwyciężenie dawnego stylu. Tradycyjna
technika drukowania rytownictwem blokowym w Chinach wymaga współpracy
wielu rzemieślników posiadających wyjątkowe zdolności. Płyty wykonuje się
z drewna gruszy, mają grubość 2 cm, są polerowane papierem ściernym. Na tak
przygotowanych płytach rzemieślnik graweruje obrazy, a następnie pokrywa je
atramentem i odbija na papierze.
10. Chińska kaligrafia (Chinese calligraphy, 2009)
Kaligrafia dosłownie oznacza „dobre pisanie”. Była ona ważną częścią chińskiej kultury przez ostatnie 4000 lat. W czasach każdej z chińskich dynastii żyli
znani kaligrafowie, którzy prezentowali własny styl sztuki kaligraficznej, gdyż
umiejętność tę w Chinach stawia się na równi z innymi dziedzinami sztuki, a nawet jest ona uważana za jej najbardziej wysublimowaną formę. Istnieje siedem
podstawowych pociągnięć znanych również jako siedem tajemnic. Podstawowe
pociągnięcia, które są stałe i niepoprawialne, składają się z kropki, linii poziomej,
linii pionowej, pociągnięcia zamaszystego w dół, ostrej krzywej i pociągnięcia
w dół. Możliwości połączeń różnych stylów, kształtów i form są nieskończone
i zależą od takich czynników, jak stężenie atramentu, elastyczność pędzla, grubość papieru i jego właściwości wchłaniania.
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Narzędzia służące do kaligrafii określano mianem „czterech skarbów nauki”.
Są to: papier, tusz, pędzel i kamień do ucierania tuszu. Papier przeznaczony do
kaligrafii to tzw. xuan, który jest do pewnego stopnia chłonny, jeśli używa się specjalnego pędzla i specjalnego atramentu. Atrament jest przygotowywany z sadzy
sosny lub dymu ropy z dodatkiem substancji kleistej. Do przechowywania używa
się wyrobów garncarskich. Naczynia te są twarde i płaskie, a kaligrafista używa
ich do mieszania wody z atramentem, który produkuje przez kruszenie na nich
tuszu. Ważne jest, aby przewidzieć właściwą ilość atramentu potrzebną do skończenia pracy, gdyż dorabiając atrament, można zmienić jego odcień. Pędzle są
wykonywane z bambusa z wiązką sierści zwierząt: jelenia, królika, wilka, owcy
itd. Wybór włosia poszczególnych zwierząt zależy od typu kaligrafii23. „Skarby”
zostały zgłoszone na listę UNESCO przez miasta: Xuancheng, w którym wyrabia
się papier, Huzhou, znane z wyrobu pędzelków, oraz Zhaoqing i Shexian – skąd
pochodzą najlepsze tusze do kaligrafii.

Rys. 11–15. Przykłady chińskiej kaligrafii
Źródło: verbumlogos.blogspot.com: greendragonarts.com: sodahead.com (6.09.2011)

11. Chińskie wycinanki z papieru (Chinese paper-cut, 2009)
Wycinanki papierowe są jedną z najpopularniejszych chińskich sztuk ludowych. Pierwsze historyczne wzmianki o tej chińskiej sztuce spotkać można w kronikach z dynasti Han24. Jeśli wierzyć ludowym przekazom, papierowe wycinanki
wywodzą się ze starożytnej ceremonii religijnej. Ludzie żyjący w starożytności
wycinali je na kształt zwierząt, a następnie palili razem ze zmarłymi, w nadziei,
że zwierzęta te będą towarzyszyć zmarłym w ich drodze do wieczności. 1000
lat temu papierowe wycinanki były używane w sztuce i do dekoracji. Jak głoszą podania, kobiety z dynastii Tang używały ich nawet jako ozdób do włosów.
W końcu XII w. papierowe wycinanki były używane jako prezenty oraz ozdoby
przyklejane na oknach, drzwiach, ścianach, lustrach i lampionach.
Początkowo, gdy sztuka ta była zarezerwowana dla wsi, po zebraniu zboża
kobiety spotykały się i wspólnie robiły wycinanki. W późniejszym okresie znajomość sztuki wycinania była koniecznością dla dziewcząt na wydaniu, gdyż
23

Za: http://echiny.pl/kultura/sztuka-kaligrafii/ (27.02.2011) .

24

Czas panowania dynastii Han: koniec III w. p.n.e.–początek III w. n.e.
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uważano ją za jeden ze standardów przy ocenianiu kandydatki na żonę. W miarę
rozwoju społeczeństwa dużo ludzi zrezygnowało z robienia wycinanek, dla innych robienie ich stało się zawodem.
Dziś papierowe wycinanki przedstawiają kwiaty, owady, ryby, małe zwierzęta, twarze opery pekińskiej. Wycinanki z północy Chin są proste i skromne, te
z południa są wykonane bardzo kunsztownie i delikatnie. Papierowe wycinanki
są w całości robione ręcznie. Proste kształty mogą być wycinane bezpośrednio,
a skomplikowane muszą być najpierw wydrukowane na papierze i dopiero potem wycięte przy użyciu kilkunastu nożyc. Podczas wycinania nie można zrobić
żadnego błędu, bo inaczej całe dzieło straci swoją wartość. Obecnie w Chinach
istnieją fabryki wycinanek z papieru oraz Ogólnokrajowe Towarzystwo Sztuki
Wycinanek z Papieru, które prowadzą ze sobą wymianę w dziedzinie technicznej
i organizowania wystaw.

Rys. 16–18. Różne chińskie wycinanki z papieru
Źródło: kontynent-warszawa.pl; blog.craftzine.com;
pielegnujfolklor1.home.pl (6.09.2011)

12. Chiński kunszt architektoniczny – budownictwo szkieletowe (Chinese
traditional architectural craftsmanship for bimber-framed structures, 2009)
Historia architektury chińskiej liczy ponad 3000 lat, czym nie może się poszczycić żadna inna cywilizacja. W tak długim okresie formy architektoniczne podlegały zadziwiająco małym zmianom, chociaż w ramach tego tradycjonalizmu znalazło się miejsce na ogromną różnorodność. Myślą przewodnią
w rozwoju architektury chińskiej była idea głosząca, że człowiek nie istnieje
w oderwaniu od natury. Zarówno w wielkich konstrukcjach świątyń i pałaców,
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jak i dachach zwykłych domów mieszkalnych odzwierciedlone jest przekonanie
o istnieniu kosmicznego wzoru i symbolice kierunków świata, pór roku, wiatru
oraz konstelacji.
Chińczycy wznosili większość budynków przy użyciu dość nietrwałych materiałów, takich jak bambus, drewno, gips oraz płytki (terakota, ceramika), dzięki
czemu ich architektura zawsze w niezwykły i delikatny sposób dopasowywała
się do otaczającej przyrody, chcąc zachować i w pełni podkreślić jej uroki. Tradycyjne budowle z drewna można spotkać na terenie całego kraju. W ich budowie
dominowała konstrukcja zrębowa. Polegała na wznoszeniu budynków z poziomo
układanych bali drewnianych, których końce w narożach budynku łączono za
pomocą odpowiednich zaciosów. Drewniane elementy, takie jak słupy, belki,
płatwie, nadproża i wsporniki, były łączone w sposób elastyczny, tak by były
odporne na trzęsienia ziemi. Podstawowym osiągnięciem chińskiej architektury
drewnianej było budowanie nośnych ścian konstrukcji za pomocą prostych, ale
niezwykle elastycznych, powiązanych ze sobą drewnianych podpór tworzących
szkielet budynku. Uważa się to za światowy istotny wkład Chin w rozwój architektury drewnianej.
13. Rzemiosło produkcji brokatu Nanjing Yunjin (The craftsmanship of
Nanjing Yunjin brocade, 2009)
Brokat to gruba tkanina z wypukłym, wzorzystym wzorem, przetykana złotą
lub srebrną nicią, jedwabną lub z dużą zawartością jedwabiu. Obecnie stosowana
bardzo rzadko, głównie na kapy, obicia, zasłony lub szaty liturgiczne. W Chinach
brokat był wykorzystywany głównie na potrzeby dworu cesarskiego, do produkcji
odzieży, takich jak królewskie szaty smoka czy strój koronacyjny. Metoda jego
produkcji zachowała się w prowincji Jiangsu, we wschodniej części Chin. Jego
nazwa to brokat Nanjing Yunjin, a jego produkcja jest znana od 1500 lat.
Wyroby z brokatu Nanjing Yunjin były ulubionymi rodzin cesarskich w czasach panowania dynastii Yuan, Ming i Qing25. Tkaniny te charakteryzują się
wspaniałymi wzorami i bogatą kolorystyką. W celu produkcji brokatu jest zachowanych ponad 100 tradycyjnych procedur, np. produkcja krosna, przygotowanie
wzorów, tworzenie żakard karty do programowania wzorów splotów, ubieranie
krosna i sposoby tkania. Kunszt produkcji brokatu Nanjing Yunjin stanowi unikatowe dziedzictwo kultury chińskiej i dlatego też został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa.
14. Festiwal Smoczych Łodzi lub Święto Najdłuższego Południa (The Dragon Boat Festival, 2009)
Święto to przypada piątego dnia piątego miesiąca księżycowego według kalendarza chińskiego, zazwyczaj w okolicach 5 czerwca. W języku chińskim jego
nazwa to Duanwujie i oznacza Festiwal Najdłuższego Południa – gdyż ten dzień
uznawany jest przez Chińczyków za najdłuższy dzień w roku. Festiwal ten upa25

Lata panowania dynastii Qing: 1644–1911.
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miętnia także poetę Qu Yuan, który popełnił samobójstwo, topiąc się na znak protestu przeciw korupcji rządu. Według legendy, ludzie, którzy znali go jako dobrego człowieka, rzucali do wody jedzenie dla ryb, by nie pożywiły się ciałem poety.
Dziś w ten dzień w całych Chinach urządza się wyścigi smoczych łodzi, które
upamiętniają osobę Qu Yuana, i je się tzw. zong-zi, czyli uformowany w kształt
piramidy lepki ryż z kawałkami mięsa owinięty w liść bambusa. Wyścigi cieszą
się olbrzymią popularnością. Zawodnicy – zarówno doświadczeni wioślarze, jak
i amatorzy oraz młodzież – przygotowują się często na długie miesiące przed
zawodami.

Fot. 19. Wyścigi smoczych łodzi w czasie
festiwalu.
Źródło: onthegotours.com (6.09.2011).

Fot. 20. Tradycyjnie spożywane w czasie
festiwalu tzw. zong-zi (lepki ryż z kawałkami mięsa owinięty w liść bambusa)
Źródło: onthegotours.com (6.09.2011).

15. Tańce rolników koreańskiej grupy etnicznej w Chinach (Farmers’ dance of China’s Korean ethnic group, 2009)
Jest to rodzaj tańca wykonywanego przez koreańską grupę etniczną zamieszkującą północno-wschodnie rejony Chin. Obyczaj ten powstał w czasach starożytnych i miał związek z rytuałami obchodzonymi przez rolników, modlitwami
o dobre zbiory i dobrą pogodę. Tradycyjnie tańce były wykonywane w trakcie
sadzenia, zbiorów i innych wytężonych prac na roli, aby pomóc rolnikom przezwyciężyć zmęczenie i ból. Tańce były również wykonywane jako część rytuałów szamańskich mających na celu ochronę domów przed złodziejami i ogniem,
oczyszczenie wsi i dziękczynienie rzekom czy duchom gór.
Muzyka towarzysząca tańcom wykonywana jest przez mały zespół, wyposażony w niewielki gong, wybijający rytm, duży gong, bębny, a także obój, podający melodię. Taniec inspirowany jest naśladowaniem prac wykonywanych przez
rolników na roli. Są to różnego rodzaju gesty: chodzenie po polu, górach, koszenie, orka itp. Obecnie tańce te wykonywane są podczas specjalnych festiwali
i konkursów sztuki ludowej. Czasami będąc na wsi, można je obserwować jako
najważniejsze tamtejsze wydarzenie.
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16. Epopeja Gesara – najdłuższa epopeja na świecie (Gesar epic tradition,
2009)
Biografia króla Gesara jest największym poematem epickim Tybetu i większej części Azji Środkowej. Jest ona uważana za jedyną na świecie żywą epopeję,
mimo że powstała między rokiem 300 p.n.e. a VI w. n.e. Aż do dziś setki artystów
ludowych w Tybecie, Mongolii Wewnętrznej i Qinghai śpiewają o wielkich zasługach króla Gesara.
Korzenie legendy o królu Gesarze sięgają początków buddyzmu tybetańskiego. Zawiera ona również wiele alegorii nauk buddyzmu. W kolejnych wiekach, dzięki wysiłkom artystów ludowych, fabuła i język epopei były nieustannie
wzbogacane. Król Gesar zmagał się np. z wujem, który chciał pozbawić go życia
i przejąć po nim władzę, wrogami, którzy napadali na jego kraj, walczył również
z demonami. Dziś Biografia króla Gesara to 120 tomów, ponad milion linijek
prozy z fragmentami wierszowanymi, w sumie 20 mln znaków. Jest to najdłuższa
epopeja na świecie i nazywa się ją „orietalną epopeją homerowską”.
Przekazywanie epopei Gesara odbywa się z pokolenia na pokolenie, daje to
poczucie tożsamości i ciągłości kilku grupom etnicznym, m.in. Tybetańczykom
i Mongołom. Odbywają się spektakle, podczas których wykonawcom towarzyszą
medytacje, improwizowany melodyjny śpiew, gra na instrumentach. Nie tylko
stanowią one główną formę rozrywki w gminach wiejskich, ale także kształcą
słuchaczy w historii religii, zwyczajów, moralności i nauki. Wpis na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego epopei Gesara ma się przyczynić do promowania poszanowania dla różnorodności kulturowej i kreatywności człowieka.
17. Wielkie pieśni mniejszości etnicznej Dong (Grand song of the Dong
ethnic group, 2009)
Pieśni Dong26 są wykonywane bez żadnego akompaniamentu, grupowo i bez
dyrygenta. Czasem grupa śpiewająca liczy nawet do 100 osób. Treść śpiewanych
pieśni dotyczy całej kultury Dong, opowiadają one o historii stworzenia, życzliwości, szczerości, przyjaźni, miłości, harmonii społecznej, szacunku dla natury,
szacunku dla przodków itp. Często zespoły wykonujące pieśni są nazywane „encyklopedią kultury społeczności Dong”. Wśród ludzi z tej mniejszości etnicznej
bardzo popularne jest powiedzenie, że „ryż odżywia ciało, a pieśni odżywiają
duszę”. Pieśni są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a w małych wioskach
zamieszkiwanych przez członków mniejszości Dong nauczyciele wielkich pieśni są uznawani za najbardziej doświadczonych i szanowanych ludzi w okolicy.
Muszą oni znać starożytny język Dong, historię każdego utworu, tak aby mogli
wyjaśnić treść w szczegółach swoim uczniom. Tylko przy pełnym zrozumieniu
tekstu pieśni mogą być śpiewane ze wzruszeniem, mogą tętnić życiem, mogą być
szybkie albo wolne.
26
Dong to mniejszość etniczna, licząca ok. 3 mln osób, zamieszkująca głównie południową część Chin
w prowincjach Guizhou i Hunan oraz w Regionie Autonomicznym Guangxi.
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18. Hua’er – wiejskie pieśni ludowe (Hua’er, 2009)
Hua’er (słowo to dosłownie oznacza kwiat) to unikalna forma wiejskich
pieśni ludowych dziewięciu grup etnicznych pochodzących z północno-zachodnich prowincji Chin, takich jak Gansu, Ningxia i Qinghai. Większość tych pieśni
opowiada o miłości, nadziei, trudnych warunkach życia. Są one proste, szczere,
gorliwe i żarliwe, śpiewane głośno i dźwięcznie, z harmonijnym rytmem, który
najlepiej wyraża serdeczne uczucia.
19. Kirgiska epopeja narodowa – Manas (Manas, 2009)
Manas to epopeja narodowa Kirgizów, starożytnej, etnicznej mniejszości
narodowej, która obecnie zamieszkuje głównie autonomiczny rejon Xinjiangu,
położony w północno-zachodnich Chinach. W odróżnieniu od tybetańskiej epopei Biografia króla Gesara kirgiska opowiada historię nie jednego bohatera, lecz
całej ośmiopokoleniowej rodziny. Manas to imię legendarnego wodza Kirgizów,
które stało się symbolem siły, śmiałości i mądrości. Epopeję rozpoczyna historia
rodziców Manasa, następnie mówi o jego narodzinach i życiu. Kolejne części
opowiadają o losach syna Manasa – Semeteja, a potem syna Semeteja – Sejteka.
Epopeja ta zawarta opowieść o walce Kirgizów z ich wrogami, wiele informacji
o kirgiskiej kulturze oraz o ich zamierzchłej przeszłości. W utworze tym zawiera
się mądrość całej narodowości, stąd ma on wybitnie narodowy charakter.
Manas powstała na przełomie IX i X w., a w kolejnych stuleciach była rozpowszechniana przez kirgiskich śpiewaków, zwanych Manaschi. Epopeja dzieli
się na osiem części, choć poszczególne rozdziały są połączone, to każdy z nich
jest niezależny i opowiada historię bohaterów jednego pokolenia. Utwór ten liczy
ponad 210 tys. linijek i ok. 20 mln znaków27.
20. Bogini Mazu – wierzenia i zwyczaje (The Mazu belief and customs,
2009)
Mazu jest to popularna chińska bogini pokoju i mórz, czczona szczególnie
na południowym wybrzeżu Chin i na Tajwanie. Jej kult szerzył się również na
terenach nadmorskich, gdzie mieszkają Chińczycy od Tianjinu, poprzez Azję Południowo-Wschodnią, po Kalifornię i Brazylię. Mazu uchodzi za patronkę rybaków i żeglarzy. Określa się ją także jako „Cesarzową Niebios”. Według legendy,
Mazu była córką rybaka, która potrafiła opuszczać swoje ciało we śnie. Podczas
jednego ze sztormów uratowała ojca i braci. Ostatniemu nie zdążyła pomóc i od
tego czasu, żeby naprawić swój błąd, pomaga rybakom. Mieszkańcy z wioski na
wyspie Meizhou, w której mieszkała, zbudowali świątynię ku jej pamięci i zaczęli ją czcić jako boginię. Dziś w tym miejscu ustawionych jest 30 kamiennych
posągów. Ludzie wierzą, że szepczą one opowieści o bogini Mazu.
Obecnie na całym świecie znajduje się ok. 500 świątyń poświęconych Mazu.
W prywatnych domach znajdują się ołtarzyki z jej figurką. Dwa razy do roku
obchodzone jest jej święto, któremu towarzyszą występy, tańce, procesje. Wia27

http://polish.cri.cn/chinaabc/chapter15/chapter150403.htm (15.03.2011).
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ra w boginię jest symbolem tożsamości, sprzyja harmonii rodzinnej i społecznej
oraz zgodzie wspólnot. Jej kult, przekazywany od wieków z pokolenia na pokolenie, rozpowszechniony jest wśród mieszkańców wybrzeża Chin.

Fot. 21. Posąg chińskiej bogini pokoju i mórz – Mazu
Źródło: taiwandiscovery.wordpr (6.09.2011).

21. Mongolska sztuka śpiewu: khoomei (Mongolian art of singing: Khoomei, 2009)
Khoomei jest to rodzaj śpiewu alikwotowego (gardłowego) spotykanego
w mongolskiej muzyce ludowej, praktykowany wśród społeczności mongolskich
w wielu krajach, zwłaszcza w Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach,
Mongolii i Tuwie, zachodniej Republice Rosji. Technika alikwotowa pozwala na
jednoczesne wydobywanie z gardła kilku niezależnych od siebie dźwięków, od
niskich aż po wysokie poświsty. Najwybitniejsi wykonawcy potrafią emitować
nawet do sześciu niezależnych dźwięków w różnych tonacjach. Słowa pieśni
wyrażają szacunek i uwielbienie dla świata przyrody, odnoszą się do przodków
oraz mongolskich wielkich bohaterów. Wykonuje się je na specjalnych imprezach
i spotkaniach publicznych, takich jak wyścigi konne, turnieje łucznicze, zapasy, bankiety, czy podczas rytuałów ofiarnych. Czas i kolejność utworów są często ściśle regulowane. Śpiew khoomei jest wykonywany przez solistów, a także
w grupach. Od dawna postrzegany jest jako główny element mongolskiej kultury
i pozostaje mocnym symbolem tożsamości narodowej lub etnicznej.
22. Nanyin – przedstawienia muzyczne (Nanyin, 2009)
Muzyka chińska jest najstarszą ze wszystkich na świecie, a kultura chińska
zawsze związana była z muzyką i charakterystycznym brzmieniem instrumentów. Muzyka wyrastała z filozofii, miała pomóc osiągnąć spokój. Ideał to dźwięki długobrzmiące, wprowadzające słuchacza w określony stan emocji. Sposób
śpiewania odbiegał od naturalnego sposobu wydobywania dźwięków i zbliżał się
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do towarzyszących mu instrumentów. Słowa miały większą wagę niż melodia.
Muzyką często zajmowali się sami cesarze, którzy tworzyli muzykę kultową,
wokalną, raczej kameralną.
Muzyka Nanyin jest jednym z najstarszych istniejących gatunków muzyki
w Chinach. Wykonywana jest przez mieszkańców Minnan, zamieszkujących
południową nadmorską prowincję Fujian. Powolne, proste i eleganckie melodie
są wygrywane na bambusowym flecie zwanym dongxiao i zakrzywionej lutni
zwanej pipa.
23. Sztuka malowania thangka w regionie Regong (Regong arts, 2009)
Region Regong leży w dolinie w prowincji Qinghai w zachodnich Chinach
i jest zamieszkały przez ludność pochodzenia tybetańskiego. Słynie z thangka
malowanych przez tybetańskich mnichów buddyjskich lub przez przyklasztornych artystów. Thangka w języku tybetańskim oznacza dosłownie „płaski obraz”,
a w praktyce jest to rodzaj malowanego lub haftowanego zwoju o tematyce religijnej, po zwinięciu łatwego do przenoszenia. Thangka bywają wieszane w klasztorach buddyjskich i prywatnych domach lub uroczyście noszone w procesjach.
Często służą jako pomoc w medytacji, będąc narzędziem wizualizacji różnych
aspektów umysłu. Najczęściej są to obrazy stosunkowo niewielkie, lecz bywają
też kilkumetrowe, używane w czasie ceremonii religijnych.
Są one malowane według ścisłych kanonów sztuki buddyjskiej, z zachowaniem tradycyjnych tybetańskich technik malarskich. Oryginalne thangka malowane są na płótnie farbami wyrabianymi ręcznie z roślin, minerałów, 24-karatowego złota, srebra i innych surowców naturalnych. Zaskakuje precyzja wykonania i oryginalna kolorystyka thangka. Niektóre z nich są bardzo skomplikowane
i bogate, niektóre skromne i proste – różnorodność tematyki i ornamentów jest
zadziwiająca. Namalowanie jednej średniej wielkości thangka zajmuje od jednego do trzech miesięcy. Sztuka malowania thangha jest przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Obecnie można spotkać thangka malowane w stylu indyjskim, tybetańskim i chińskim, przy czym najbardziej znany i rozpowszechniony jest styl
tybetański pochodzący właśnie z regionu Regong.
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Fot. 22–24. Różne thangka
Źródło: http://taiwandiscovery.wordpress.com; http://dreaminginthedeepsouth.tumblr.com; indigoarts.com (6.09.2011).

24. Hodowla jedwabników i rzemiosło jedwabiu (Sericulture and silk crafsmanship of China, 2009)
Wpis hodowli jedwabników i rzemiosła jedwabiu na listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego ma się przyczynić do widoczności tego jednego z najstarszych rękodzieł Chin. Wpis obejmuje także ochronę starożytnych regionów
hodowli jedwabników i produkcji jedwabiu: prowincje Zhejiang i Jiangsu w pobliżu Szanghaju i Chengdu w prowincji Sichuan. Jedwab wytwarzany jest w Chinach od co najmniej 4000 lat. Według chińskiej legendy, odkrycia cudownego
materiału tkackiego dokonała w pałacowych ogrodach żona władcy Huang-di,
panującego ok. 2700 r. p.n.e. Cesarzową okrzyknięto boginią, opiekunką jedwabnictwa, i jeszcze dziś Chińczycy pracujący przy produkcji jedwabiu modlą się do
niej. Chińczycy strzegli tajemnicy wytwarzania jedwabiu przez 2000 lat. Przez ten
czas Chiny miały monopol na produkcję tego najdelikatniejszego z materiałów,
który eksportowały tzw. jedwabnym szlakiem. Każdego, kto zdradziłby tajemnicę
jego wyrobu, czekał wyrok śmierci. Według relacji bizantyńskich historyków,
tajemnica jedwabiu została przemycona z Chin do Konstantynopola przez dwóch
mnichów dopiero w 550 r.
Obecnie światowa produkcja jedwabiu oscyluje w okolicach 80 t rocznie,
z czego mniej więcej 60% wytwarzanych jest w Chinach, gdzie w przemyśle jedwabnym zatrudnionych jest ok. 10 mln osób. W Chinach za wyrób jedwabiu
odpowiedzialne były zawsze kobiety – i to na wszystkich etapach jego produkcji:
opiekę nad gąsienicami i drzewami morwowymi, rozmotanie oprzędu, plecenie
nici, farbowanie i tkanie. Cykl życia jedwabników był postrzegany przez Chińczyków jako cykl życia, śmierci i ponownych narodzin człowieka. Przed początkiem nowego roku księżycowego rolnicy zajmujący się hodowlą jedwabników
organizowali festiwale, w których odtwarzano historię powstania jedwabiu, mo-
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dlono się do bogini jedwabiu o odwrócenie zła i zapewnienie obfitych zbiorów.
Kobiety zajmujące się hodowlą jedwabników w ramach festiwalu wykonywały
kwiaty z jedwabiu lub papieru i składały je w ofierze bogini.
25. Opera tybetańska (Tibetan opera, 2009)
W języku tybetańskim opera nazywa się Ajilamu a krócej: Lamu, co znaczy
„Święta siostra”. Opera tybetańska powstała w XV w. Wystawiana na placach
we wsiach, w wielkich namiotach czy na scenach zawsze przyciąga ludzi, nawet
z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Opera tybetańska dysponuje wieloma
formami, charakteryzuje się wątkami religijnymi i specjalnym stylem narodowości tybetańskiej (pieśni i tańce narodowe). Zespoły opery tybetańskiej są bardzo
popularne wśród Tybetańczyków.
26. Tradycyjna technologia wypalania ceramiki celadon w Longquan
(The traditional firing technology of Longquan celadon, 2009)
Celadon jest to typ ceramiki chińskiej charakteryzujący się grubymi ściankami i szkliwem o barwie zielonkawej z całą gamą odcieni, od oliwkowych po
szarawe. Wśród wyrobów najczęściej spotyka się czarki i naczynia z wykonaną
podszkliwnie dekoracją reliefową, wytłaczaną, rzeźbioną o wzorach przedstawiających motywy kwiatowe lub zwierzęce. Celem przyświecającym twórcom
celadonu było stworzenie taniej imitacji drogiego nefrytu. Dzięki swojej ścisłej
strukturze i grubym ściankom wyroby z celadonu używane były w transporcie
morskim i dotarły do odległych zakątków świata, m.in. do Egiptu i Konstantynopola. Od nazwy ceramiki pochodzi nazwa jej koloru, seledynowego.
Ceramika ta jest produkowana od IX w. w mieście Longquan leżącym w nadmorskiej prowincji Zhejiang. Wytwórnia zasłynęła ze stosowania tradycyjnej
technologii spalania, która nadaje wyrobom charakterystyczne szkliwo. Do wypalania ceramiki stosowano mieszanki z fioletowo-złotej gliny, wapieni, kwarcu,
popiołów itp., które stanowiły ściśle strzeżoną recepturę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Wyroby ceramiczne z Longquan uznawane są za dzieła sztuki,
są one symbolem dziedzictwa kulturowego lokalnych rzemieślników.
27. Tradycyjne rzemiosło wytwarzania papieru Xuan (The traditional handicrafts of making Xuan paper, 2009)
Pierwsza pisemna wzmianka o sztuce robienia papieru pochodzi z roku 105 n.e.
Chiński minister Cai (Ts’ai) Lun opisał sposób produkcji papieru: włókna łyka
morwy, odpadów konopi, starych sieci rybackich i szmat ubijano z dodatkiem
wody w kamiennym moździerzu, robiono papkę, rozcieńczano, a następnie czerpano sitem, prasowano, suszono na słońcu i w końcu wygładzano kamieniem.
Papier znalazł szybko swoje miejsce w gospodarce i kulturze państwa chińskiego.
Był jedną z najważniejszych danin dostarczanych przez poszczególne chińskie
prowincje cesarzowi. Tajemnicy wyrobu papieru Chińczycy zazdrośnie strzegli
przez prawie 700 lat, a następnie przekazali ją Koreańczykom, potem Japończykom i krajom arabskim.
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Xuan to nazwa ręcznie produkowanego miękkiego papieru o delikatnej strukturze, który nadaje się do malowania i chińskiej kaligrafii. Jest on bardzo mocny
i odporny na działanie czynników zewnętrznych (brudu, pleśni) czy marszczenie,
znany jest także ze swojej „długowieczności”. Większość starożytnych chińskich
książek i obrazów powstawała właśnie na tym papierze. Obecnie jest on najbardziej cenionym papierem w Chinach, również przez malarzy i kaligrafów, jest
nazywany „Królem Papieru” czy „Papierem Wieków”.
Papier Xuan został wyprodukowany po raz pierwszy w czasach dynastii
Tang, w miejscowości Xuan w prowincji Anhui, skąd też pochodzi jego nazwa.
Powstał ze słomy ryżowej z dodatkiem kory różnych gatunków drzew, a w następnych wiekach technologia jego wytwarzania była udoskonalana. Proces
produkcyjny jest bardzo pracochłonny i długi, trwa blisko dwa lata. Na jakość
tego papieru miała niewątpliwie wpływ wyjątkowa jakość wody służąca do jego
produkcji i łagodny klimat oraz obfite opady deszczu występujące w prowincji Anhui. Technika jego wytwarzania jest przekazywana ustnie z pokolenia na
pokolenie i ściśle przestrzegana. Produkcja papieru w okręgu Jing w prowincji
Anhui jest głównym przemysłem, w produkcji papieru bowiem jest zatrudniony
co dziewiąty mieszkaniec.
28. Tradycja Xi’an wiatru i zespół instrumentów perkusyjnych (Xi’an
wind and percussion ensemble, 2009)
Miasto Xi’an jest uznawane za jedno z najważniejszych historycznie miast
Chin. Powstało ponad 3100 lat temu i było stolicą aż 13 dynastii cesarskich. Tradycja Xi’an wiatru i zespołu instrumentów perkusyjnych stanowi żywą praktykę
kulturową i formę sztuki, która jest częścią tożsamości społeczności miasta i okolicznych powiatów. Jest to typ muzyki wygrywanej na instrumentach perkusyjnych, której towarzyszy męski chór. Treść śpiewanych utworów jest związana
głównie z lokalnym codziennym życiem świeckim i religią. Utwory muzyczne
zostały zapisane w VII–XIII w. Do dzisiejszych czasów zachowało się ok. 3000
udokumentowanych utworów.
29. Opera Yueju (Yueju opera, 2009)
Opera ta jest jednym z czterech głównych gatunków opery w Chinach. Powstała ok. 1906 r. w Shengxian, prowincja Zhejiang, i do tej pory jest bardzo
popularna w wielu prowincjach południowych kraju. Jej repertuar opiera się
głównie na chińskim folklorze, klasycznej literaturze i wydarzeniach historycznych. Łączy ona dwa dialekty tradycji językowych: mandaryński i kantoński.
Charakteryzuje się ciekawymi kostiumami, malowaniem twarzy oraz łączeniem
instrumentów smyczkowych z perkusyjnymi. Od aktorów wymaga się nie tylko
pięknego śpiewu, ale i sprawności fizycznej, w trakcie spektaklu bowiem mogą
się pojawić sceny walki, w których aktorzy walczą przy użyciu prawdziwej broni,
wykorzystując znajomość sztuki walki z Shaolin. Początkowo na scenie występowali tylko mężczyźni, później po 1923 r. na scenie pojawiły się kobiety, które
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wykonywały także role męskie. Od 1949 r. w operze Yueju mężczyźni i kobiety
występują razem.
30. Akupunktura i moksybucja – formy tradycyjnej chińskiej techniki
leczenia (Acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine, 2010)
Medycyna chińska liczy sobie już ponad 3000 lat. Opierając się na naturze,
filozoficznym postrzeganiu świata oraz zgodzie człowieka z otaczającą go przyrodą, Chińczycy wynaleźli sposoby leczenia wielu dolegliwości. Dzięki chińskiej
medycynie udaje się, w sposób niejako alternatywny, wyleczyć wiele chorób, które przy stosowaniu normalnej terapii nie daje się zwalczyć. Zasady tradycyjnej
medycyny chińskiej opisane zostały w starożytnej księdze, zwanej Żółtego Cesarza Księga medycyny wewnętrznej (ok. 200 p.n.e). W dużej mierze oparte są na
ziołolecznictwie, tradycyjnych technikach masażu, akupunkturze i akupresurze,
moksybucji oraz medytacji.
Akupunktura i moksybucja są formami tradycyjnej medycyny chińskiej szeroko praktykowanymi w Chinach, w różnych regionach południowo-wschodniej
Azji, a także w Europie i w obu Amerykach. Obydwie formy opierają się na działaniu przede wszystkim na system nerwowy. Akupunktura, praktykowana od 3500
lat, leczy i dodaje witalności, przywracając prawidłowy przepływ energii Chi28
w naszym ciele poprzez m.in. nakłuwanie określonych punktów29. Akupunkturę
można stosować m.in. przy chorobach oczu (np. jaskry), żołądka i jelit (np. wrzodów żołądka i dwunastnicy), a także w położnictwie i ginekologii (np. na bolesne
miesiączki lub w przewlekłych stanach zapalnych narządu rodnego). Moksybucja
z kolei to technika leczenia za pomocą przyżegań30. Do skóry w określonych miejscach przykładany jest rozżarzony stożek usypany z wysuszonego ziela31. Moksybucja tradycyjnie stosowana jest w przypadkach cięższych, gdy akupunktura nie
daje rezultatów. Zabiegi te były i są stosowane do dziś zarówno w celach leczniczych, jak i profilaktycznych. Wiedza – zarówno praktyczna, jak i teoretyczna – na
temat akupunktury i moksybucji jest przekazywana kolejnym pokoleniom przez
społeczności chińskie żyjące na całym świecie.

28
Energia ta przepływa przez ciało 14 kanałami zwanymi meridianami. Utrudnienie jej przepływu, nadmierne pobudzenie lub osłabienie jakiegoś punktu w naszym ciele, wywołuje chorobę.
29
Według chińskiej wiedzy medycznej, ciało ludzkie posiada ponad 360 punktów akupunktury. Na samej
podeszwie stopy znajduje się ich ponad 60. Na naszych stopach nazywanych drugim sercem znajdują się
miejsca, które odzwierciedlają wewnętrzne organy.
30
Przyżeganie, inaczej kauteryzacja, to zabieg polegający na termicznym lub chemicznym koagulowaniu
żywej patologicznie zmienionej tkanki. Najczęściej wykonywany jest na powierzchni błony śluzowej
czy skóry, w celu przyspieszenia gojenia ran, zamknięcia krwawiących naczyń krwionośnych czy zniszczenia zbędnej tkanki.

Roślina ta to Artemisia moxa, pochodząca z gatunku chryzantem, która po wysuszeniu i odpowiednim
przygotowaniu służy do podgrzewania punktów akupunktury.

31
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Rys. 25. Punkty akupunktury na
stopach
Źródło: medinatura.pl (6.09.2011).
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Rys. 26. Moksybucja
Źródło: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:A_Dose_of_Moxa.jpg
(6.09.2011).

31. Opera pekińska (Peking opera, 2010)
Opera pekińska to narodowa sztuka i duma Chin. Jest najsłynniejszą i najbardziej lubianą przez Chińczyków formą rodzimej opery. Swoje korzenie wzięła ze
starszej opery – Kun Qu. Ukształtowała się w połowie XIX w. w Pekinie, dlatego
też nosi taką nazwę. Podobnie jak inne formy chińskiej opery łączy w sobie elementy stylizowanego ruchu scenicznego, śpiewu, muzyki, tańca, akrobacji i sztuki walki. Dodatkowo jest bardzo symboliczna i alegoryczna. Niemal nie używa
się w niej dekoracji, a miejsce i czas akcji określa zazwyczaj muzyka. Funkcję
i pozycję społeczną postaci ukazują noszone przez aktorów stroje, maski zaś – ich
charaktery. Maski fioletowe symbolizują odwagę, czarne – sprawiedliwość, białe
– oszustwo, żółte – barbarzyństwo, czerwone – uczciwość, złote i srebrne – anioły i buddów. Również ruchy aktorów są ściśle określone kanonami, a zarazem
przesadne i symboliczne, np. otwarcie drzwi czy wejście po schodach wykonuje
się bez zbędnych rekwizytów, tylko za pomocą akrobatycznych ruchów aktorów,
które sprawiają na widzach wrażenie autentyczności. Kanon ustala także sposoby
prezentacji emocji, np. strach ukazywany jest przez wymachiwanie rękami nad
głową, a złość przez wciągnięcie głowy między ramiona. Muzyka grana na żywo
wykonywana jest głównie przez chińskie skrzypce o dwóch strunach Huqin oraz
gongi i bębny o silnym wschodnim brzemieniu.
Wszystkie te elementy sprawiają, że dla niebędącego Chińczykiem widza
opera pekińska jest zazwyczaj zupełnie niezrozumiała. Wystawiane są najczęściej
klasyczne teksty, a publiczność śledzi każdy ruch aktora, doceniając mistrzostwo
w harmonijnym połączeniu wszystkich elementów.
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Rys. 27–30. Maski aktorów występujących w operze pekińskiej
Źródło: picture2video.com; paulnoll.com; cultural-china.com (6.09.2011).

32. Meshrep (Meshrep, 2010 – zagrożone)
Meshrep to tradycyjna nazwa uroczystości związanych z dożynkami. Są one
obchodzone przez Ujgurów żyjących w północno-wschodnich Chinach, głównie
w Sinciang, gdzie stanowią największą grupę etniczną. Na meshrep składają się
różne tradycje i obyczaje tej mniejszości: muzyka, taniec, teatr ludowy, akrobatyka, ustne przekazy literatury itp. Ludzie w nich uczestniczący odznaczają się
doskonałą wiedzą na temat zwyczajów i perfekcją wykonania. Obchody meshrep
pozwalają społecznościom ujgurskim na zachowanie żywej tradycji oraz poczucie własnej tożsamości i ciągłości kulturowej. Niestety, na skutek zmian społecznych wynikających z urbanizacji i industrializacji, migracji młodych do miast czy
coraz silniejszego wpływu zachodu i kultury chińskiej uważa się go za zwyczaj
zagrożony. Dodatkowo z powodów politycznych w 1997 r. władze chińskie zakazały organizowania tradycyjnych obchodów meshrep.
33. Drukowanie za pomocą drewnianych ruchomych czcionek (Wooden
movable-type printing of China, 2010 – zagrożone)
Papier, wynaleziony przez Chińczyków, początkowo zadrukowywano, odciskając na nim drzeworyty pokryte tuszem. Drukowanie za pomocą drewnianych czcionek nastręczało trudności. Znaki trzeba było najpierw napisać na papierze, który następnie odwracano i przymocowywano do płyty w taki sposób,
aby rytownik mógł wykonać na niej lustrzane odbicie tekstu. Kopie uzyskiwano
przez pokrycie płyty tuszem, przyłożenie papieru i pocieranie go sztywną, suchą
szczotką32. Reprodukcja tekstów za pomocą tej mechanicznej metody pozwoliła na większą wydajność produkcji drukowanych tekstów. Rozprzestrzeniła się
w czasie panowania dynastii Tang. W tym okresie powstały pierwsze książki
blokowe zwane ksylografami33. Od XI w. w Chinach i Korei posługiwano się
również wykonanymi z drewna i wypalanej gliny (a później także z metalu) ruchomymi czcionkami.
32

C. Blunden, M. Elvin, Chiny, przeł. M.J. Künstler (Wielkie kultury świata), Warszawa 1997, s. 180.

Ksylograf to książka, w której zarówno obrazy, jak i tekst objaśniający zostały odbite z jednego klocka
drzeworytniczego. Była to technika wykorzystywana w okresie średniowiecza, a na początku XVI w.
metodą tą odbijano już jedynie teskty popularnej literatury religijnej.
33

Arcydzieła niematerialnego dziedzictwa kulturowego Chin

351

Ten dawny sposób drukowania zachował się w Rui’an w prowincji Zhejiang.
Jest on przekazywany kolejnym pokoleniom, a drukowaniem zajmują się wyłącznie mężczyźni. Wymagana jest od nich bardzo dobra znajomość zasad sporządzania i grawerowania znaków chińskich, a ponadto wiedza historyczna oraz
znajomość gramatyki chińskiej. Metoda ta ma bardzo dużą wartość historyczną
i kulturową, służy jako najlepszy dowód, że ruchome drukowanie narodziło się
w Chinach. Przejęcie rzemieślniczych umiejętności i głębokiej wiedzy na temat
historii i języka chińskiego, tak ważnych dla wykonywania tego zawodu, są obecnie trudne dla młodego pokolenia. Obecnie druki te wykonuje ok. 50 osób. Z tego
względu metoda ta znalazła się na liście zagrożonego niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
34. Technologia wytwarzania wodoszczelnych grodzi chińskich dżonek
(The watertight-bulkhead technology of Chinese junks, 2010 – zagrożone)
Dżonki są jednymi z najstarszych typów statków w historii żeglugi, jednak
– co ciekawe – od najdawniejszych czasów posiadały niemal współczesne wyposażenie, takie jak: grodzie wewnętrzne i kabiny, kroplowy profil podwodnej
części kadłuba, udoskonalony ster, kompas i płaskie żagle rejowe z usztywniającymi listwami, wykazując wiele zalet nawigacyjnych. Wpis na listę zagrożonego
niematerialnego dziedzictwa kulturowego obejmuje technologię wytwarzania
wodoszczelnych grodzi chińskich dżonek.
Budowa płaskodennej dżonki rozpoczynała się od ułożenia sosnowych, jodłowych, rzadziej tekowych desek dna i zbicia ich na styk za pomocą żelaznych
dwustronnych gwoździ. Następnie szkutnicy stawiali grodzie i burty. Na szczycie grodzi cieśle montowali dębowe belki, które podtrzymywały pokład i w celu
wzmocnienia konstrukcji przechodziły na wylot burt. Rzemieślnicy wykonywali
uszczelnienie z wapna i oleju roślinnego, które po wyschnięciu tworzyło wodoszczelną skorupę. Technika ich budowy przez chińskie społeczności nadmorskie jest
przekazywana ustnie z mistrza na ucznia. Mimo historycznego znaczenia tej technologii dla przemysłu stoczniowego jej ciągłość i rentowność są dziś nieznaczne.
Przyczynia się do tego brak drewna oraz zastępowanie kadłubów drewnianych
kadłubami wykonanymi ze stali. Ochrona technologii budowy wodoszczelnych
grodzi dżonek ma na celu podtrzymanie tradycji przemysłu stoczniowego.

Podsumowanie
Niniejszy artykuł powstał z myślą o upowszechnieniu wiedzy na temat reprezentatywnej listy niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO, która
chowa się w cieniu starszej siostry, robiącej światową karierę Listy światowego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, wpis na którą postrzegany
jest jako zaszczyt i obiekt pożądania. Wiedza na temat list dziedzictwa niematerialnego, czy nawet idea i system ochrony tego – równie delikatnego, jeśli nie
delikatniejszego – dziedzictwa, jest jednak niewielka.
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Fot. 31–32. Dżonki chińskie – najstarsze typy statków w historii żeglugi
Źródło: worldwidephotos.org; mojswiatmodeli.pl (6.09.2011).

Wiele spośród omówionych powyżej aktywności czy obiektów to faktycznie
elementy niszowe wielkiej chińskiej kultury. Z wieloma z nich styczność mają
jedynie osoby praktykujące, ewentualnie badacze. Być może nigdy nie zostaną
one upowszechnione, a przetrwają tylko dzięki programom ochronnym, prawdopodobnie częściowo zatracając – przez owe programy właśnie – swój pierwotny
charakter. Być może niektórych nie uda się ocalić. Z niektórymi jednak styka się
każdy turysta przyjeżdżający do Chin. Biorąc pod uwagę fakt, że wycieczki do
Państwa Środka są dziś najpopularniejszą – i relatywnie, w stosunku do długości
i intensywności pobytu, najtańszą – ofertą polskich biur podróży specjalizujących
się w turystyce egzotycznej, dobrze jest uświadomić sobie, co z bogatego katalogu
pokus czekających na turystę w Chinach jest godne uwagi czy „dofinansowania”
poprzez zakup danego obiektu jako suweniru lub partycypacji w danej aktywności. Tego typu wiedza potencjalnemu turyście pozwoli docenić wartość oryginału
i pomoże ochronić się przed podróbkami. Nie będąc badaczem ani turystą wyjeżdżającym na egzotyczny urlop, z pewnością warto raz jeszcze uświadomić sobie
bogactwo chińskiej kultury i jej wpływ na rozwój cywilizacji w ogóle, bo dziś
chińskie wytwory w pierwszym momencie budzą raczej odmienne konotacje.
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Abstract
Masterpieces of Chinese intangible cultural heritage
This article was written with a view to disseminate knowledge of the Representative List of Intangible Heritage of Humanity by UNESCO which hides
in the shadow of its older sister making a worldwide career – UNESCO List of
World Cultural and Natural Heritage. The knowledge of the Lists of intangible
heritage, or even the idea and system of protection of this heritage is rudimentary.
At the same time the article presents the phenomenon of Chinese culture from the
perspective of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage. The authors collate publications on the legal basis for the development and regulation of the Convention of 2003 with the potential of the Chinese
culture largely used also in the tourism industry, which is often not perceived by
the public in this way. This article aims to draw attention – of researchers and
tourists – to the need to protect cultural heritage not only the material but also the
intangible one.
e-mail: p.ratkowska@onet.eu
tadeusz.jedrysiak@neostrada.pl
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Armia terakotowa
na szlaku podróży turystycznej

Wstęp
Podróż i podróżowanie towarzyszą ludzkości od zarania dziejów, choć ich masowy charakter zaczął się dopiero w XIX w., za sprawą kolei żelaznych. Podróż
związana jest z mobilnością przestrzenną człowieka, z opuszczeniem „domu” i ze
zmianą jego dotychczasowego środowiska. Zmiana ta może zachodzić w różnych
wymiarach: społecznym (zmiana znajomych, sąsiadów), geograficznym (inne
otoczenie, krajobraz), naturalnym (zmiana fauny i flory) oraz kulturowym (inny
język, architektura, zabytki, obyczaje, religia). Jednym z najbardziej znanych
rodzajów podróży jest turystyka. W tym przypadku poza przestrzennym przemieszczaniem się, opuszczeniem miejsca stałego pobytu na pewien czas i zmianą
otoczenia istotną cechą jest także dobrowolność jej podejmowania. Wśród motywów podróży turystycznej na plan pierwszy wysuwają się chęć poznania nowego
środowiska, wypoczynek oraz motywy religijne.
Turystyka jest rodzajem konsumpcji, rozpowszechnionym zwłaszcza w świecie zachodnim. Wycieczka jest produktem na sprzedaż o wymiarze masowym
i ogólnoświatowym, zwłaszcza za sprawą samolotów pasażerskich, które w ostatnim półwieczu umożliwiły turystom dotarcie na inne kontynenty w ciągu kilku,
kilkunastu godzin. Podróżowanie w celach turystycznych stało się powszechnym
życiowym doświadczeniem, zwłaszcza w Europie, Ameryce Północnej, Japonii,
a turyści docierają nieomal do wszystkich zakątków świata. Turystyka podlega procesom standaryzacji (ujednolicenie oferty), ale także jest wyraźny trend
tworzenia ofert dla niszowych rynków docelowych. Wśród rodzajów turystyki
szczególnym zainteresowaniem cieszy się turystyka kulturowa. Szacuje się, że
przynosi ona 70% ogółu przychodów gospodarki turystycznej.
Niewątpliwie do centrów turystyki kulturowej należą Chiny, ze swoją długą
historią (zapis historii chińskiego dworu cesarskiego obejmuje 5 tys. lat) i zabytkami. Od stuleci Chiny jako kraj i naród ciągle fascynują i przyciągają rzesze
turystów. Powstają także nowe centra i atrakcje turystyczne. Jedną z nich jest
armia terakotowa cesarza Qin, odkryta w 1974 r., nazwana ósmym cudem świata


K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2004, s. 8.



T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 7.
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i wpisana w 1984 r. na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Jej powstanie, odkrycie po 2200 latach i udostępnienie turystom
w największym chińskim muzeum, zwanym „muzeum terakotowym cesarza Qin”,
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Uwzględniono zarówno szerokie tło
historyczne odnoszące się do czasów i przyczyn powstania armii terakotowej, jak
i roli, jaką pełni ona w rozwoju turystyki chińskiej, zwłaszcza w odniesieniu do
prowincji Shaanxi. Opracowanie przygotowano na podstawie literatury przedmiotu, danych statystycznych oraz obserwacji uczestniczącej jednej z autorek
w czasie pobytu w prowincji Shaanxi, gdzie znajduje się mauzoleum i muzeum
Pierwszego Cesarza.

Chiny jako cel podróży turystycznej
Współcześnie rozwój światowego ruchu turystycznego jest bardzo dynamiczny. W latach 1950–2009 zwiększył się on ponad 35-krotnie. Liczba przyjazdów
wzrosła w tym czasie z 25 mln w 1950 r. do 880 mln. w 2009 r. Niemniej podróże
turystyczne uprawiane są ciągle przez zdecydowanie mniejszą część ludzkości.
Występuje także wysoka koncentracja przestrzenna turystyki. W 2007 r. region
europejski skupiał ponad 55% międzynarodowych przyjazdów turystycznych.
Azja i Pacyfik znalazły się na drugim miejscu z 20% przyjazdów. Trzecim regionem świata pod tym względem pozostają obie Ameryki, z 17% przyjazdów. Jednocześnie zauważalny jest systematyczny wzrost udziału Azji i regionu Pacyfiku
w globalnym ruchu turystycznym, a wśród państw tego obszaru na plan pierwszy
wysuwają się Chiny, jako kraj najczęściej odwiedzany przez turystów.
W 2009 r. Chiny zajęły czwartą pozycję na świecie pod względem liczby
przyjętych turystów zagranicznych (50,5 mln), po Francji, USA i Hiszpanii, oraz
piątą pod względem uzyskanych wpływów z turystyki (39 mld USD). Według
prognoz UNWTO, Chiny w 2020 r. zajmą pierwsze miejsce na świecie wśród
odwiedzanych krajów, z liczbą turystów na poziomie 130 mln. Natomiast sami
Chińczycy przewidują, że w 2020 r. przyjedzie do nich 145 mln osób.
Chiny to kraj o długiej i bogatej historii oraz wspaniałej kulturze, a także terytorium z nadzwyczajnymi krajobrazami. W ocenie UNWTO w ciągu ostatnich
20 lat XX w. Chiny przekształciły się z „dużego kraju zasobów turystycznych”
w „duży azjatycki kraj turystyczny”, a w bieżącym stuleciu, w ciągu 20 lat, staną się „dużym światowym krajem turystycznym”. Prognozy wskazują, że wpłyW. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2007, s. 134–125; „UNWTO World Tourism Barometer” styczeń
2010, nr 8(1).




UNWTO Tourism Highlights, 2008 Edition.



„UNWTO World Tourism Barometer”…

Interview with H.E. MR. He Guangwei, Chairman of the China National Tourism Administration
(CNTA), World Tourism Organization, Madrid, Spain 2000, s. 13.
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wy z turystyki mogą osiągnąć poziom 8–11% PKB Chin. Miejsca cieszące się
szczególnym zainteresowaniem turystów w Chinach to także wytwory geniuszu
ludzkiego, takie jak: Wielki Chiński Mur i Zakazane Miasto w Pekinie oraz armia terakotowa cesarza Qin znajdująca się w okolicach Xi’an. Wielki polski
podróżnik J. Pałkiewicz dodaje jeszcze Trzy Przełomy na rzece Jangcy. Miasto
położone jest w prowincji Shaanxi na Nizinie Chińskiej (rys. 1), w środkowym
biegu Żółtej Rzeki. To jedno z najważniejszych historycznie miast i kolebka
chińskiej cywilizacji. Powstało ono ponad 3100 lat temu i było przez 1100 lat
stolicą 13 panujących dynastii, m.in. Zhou, Qin, Han, Tang. To tam ulokował
swoją siedzibę cesarz Qin Shi Huang, uznawany za pierwszego władcę zjednoczonych Chin, którego mauzoleum i armia terakotowa znajduje się ok. 35 km na
wschód od Xi’an.

Rys. 1. Prowincje Chin
Źródło: http://www.maps-of-china.com (7.06.2010).



J. Pałkiewicz, Trzy przełomy Jangcy, „Wprost” 18 stycznia 2004.

Chiny, przeł. M. Szybisz, B. Rusinowska, W. Dert (Podróże marzeń, 24), Warszawa 2006, s. 183; Kraje
pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, red. Z. Kruczek, Kraków 2006, s. 223.
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Poza walorami turystycznymi istotny wpływ na rozwój turystyki w Chinach,
w tym w prowincji Shaanxi, mają polityka państwa oraz sytuacja w branży turystycznej na świecie. W ostatnich 20 latach wśród czynników zewnętrznych stymulujących turystykę w Chinach szczególne znaczenie miały: postępująca globalizacja, rozwój światowego rynku turystycznego i wzrost zainteresowania turystów
Państwem Środka (tab. 1). Również przystąpienie Chin do międzynarodowych
organizacji, w tym WTO, wpłynęło pozytywnie na rozwój turystyki. Natomiast
wśród czynników wewnętrznych decydujące znaczenie miały: otwarcie Chin na
świat, dynamiczny rozwój gospodarki i uznanie przez państwo turystyki za jeden
z jego priorytetów. Opracowano m.in. kierunki rozwoju turystki w Chinach, które
zawarto w Państwowym Programie Rozwoju Turystyki do 2020 roku.
Tab. 1. Czynniki wpływające na rozwój branży turystycznej w Chinach
Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

Wzrost gospodarki światowej

Otwarcie Chin na świat zewnętrzny

Globalizacja

Dynamiczny rozwój gospodarki chińskiej

Rozwój światowego rynku turystycznego

Realizacja Państwowego Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku

Regionalna integracja ekonomiczna

Rozwój infrastruktury turystycznej, w tym bazy
hotelowej i dostęp do atrakcji turystycznych

Wzrost zainteresowania turystów Państwem Środka

Liberalizacja przepisów dotyczących ruchu turystycznego

Wpływ międzynarodowych organizacji turystycznych na rynek chiński – od 2002 r. Chiny są
członkiem WTO

Tworzenie nowych produktów turystycznych, np.
parków tematycznych, oraz rozwój turystki kwalifikowanej, np. narciarstwa, wspinaczki

Wejście zagranicznych touroperatorów na rynek
Chiński – np. TUI (działalność w formie joint
venture)

Wprowadzenie w 1999 r. standardów klasyfikacji
i oceny jakości usług turystycznych

Rozwój Internetu, w tym w obszarze turystyki

Wzrost dochodów ludności i zmiana stylu życia

Wejście na rynek chiński międzynarodowych firm
oferujących wynajem samochodów, np. Avis, Hertz

Wprowadzenie trzech tygodni urlopu (trzy razy
w roku po jednym tygodniu)

Dynamiczny rozwój nowych międzynarodowych
połączeń lotniczych z Chinami

Prowadzenie aktywnej polityki promocji turystki,
w tym na rynku międzynarodowym

Przyznanie Chinom prawa do organizacji wielkich
wydarzeń o randze międzynarodowej

Organizacja igrzysk olimpijskich

Źródło: The Impact of Travel & Tourism in Jobs and The Economy. China and China Hong Kong
SAR, WTTC, 2002, s. 17–28; WTO in Asia and The Pacific. Annual Report 2004, World Tourism
Organization, Madrid, Spain.

Warto podkreślić, że w bieżącej dekadzie w Chinach realny wzrost PKB utrzymuje się niezmiennie powyżej 8% w skali roku, a w 2009 r. wyniósł ok. 8,7%,
mimo trwającego kryzysu gospodarczego na świecie, co niewątpliwie wpływa na
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wzrost dochodów ludności i sprzyja ich udziałowi w turystyce10. Istotne znaczenie dla turystyki miało także wprowadzenie przez państwo trzech tygodni urlopu
i zmiany zachodzące w stylu życia jego obywateli. Według danych szacunkowych, Chińczycy odbyli 280 mln podróży krajowych w 1990 r., a już w 2002 r.
– 860 mln11. Ich głównym celem było zwiedzanie (41%), wizyta u krewnych
i znajomych (25%) lub urlop (18%).
Natomiast w przypadku turystyki wyjazdowej, która de facto zaczęła się
dopiero w 1990 r., kiedy to władze państwowe pozwoliły na wyjazdy do Singapuru, Malezji i Tajlandii, głównymi celami podroży były: turystyka miejska
(40%), słońce i plaża (27%) oraz wycieczki objazdowe (20%). Ulubione kierunki
wyjazdów zagranicznych Chińczyków to Azja (85%) i Europa (9%). Liczba wyjazdów zagranicznych wzrosła z 2,8 mln w 1993 r. do 15,7 mln w 2002 r. Z kolei
wydatki na wyjazdy zagraniczne kształtowały się na poziomie 13,1 mld USD
w 2000 r. i 43,7 mld USD w 2009 r.12 Pod tym względem Chiny w 2009 r. zajęły
czwartą pozycję na świecie po Niemczech (80,8 mld USD), USA (73,2 mld USD)
i Zjednoczonym Królestwie (48,2 mld USD).
Wśród innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki w Chinach należy
wymienić także dynamiczny rozwój infrastruktury turystycznej, o czym świadczy np. wzrost liczby skategoryzowanych hoteli z 853 w 1991 r., które dysponowały 167 195 pokojami, do 7358 w 2001 r., z liczbą pokoi 816 26013. Głównie
są to obiekty dwu- i trzygwiazdkowe. Najwięcej hoteli koncentruje się w ośrodkach gospodarczych i turystycznych, takich jak: Pekin, Szanghaj, Guangzhou,
Xi’an i Guailin.
Najczęściej odwiedzane przez turystów miasta w 2001 r. to Guangzhou
(4,4 mln) i Shenzhen (4,28 mln), w których dominowała turystyka krajowa
(rys. 2). Turyści zagraniczni przybywali głównie do Pekinu (2,4 mln) i Szanghaju (1,5 mln). Piątą pozycję w tym ostatnim zestawieniu zajęło Xi’an z 0,6 mln
turystów zagranicznych. Wśród największych miast turystycznych Chin Xi’an
jawi się zatem jako centrum turystyki zagranicznej. Niewątpliwie zadecydowała
o tym, znajdująca się w niedalekiej odległości od miasta, armia terakotowa będąca największym odkryciem archeologicznym XX w., ale także historia i współczesny obraz miasta.

10

National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbooks, wrzesień 2009.

The Impact of Travel & Tourism in Jobs and the Economy. China and China Hong Kong SAR, WTTC,
2002, s. 19.

11

12
Wydatki na wyjazdy zagraniczne (w mld USD) według kraju pochodzenia turystów, http://www.intur.
com.pl (17.07.2010).
13

Tamże, s. 26.
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Rys. 2. Największe miasta turystyczne Chin w 2001 r. (liczba turystów w mln)
Źródło: The Yearbook of China Tourism Statistics.

Warto przypomnieć, że w epoce dynastii Tang (618–907) Xi’an, a właściwie
Chang – Wieczny Pokój, jak je wtedy nazywano, przez pewien czas było największą metropolią świata. Miasto liczyło 2 mln mieszkańców i mogło konkurować
o palmę pierwszeństwa w ówczesnym świecie z Rzymem, Konstantynopolem,
Kairem czy Atenami. To tam zaczynał się jedwabny szlak prowadzący do Azji
Środkowej, a następnie do Europy. Przyjeżdżające z różnych zakątków świata
karawany tworzyły kosmopolityczną atmosferę w mieście, a jego rozwój pozostawał pod wpływem różnych kultur i religii reprezentowanych przez kupców.
Współcześnie za sprawą odkrycia armii terakotowej w 1974 r. historyczne miasto
na jedwabnym szlaku awansowało do miana „światowej stolicy archeologii”14.
Obecnie pięciomilionowe Xi’an to ośrodek administracyjny prowincji oraz
ważne centrum przemysłowe i turystyczne Państwa Środka, jak często nazywają
swoją ojczyznę Chińczycy. W panoramie miasta dominują nowoczesne budynki
przedsiębiorstw i osiedli mieszkaniowych. Zostały one wkomponowane w dawny układ urbanistyczny miasta pochodzący z dynastii Tang, co umożliwia dość łatwą orientację w terenie, gdyż ulice tworzą klasyczną siatkę dróg, przecinając się
pod kątem prostym. Xi’an to ośrodek naukowy, posiadający 41 uczelni wyższych
14
T. Veser, Skarby ludzkości. Zabytki kultury i dzieła przyrody pod ochroną UNESCO, przeł. R. Kazior,
I. i L. Wawrzyniukowie, Warszawa 2006, s. 106.
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oraz centrum zaawansowanej technologii, w tym kosmicznej i informacji elektronicznej. W tym zakresie jest to trzeci ośrodek w Chinach, po Pekinie i Szanghaju.
Jednak nie tylko przemysł, ale także turystyka decyduje o rozwoju miasta. Xi’an
i region Shaanxi słyną z licznych walorów kulturowych i naturalnych. Należą do
nich m.in.:
• armia terakotowa stanowiąca dumę Xi’an i główny cel podróży licznie
przybywających turystów (fot. 1);
• Pagoda Wielkiej Gęsi (Dajan Ta) o wysokość 65 m, zbudowana w 652 r.
w Xi’an w celu przechowywania świętych pism buddyzmu, które zostały przetłumaczone na język chiński (fot. 2). Powstało dzieło liczące 1335 tomów;
• dzielnica muzułmańska z zabytkowym i najbardziej znanym w Chinach
Wielkim Meczetem, wybudowanym w czasach dynastii Tang;
• Wieża Dzwonu (Hong Lou) z XVIII w. i Wieża Bębna (Gu Lou) z XIV w.,
położone w centrum miasta, z których można podziwiać panoramę Xi’an;
• Świątynia Ośmiu Nieśmiertelnych (Baxian An), największa czynna świątynia wyznawców taoizmu w mieście;
• mury miejskie z XIV w. z licznymi bastionami, wzniesione z szarej cegły
na wysokość 12 m i szerokości 14 m. W przeszłości dzięki specjalnym rampom
można było wjechać na nie końmi. Dzisiaj są one miejscem spacerowym, z którego można podziwiać panoramę miasta i robić ciekawe sesje zdjęciowe;
• wioska Banpo odkryta na obrzeżach Xi’an w 1953 r., gdzie można zobaczyć, jak wyglądało życie w osadzie kultury Yangshao między V i III tysiącleciem p.n.e. Co ciekawe, decydującą rolę w tej społeczności odgrywały kobiety;
• święte szczyty masywu górskiego Hua Shan (2160 m n.p.m.), w przeszłości
zamieszkałe przez taoistów poszukujących tajemnicy nieśmiertelności.

Historia pierwszego cesarza Chin
i jego terakotowej armii

Armia terakotowa powstała z inicjatywy Zhenga – władcy księstwa Qin, który
objął tron w 247 r. p.n.e. (zm. w 210 r. p.n.e.). W latach 230–221 p.n.e., pokonując
w podbojach sześć księstw: Wei, Han, Chu, Zhao, Yan, Qi, założył na gruzach
starożytnego świata zjednoczone cesarstwo chińskie15. Ciągnęło się ono od granic
Tybetu do Pacyfiku, od Skarpy Mongolii Wewnętrznej i wzgórz Mandżurii do
Morza Południowochińskiego16. Zwycięzca przybrał tytuł Qin Shihuang, co tłumaczone jest zwykle jako Pierwszy Cesarz Qinów. Ogłosił on bowiem panowanie
nowej dynastii o nazwie Qin. Terakotowe wojsko stanowiło część jego grobowca‑mauzoleum, który zaczęto budować zaraz po wstąpieniu władcy na tron. Był to
jeden z największych projektów realizowanych w czasie panowania Pierwszego
Cesarza, a swym ogromem budzi zachwyt i podziw do dzisiaj.
15

M.J. Kunstler, Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego, Warszawa 2007, s. 20.

16

J. Man, Wielki Mur, przeł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa 2008, s. 28.
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Zwycięstwo Pierwszego Cesarza zakończyło w historii Chin Epokę Królestw
Walczących (trwającą w latach 453–221 p.n.e.), kładąc jednocześnie kres panowaniu dynastii królewskiej Zhou i rozpoczęło epokę cesarstwa. Niektórzy twierdzą,
że 221 r. p.n.e. był najważniejszy w historii Chin, a jego skutki przetrwały wieki
i odegrały także istotną rolę w czasie nam współczesnym. Na przykład Mao Zedong, kiedy doszedł do władzy w połowie XX w. i kształtował nowy obraz kraju,
w działalności politycznej odwoływał się właśnie do Pierwszego Cesarza, którego postacią i rządami był zafascynowany17. Warto także przypomnieć, że Epoka
Królestw Walczących to czas dynamicznego rozwoju starożytnych Chin, nowych
zdobyczy cywilizacyjnych i licznych wojen18. W okresie tym nastąpiło przejścia
od epoki brązu do epoki żelaza. Powstało wiele nowych technologii, np. skonstruowano żelazny pług, co doprowadziło do zwiększenia produkcji żywności,
a w efekcie do eksplozji demograficznej. Stąd możliwe było zwiększenie armii.
Nastąpiła także zmiana sposobu prowadzenia walki. Popularne dotychczas walczące rydwany zastąpiła wzrastająca liczebnie piechota, uzbrojona w kusze. Rosnąca liczebnie armia wymagała nowych metod kierowania. Powstały teoretyczne
podstawy sztuki skutecznego zarządzenia, najpierw armią, a później państwem.
Na sukces księstwa Qin, a następnie Pierwszego Cesarza złożyło się wiele
przyczyn, zwłaszcza:
• położenie geograficzne państwa Qin;
• zdolni władcy Qin, poprzednicy Pierwszego Cesarza;
• sprzyjające warunki społeczno-ekonomiczne19.
W ówczesnym świecie powszechnie dążono do poszerzania własnych terytoriów, głównie na drodze podbojów słabszych sąsiadów, co było jednak na
ogół przedsięwzięciem trudnym i wielce brutalnym. Lepszą sytuację miały tylko
nieliczne państwa, które były położone na peryferiach, gdyż podmiotem ich ekspansji mogły być również obszary zamieszkane przez ludy barbarzyńskie, niejednokrotnie słabiej przygotowane do walki. Takie korzystne usytuowanie geograficzne miało właśnie księstwo Qin. Położone na zachodnich peryferiach Chin,
chronione przez rzeki i pasma górskie, początkowo nie uczestniczyło w walkach
z sąsiadami, ale stale powiększało swe terytorium w kierunku północno-zachodnim. Regiony te zajmowały półbarbarzyńskie kraje Shu i Ba. W 316 r. p.n.e.
Qin weszło w posiadanie ich żyznych i bogatych ziem, zajmujących obszar dzisiejszego Sichuanu. Peryferyjne położenie państwa umożliwiało także szybkie
przenikanie nowości technicznych ze świata zewnętrznego, co dawało przewagę
w porównaniu z innymi księstwami położonymi na Równinie Środkowej czy we
wschodniej części Chin.
17

J. Chang, J. Halliday, Mao, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2007, s. 490.

Starożytne cywilizacje. Wierzenia, mitologia, sztuka, red. G. Woolf, przeł. Z. Kościuk, Warszawa 2007,
s. 226–227.
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19

M.J. Kunstler, dz. cyt., s. 21–28.
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Na rosnącą siłę Qin złożyło się także sprawne zarządzanie państwem. Na
100 lat przed Pierwszym Cesarzem na jago czele stali bardzo zdolni władcy:
Huiwen (panował w latach 337–311 p.n.e.) i Zhao (panował w latach 306–251
p.n.e.), którzy pozostawali pod wpływem nurtu filozofii politycznej znanej pod
nazwą szkoły legistów20. Na owe czasy była ona nader rewolucyjna i sprzyjała
wprowadzeniu istotnych reform, które umożliwiły przyszłe sukcesy Qinów. Legiści opowiadali się za autokratyczną władzą. Uważali, że tylko władca może
ją posiadać i sprawować przez urzędników, którzy w każdej chwili mogą być
odwołani i zastąpieni przez innych. Nie zasady moralne, jak głosili konfucjaniści, a surowy system kar i nagród stanowił dla nich narzędzie kierowania ludem.
Dla zapewnienia absolutnej władzy księcia, legiści sprzeciwiali się arystokracji
feudalnej, widząc w niej ognisko decentralizacji państwa. Poglądy te umożliwiły
wprowadzenie w Qin szeregu reform społeczno-ekonomicznych, które stworzyły
bazę materialną późniejszych zwycięstw.
Ich głównym celem było zwiększenie produkcji rolnej, zlikwidowanie wpływów lokalnych feudałów, zbudowanie scentralizowanego państwa i wreszcie
przekształcenie całego społeczeństwa. Kraj podzielono na 31 okręgów administracyjnych, zlikwidowano wszelkie tytuły i przywileje szlacheckie oraz wprowadzono nowe. Nie pochodzenie, a liczba ściętych głów nieprzyjaciela była
podstawą przyznawania stopni szlacheckich. Stąd zwycięstwa Qin kończyły się
często wielką rzezią pokonanych21. Powstała niedziedziczna szlachta wojskowa,
która zastąpiła arystokrację feudalną. Tę ostatnią pozbawiono ziemi i niejednokrotnie przesiedlano. Aby podnieść produkcję rolną, dawano ziemię na własność
chłopom, jeśli płacili odpowiednie podatki w naturze. Aby stworzyć nowe społeczeństwo, wprowadzono nowy system organizacji wspólnot wiejskich, które
w istocie były organizmami półwojskowymi. Obowiązywała w nich zbiorowa
odpowiedzialność. Wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej,
a całemu krajowi narzucono dyscyplinę wojskową. Włóczęgów i przestępców
zamieniano w niewolników państwowych, uzyskując w ten sposób armię taniej
siły roboczej. Wykorzystywano ją przy budowie murów oddzielających kraj od
kłopotliwych sąsiadów oraz w realizacji wielkich projektów irygacyjnych, które
w konsekwencji pozwalały na uzyskiwanie niezwykle bogatych plonów22.
Po zjednoczeniu państwa chińskiego wprowadzono w nim zasady i prawo
obowiązujące dotychczas w Qin. Chiny miały się stać państwem scentralizowa20

Starożytne cywilizacje…, s. 228.

Podstawowe źródło, tj. dzieło Simy Qian, podaje, że w ciągu 130 lat dojścia Qin do pełnej władzy nad
Chinami zginęło 1,5 mln ludzi. Przykładowo: gdy w 331 r. p.n.e. wzięto do niewoli armię księstwa Wei,
ścięto 80 tys. głów, ale przy klęsce wojsk Zhao w 260 r. p.n.e. – już 400 tys. Trzeba jednak podkreślić, że
masowe rzezie nie były charakterystyczne tylko dla Chin. Miały one miejsce także w innych częściach ówczesnego świata, choćby w walkach prowadzonych przez Ateńczyków i Greków, np. po zdobyciu Troi.
21

Inżynierowie księstwa Qin przeprowadzili jeden z największych projektów irygacyjnych Chin, na równinie Chendu. Siecią kanałów nawodniono ją wodami rzeki Min. System stworzony 2 tys. lat temu nadal
funkcjonuje.
22
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nym. Wprowadzono jeden system miar i wag, wspólną monetę oraz jednolity
rozstaw osi wozów, co przyczyniło się do rozwoju komunikacji. Przeprowadzono
także reformę pisma, a jego podstawą było to, które obowiązywało w Qin. Siła
robocza stała się dostępna na niespotykaną dotychczas skalę. Kilka milionów
osób (przy populacji liczącej ok. 20 mln) realizowało wielkie przedsięwzięcia,
m.in. system dróg zbiegających się w stolicy, Wielki Mur Chiński stanowiący
skuteczną barierę dla poruszających się konno najeźdźców z Xiongnu oraz budowle cesarskie: pałac oraz mauzoleum23. Prace nad tym ostatnim rozpoczęto
zaraz po wstąpieniu Zhenga na tron księstwa Qin, kiedy miał 13 lat. Budowa
mauzoleum została zakończona już po śmierci cesarza, przez jego syna Er Shi
Huangdi – Drugiego Cesarza, który panował w latach 210–207 p.n.e.
Wśród niewątpliwie wielkich osiągnięć Pierwszego Cesarza są też takie, które
nie przyniosły mu popularności, np. słynny edykt o spaleniu ksiąg. Było to narzędzie w walce z opozycją, zwłaszcza z uczonymi konfucjańskimi, którzy nie
znaleźli dla siebie miejsca w nowym reżimie. Towarzyszyły temu okrutne akty,
w tym spalenie ich na stosie wraz z księgami oraz liczne zesłania na ciężkie roboty. Stąd w późniejszych czasach znaleźć można wiele oszczerstw i przykładów
zakłamywania historii dotyczącej Pierwszego Cesarza24. On sam, mimo że zasłynął jako wielki zwycięzca, budowniczy państwa chińskiego i bezwzględny
władca, pozostawał pod wpływem praktyk magiczno-religijnych, wywodzących
się z jednego z odłamów taoizmu filozoficznego, którego celem było poszukiwanie eliksiru życia, mającego zapewnić nieśmiertelność. Pierwszy Cesarz żył
w ciągłym lęku przed śmiercią, a ratunkiem miał być ów eliksir. Mimo przekonania o swej boskości Pierwszy Cesarz zmarł w czasie jednej ze swych licznych
podróży po kraju, a w wyniku spisku władzę w kraju przejął jeden z jego synów,
książę Huhai. Niestety, słaby i nieprzygotowany do jej sprawowania. Wkrótce
dynastia Qinów przestała istnieć.

Mauzoleum pierwszego cesarza dynastii Qin
Chińska koncepcja śmierci i życia po niej stanowi kombinację tradycji wynikających z trzech prądów ideowych, tj. taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu.
Łączyła je troska o zdrowie, dążenie do długowieczności, okazywanie współczucia oraz silna świadomość zależności i ciągłości pokoleń25. Śmierć w tradycji starożytnych Chin uważana była za ważne wydarzenie, gdyż umożliwiała
połączenie się z bliskimi, w krainie duchów i przodków. Oddawano im cześć,
składano ofiary i radzono się ich. Panowało przekonanie, że mieszkaniem przodków są grobowce. Gromadzono w nich sprzęty i ozdoby zgodnie z upodobaniami zmarłego. Zmarłemu towarzyszyły małżonki, urzędnicy, żołnierze, służba,
23

J. Man, dz. cyt., s. 29.
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M.J. Kunstler, dz. cyt., s. 31–32, 47.
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A. Zwoliński, Chiny. Historia. Teraźniejszość, Kraków 2007, s. 206.

Armia terakotowa na szlaku podróży turystycznej

365

zwierzęta, których początkowo grzebano żywych, później ograniczono się do ich
figur, nawet o wielkości w skali 1:1, wreszcie wystarczały wyobrażenia o nich
w postaci malowideł.
Na przestrzeni wieków zmieniały się kształt i wielkość grobowców. Początkowo miały one kształt pionowego szybu wydrążonego w ziemi. Na przykładzie
miejsca pochówku Fu Hao – małżonki królewskiej (zmarłej ok. 1195 r. p.n.e.)
można mieć wyobrażenie o ich zawartości. Znaleziono tam 440 brązów, 590
rzeźb z nefrytu, 7 tys. muszelek kauri i szczątki 16 osób złożonych w ofierze26.
Na początku Epoki Walczących Królestw obok komory głównej zaczęły się pojawiać komory boczne, służące do gromadzenia rzeczy zapewniających zmarłemu
szczęśliwe bytowanie. Uważano, że granica między życiem a śmiercią jest płynna. Stąd w późniejszym okresie przestrzeń grobowca zaczęto dzielić na część
podziemną, jako symbol świata umarłych, i naziemną. Ta ostatnia budowla służyła jako miejsce oddawania czci zmarłemu i składania ofiar. W okresie dynastii
Qin, a następnie Han grobowce zaczęły przypominać mikrokosmos. Składały się
one z wielu komór budowanych z cegły i kamienia, których ściany pokryte były
malowidłami, a sklepienia przedstawiały nieboskłon.
Pierwszy Cesarz Chin nakazał wybudowanie ogromnego, monumentalnego
w formie grobowca, o bogatym wystroju, stąd nazywany jest on mauzoleum27.
Cesarz wierzył, że życie pod ziemią jest kontynuacją życia doczesnego, stąd
dbał, aby odpowiadało jego pozycji. Potężny grobowiec był również formą demonstracji władzy, a zakopana armia terakotowa miała go czynić niezwyciężonym również w zaświatach. Jednakże jedna z legend podaje zgoła inne przyczyny utworzenia armii terakotowej. Otóż cesarz był bardzo okrutny. W drodze
do sukcesu nie liczył się z nikim i z niczym. Zabił tysiące ludzi, a do tortur,
które często stosował, należała „tortura pięciu koni”. Zasada była prosta: pięć
koni przywiązywano do rąk, nóg i głowy, a następnie każdy koń szedł w innym
kierunku, i tak od świtu do zmierzchu. Z czasem władca zaczął widywać swoje
ofiar, które odwiedzały go w snach. Było to tak nagminne, że przestraszony
cesarz postanowił się zabezpieczyć i zadbać, aby po śmierci miał go kto bronić.
Racja była po jego stronie, armia terakotowa odkryta po 2200 latach nadal robi
ogromne wrażenie.
Na miejsce grobowca wybrano górę Li (Lishan) o wysokości 1256 m, która przez cały rok pokryta jest zielonymi drzewami. Mauzoleum położone jest
u podnóża północnego zbocza góry, ok. 35 km na wschód od Xi’an. O miejscu
pochówku zadecydowało jego dobre Feng Shui28 i bliskość stolicy. Starożytni
26

Starożytne cywilizacje…, s. 242.

Pierwszym znanym mauzoleum na świecie był grobowiec króla Mauzolosa w Halikarnasie, który powstał w IV w. p.n.e. Była to monumentalna samodzielna budowla o bogatym wystroju architektonicznym. Okrzyknięta została siódmym cudem starożytnego świata. Obiekty wzorowane na nim noszą nazwę
mauzoleum – od imienia króla.
27
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Chińczycy przywiązywali do tego wielką wagę. W istocie strefa między miastem
i górą Li stała się rejonem pochówku rodziny Qin. Szacuje się, że budowa mauzoleum zajęła prawie 40 lat i była podzielona na trzy fazy29:
• 247–230 – roboty budowlane prowadzone były na małą skalę;
• 230–221 – intensyfikacja prac, jest to czas największych bitew prowadzonych przez księstwo Qin w drodze do zjednoczenia kraju;
• 221–208 – szczytowy okres prac, wówczas na budowie zatrudnionych było
720 tys. robotników (ponad dwa razy więcej niż przy Wielkim Murze).
Według zachowanych opisów, zwłaszcza historyka Simy Qiana (który żył 100
lat po śmierci Pierwszego Cesarza), mauzoleum było ogromne i wyglądało wspaniale30. Górę Li wydrążono aż do poziomu wody, szczeliny zalano miedzią i tam
dopiero umieszczono sarkofag. Grobowiec został wypełniony modelami pałaców,
pawilonów, oficyn, pojazdów. Znajdowały się w nim licznie klejnoty, szlachetne
kamienie i inne rzadkie okazy. Rzemieślnikom nakazano rozmieścić kusze, tak
aby każdy niedoszły złodziej został przeszyty strzałą. Z płynnego srebra zrobiono
mapę kraju ze wszystkimi rzekami, w tym Jangcy i Żółtą Rzeką, oraz Morzem
Wielkim. Były one wypełnione rtęcią i mechanicznie wprawiane w ruch31. W górze odtworzono niebiańskie konstelacje, a poniżej ziemskie regiony. Pochodnie
zrobiono z tłuszczu wieloryba, aby płonęły wiecznie.
Podziemny świat miał być lustrzanym odbiciem świata rzeczywistego. Stąd
obszar mauzoleum odzwierciedlał układ urbanistyczny stolicy dynastii Qin32.
Otoczony był dwoma murami: wewnętrznym i zewnętrznym o obwodzie 6210 m,
każdy z nich miał wieże strażnicze i bramy wychodzące na cztery kierunki świata
(patrz rys. 1 – oznaczenia 2 i 3). Te dwa kręgi murów były symbolem murów
miejskich, chroniących stolicę i pałac cesarski. W centrum kompleksu mauzoleum znajdował się kurhan grzebalny (rys. 3 – oznaczenie 1). Pozostały teren
podzielono na podziemny pałac, miasto wewnętrzne i zewnętrzne oraz obszary
wiejskie. W sumie wokół pałacu było ok. 600 różnych mniejszych kompleksów,
w tym grobów, oraz armia terakotowa na obszarze ok. 56 km2. Aby je dzisiaj
w całości odsłonić, konieczne byłoby przeniesienie 12 wiosek i 6 fabryk. Sam
kurhan grzebalny nad komnatą grobową 2200 lat temu miał wysokość 115 m, ale,
z biegiem lat zredukowany został do wysokości 76 m.
energią, płynącą przez ziemię. Jest to bardzo ważne dla Chińczyków dbających o harmonię, proporcję
i równowagę pomiędzy człowiekiem, naturą i duchem. Zgodnie z teorią Feng Shui idealne miejsce jest
zwrócone na południe, ze wznoszącą się ziemią na wschodzie i z delikatnie pofałdowanymi wzgórzami
na zachodzie. Z przodu ma strumień, a z tyłu góry oraz jest otwarte na suchą bryzę.
29

Awakened. Qin’s Terra-Cotta Army, red. Z. Lin i in., [b.m.w.] 2001, s. 15.
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Tamże, s. 20–21; M.J. Kunstler, dz. cyt., s. 43.

Badania geograficzne dowiodły, że w kurhanie znajduje się duża pusta przestrzeń. Można zatem zakładać, że w potężnym kopcu jest grobowiec cesarza. Jednocześnie próbki pobrane z jego nasypu wykazują
duże stężenie rtęci, co potwierdzałoby relacje Qiana.
31
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Chiny. Dziedzictwo starożytnej cywilizacji, przeł. P. Cieśla, Warszawa 2008, s. 147.
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Cesarz zmarł w wieku 50 lat. W czasie pogrzebu mauzoleum nie było jeszcze
całkowicie gotowe. Budowa została zakończona za panowania Drugiego Cesarza,
ale dość pobieżnie, ponieważ imperium targały bunty chłopskie. Zgodnie z jego
dekretem ulubienice Pierwszego Cesarza, które nie posiadały dzieci miały udać
się z nim do grobu. Los ten podzieliło także wielu budowniczych mauzoleum.
Według jednego z opisów, „tysiące oficjeli zostało zabitych i tysiące rzemieślników pochowano żywcem, aby zachować sekret”33, wszak grobowiec był w istocie
skarbcem.

Rys. 3. Plan sytuacyjny mauzoleum Pierwszego Cesarza
Źródło: Awakened. Qin’s Terra-Cotta Army, red. Z. Lin i in., [b.m.w.] 2001, s. 20.

Począwszy od 1974 r., kiedy odkryto pierwszą jamę ofiarną (dół) z armią
terakotową zakopaną 2200 lat temu, obszar całego kompleksu mauzoleum jest
systematycznie badany. Archeolodzy odkryli trzy podziemne jamy ofiarne o powierzchni 22 780 m2, w których znajduje się 7,4 tys. naturalnej wielkości ceramicznych wojowników i koni oraz ponad 100 rydwanów bojowych, a także
ponad 40 tys. sztuk broni wykonanej z brązu34. Wszystkie trzy podziemne pomieszczenia zostały skonstruowane podobnie. Znajdują się one od 5 do 7 m pod
obecnym poziomem ziemi. Figury żołnierzy umieszczone są w korytarzach wybrukowanych ceramicznymi cegłami. Korytarze są podzielone ścianami działowymi ze zbitej ziemi. Ściany podtrzymuje dach zrobiony z drewnianych krokwi,
pokrytych matami i ziemią. Największa jama ofiarna oznaczona jako stanowisko
nr 1 mieści główne siły armii składające się z piechoty i rydwanów bojowych,
33

Awakened…, s. 18.

34

Chiny. Dziedzictwo…, s. 148.
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ustawione w szyku bojowym. Stanowisko nr 2 to wyspecjalizowane jednostki
wojskowe: łuczników, kawalerzystów, woźniców i piechoty – prawdopodobnie
wsparcie sił głównych, a stanowisko nr 3 określono jako miejsce dowodzenia.
Armia stoi plecami do grobowca i jest skierowana na wschód, co wskazuje, że
miała strzec miejsca spoczynku cesarza.
Wśród wiele innych budowli i elementów wchodzących w skład mauzoleum,
które odkryto pod ziemią, warto wymienić:35
• stanowiska z rzadkimi ptakami i zwierzętami oraz ich opiekunami (w sumie 31 dołów), co może przemawiać za tym, że cesarz lubił polowania (rys. 3
– oznaczenie 6);
• stajnie cesarskie – znaleziono 98 dołów stajennych, położonych 350 m od
mauzoleum. Poza końmi odkryto gliniane naczynia, a w nich resztki prosa i siana
(rys. 3 – oznaczenie 7);
• grobowce dzieci cesarza Qin, zamordowanych przez Drugiego Cesarza. Odkryto 17 grobowców, które znajdują się w odległości 8 m po obu stronach stajni.
Znaleziono tam także ok. 200 historycznych reliktów z różnych materiałów: złota, srebra, brązu, żelaza, gliny oraz fragmenty tkanin i wyrobów z laki;
• groby masowe odkryte na obszarze 8100 m2, w kierunku południowo‑zachodnim od mauzoleum. W odkopanych 42 grobach znaleziono ponad 100
ludzkich szkieletów. Wykopaliska wskazują, że ciała wrzucono niedbale do
grobów, a pozycja niektórych z nich może świadczyć o tym, że ludzie ci zostali pogrzebani żywcem. Najprawdopodobniej byli to robotnicy pracujący przy
budowie mauzoleum;
• dwa powozy i konie z brązu (wykonane w skali 1:2), które umieszczone
były w drewnianych skrzyniach na głębokości 7,8 m pod powierzchnią ziemi
(rys. 3 – oznaczenie 8). Z upływem czasu drewno spróchniało, a pod ciężarem
ziemi powozy i konie roztrzaskały się na tysiące kawałków. W takim stanie znalezione je w 1980 r. Ich rekonstrukcja trwała osiem lat i dzisiaj stanowią niebywałą
atrakcję w muzeum terakotowym cesarza Qin. Badania wskazują, że były to ekskluzywne powozy, których cesarz używał m.in. w czasie swych inspekcyjnych
podróży po kraju. Odkrywcy nazwali je: „Wysoki powóz” (albo „Powóz bitewny”
lub „Powóz do inspekcji) i „Wygodny powóz” (lub „Klimatyzowany powóz”).
Oba powozy posiadały baldachimy i były pierwotnie pomalowane jaskrawymi
kolorami z dominacją białego36 z licznymi wzorami, takimi jak: smoki, feniksy
i figury geometryczne;

35

Awakened…, s. 24–51.

Barwy związane są z teorią Ying – Yang, według której wierzono, że kosmos i ziemia są podzielone na
pięć kierunków reprezentujących pięć kolorów, a więc: czerwony, czarny, żółty, niebieski i biały – odpowiednio dla południa, północy, środka (centrum), wschodu i zachodu. Znalezione powozy reprezentują
zatem kierunek zachodni. Można założyć, że w przyszłości mogą być odnalezione inne powozy, reprezentujące pozostałe kierunki.
36
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• kamienne zbroje i hełmy wykonane z ciemnoszarego wapienia, które odkryto
w 1998 r. na południowy wschód od grobowca, w prostokątnym dole o powierzchni 13 600 m2 (rys. 3 – oznaczenie 9). Znaleziono tam 120 sztuk zbroi, 90 hełmów
i innych przedmiotów. Zbroje mają różną wielkość i są zbudowane z misternie
wykonanych i nałożonych na siebie kamiennych płatów, spojonych miedzianym
drutem. Ich ułożenie przypomina rybią łuskę. Największa ze zbroi ma 1,8 m długości, a płaty, z których jest zbudowana, mają wymiary 14 cm x 7 cm;
• figury akrobatów z terakoty i tripod z brązu z dynastii Qin, które znaleziono
40 m na południe od dołu ze zbroją (rys. 3 – oznaczenie 10). W opinii archeologów akrobaci mogli służyć w pałacu, gdyż w czasach dynastii Qin sztuka ta była
szczególnie rozwinięta. Z kolei naczynie zwane tripod jest dotychczas największym, jakie znaleziono w obrębie mauzoleum. Jego wysokość to 59,5 cm, średnica – 64 cm, a waga – 212 kg. Sposób jego zdobienia może świadczyć o tym, iż
miało ono coś wspólnego z ofiarami sakralnymi;
• figury urzędników cywilnych, które odkryto na południowy zachód od grobowca cesarza (rys. 3 – oznaczenie 11). Są oni podobni do terakotowych wojowników, z tym że w rękach nie trzymają broni. Posiadają natomiast noże i ostrzałki
przywieszone do pasa. Warto pamiętać, że w czasach dynastii Qin nie wynaleziono jeszcze papieru, a błędne zapisy na drewnie lub bambusie można było poprawić właśnie za pomocą noża. Pełnił on zatem rolę swego rodzaju gumki.
Samego kopca pogrzebowego cesarza (kurhanu grzebalnego) dotychczas nie
rozkopano z obawy przed jego zniszczeniem. Nie znaleziono także wejścia do
grobu cesarskiego. Chińscy naukowcy postanowili, że przystąpią do odkrycia
podziemnego pałacu z sarkofagiem cesarza, kiedy będą warunki do natychmiastowej konserwacji wydobytych skarbów, zwłaszcza że wyposażenie grobowca
może być wielokrotnie bogatsze od skarbów z grobu faraona Tutanchamona. Za
takim postępowaniem przemawia także zdobyte przez nich wcześniej doświadczenie. Mianowicie wydobyci terakotowi żołnierze początkowo wyglądali jak
żywi w swych barwnych ubiorach, ale z czasem zaczęli szarzeć, kurczyć się i kruszyć pod wpływem suchego powietrza. Choć już wynaleziono pewne technologie
przyklejania malowanej warstwy, to jednak nie jest ona skuteczna w 100 procentach37. W odkryciu podziemnego grobowca Pierwszego Cesarza mogliby pomóc
naukowcy z innych krajów, ale nie ma na to zgody. Czy jest to pokłosie tradycji
związanej z zamknięciem Państwa Środka czy obawy władz politycznych przed
„obcym” – trudno przesądzić. Niemniej na poznanie skarbów zgromadzonych
w mauzoleum przyjdzie jeszcze poczekać.

37

A. Błońska, Obrzucona jajami terakotowa armia, http://www.kopalniawiedzy.pl (8.12.2008).
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Muzeum terakotowe cesarza Qin
W odległości 1,5 km od centrum kompleksu mauzoleum Pierwszego Cesarza, w miejscu, gdzie odkryto jamy ofiarne z terakotowymi żołnierzami, znajduje się największe muzeum w Chinach, zwane „muzeum terakotowym cesarza
Qin”. A wszystko zaczęło się w 1974 r., kiedy w czasie suszy chłopi pogłębiający
studnię natknęli się na fragmenty ceramiki i starożytnej broni z brązu. Wkrótce
archeolodzy w kolejnych wykopach zaczęli odkrywać armię cesarza Qin, co było
ogromnym wydarzeniem nie tylko w Chinach, ale także w skali światowej. Na
miejscu wykopalisk powstało muzeum, które 1 października 1979 r. udostępniło zbiory szerokiej publiczności. Rolnik, który przypadkowo dokonał odkrycia
terakotowych żołnierzy, otrzymał dożywotnią posadę w muzeum. Początkowo
pomagał przy wykopaliskach, teraz podpisuje albumy turystom zwiedzającym
muzeum (fot. 3), stanowiąc niejako żywą atrakcję dla zwiedzających.
Muzeum terakotowe cesarza Qin to na wskroś nowoczesna placówka. Jego
budowniczy sięgnęli do doświadczeń parków tematycznych, co, według prof.
A. Rottermunda, historyka sztuki, muzeologa i dyrektora Zamku Królewskiego
w Warszawie, jest kierunkiem właściwym i pożądanym, gdyż wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom współczesnego klienta38. Zresztą podobnie postąpiły renomowane
placówki, np. Natural History Museum w Londynie, Museum of Naval Aviation
na Florydzie, Muzeum Statku w Sztokholmie czy Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Zgodnie z tymi nowymi trendami wizyta w muzeum powinna pozostać w pamięci jako ważne, a zarazem sympatyczne przeżycie. Jednak to,
co je różni w sposób zasadniczy od przeżyć w parku rozrywki, to bezpośrednie
obcowanie z oryginalną kulturą, sztuką i historią. W muzeum ważne staje się nie
tylko przekazywanie informacji i edukacja, ale wciąganie zwiedzających w przygodę, w atmosferę historycznej epoki, np. poprzez organizację pokazów filmowych, prezentacji z wykorzystaniem technik wizualnych, które angażują widza
emocjonalnie przez interaktywność czy udostępnianie literatury w specjalnych
pomieszczeniach bibliotecznych, aby przygotować widza do kontaktu z historią,
sztuką itd. Istotne jest także tworzenie na terenie muzeum miejsc do wypoczynku, wszak zwiedzający przemierza niejednokrotnie wiele kilometrów. Powinny
być tam zatem bary, restauracje, kawiarnie, a nawet ogrody jako miejsca relaksu.
Szczególna rola przypada także sklepom muzealnym. Patrząc na nabyte pamiątki czy korzystając z nich, można ponownie i wielokrotnie doświadczyć emocji
związanych z odwiedzanym miejscem, historią i sztuką.
Muzeum terakotowe cesarza Qin usytuowane jest wśród drzew, licznych rabat
z kwitnącymi kwiatami i dywanów zielonej trawy oraz fontann, co daje wrażenie
zadbanego i dobrze przemyślanego ogrodu, w którym można miło spędzić czas.
Trzy główne budynki muzeum, które zostały nazwane: stanowisko1, stanowi38

Muzeum przyszłości. Rozmowa z prof. Andrzejem Rottermundem, http://www.wprost.pl (22.05.2010).
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sko 2, stanowisko 3 (rys. 4 – odpowiednio: Pit 1, Pit 2, Pit 3), zostały wzniesione
w miejscach wykopalisk i de facto prezentują armię terakotową w miejscach jej
odkrycia, w części udostępnionej zwiedzającym (fot. 4). Wojsko uszeregowane jest zgodnie ze starą chińską taktyką wojenną: żołnierze stoją w militarnym
porządku, podzieleni na jednostki według rodzajów broni. Stanowisko 1, które
powstało najwcześniej, usytuowane jest w centralnej części muzeum. Jest to olbrzymia stalowa hala o łukowym sklepieniu i powierzchni 16 tys. m2. Znajduje
się tam model całej nekropolii. Natomiast kolejne obiekty – hale, tj. stanowisko 2
i stanowisko 3, zostały zbudowane w stylu grobowców cesarzy z dynastii Qin
i Han. Zajmują one odpowiednio powierzchnię 17,9 tys. m2 i 1,7 tys. m2.
Stanowisko 1 ma kształt prostokąta o wymiarach 230 m x 62 m i głębokości
5 m. Terakotowi wojownicy i konie ustawieni są w szyku bojowych, w jedenastu
równoległych korytarzach o szerokości 3 m (w tym dwa zewnętrzne o szerokości 2 m). Na przodzie od strony wschodniej stoją trzy rzędy straży przedniej,
a w każdym z nich jest po 68 żołnierzy, którzy byli pierwotnie uzbrojeni w łuki i kusze (fot. 5)39. Za nimi znajduje się 30 powozów bojowych (rydwanów),
a każdy zaprzężony jest w cztery konie. Na zewnętrznych brzegach znajdują się
żołnierze z kuszami. Są to flanki strzegące boków i tyłu armii. Pozostali żołnierze
to piechota. Szacuje się, że na stanowisku 1 zostanie odkopanych ponad 6 tys.
żołnierzy.
Stanowisko 2 ma kształt litery „L”, a 1300 żołnierzy terakotowych zostało
podzielonych na cztery wyspecjalizowane jednostki wojskowe:
• 332 łuczników, w tym 160 klęczących. Wszyscy są zwróceni na wschód;
• 64 wojenne rydwany w ośmiu kolumnach, a każdy woźnica ma po bokach
po dwóch żołnierzy trzymających długą broń. Zajmują oni obszar południowy i są
również zwrócenie na wschód;
• część środkową tworzą: powozy ustawione na przodzie, piechota w środku
i kawaleria na tyłach;
• 108 kawalerzystów w części północnej. Każdy z nich stoi przed osiodłanym
koniem, trzymając lejce w prawej dłoni, a łuk w lewej.
Wydaje się, że jednostki te były niezależne od siebie, ale w czasie wojny mogły być w każdej chwili połączone w jedną formację. Była to unikalna strategia
armii Pierwszego Cesarza, tzw. szyk w szyku.

39
Wraz z upływem czasu broń uległa w dużej mierze zniszczeniu, a jej część została także skradziona
w okresie powstań chłopskich, jeszcze w epoce panowania dynastii Qin.
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Rys. 4. Plan muzeum terakotowego cesarza Qin
Źródło: Awakened…, s. 4–5.

W najmniejszym stanowisku 3, które ma kształt litery „U”, odkopano jedynie 68 figur terakotowych i jeden powóz z czterema końmi. Miejsce to uważane
jest za centrum dowodzenia całej armii40. Przemawiają za tym następujące fakty:
baldachim i zdobienia powozu, w którym znajduje się czterech oficerów, wskazują na ich wysoką rangę; uzbrojenie 64 żołnierzy znajdujących się w sąsiednich
pomieszczeniach jest charakterystyczne dla straży honorowej; z kolei zwierzęce
kości, których ślady znaleziono w jednym z pomieszczeń, mogły być wykorzystywane przez generałów w rytualnych modłach, które czyniono przed każdą bitwą.
Istotną kwestią pozostaje sposób wykonania terakotowej armii. Otóż wyrób
figur ceramicznych był w Chinach znany od najdawniejszych czasów, ale dopiero
za panowania dynastii Qin osiągnęły one tak duże rozmiary (średni wzrost żołnierzy to 1,8 m, waga – 110–300 kg) i wypalane były w tak wysokich temperaturach
(950–1050oC)41. Wszystkie figury zrobiono z miejscowej gliny. Korpusy, głowy
i ręce są puste w środku, przy solidnych nogach (podobnie rzecz się ma w przypadku koni). Były one robione oddzielnie, a następnie łączone w jedną całość.
Aby nadać twarzy zindywidualizowany wygląd, rzeźbiono takie elementy, jak
usta, oczy, broda i fryzura (fot. 6). Podobnie jak fragmenty strojów, płytki zbroi
i sznurówek. W ten sposób każda z figur jest inna. Po ich zrobieniu rzemieślnik
się podpisywał, co było swojego rodzaju kontrolą jakości. Odnaleziono 80 nazwisk rzemieślników. Figury były również malowane. Oczywiście upływ czasu,
powodzie i pożary je zamazały, ale można zauważyć, że np. szata zewnętrzna
jednego z oficerów wysokiej rangi (na stanowisku 2) miała kolor ciemnej purpury, spodnie były zielone, buty czarne, a nakrycie głowy brązowe. Kołnierz, naramienniki i brzegi zbroi były udekorowane kolorowymi wzorami i wstążkami.
40

R. Gööck, Cuda świata, przeł. B. Parys, S. Ratajczyk, Warszawa 1994, s. 61.

C. Scarre, 70 cudów starożytnej architektury. Tajemnice wielkich konstrukcji, przeł. M. Aszkiełowicz,
Bielsko-Biała 2006, s. 67.
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Armia terakotowa jest nie tylko wojskową formacją, ale także arsenałem dynastii Qin. Odkopano dziesiątki tysięcy sztuk broni, a wśród nich broń długą i krótką
oraz broń dalekiego zasięgu, np. włócznie, halabardy, Pi42, kusze. Ich wykonanie reprezentuje tę samą dbałość o szczegóły i jakość jak w przypadku wyrobów
z gliny, choć tym razem surowcem są m.in. brąz, miedź, cyna. Obosieczne miecze
są w stanie jeszcze dzisiaj przeciąć grubą tarczę, mimo że leżały w ziemi ponad
2 tys. lat. Jest to możliwe, gdyż były one chromowane i dzięki temu zachowały
ostrość. Można się domyślić, że do produkcji broni zaangażowano najlepszych
rzemieślników i najbardziej zaawansowane technologie. Tworzono ją wszak do
ochrony najważniejszej osoby w cesarstwie chińskim.
Inne ważne dla turysty obiekty to np. The multiple exhibition halls (rys. 4
i fot. 7) znajdujący się obok stanowiska 2, z wieloma pomieszczeniami służącymi do prezentacji eksponatów znalezionych w mauzoleum (m.in. powozów i koni
z brązu, broni) oraz historii dynastii Qin i samego muzeum. Ekspozycje pomagają zwiedzającym zrozumieć tajemnicę terakotowej armii. Są tam także różne
wystawy czasowe. Atmosferę epoki Pierwszego Cesarza i prowadzonych przez
niego walk można poczuć, oglądając film wyświetlany w nowoczesnym panoramicznym okrągłym kinie, mieszczącym się w części stanowiska 1. Na filmie
przedstawiony jest także sposób tworzenia terakotowych żołnierzy. Z kolei miejsca, gdzie zwiedzający mogą wypocząć, posilić się i zrobić zakupy, znajdują się
obok stanowiska 3, w obiekcie The multiple service halls. Poza tym można sobie
zrobić zdjęcie z replikami żołnierzy czy modelem „Wysokiego powozu” (fot. 8)
oraz kupić różnego rodzaju pamiątki, zwłaszcza przedstawiające żołnierzy terakotowych, choć trzeba nadmienić, że można je także kupić w kraju i to w dobrej
cenie, i bez kłopotu związanego z wożeniem bagażu. Oczywiście na miejscu wybór jest większy i kupienie terakotowego żołnierza w muzeum w Chinach też ma
swoje znaczenie.
Pobyt w muzeum i na kurhanie może być fascynujący, ale raczej dla przygotowanego turysty, który jest świadomy czasów panowania Pierwszego Cesarza
i powstawania jednej z największych potęg starożytnego świata, który zna historię jego armii terakotowej oraz ma odpowiednią ilość czasu: 2–3 dni. Jeśli tak nie
jest, zwiedzanie należy ograniczyć tylko do wybranych miejsc. Tymczasem grupy
zorganizowane mają na ogół plan zobaczenia wszystkiego i to zaledwie w kilka godzin, co oczywiście jest niemożliwe. W tym przypadku turysta może być
rozczarowany natłokiem ludzi, informacji i wielkości samego obiektu, sprawiającego wrażenie małego miasteczka z ogromnymi obiektami. Kolejnym rozczarowaniem mogą być same hale, w których znajduje się terakotowa armia. Niestety,
można odnieść wrażenie, że przebywa się w jakimś plastikowym Disneylandzie,
a nie w miejscu, które jest archeologiczną sensacją XX w. Wrażenie to potęguje
fakt, iż żołnierzy ogląda się z odległości powyżej 5 m, a przy barierkach zwykle
42

Pi to broń ostra, używana jako bagnet o ostrzu 30 cm, osadzony na trzonie długości 3 m.
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jest tłum ludzi. Dodatkowo jest duszno, choć pomieszczenia są klimatyzowane.
W sumie po przejściu powyżej 0,5 km, gdyż tyle przykładowo wynosi obwód stanowiska 1, percepcja zawodzi, przychodzi znużenie i chęć opuszczenia miejsca.
Również po wizycie na kurhanie można mieć mieszane uczucia. Oczywiście
ze szczytu wzgórza rozciąga się piękny, kojący widok na obszar między rzeką
Weihe a okolicznymi wzniesieniami pokrytymi bujną roślinnością. Można się
zanurzyć w myślach o Pierwszym Cesarzu, o jego epoce, wreszcie o skarbach,
które prawdopodobnie kryje grobowiec. Jednakże turyści zwykle odwiedzają to
miejsce w drodze powrotnej z muzeum, a więc kiedy są już zmęczeni, co raczej
nie sprzyja kontemplacji. Ponadto w dalszym ciągu mamy do czynienia ze swego
rodzaju Disneylandem. Już przed wejściem na teren otaczający wzgórze stoją
wartownicy w strojach z epoki, w parku można spotkać tancerki, a przed schodami na tle kurhanu zrobić sobie zdjęcie z egzotycznymi statystami. Chyba zbyt
duży przesyt tych zabawowych atrakcji jak na jedno miejsce, gdzie raczej bardziej
stosowna byłaby pogłębiona refleksja.
Muzeum terakotowe cesarza Qin może przyjąć rocznie ok. 1,5 mln osób,
a w ostatnich 20 latach odwiedziło go ok. 40 mln turystów z kraju i zagranicy43.
Wśród nich są także turyści z Polski. Na ogół krajowe biura turystyczne oferujące
wyjazdy do Azji sprzedają również wycieczki do Chin, a większość tras turystycznych, poza Chinami Południowymi, obejmuje zwiedzanie Xi’an – kolebki
myśli filozoficznej, nauki i sztuki chińskiej oraz głównej atrakcji, jaką jest armia
terakotowa. W opinii ambasador ChRL Sun Yuxi w Polsce, gdyby podróżujący
po Chinach nie odwiedzili miasta Xi’an, oznaczałoby to, że tak naprawdę nie
odwiedzili Chin44. Zwykle program wycieczki przewiduje pobyt w Xi’an od 2
do 3 dni, ale w mauzoleum jedynie parę godzin45. Warto podkreślić, że władze
miasta przywiązują dużą wagę również do promocji swej oferty inwestycyjnej
i turystycznej, na terenie kraju i za granicą. Ostatnio taka promocja objęła także
kraje Europy Wschodniej, w tym Polskę.
Zbiory związane z armią terakotową ze względu na swą unikatowość często
podróżują po świecie, np. w 2005 r. były w Stuttgarcie, a w 2008 r. w Londynie. W Polsce można było je także podziwiać. W ten sposób istnienie armii terakotowej dociera do powszechnej świadomości. Bywa, że stanowi inspirację dla
współczesnych twórców. Na przykład duńska artystka Marian Heyerdahl, przygotowując instalację poświęconą kobietom, wzorowała się na rzeźbach armii terakotowej46. Przygotowała 50 naturalnej wielkości posągów żołnierzy, nadając im
kobiece rysy. Niektóre z nich są brzemienne, inne mają ze strachu otwarte usta
43
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Ambasador Sun Yuxi uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dotyczącym promocji turystyki miasta
Xi’an, http://www.chinaembassy.org.pl (12.08.2010).
44

Np. oferty Sigmy Travel (http://www.sigma-travel.com.pl), Logos Travel (http://www.wyprawy.pl),
Rainbow Tours (http://www.raibowtours.pl).

45

46

Sfeminizowana armia terakotowa, http://www.dziennik.pl (21.12.2008).
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czy zaciśnięte oczy. Są pomalowane w kolorach symbolizujących odmienne emocje: czerwony – cierpienie, czarny – śmierć, biały – czystość. Starożytna armia
symbolizowała potęgę militarną cesarza, a posagi artystki wyrażają horror wojny
i cierpienie ich ofiar, którymi są w dużej mierze kobiety.

Podsumowanie
Chiny to olbrzymie terytorium, miejsce szczególnie bogate w atrakcje przyrodnicze i piękne krajobrazy, o długiej historii i wspaniałej kulturze oraz wielu
obiektach ludzkiego geniuszu, wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stąd od wieków Państwo Środka, owiane nimbem tajemniczości i inności
w odniesieniu do kultury świata zachodniego, przyciąga wielu podróżników i turystów. Co roku Chiny odwiedzają miliony turystów, a kraj z roku na rok staje
się potęgą turystyczną.
Relatywnie nowym miejscem budzącym ogromne zainteresowanie jest mauzoleum Pierwszego Cesarza z dynastii Qin, odkryte po 2200 latach przebywania
pod ziemią. Liczba odnalezionych przedmiotów oraz ich wartość historyczna i artystyczna nie mają sobie równych, a wyniki przyszłych badań mogą być wielce
obiecujące, ponieważ sam sarkofag i podziemny pałac, w którym cesarz prawdopodobnie się znajduje, nie zostały jeszcze otwarte. Odkrycie armii terakotowej,
która miała go strzec, porównywalne jest do egipskich piramid czy innych budowli starożytnego świata akwenu śródziemnomorskiego.
Muzeum terakotowe cesarza Qin jest na wskroś nowoczesną placówką,
wzorowaną na parkach tematycznych. Pozwala nie tylko na poznanie zbiorów
i bezpośredni kontakt z oryginalną kulturą i sztuką, ale także na przeżycie wielu emocji dzięki nowoczesnym technikom wizualnym i interaktywności. Wizyta
w muzeum może bardzo przybliżyć starożytny świat i powstanie jednej z jego
największych potęg, a zarazem być sympatycznym i emocjonalnym przeżyciem, połączonym z odpoczynkiem i rekreacją, w specjalnie przygotowanych do
tego miejscach. Jest wszakże jeden warunek – turysta musi mieć odpowiednio
dużo czasu na zwiedzanie, gdyż muzeum jest olbrzymie. Innym rozwiązaniem
jest wcześniejsze merytoryczne przygotowanie i odwiedzenie tylko wybranych
miejsc. W innym przypadku można odnieść wrażenie, że jest się, niestety, trochę
w kolejnym plastikowym Disneylandzie.
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Fot. 1. Żołnierze armii terakotowej – duma
Xi’an (fot. Danuta Dudkiewicz)
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Fot. 2. Pagoda Dzikiej Gęsi w Xi’an
(fot. Danuta Dudkiewicz)

Fot. 3 (obok). Autograf rolnika – odkrywcy
armii terakotowej (fot. Danuta Dudkiewicz)
Fot. 4. Muzeum terakotowe cesarza Qin
– wnętrze hali wystawienniczej (fot. Danuta
Dudkiewicz)

Fot. 5. Front armii terakotowej na stanowisku 1 (fot. Danuta Dudkiewicz)

Fot. 6. Twarze terakotowych żołnierzy
(fot. Danuta Dudkiewicz)
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Fot. 7. Muzeum terakotowe cesarza Qin
– front budynku wystaw czasowych i eksponatów (zbiory własne)

Fot. 8. Model „Wysokiego powozu”
– w studiu fotograficznym na terenie muzeum (zbiory własne)

Abstract
The Terracotta Army on the road of tourist voyage
The authors describe Chinese history and circumstances of discovery of Terracotta Army near Xi’an, the first capital of the country. The site of discovered
Army is spread on a large area, and is shown to public under a huge tent, preventing artifacts before weather conditions. Terracotta Museum is a very modern site
created as a thematic park with audiovisual installations and interactive technology, giving possibility for tourist to feel atmosphere of ancient time. Terracotta
army makes an inspiration for many artists, who exhibit their art in famous places
in the world and this way popularize Chinese discovery.
e-mail: danuta.dudkiewicz@almamer.pl

Ewa Czarniecka-Skubina
Karolina Poręcka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dorota Nowak
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie

Dziedzictwo kulinarne Japonii
i jego wpływ na rozwój światowej
kuchni i gastronomii

Wstęp
W dobie globalizacji i unifikacji produktów spożywczych oferowanych
przez międzynarodowe koncerny wyróżnikiem każdego regionu stają się tradycje wytwarzania produktów kulinarnych i zwyczaje z nimi związane. Kuchnia,
a w szczególności charakterystyczne dla niej dania wywierają duży wpływ na
wyobrażenie o narodzie i kraju, których poznanie nie zawsze jest możliwe. Jest
to jedna z łatwiejszych form zapoznania się z kulturą danego narodu.
Kuchnia narodowa może stanowić atrakcję na równi ze sztuką, architekturą
i krajobrazem. Konsumenci chętnie poszukują nowości kulinarnych, a lokale je
oferujące mogą stanowić doskonałą promocję kultury danego kraju, nawet poza
jego granicami.
W ostatnich 10 latach kuchnia japońska i jej dania, zwłaszcza sushi, wzbudzają ogromne zainteresowanie konsumentów w Stanach Zjednoczonych i Europie
Zachodniej. Na całym świecie sushi cenione jest jako niebanalna i jedyna w swoim rodzaju przekąska, zawierająca w sobie prostotę i wyrafinowanie Dalekiego
Wschodu.
Popularność japońskiej sztuki kulinarnej spowodowana jest m.in. światową
tendencją zmiany sposobu żywienia na bardziej prozdrowotny. Powoli odchodzi
się od jedzenia tłustych mięs i zawiesistych sosów. Ze względu na obecność „darów morza i ziemi” dania japońskie zawierają wiele niezbędnych składników odżywczych. Kuchnia orientalna, pozbawiona nadmiaru tłuszczów, uznawana jest za
jedną z najbardziej zdrowych, lekkich i zarazem smacznych kuchni świata. Ryby
dostarczają w szczególności protein i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ryż

E. Cohen, N. Avieli, Food in tourism. Attraction and impediment, „Annals of Tourism Research” 2004,
nr 31(4), s. 755–778.
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Social Change in Contemporary Japan, red. H. Befu, J.S. Eades, T. Gill, Melbourne 2000, s. 17–40.
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jest źródłem węglowodanów i wielu mikroelementów. Glony zawierają przede
wszystkim witaminę A, jod i minerały, a tofu – duże ilości wapnia. Gotowanie,
według Japończyków, to ożywianie surowców, wydobywanie ich prawdziwego
smaku, dlatego ich dania uznawane są za jedne z najbardziej zdrowych, lekkich,
smacznych i wyrafinowanych na świecie.
Rosnąca popularność japońskich dań wynika nie tylko z większej świadomości
zdrowotnej, ale także z uznania, jakim konsumenci obdarzają tę kuchnię. Świadczyć o tym może fakt, że japońskie słowa, takie jak sushi czy tempura, używane są
bez tłumaczenia czy zamienników i na stałe weszły do naszych słowników.
Światowa moda na lokale gastronomiczne z kuchnią etniczną jest wynikiem
nowoczesnego stylu życia, który charakteryzuje się ustawicznym brakiem czasu na podstawowe potrzeby. Klienci poszukują zwłaszcza miejsc, gdzie można
zjeść szybko, a do takich należą lokale z kuchnią japońską. Jak wskazuje Sala,
restauracje etniczne swój sukces zawdzięczają atrakcyjnemu, egzotycznemu
produktowi, wystrojowi wnętrza, stylowi obsługi, wszelkim etnicznym elementom, takim jak strój personelu czy wyposażenie dostosowane do kultury kraju
pochodzenia restauracji.
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka kuchni japońskiej i jej wpływu
na światową kuchnię, a w szczególności na gastronomię, na podstawie literatury
przedmiotu i badań własnych.

Dziedzictwo kulinarne Japonii
Japonia, kraj wyspiarski położony na styku płyt tektonicznych, pokryta jest
w mniej więcej 70% górami pochodzenia wulkanicznego. Występują tam mało
urodzajne gleby, co sprawia, że kraj ma trudne warunki dla rolnictwa. Uprawiane
są przede wszystkim: ryż, pszenica, jęczmień, owoce i warzywa. Drugorzędne
znaczenie ma hodowla zwierząt. Ze względu na otaczające Japonię wody, które są
doskonałym środowiskiem życia rozmaitych gatunków ryb, owoców morza oraz
wodorostów, są one powszechnie wykorzystywane w tamtejszej kuchni. Zróżnicowanie gleb i japoński klimat mają bardzo duży wpływ na rolnictwo, a także na
dobór produktów i sposób przygotowania posiłków w różnych porach roku.
Cechą charakterystyczną kuchni japońskiej jest niewielka ilość potraw zawierających mięso ssaków. Powodem tego są wpływy buddyjskie, pod którymi
znalazła się Japonia od drugiej połowy VII wieku. Wprowadzono wówczas za
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kaz spożywania mięsa zwierząt obowiązujący nie tylko mnichów, ale wszystkich
mieszkańców kraju. Dozwolone było jedzenie jedynie mięsa ryb, innych zwierząt
morskich i dzikiego ptactwa. Mięso ssaków zaczęło być spożywane powszechnie dopiero w drugiej połowie XIX wieku i chociaż stało się bardzo popularne
w postaci takich potraw, jak sukiyaki czy shabu-shabu, tradycyjna kuchnia japońska bazuje przede wszystkim na ryżu, rybach i warzywach, które są uważane
za dary natury.
W Japonii najbardziej ceniona jest dieta wegetariańska, którą wzbogaca się
rybami i owocami morza. Dzięki swej niskiej kaloryczności, niewielkim ilościom tłuszczów roślinnych, małej zawartości białka pochodzenia zwierzęcego
i bogatym w mikroelementy naturalnym surowcom kuchnia japońska stała jest
jedną z najbardziej popularnych na świecie, szczególnie wśród osób dbających
o szczupłą sylwetkę i zwolenników racjonalnego odżywiania10. Najczęściej używane produkty to: ryż, ryby, skorupiaki i mięczaki, algi, soja i warzywa. Dopiero
niedawno, za sprawą globalizacji i wpływów kultur zachodnich, przede wszystkim amerykańskich, zestaw ten wzbogacił się o mięso drobiu, wołowinę i wieprzowinę. Nie zmniejszyło to jednak roli tradycyjnych potraw.
Jedzenie w Japonii ma na celu nie tylko zaspokojenie głodu. Proces przygotowywania, przyrządzania i podawania potraw ma prowadzić do skomponowania
charakterystycznego dla użytych surowców bukietu smakowego, osiągnięcia nietypowego wyglądu i zaskakujących połączeń kolorystycznych z wykorzystaniem
faktury składników11. Według wierzeń, posiłek jest czasem zjednoczenia z przyrodą, dlatego niedopuszczalne jest tworzenie receptur, które modyfikują naturalny
smak potrawy12. Wynika z tego zamiłowanie Japończyków do spożywania dużej
ilości produktów surowych. Wymaga to jednak wyjątkowej dbałości o świeżość
poszczególnych składników, dlatego też dania przygotowywane są bezpośrednio
przez spożyciem13 lub wręcz na stole, w jednym naczyniu, z którego współbiesiadnicy wyjmują poszczególne kawałki, co ma zacieśniać więzy między nimi14.
Szacunek dla jedzenia wyrażany jest także poprzez użycie pałeczek, znacznie
delikatniejszych od noża i widelca. Mają one za zadanie jedynie pośredniczenie
pomiędzy jedzącym a darami Natury – „wybierają, podtrzymują, pomagają, ale
nie ingerują w głąb potrawy, nie szarpią jej i nie niszczą”15. Potrawy są porcjowane i podawane w taki sposób, aby łatwo było je przenieść do ust przy użyciu
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pałeczek. W Japonii nawet do spożywania zup nie używa się łyżek, a wywar wypija się bezpośrednio z miseczki16.
Typowy japoński posiłek składa się przede wszystkim z ryżu (słowo go-han,
oznaczające po japońsku „gotowany ryż”, może być również tłumaczone jako
„posiłek”, przedrostek go wyraża najwyższy szacunek)17, zupy miso, dania lub
dań głównych i kiszonych warzyw18. Dawniej w dobrym tonie było jedynie spróbowanie każdej potrawy, obecnie należy raczej zjeść cały posiłek19. Wszystkie
dania podawane są jednocześnie, ponieważ nie ma podziału na części posiłku.
Nie wymienia się również talerzy w trakcie jego trwania. Osobna taca, z pełnym
zestawem dań, podawana jest każdemu uczestnikowi posiłku, a naczynia są na
niej ustawione w określony sposób, którego nie należy zmieniać poprzez przestawianie czy zdejmowanie poszczególnych potraw20. Każde danie należy jeść po
trosze, w przerwach popijając zupą21.
Zadaniem przypraw w kuchni japońskiej jest wydobycie naturalnego, najbardziej pożądanego smaku dania, a nie jego modyfikacja. Tradycyjna kuchnia tego
kraju jest łagodna i delikatna, a potrawy pozbawione skrajnych smaków. Użycie
przypraw ogranicza się do: soli, cukru, sosu sojowego (shoyu), pieprzu, wasabi
i pasty mirin. Głównymi technikami przyrządzania posiłków jest gotowanie, gotowanie na parze i grillowanie, a wśród potraw tradycyjnych nie ma dań tłustych,
w szczególności przygotowywanych na tłuszczach zwierzęcych. Rzadkością są
również potrawy smażone w głębokim tłuszczu22.
Kuchnia japońska to nie tylko jedzenie, ale również sposób spożywania posiłku, niezwykłe połączenie estetyki, tradycji, religii i historii, które stanowi o jej
wyjątkowości. Kultura kulinarna w Japonii określana jest często jako katachi no
aji, czyli „smak kształtów”. Oznacza to, że kolor, forma sposób podania potrawy
są tak samo ważne jak jej smak. Gotowe danie ma budzić w jedzącym, oprócz
uczucia głodu, głębsze refleksje, uczucia i emocje. Przy aranżacji składników,
ich doborze i podawaniu dominują takie same zasady estetyczne jak w sztuce23.
Ważne jest też zharmonizowanie dań z zastawą, co jest regulowane przez kodyfikowane na przestrzeni stuleci przepisy24. Istotne jest też umiejętne połączenie
naturalnych kolorów, najlepiej na zasadzie kontrastu, co tworzy unikalne piękno
potrawy. W połączeniu z naczyniem, na którym jest ono podane, stanowi harmo16

I. Kumakura, Characteristics of eating…

17

Japan, red. Ch. Rowthorn, Hong Kong 2005, s. 76.

18

I. Kumakura, Charcteristics of heating…

19

P. Albrzykowski, dz. cyt.
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M. Jeznach, A. Jeznach, dz. cyt.
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H. Mamok, dz. cyt.
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M. Tomaszewska-Bolałek, dz. cyt.

H. Makała, Kultura żywieniowa w turystyce na przykładzie Japonii, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie” 2009, z. 4(2), s. 83–91.
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nijny układ, pełen prostoty i minimalizmu. Utensylia kuchenne charakteryzują się
bogactwem kolorów, kształtów i materiałów, z których zostały wykonane, dzięki
czemu możliwe jest dobranie odpowiedniego sprzętu do poszczególnych dań.
Wybór potrawy, ale i zastawy stołowej, uzależniony jest od pory roku25. Potrawy
mogą być podawane na świeżych liściach bambusa, matach lub w muszlach26. Dla
Japończyków jedzenie ma na celu integrację wielu zmysłów: wzroku, powonienia, dotyku oraz smaku27.

Popularność kuchni japońskiej na świecie
Kuchnia japońska stała się częścią amerykańskiej i europejskiej kultury kulinarnej. Powstał nawet termin „japonizacja” (ang. japonisation), oznaczający proces transponowania i asymilacji elementów kultury japońskiej przez inne państwa
i kultury. Według niektórych autorów, rozprzestrzenianie się kultury japońskiej
ma bardzo szeroki zakres: począwszy od karaoke, sushi, japońskiego dramatu,
mangi i anime, Nintendo Super Mario Brothers i Hello Kitty, a skończywszy na
japońskim stylu zarządzania i produktów przemysłowych28.
W badaniach Janga i wsp.29 grupa amerykańskich konsumentów dokonała oceny wybranej przez nich ulubionej kuchni azjatyckiej. Spośród kuchni
chińskiej, indyjskiej, japońskiej, koreańskiej, tajskiej i wietnamskiej, japońska
została oceniona najwyżej. Według konsumentów, nie zawierała wyróżników,
które wymagałyby poprawy, a jej mocnymi stronami były: smakowitość, jadalność, jakość, świeżość, strawność, miły wygląd, aromatyczność, wartość
zdrowotna i atrakcyjność, czystość. Mniej ważnymi wyróżnikami tej kuchni
były: niska cena, tradycyjność, pikantność, lekkość, egzotyczność. Za dodatkowe zalety kuchni japońskiej uznano: zbalansowanie odżywcze, barwność, dużą
zawartość warzyw, niepowtarzalność i schludność. Ponadto można stwierdzić,
że funkcjonuje ona wśród konsumentów jako zdrowe jedzenie dobrej jakości,
ale dość drogie. Warto zauważyć, że tradycyjność i egzotyczność miały mniejsze znaczenie, co ma swoje odzwierciedlenie w różnych modyfikacjach dań
japońskich na świecie.
Kuchnia japońska stała się w Europie dość dobrze identyfikowalna. Dawniej
obco brzmiące nazwy, takie jak: sushi, teppanyaki, tempura czy yakitori, obecnie
są bliskie milionom Europejczyków. Znają je nie tylko z popularnych magazynów czy programów kulinarnych, ale wielu z nich spożywa te potrawy regularnie
25

M. Tomaszewska-Bolałek, dz. cyt.
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M. Jeznach, A. Jeznach, dz. cyt.
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I. Kordzińska-Nawrocka, Japońska kultura kulinarna, Warszawa 2008.

L. Milligan, Japanese cuisine and the Japanisation of Europe, „Kontur” 2006, nr 13, http://www.hum.
au.dk /cek/kontur/pdf/kontur_13/lee_milligan.pdf (4.01.2011).
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S. Jang, A. Ha, C.A. Silkes, Perceived attributes of Asian foods: From the perspective of the American
customers, „International Journal of Hospitality Management” 2009, nr 28, s. 63–70.
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podczas lunchu, na spotkaniach biznesowych, w restauracjach i barach. Nowoczesne książki kucharskie o kuchni japońskiej każdego roku sprzedają się dobrze
i, bez względu na to, czy są wykorzystywane tylko w celach rozrywkowych, czy
też rzeczywiście używa się ich w kuchni, z pewnością zwiększają świadomość
japońskiej kultury żywieniowej wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch, Niemiec czy Polski.

Kuchnia japońska w gastronomii na świecie
Proces dyfuzji kuchni japońskiej do ogólnoświatowej gastronomii rozpoczął
się w Stanach Zjednoczonych, następnie objął Londyn i całą Wielką Brytanię,
aby ostatecznie zawitać do Europy. Jednak każde państwo tworzyło własne jej
adaptacje, uwarunkowane specyficznymi warunkami ekologicznymi, kulturalnymi i ekonomicznymi.
W ciągu ostatnich 20 lat dania kuchni japońskiej stały się nie tylko bardziej
znane w Europie, ale też znacząco zwiększyła się liczba restauracji specjalizujących się w ich serwowaniu. Potrawy te są obecne w wielu różnorodnych zakładach stale różnicującego się rynku restauracyjnego, zarówno w klasycznych
lokalach z kuchnią japońską, jak i w barach sushi.
Kulinarne doświadczenia w restauracjach japońskich nie ograniczają się wyłącznie do rozkoszy podniebienia. Składa się na nie również wygląd lokalu, a więc
dekoracje, grafiki, zastawa i uniformy, które mają się odwoływać do atmosfery
japońskiej egzotyki. Restauracje japońskie wyróżnia estetyka i harmonijna kolorystyka. Kuchnia japońska charakteryzuje się niespotykanym pięknem i prostotą,
tak jak wnętrza, w których jest serwowana. W japońskich restauracjach jest dużo
drewna, kamienia, bambusa i pięknych ozdób. Estetyka wnętrza i dań wywodzi
się z wielowiekowej kultury japońskiej, w której wszystkie elementy życia są
ważne – od sztuki układania ikebany do ceremonii parzenia herbaty. Znane jest
motto Japończyków: „smakuj wzrokiem”, dlatego też w każdym z lokali japońskich można obserwować proces przygotowania potraw30.
Wiele japońskich restauracji oferuje swoim klientom dość schematyczne
wyobrażenie o japońskim wystroju, z kelnerkami ubranymi w kimono. Na ścianach takich lokali znajdziemy plakaty z krajobrazem Mt. Fuji, zdjęcia drzew wiśniowych lub bambusów, kaligraficzne dekoracje. Często elementami wystroju
są samurajskie miecze, drzewka bonsai, figurki gejszy, maski kabuki, grafiki japońskiego pisma Kana, a niekiedy czerwone lampiony (oryginalnie pochodzące
z Chin)31. Nad wejściem lub barem wielu lokali umieszcza się Meneki Neko, czyli
kiwającego się kota, który jest jednym z najpopularniejszych japońskich talizma30
R. Ostrowski, Japonia – kraj kwitnącej wiśni i wschodzącego słońca, „Poradnik Restauratora” 2001,
nr 3(19), s. 12–14.
31
S.N. Tanaka, Consuming the “Oriental Other”, Constructing the Cosmopolitan Canadian: Reinterpreting Japanese Culinary Culture in Toronto’s Japanese Restaurants, Kingston 2008.
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nów przynoszących szczęście32. Modny jest nowoczesny minimalizm. Najczęściej stosowane kolory to: neutralne beże, brązy, szarości i zgaszone zielenie,
połączone z kontrastowymi elementami czarnymi i białymi. Dyskretne światło
i zieleń roślin nadają lokalom przytulność. Japonia kojarzy się jednocześnie z egzotyczną tradycją i nowoczesnością33.
Posiłek w kuchni japońskiej jest ceremonią, formą komunikowania się, określoną przez szereg zasad. W restauracjach japońskich przestrzega się tradycji:
pałeczki z niewypolerowanego drewna, gorący wilgotny ręcznik podawany przez
kelnera do przemycia rąk na początku posiłku, specyficzne japońskie dodatki,
kelnerki w strojach stylizowanych na tradycyjne, a do tego wystrój wnętrza i delikatna muzyka Dalekiego Wschodu tworzą specyficzny, tajemniczy klimat. Jest
to wejście do jakby innego, orientalnego świata, w którym można zapomnieć
o zwykłej rzeczywistości, delektując się lekkimi, łatwostrawnymi orientalnymi
specjałami34.
Rozwija się też nowy rodzaj zakładów, serwujących tylko wybrane dania
kuchni japońskiej, np. teppanyaki, sushi, stając się jednym z wiodących trendów
w europejskiej gastronomii. Te lokale, o wnętrzach wyłożonych szkłem i aluminium, serwujące gościom nowoczesną muzykę, rozprzestrzeniły się w Europie,
będąc jednak bardziej przykładem wpływów z Nowego Jorku czy Londynu, niż
z Tokio. Te dwa pierwsze miasta były centrami kreowania nowych połączeń pomiędzy Japonią a tzw. kulturą globalną. Wszystkie te lokale oferują niezwykły
wybór wariacji na temat kuchni japońskiej. Do dzisiaj japońska żywność ma
w Europie rozmaite konotacje: od egzotycznej, etnicznej, poprzez wytworną, aż
do fast food35.
Tanaka36 podkreśla, że restauracje tworzą swoją kulinarną autentyczność także poprzez wybór dań do menu. Większość dostępnych potraw to takie, które są
powszechnie spotykane w Japonii, czyli np. sushi, sashimi, dania z makaronów,
zupy na bazie pasty miso czy zielona herbata. Niekiedy w menu pojawia się informacja w rodzaju: „Somen – japońskie danie z makaronu najczęściej spożywane
wiosną”. Ma ona za zadanie potwierdzać autentyczność dania przez podkreślenie
związku z Japonią i odpowiedzieć na oczekiwania klientów co do prawdziwie
japońskiego przeżycia kulinarnego.

32

Tamże.

K. A. Poręcka, Kuchnia japońska w Polsce, praca inżynierska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, 2011.
33

Z. Trzecka, D. Czerwińska, Prezentacje: Kuchnie świata, „Poradnik Restauratora” 2005, nr 11(75),
s. 22–23.

34

K.J. Ćwiertka, From ethnic to hip: Circuits of Japanese cuisine in Europe, „Food and Foodways” 2005,
nr 13(4), s. 241–272.

35

36
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Wiele restauracji odwołuje się do wizualnej strony japońskiej kuchni, zamieszczając w menu zdjęcia potraw37. Dania są przy tym często wybierane ze
względu na ich stricte japońską charakterystykę – w menu znajdziemy wówczas
fotografie sashimi, natomiast zdjęcia kurczaka teriyaki zostaną pominięte. Taki
zabieg dodatkowo podkreśla „japońskość” restauracji. Ponadto dania są prezentowane na odpowiedniej zastawie, np. drewnianych łódkach, matach bambusowych, lakierowanych czarnych talerzach czy pudełeczkach bento.

Sushi jako produkt regionalny
w promocji dań kuchni japońskiej na świecie

Daniem-wizytówką kuchni japońskiej jest sushi, przekąska ukształtowana
w dowolną formę, składająca się z ziaren ryżu ugotowanych w wodzie z dodatkiem wina, octu, cukru i soli, zwiniętych razem z płatami surowej ryby, mięczaka
lub skorupiaka i zielonymi glonami nori. Do potrawy podaje się sosy, m.in. sos
sojowy, wasabi i kiszonki. Sushi jest popularnym daniem w Japonii, w Europie
zaś szczególnie chętnie sięgają po nie elity towarzyskie38.
Czasami sushi mylnie opisywane jest jako „surowa ryba”. To, co przez człowieka kultury Zachodu jest postrzegane jako owoce morza i ryby, pokrojone
w plasterki i podawane na surowo, to w rzeczywistości sashimi39. Zasadniczo
słowo sushi odnosi się do ryżu, stanowiącego serce tej potrawy – japońskie słowo su oznacza „ocet”, a shi to skrót od meshi, oznaczającego właśnie „ryż”, stąd
sushi to „ryż w occie”40.
Jego historia sięga czasów samurajów, a nazwa potrawy wywodzi się od sposobu przygotowywania ryżu (ukwaszania). Przygotowanie najstarszej postaci sushi (Narezushi), serwowanej do dziś przez niektóre tokijskie restauracje, polega
na marynowaniu ryżu przełożonego warstwami surowej ryby (słodkowodnego
karpia) i przetrzymywaniu go pod przykryciem przez okres od kilku do kilkunastu
miesięcy41. Współczesna forma, polegająca na zwijaniu ryżu z rybą lub owocami
morza w liście wodorostów, wymaga jedynie kilku minut na przygotowanie.
Przepisy na sushi zostały sprowadzone około VII wieku wraz z innymi elementami chińskiej kultury. Dawne sushi zupełnie nie przypominało współczesnego, stanowiło bowiem sposób konserwowania ryb42. Jego przygotowywanie
polegało wówczas na soleniu ryb, które układano w drewnianych beczkach, przekładając poszczególne warstwy świeżo ugotowanym ryżem. Postępowano tak aż
37
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K. Ćwiertka, Japanese food in Holland: The global trend spreads, „Food Culture” 2001, nr 3,
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do wypełnienia pojemników. Następnie całość przykrywano wieczkiem, które
dociskano za pomocą kamienia i odstawiano w ciemne, chłodne miejsce nawet na
trzy lata. Po upływie tego czasu ryby były wyjmowane, a ryż, który zdążył ulec
całkowitej fermentacji, wyrzucano. Ten sposób przygotowywania ryb zapewniał
im świeżość na długi czas. Stopniowo czas fermentacji był skracany, aż w XVI
wieku pojawiła się potrawa zwana nama mare, której okres przygotowania wynosił około miesiąca i z której konsumowano, oprócz ryby, także ryż43.
Współczesna forma sushi, powstała około XVII wieku, to tzw. hayazushi,
czyli „szybkie sushi”, które w przeciwieństwie do tradycyjnego nie wymagało
wielomiesięcznej fermentacji, lecz było gotowe już po upływie jednej nocy, dzięki mieszance octu ryżowego i sake do przyspieszenia procesu marynowania ryżu.
Dzięki zaprawie możliwe było uzyskanie charakterystycznego kwaskowatego
smaku i zapachu bez konieczności poddawania potrawy długotrwałej fermentacji44. Wyrazisty i delikatny smak uzyskuje się dzięki odpowiedniej proporcji soli,
cukru i octu ryżowego. Każdy sushi-bar czy restauracja japońska ma własną, często ściśle chronioną recepturę marynaty, dzięki której ich potrawy różnią się od
tych podawanych w innych miejscach45.
Dawniej do przygotowywania sushi używano przede wszystkim ryb, takich
jak: makrela, łosoś, tuńczyk, węgorz, pstrąg, oraz owoców morza: kałamarnic,
kalmarów, krewetek, ośmiornic i uni, czyli jeżowców. Najczęściej wykorzystywanymi warzywami były ogórki lub przyrządzone w odpowiedni sposób tykwy.
Obecnie do przygotowywania sushi używa się, zarówno w Japonii, jak i na całym
świecie, takich składników, jak: paluszki krabowe, flądry, kawior, drób, różnego
rodzaju mięsa, awokado, majonez, serek Philadelphia, a nawet ser żółty.
Wyróżnia się wiele rodzajów sushi, główne przedstawiono w tab. 1.
Tab. 1. Główne rodzaje sushi
Nazwa japońska

Pochodzenie nazwy

Sposób przygotowywania

Nigirizushi
(Nigirisushi)

jap. nigiru – ugniatać

cienko krojone kawałki ryby, kalmara lub ośmiornicy
podane na wałeczku ryżu

Makizushi
(Makisushi)

jap. maku – zawijać

ryż z kawałkami ryby lub warzywami, zawinięty w arkusz
wodorostów nori; może występować w różnych odmianach: hosomaki-zushi – jednoskładnikowe, chūmaki-zushi
– dwu-, trzyskładnikowe, futomaki-zushi – wieloskładnikowe; w formie odwróconej: z glonami nori w środku i ryżem
na wierzchu nosi nazwę uromakizushi

Chirashizushi
(Chirashisushi)

jap. chirashi – rozrzucać

miska ryżu do sushi posypanego kawałkami ryby, wodorostów, warzyw etc.

Inarizushi
(Inarisushi)

Inari – bóstwo pożywienia i ryżu

ryż zawinięty w sakiewki przygotowane z usmażonego
w głębokim tłuszczu serka tōfu

43
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Nazwa japońska

Pochodzenie nazwy

Sposób przygotowywania

Temaki

jap. te – dłoń, maku
– zawijać

sushi i dodatki zwinięte w dłoni w kształt rożka, należy je
spożywać od razu po przygotowaniu

Oshi zushi
(dawn. hakozushi)

jap. oshi – głuchy,
hako – pudełko

sushi przygotowywane w specjalnych drewnianych pudełeczkach oshibako, w których na ryż kładzione są kawałki
ryb; całość formowana jest w blok, przyciskana pokrywką,
a następnie krojona na kawałki

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Tomaszewska-Bolałek, Tradycje kulinarne Japonii,
Warszawa 2006; I. Kordzińska-Nawrocka, Japońska kultura kulinarna, Warszawa 2008.

Wiele innowacji zarówno w sposobie podawania, jak i w składnikach używanych w sushi pojawiło się w latach 70. XX wieku, kiedy to japoński specjał
został wprowadzony na rynek amerykański46. Szukano wtedy sposobu na ukrycie glonów nori, stanowiących składnik makisushi, bez ich usuwania z potrawy.
W ten sposób wymyślono uramakisushi, czyli sushi, w których arkusz glonów
znajduje się w środku „zawijasa”. Momentem kluczowym dla zmiany postrzegania sushi z dania kuchni narodowej na globalną przekąskę było wynalezienie
California Roll. To połączenie paluszków krabowych, awokado i majonezu wewnątrz zawijasa z ryżu, z odrobiną glonów nori wprowadziło sushi do światowej kuchni.
Sushi przebyło drogę od egzotycznej, prawie niesmacznej etnicznej specjalności do haute cuisine o najbardziej wyrafinowanym smaku, stając się potrawą
nie tylko pożądaną, ale i popularną47. Dzisiaj ten japoński rarytas jest poddawany
remarketingowi, przebrandowieniu i reprodukcji na zagraniczne rynki48. Puree
ziemniaczane z wasabi czy filety sashimi z surowego tuńczyka obrazują rosnące wpływy japońskiej kuchni w Stanach Zjednoczonych, Europie i Ameryce
Południowej. Sushi stało się nawet obiektem zainteresowania świata mody: od
błyszczyka sushi w kolorze głębokiej czerwieni surowego tuńczyka po lakier do
paznokci w zielonym kolorze wasabi49.
Swoją popularność, poza Japonią, sushi zawdzięcza nie tylko oryginalnemu
smakowi i niezwykłej formie. Dla Europejczyków, a więc i Polaków, atrakcyjne
jest również to, co związane jest z jego konsumpcją: pałeczki, specyficzne dodatki
i sposób dekorowania, charakterystyczna zastawa, sposób serwowania, zasady
obowiązujące podczas posiłku, a nawet wystrój samego lokalu. Wszystko razem
tworzy niepowtarzalny klimat japońskich restauracji i, mimo okazywanego dy46
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stansu wynikającego z niesłusznych skojarzeń dotyczących spożywania surowej
ryby, przyciąga coraz to nowych amatorów tej kuchni50.
Sushi, japoński symbol narodowy, stało się marką samą w sobie, dodając wagi
zarówno narodowej kuchni, jak i samemu państwu. Nowocześni konsumenci nie
kupują wyłącznie żywności, ale wraz z nią nabywają konkretne atrybuty, jakie
ona posiada. Im bardziej zamożny klient, tym większą uwagę przywiązuje do
jakości jedzenia oraz tym bardziej pożąda jedzenia zdrowego i bezpiecznego. Te
wyróżniki pokarmów mają bardzo duży wpływ na konsumenckie wybory. Drogie, egzotyczne potrawy i spożywanie posiłków w ekskluzywnych restauracjach
odzwierciedlają prestiż, który konsumenci pragną osiągnąć poprzez jedzenie,
a sushi im to daje51.
Sushi wciąż pozostaje daniem wyjątkowym i wykwintnym, co jest sprzeczne
z jego pojmowaniem przez Japończyków. Do połowy XIX wieku było ono bowiem traktowane jak swego rodzaju fast food, który sprzedawano na ulicznych
straganach yatai w stolicy państwa – Edo (dawna nazwa Tokio). Natomiast nigiri
sushi, najpopularniejsza obecnie forma sushi, długo, ponieważ aż do lat 20. XX
wieku, była potrawą regionalną znaną wyłącznie w Edo52. Do dzisiaj sushi bywa
często traktowane jako dodatek do sake lub piwa, a nie samodzielny posiłek53.
Według badań przeprowadzonych przez Komantsu54 na grupie japońskich kobiet,
których zadaniem było wskazanie, jak często w ciągu ubiegłego miesiąca miały
ochotę na daną potrawę (w skali od 0 – wcale do 4 – ciągle, prawie zawsze), sushi
znalazło się na 8. spośród 10 miejsc. Podejście Japończyków do sushi jest więc
zgoła odmienne niż ludzi Zachodu. Według innych badań, sushi jest najpopularniejszą tradycyjną potrawą wśród japońskich konsumentów, spożywaną zwykle
co najmniej raz w miesiącu55.

Światowy fenomen barów sushi
Lokale serwujące sushi w Japonii można obecnie podzielić na trzy grupy.
Pierwsza to ekskluzywne, bardzo drogie restauracje. Drugim typem są niewielkie
lokale gastronomiczne, w których jedzenie przyrządzane jest w obecności klienta, a ceny nie są już tak wygórowane. Ostatni rodzaj to kaitenzushi (jap. kaiten
– kręcenie się w kółko), czyli miejsca nastawione na dużą ilość klientów, gdzie
na taśmie umiejscowionej wokół baru poustawiane są różnokolorowe talerzyki
50
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z zestawami sushi. Kolor naczynia określa jego cenę, a po posiłku obsługa podlicza liczbę i barwę talerzyków, wystawiając rachunek56. Czas, jaki klienci spędzają
przeciętnie w tego typu lokalach, wynosi 12 minut, w ciągu których wydają około
14 dolarów57.
Podczas gdy w Japonii bary typu kaitenzushi (kaiten sushi) są najniższym
i najtańszym sposobem sprzedaży sushi, w Europie i Stanach Zjednoczonych
uznawane są często za restauracje ekskluzywne58. Pierwszy bar kaitenzushi powstał w Paryżu w 1984 roku, 26 lat po otwarciu pierwszej tego typu restauracji.
Największy rozwój tych lokali nastąpił dekadę później, w Londynie. Obecnie
łódeczkowe bary sushi (często spotyka się wersje, gdzie zamiast metalowej taśmy
znajdują się drewniane łódeczki, na których umieszczane są porcje sushi) można
znaleźć w każdej europejskiej stolicy, a także w wielu większych miastach59.
W ciągu minionych dwóch dekad sushi przeżyło dwie fale popularności
w Ameryce Północnej. Pierwsza miała miejsce w latach 70.–80. i dotyczyła
głównie konsumentów, którzy uznawali sushi za symbol klasy i kosmopolityzmu60. W odróżnieniu od innych popularnych wówczas potraw etnicznych sushi
nie było tanim, zwyczajnym jedzeniem. W dużej mierze miało to związek z celebrowaniem estetyki, co powodowało, że kuchnia japońska była postrzegana
jako wybredna haute cuisine. Postawa wobec sushi zaczęła się zmieniać wraz
z ruchem wychwalającym proste użycie świeżych składników. Sushi, ze względu na używanie właśnie takich produktów do jego przygotowywania, stało się
dla Amerykanów „ideałem piękna, zainspirowanym przez szał diet”61, ponieważ
spełniało dwa podstawowe postulaty: było jednocześnie stylowe, zdrowe i dietetyczne. Stało się więc łatwym sposobem na odchudzanie, nowoczesną „kanapką”
XXI wieku62.
Druga fala zainteresowania kuchnią japońską nastąpiła w latach 90. XX wieku, kiedy sushi zawitało do supermarketów i barów na wynos, tuż obok pizzy,
burrito, bajgli etc. Dodatkowo popularność takich wyrobów, jak California Roll,
wśród młodych konsumentów zachęciła bary sushi do eksperymentowania i tworzenia zupełnie nowych kombinacji, odzwierciedlających ogólnoświatową popularność kuchni fusion63.
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Według Kruse, liczba restauracji oferujących dania kuchni azjatyckich w Stanach Zjednoczonych w 2004 roku wynosiła około 22 tysięcy, z roczną sprzedażą
na poziomie 5 miliardów dolarów64.
Wydaje się, że sukces sushi w Europie na początku lat 90. XX wieku był
spowodowany jego sukcesem w USA65. Dla większości Europejczyków pierwszy
kontakt z tą potrawą miał miejsce na Manhattanie, w Sydney czy San Francisco66. W Europie sushi przyjmowało się jednak znacznie wolniej. W Londynie
istniały co prawda japońskie restauracje, ale stołowali się w nich głównie rodowici Japończycy. Ponadto surowe jedzenie zawsze było trudnym tematem dla
ludzi Zachodu. Nawet w latach 60. XX wieku przewodniki po Japonii ostrzegały
przed spożywaniem surowej ryby, która miała powodować przykre dolegliwości
żołądkowe. Podejście to zmieniło się, kiedy w restauracjach sushi zaczęły być
wprowadzane ryby wędzone lub pieczone67.
W połowie lat 90. było ono jednak wciąż ekskluzywną przekąską, serwowaną
np. w słynnym domu towarowym Harrods. W ciągu następnych kilku lat zaczęło
się to zmieniać i sushi przekształciło się w formę popularnej przekąski dostępnej
na tackach w różnych miejscach, również w supermarketach.
Poza Japonią istnieje przekonanie, że każdy Japończyk lub Azjata jest kompetentny w dziedzinie przygotowywania sushi. Na całym świecie restauracje sushi
są więc otwierane przez Koreańczyków, Chińczyków czy Wietnamczyków. Dla
przeciętnego konsumenta spoza Azji wszystkie te nacje są nierozróżnialne, więc
i tak czuje się on kompetentnie obsłużony68.
Woodroffe69, właściciel pierwszego na Wyspach Brytyjskich baru kaitenzushi, przyznaje, że przeciętny konsument tak niewiele rozumie z japońskiej kultury
żywieniowej, że nie jest w stanie rozpoznać drobnego fałszerstwa, co w gruncie
rzeczy wcale mu nie przeszkadza. W swojej restauracji również serwuje on modyfikacje sushi. W europejskim pojęciu sushi ma więc być egzotyczną nowością
i powinno się prezentować w sposób, jakiego ludzie oczekują: nowocześnie, nieco zwariowanie, ale wciąż z odrobiną tradycji70.
W tym kontekście używa się terminu „kreolizacja” (ang. creolisation), rozumianego jako proces drobnych zmian i adaptacji obcych produktów i wyrobów,
który ma na celu lepsze dopasowanie się do lokalnych gustów, tradycji i oczekiwań konsumentów71.
64

S. Jang, A. Ha, C.A. Silkes, dz. cyt.

65

K.J. Ćwiertka, Modern…

66

L. Milligan, dz. cyt.

67

A. Renton, dz. cyt.

68

T.C. Bestor, dz. cyt.

69

K. Crockett, dz. cyt.

70

Tamże.

71

L. Milligan, dz. cyt.

392

Ewa Czarniecka-Skubina, Karolina Poręcka, Dorota Nowak

Kuchnia japońska w Polsce
W Polsce kuchnia japońska znana jest od kilku lat, lecz cieszy się coraz większym powodzeniem72. Świadczyć o tym może powstawanie kolejnych restauracji
i barów oferujących japońskie specjały. Dania tego typu są również często podawane w zwykłych lokalach, gdzie traktowane są jako ciekawostki mające za zadanie
urozmaicić menu. Zwiększa się także świadomość społeczeństwa – o ile dawniej
kuchnia japońska kojarzyła się niemal wyłącznie z sushi, o tyle dzisiaj coraz bardziej popularne stają się również takie potrawy, jak: sashimi, tempura, rāmen czy
sukiyaki. Polacy coraz chętniej eksperymentują w kuchni, uczestniczą w licznych
kursach przygotowywania sushi, aby następnie wykonywać je w domowym zaciszu. Produkty niezbędne do przygotowania tej i wielu innych potraw są dzisiaj łatwo dostępne, książki zawierające liczne przepisy można znaleźć w niemal każdej
księgarni. I chociaż z pewnością znajdzie się wielu koneserów sushi tradycyjnego,
dużym zainteresowaniem cieszą się również jego „spolszczone” wersje, zawierające np. marynowanego śledzia czy kaszę gryczaną w miejsce ryżu.
Pierwsza restauracja japońska w Polsce została założona przez polsko-japońskiego dziennikarza Jacka Wana w 1990 roku w Warszawie na ulicy Foksal
i nosiła nazwę Tsubame (z jap. jaskółka). Została zamknięta w roku 2003, a na jej
miejsce powstał lokal specjalizujący się w kuchni azjatyckiej i tajskiej – Papaja.
Po ponad roku od otwarcia Tsubame powstała druga restauracja oferująca dania
kuchni japońskiej – Tokio, która funkcjonuje do dziś. Niestety, początkowo nie
były one dostępne szerokiemu gronu klientów, ponieważ oferowane przez nie
ceny były bardzo wysokie, spowodowane brakiem produktów niezbędnych do
przygotowania tego typu dań na polskim rynku.
Dzisiaj wiele się zmieniło, w niemal każdym większym sklepie spożywczym
można dostać ryż krótkoziarnisty typu japonica, płaty nori, imbir marynowany
w słoiczkach czy zieloną pastę wasabi. Znacząco zwiększył się także wybór ryb
i owoców morza, co spowodowało obniżenie cen oraz rosnącą popularność lokali
sushi, a co za tym idzie – otwieranie nowych restauracji73.
Obecnie koneserzy potraw kuchni japońskiej mogą wybierać w ponad 176
miejscach w całej Polsce (tab. 2) specjalizujących się w serwowaniu sushi74.
Najczęściej są to niewielkie lokale – bary. Istnieją też jednak restauracje, gdzie
ta potrawa przygotowywana jest wyłącznie przez specjalistów z Japonii lub Korei. I chociaż wciąż to właśnie sushi wiedzie prym wśród polskich konsumentów,
na polskim rynku również są lokale, które oferują szerszy wybór dań kuchni
japońskiej.
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Tab. 2. Liczba głównych restauracji japońskich w wybranych miastach Polski
Miasto

Liczba lokali

Białystok

   3

Bydgoszcz

   4

Bytom

   1

Chorzów

   1

Gdańsk

   4

Gdynia

   4

Gliwice

   2

Katowice

   8

Kraków

16

Łódź

10

Poznań

18

Rzeszów

   2

Siedlce

   1

Sopot

   4

Szczecin

   2

Toruń

   2

Warszawa

80

Wrocław

14

Suma

176

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.sushi.infogate.de/ (9.12.2010); http://sushiref.com/ (9.12.2010); http://www.sushi-online.pl/ (9.12.2010).

Rozwój restauracji japońskich w Polsce rozpoczął się około 2000 roku, a tendencja wzrostowa wciąż się utrzymuje. Największą liczbą takich lokali może się
poszczycić Warszawa – większych restauracji jest tu obecnie około 80, co stanowi
w przybliżeniu 45% wszystkich dużych polskich barów i restauracji sushi. Samo
sushi jest również często serwowane w lokalach o innym profilu gastronomicznym75. Według innych źródeł, liczba miejsc, gdzie można dzisiaj zjeść sushi, w samej stolicy jest znacznie wyższa: od 15076 do nawet 300 tego typu lokali77.
Wśród odwiedzających restauracje sushi są zarówno goście biznesowi, jak
i osoby szukające nowinek kulinarnych, w szczególności osoby młode i aktywne
zawodowo, przedstawiciele świata popkultury. Aby nadążyć za zwiększającym
75
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się zapotrzebowaniem na sushi, lokale często rozszerzają swoją działalność
o możliwość zamówień telefonicznych i internetowych oraz dostarczenie zleceń
do domu. W restauracjach bywa również prowadzona działalność cateringowa
(zarówno w lokalu, jak i u klienta). Sushi cieszy się tak dużą popularnością na
wszelkiego typu imprezach, ponieważ jest czymś zgoła odmiennym i egzotycznym, szczególnie atrakcyjnym wówczas, gdy jest przyrządzane przy gościach.
Oprócz tradycyjnego sushi coraz częściej możliwe jest skosztowanie również innych dań kuchni japońskiej, np. tempury czy różnego rodzaju zup78.
Nowak i wsp.79 w badaniach na grupie 500 respondentów stwierdziły, że
polscy konsumenci wykazują stosunkowo niewielką znajomość potraw kuchni
japońskiej, jednak wielu z nich deklaruje zainteresowanie kulturą i tradycjami
Japonii oraz chęć degustacji dań tego regionu. Klienci restauracji japońskiej
(n = 100) biorący udział w tym badaniu byli osobami młodymi, dobrze sytuowanymi, odwiedzającymi restauracje raz w tygodniu bądź raz w miesiącu. Spośród
dań oferowanych w restauracji japońskiej najczęściej wybierali sushi.
Nazwy większości japońskich lokali mają japońskie pochodzenie, co ma duże
znaczenie w tworzeniu pozytywnego wrażenia80. W Polsce ponad 80% restauracji oferujących dania kuchni japońskiej posiada w swojej nazwie słowo sushi
(np. Tensushi, Sushi Sakana, Akashia Sushi Restaurant, Sensi Sushi). Oprócz tego
często zawierają również słowa kojarzące się z Japonią, również dla przeciętnego,
nieobeznanego z japońską historią i kulturą konsumenta (np. Gejsza Sushi, Kyoto
Sushi, Manga Sushi, Tokyo Sushi). Pozostałe 20% lokali swoją nazwą również stara się sugerować ścisłe powiązanie z Japonią (np. Tokio, Wasabi, Sake, Manggha,
Fugu), a tylko nieliczne stawiają na egzotycznie brzmiące słowa, które jednak
przeciętnemu konsumentowi nie muszą się kojarzyć z Japonią (np. Tobaya, Shokuyoko, Nihonto, Nippon-Kan, Inaba).
W Polsce w menu japońskich restauracji można spotkać zarówno potrawy
tradycyjne, takie jak nigiri z tuńczykiem, łososiem, węgorzem, ośmiornicą czy
krewetką (i wiele innych); maki z łososiem, tuńczykiem, rybą maślaną, ogórkiem
czy grzybami shitakee (są to wówczas zazwyczaj hosomaki – zushi), jak i zupy
misoshiru, makarony udon, edamame, tempurę i wiele innych. Jednak nieobce
są im również różnego rodzaju innowacje typu: sushi z bekonem, ze szparagami,
z pastą z łososia czy z serkiem mascarpone, a także „japońskie” wersje tatara wykonane z ryby czy stek z kurkami i wasabi.
Ponieważ w tradycyjnej kuchni japońskiej użycie konkretnych składników
jest uzależnione od cyklu sezonowego, dieta składa się przede wszystkim z ryb,
warzyw i ryżu, przy czym ryba powinna być świeża i dobrej jakości, zaserwowa78
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na w sposób jak najlepiej podkreślający jej naturalny smak. Wan podkreśla przy
tym, że w Polsce nigdy nie będzie nam dane spróbować prawdziwego sushi, przede wszystkim dlatego że w naszym kraju nie są dostępne prawdziwie świeże ryby.
W Japonii po 24 godzinach ryba jest już uznawana za nieodpowiedni surowiec.
Ponadto trudno jest dostać w Polsce dobrej jakości ryż – w Japonii jest on traktowany jako świeży tylko do miesiąca po łuskaniu81. Niektóre tradycyjne japońskie
potrawy, takie jak nattō, czyli danie przygotowywane ze sfermentowanych ziaren
soi, posiadające bardzo przykrą ostrą woń, nigdy nie znajdą się w europejskim
czy polskim menu, ponieważ ich smak jest nieakceptowany przez klientów. Lecz
pomimo takich zmian czy adaptacji menu do potrzeb konsumentów japońskie
restauracje często reklamują się jako „zupełnie autentyczne”.
Sushi w Polsce zdobywa coraz szersze grono zwolenników, co jest o tyle ciekawe, że dania rybne cieszą się u nas umiarkowaną popularnością. Jako potrawa
specyficzna sushi często nastręcza konsumentom sporo kłopotów. Nie wszyscy
wiedzą, że można je spożywać nie tylko pałeczkami, ale również palcami. Niedopuszczalne jest natomiast proszenie mistrza sushi o nóż i widelec, sugeruje to
bowiem, że danie jest tak twarde, że trzeba je pokroić. Podczas jedzenia sushi nie
powinno się również odgryzać kęsa, a reszty odkładać na talerzyk – jeden maki
czy nigiri to danie „na raz”82.
Za bardzo nieestetyczne uznaje się także mieszanie sosu sojowego z wasabi,
dość powszechnej praktyki wśród polskich konsumentów. W wypadku shōyu
istotne jest, aby nie maczać w nim nigirizushi od strony ryżu, ponieważ to zniweczy jego smak, a tylko od strony ryby83 i aby robić to z umiarem. Wiele osób,
zamiast lekko skropić kawałek sushi, obficie je moczy, niemal w całości zanurzając w sosie. Efektem tego jest bardzo słony smak, który zupełnie nie odpowiada
konsumentom. W związku z tym pięć lat temu zaprzestano solenia zaprawy do
ryżu, a zaczęto dodawać więcej cukru. W ten sposób otrzymaliśmy polskie sushi
ze słodkim ryżem, które z pewnością nie smakowałoby Japończykowi84. Polskim
konsumentom zdarza się również nie do końca rozumieć ideę podawania do sushi
marynowanego imbiru, który z założenia ma być spożywany pomiędzy kolejnymi kawałkami dania w celu oczyszczenia kubków smakowych85. Jeśli chodzi
o pałeczki, częstą pomyłką bywa trzymanie ich na końcach zamiast w połowie
długości oraz odkładanie na stół zamiast na specjalny stojaczek86.
Największą popularnością wśród polskich konsumentów cieszy się sushi,
do przygotowania którego wykorzystano ryby, takie jak: surowy tuńczyk, łosoś,
eskolar czy ryba maślana. Wszystkie są dostępne na naszym rynku. Używane są
81
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również wędzone ryby wymienionych gatunków, ale też np. wędzony węgorz87.
Sushi „nie na surowo” okazało się hitem polskich sushi-barów. Przykładem może
być Philadelphia Rolls, będące połączeniem serka Philadelphia, pieczonego łososia, awokado i ogórka, czy Tuna Tataki, czyli kompozycja, której głównym
elementem jest obsmażony beztłuszczowo tuńczyk w sezamie88. Powszechnie
stosowanymi składnikami sushi są również owoce morza: krewetki, kraby w formie paluszków lub batonów. Biało-czerwone smugi paluszków zapewniają im
dekoracyjny wygląd.
Uznanie wśród polskich konsumentów znalazło również sushi zawierające
marynowanego śledzia, który tradycyjnie nie jest typowym składnikiem tej potrawy. Polskie restauracje sushi nie boją się eksperymentów. Chętnie dostosowują
dalekowschodnią kuchnię do europejskich przyzwyczajeń smakowych w myśl
zasady „klient – nasz pan”. Dlatego sushi zawierające np. kurczaka coraz częściej
gości w ich menu89.
Sushi może występować także w wersji wegetariańskiej, zawierającej takie
składniki, jak: ogórek, awokado, marchew czy biała rzodkiew diakon. Stosowane są warzywa świeżo pokrojone, ale także moczone w lekko osolonej wodzie.
Przykładem innych jarskich komponentów sushi jest omlet, który poza jajkami,
solą i cukrem może zawierać także bulion rybny i sos sojowy oraz serek sojowy
tōfu (delikatne naturalne, twarde lub jedwabiste)90, zyskujący coraz większą popularność w naszym kraju. Tōfu delikatne może być wzbogacone kiełkami sojowymi, warzywami i ziołami91. Smak można urozmaicić, dodając też prażone
ziarna słonecznika92.
Na rynku polskim importerami produktów kuchni japońskiej są wyspecjalizowane firmy93, których artykuły dostępne są w sklepach firmowych w dużych
miastach94 i w większych sklepach spożywczych oraz supermarketach. Składniki do przyrządzenia sushi można również nabyć przez Internet (dostępne są
też utensylia kuchenne, noże i rozmaite akcesoria), w sklepach z tzw. zdrową
żywnością, w delikatesach oferujących produkty kuchni orientalnych95. Niektóre restauracje specjalizujące się w kuchni japońskiej oferują również sprzedaż
wybranych produktów.
W Polsce ciągle wzrasta poziom sprzedaży etnicznych produktów spożywczych (kuchnie: japońska, chińska, indyjska, meksykańska, indonezyjska, taj87
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ska), w 2006 roku był on aż o 45% wyższy w stosunku do roku poprzedniego96.
Konsumentów nie zniechęcają nawet dość wysokie ceny składników do sushi,
spowodowane koniecznością zakupu bardzo świeżej ryby i importu orientalnych
przypraw97.
W 2007 roku na polskim rynku pojawiła się również swojska odmiana sushi
– Kaszi (nazwa opatentowana przez pomysłodawcę – Andrzeja Zamojskiego),
w której jedynym oryginalnym elementem były algi nori. Ryż został bowiem zastąpiony przez kaszę, ryby przez wędliny, a owoce morza przez warzywa i owoce98. Kaszi nie odniosło takiego sukcesu jak jego pierwowzór i obecnie firma nie
funkcjonuje. W Internecie dostępnych jest jednak wiele przepisów na to, jak zrobić domowe sushi z kaszą.

Podsumowanie
Kuchnia japońska i jej dziedzictwo kulinarne zafascynowały wielu konsumentów na świecie i wywarły ogromny wpływ na rozwój gastronomii, przyczyniając się do zwiększenia różnorodności zakładów gastronomicznych. Stały się
inspiracją do tworzenia nowych potraw, poszukiwania nowych form odpowiadających coraz szerszej rzeszy konsumentów. Wydaje się, że sukces sushi wynika
z jego następujących cech, które są bardzo uniwersalne i czynią tę potrawę atrakcyjną dla wielu różnych grup odbiorców:
• oryginalność związana z krajem pochodzenia – konsumenci zawsze poszukują nowych doznań związanych z degustacją i spożywaniem posiłków;
• naturalność składników, świeżość i wyrafinowanie – zwracają uwagę grupy
konsumentów dbających o to, co jedzą, wybierających produkty mające cechy
żywności prozdrowotnej;
• krótki czas potrzebny do przygotowania – to cecha, którą cenią konsumenci
posiadający coraz mniej czasu na celebrowanie posiłków;
• wyjątkowa różnorodność recepturowa – powoduje, że ludzie o różnych preferencjach smakowych mają możliwość znalezienia smaków i zestawów produktów, które im najbardziej odpowiadają;
• prostota w przygotowaniu w powiązaniu z obecną dostępnością oryginalnych składników jest zachętą dla właścicieli zakładów gastronomicznych do
wprowadzania tego typu dań, a poprzez to do ich popularyzacji;
• specyfika samych Japończyków jako narodu, ich mentalność, historia, kultura budzą zainteresowanie wielu społeczeństw, które właśnie poprzez tę potrawę
mogą się w pewien sposób zbliżyć do tych wartości.
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Warto jednak zaznaczyć, że globalne rozpowszechnienie sushi ogranicza
i w pewien sposób wypacza wizerunek kuchni japońskiej, której jedną z głównych
cech jest celebracja posiłków i ich niepowtarzalna atmosfera, ta część japońskiej
sztuki kulinarnej, której nie da się przenieść w pełni poza granice Japonii. Powstaje w ten sposób również niepełny obraz różnorodności potraw kuchni japońskiej,
bogactwa szeroko rozumianej japońskiej sztuki kulinarnej.
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Abstract
Culinary heritage of Japan and its influence
on the world cuisine and catering-development
The paper presents the characteristics of Japanese cuisine. Special attention
was paid to its ethnicity. Its influence on world cuisine were assessed. It was
found that it has a significant impact on the development of the diversity of
gastronomic offer.
Issues discussed appearance of fashion Japanese cuisine and its distribution.
It focuses on the analysis of the causes of this phenomenon. It was found that the
success of sushi is the result of the following its attributes: originality associated
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with the country of origin, the simplicity of Japanese cuisine, natural ingredients,
freshness and sophistication, a short time needed to prepare the food, the variety
of unique prescription that gives the ability to adjust to the different tastes of
consumers, simplicity in preparation, in conjunction with the current availability
of original components, as well as widespread fascination with Japanese culture
and mentality. The price for the popularity of sushi is incomplete and somewhat
distorted image of Japanese cuisine in the world.
e-mail: ewa_czarniecka_skubina@sggw.pl
k.porecka@gmail.com
dorota_nowak_b@wp.pl

Halina Makała
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Dziedzictwo kulinarne
w kuchni japońskiej

Wprowadzenie
Dziedzictwo kulturowe definiowane jest jako splot wartości materialnych
i niematerialnych, które posiadają dużą wartość dla człowieka. Dziedzictwo jest
cząstką współczesności, a my jesteśmy świadomi, że to, co dziedziczymy, jest
naszym majątkiem duchowym, jednak takim, który często ma też niemałą wartość
polityczną i ekonomiczną.
Według UNESCO, dziedzictwo kulturowe umownie dzieli się na dziedzictwo
materialne, na które składają się zabytki nieruchome (w tym Światowe Dziedzictwo) i ruchome, oraz dziedzictwo niematerialne, przekazywane przede wszystkim ustnie oraz za pomocą tradycji.
Dziedzictwo kulturowe może być bardzo różnie pojmowane i przedstawiane.
Można je rozumieć jako wszechstronny obraz procesu dziejowego. Obejmuje ono
wówczas dzieje polityki i społeczno-gospodarcze, dzieje filozofii, nauki i techniki, dzieje obyczajów, zwyczajów i życia codziennego. Dziedzictwo kulturowe
można rozumieć jako opowieść o powszechnym życiu. Obejmuje ono wówczas
codzienne zajęcia i rozrywki, mieszkania i ubiory, stosunki rodzinne i towarzyskie, obyczaje i zwyczaje, wierzenia i moralności, modę i obrzędy. Dziedzictwo
kulturowe w takim ujęciu przybliża ludzi i czasy minione znacznie lepiej niż historia przedstawiająca wielkie wydarzenia, idee i dzieła.
Za dziedzictwo kulturowe uważa się:
• zabytki: dzieła architektury, rzeźby i malarstwa monumentalnego, elementy i formacje o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych
elementów mające wyjątkową wartość dla ludności z punktu widzenia historii,
sztuki lub nauki;


A. Rottermund, Polskie dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności, [w:] Dziedzictwo kulturowe Mazowsza, red. W. Brzeziński, M. Sołtysiak, A. Stawarz, Warszawa 2001, s. 1.
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formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, t. 1, Poznań 2009, s. 61.
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• zespoły: budowle oddzielne lub łączne, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową wartość dla ludności z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;
• miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również miejsca archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropogenicznego.
Do walorów antropogeniczno-kulturowych zalicza się obiekty materialne
oraz elementy ściśle związane z życiem, pracą, działalnością człowieka, wytworzone przez niego w procesach historycznego rozwoju. Są to produkty pracy ludzkiej, takie jak: muzea, rezerwaty archeologiczne, muzea etnograficzne, skanseny,
ośrodki twórczości ludowej, zabytki architektury i budownictwa, muzea sztuki
i zbiory artystyczne, muzea bibliograficzne. Zaliczamy do nich również specjalistyczne obiekty unikatowe, obiekty historyczno-wojskowe, miejsca i muzea martyrologii oraz zabytki działalności gospodarczej i techniki.
Do materialnego dziedzictwa kulturowego zaliczamy przede wszystkim
wszelkie wytwory człowieka, techniki oraz umiejętności praktyczne.
Na dziedzictwo kulturowe składają się nie tylko obiekty materialne, takie
jak: zabytki, specyficzne budowle, dzieła pracy ludzkiej, ale także niematerialne,
takie jak: tradycje, język (gwara), zwyczaje i obyczaje, tradycyjne umiejętności
rzemieślnicze, tradycje obchodzonych świąt, wierzenia, które są przekazywane
z pokolenia na pokolenie. To też codzienne życie ludzi, ich ubrania, kulinaria,
panujące mody. W takim ujęciu dziedzictwo kulturowe przybliża czasy minione oraz ludzi ich zwyczaje i życie bardziej niż historia przedstawiająca minione
czasy i idee. Są różne znaczenia i pojęcia dziedzictwa, ale każde wyraża ten sam
sens. W dzisiejszych czasach trudno jest kultywować dawne zwyczaje, obrzędy
i tradycje.

Kuchnia japońska
na tle innych kuchni azjatyckich

Terminem „kuchnia azjatycka” określa się różne odmiany kuchni poszczególnych państw lub regionów od południowo-wschodniej Azji po Japonię, które
dostosowały się do panującego klimatu, dostępności produktów i obowiązujących religii.
Kuchnia chińska charakteryzuje się zróżnicowaniem i wielowiekową tradycją.
Chiny są rozległym państwem, trudno więc mówić o „kuchni ogólnochińskiej”.
Poszczególne regiony różnią się pod względem używanych komponentów, przypraw oraz sposobów przyrządzania potraw. Dania zawsze zawierają wiele skład

T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 27–28.



Tamże, s. 17–18.



Tamże, s. 12.

Dziedzictwo kulinarne w kuchni japońskiej

405

ników: owoce morza, mięso – choć znacznie mniej niż potrawy europejskie – oraz
warzywa, przede wszystkim różne odmiany kapusty. Wykorzystywane są również
składniki suszone, które mają wyjątkowy aromat. Przez długi czas produkty z soi
zastępowały nabiał, uważany przez Chińczyków za jedzenie barbarzyńców. Owoce spożywane są na surowo. W kuchni oprócz smaku niezwykle istotne są kolor
i zapach potraw, dlatego stosuje się dużo przypraw, które dodatkowo poprawiają trawienie. Najpopularniejszymi są sos sojowy, pieprz, sól, imbir, cynamon,
kardamon. Powszechnie znaną metodą przygotowywania potraw jest smażenie
w woku. Dzięki temu, że szybko się nagrzewa do wysokiej temperatury, można
używać niewielkiej ilości tłuszczu. Składniki kroi się na niewielkie kawałki, aby
szybciej i bardziej równomiernie wchłaniały aromaty, ułatwia to także jedzenie
pałeczkami. Potrawy często mają formę jednego dania, do którego serwowana
jest woda lub herbata. W Chinach zamiast indywidualnych porcji na środku stołu
stawiane są dania do podziału między wszystkich biesiadników.
Kuchnia indyjska, podobnie jak chińska, jest niezwykle różnorodna, odrębna regionalnie i łączy się nierozerwalnie z kulturą oraz religią. Jest pełna barw,
zapachów i smaków. Dominują w niej potrawy wegetariańskie. Wyjątkiem jest
północ kraju, gdzie spożywana jest jagnięcina, baranina i drób. Podstawą posiłku
są chlebki chapati, ryż oraz rośliny strączkowe – soczewica, soja. Przy przygotowywaniu potraw korzysta się również z mleka, masła i serów. Do jedzenia często
podawany jest napój na bazie jogurtu, czyli lassi. W kuchni bardzo ważną rolę odgrywają przyprawy, których mieszanka (masala) w każdym regionie jest inna.
W kuchni koreańskiej dominują smaki wyraziste i pikantne. Podstawowym
składnikiem jest ryż często wymieszany z jęczmieniem i soją. Dodatkiem do
niego są ryby, owoce morze i warzywa, przyprawione kombinacjami czosnku,
octu, żeńszenia, imbiru, sosu sojowego, oleju sezamowego, a od XVI wieku również chilli. Spożywane jest także mięso, w północnych rejonach – wieprzowina,
w południowych – wołowina. Serwowane są zupy z makaronem i piklowane warzywa. Ważny jest też sposób podania dań. Wszystkie potrawy pojawiają się na
stole w tym samym momencie, a niektóre przygotowywane są bezpośrednio przy
osobie czekającej na jedzenie.
Dania tajskie powinny być przygotowywane według zasady pięciu smaków,
czyli mieć w sobie ostrość, słodycz, gorycz, kwaśność i słoność. Głównym składnikiem posiłku jest ryż jaśminowy, któremu towarzyszą w zależności od regionu:
owoce morza i mleko kokosowe na południu, mięso wieprzowe i warzywa na północy. Stosuje się umiarkowaną ilość przypraw i ziół. Najbardziej rozpowszechnionym dodatkiem smakowym jest mleko kokosowe, a metodą przygotowywania
potraw – grillowanie. W Tajlandii przyjął się specyficzny sposób spożywania
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posiłków. Tajowie posługują się łyżką i widelcem, przy czym widelec służy do
nakładania potraw na łyżkę. Pałeczki podawane są głównie do dań duszonych.
Kuchnia japońska różni się zdecydowanie od kuchni innych narodów. Przede
wszystkim Japończycy niezwykle cenią naturalny smak składników. Hindusi
znają wiele sposobów na to, by składniki straciły swój pierwotny aromat, natomiast mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni starają się go za wszelką cenę zachować
i wydobyć. Używają więc niewielu przypraw, głównie są to: sos sojowy, wasabi,
mirin, sól, pieprz i cukier. Dania są łagodne i delikatne, dlatego na zachodzie
bardzo często uważane za mdłe. W codziennym jadłospisie znajdują się przede
wszystkim ryby, owoce morza i ryż. W dużych ilościach spożywane są też soja
oraz herbata, która w formie sproszkowanej jest częstym dodatkiem do deserów.
Japończycy używają wielu surowych produktów, dlatego muszą być one niezwykle świeże i najczęściej przygotowuje się je tuż przed podaniem. Kładzie się też
nacisk na sezonowy dobór produktów. Kuchnia jest lekkostrawna, mniej kaloryczna i zdrowa dzięki potrawom gotowanym, gotowanym na parze i pieczonym.
O wiele miej się smaży w głębokim tłuszczu i nie używa tyle tłuszczów zwierzęcych co w Europie. Ważną kwestią jest też nieprzejadanie się. Lepiej zjeść mniej,
dzięki czemu człowiek będzie zdrowszy i lepiej zapamięta smak serwowanych
podczas posiłku potraw. Istotna jest również forma prezentacji posiłków. Docenia
się prostotę i minimalizm, a dania z naczyniami, w których są podawane, muszą
tworzyć kompozycyjną całość. Dobór zastawy zależy od okazji i pory roku.

Kultura kulinarna w Japonii
W Polsce pojawia się coraz więcej japońskich restauracji, trudno jednak jednocześnie mówić o wzroście popularności japońskiej kuchni. Istniejące lokale
gastronomiczne to przede wszystkim sushi bary, serwujące danie stanowiące jedynie niewielką część jadłospisu Japończyków. Kuchnia Kraju Kwitnącej Wiśni
to bogactwo unikatowych, niespotykanych nigdzie indziej potraw i napojów. Ta
jedna z najbardziej wykwintnych kuchni świata opiera się na niewielkiej liczbie
surowców, przez co uważana jest za jedną z najprostszych. Podstawą tradycyjnych dań są przede wszystkim ryż, owoce morza, czyli ryby, skorupiaki, mięczaki, jadalne wodorosty, niewielkie ilości mięsa oraz warzywa i owoce. Potrzeba
zatem sporej wyobraźni, umiejętności i artyzmu, by z tak skromnej oferty stworzyć dopracowane w najdrobniejszych szczegółach małe dzieła sztuki.
Wysokie wymagania stawiane jedzeniu oraz ogromne znaczenie kuchni w życiu Japończyków sprawiło, że wykształciło się pojęcie shokubunka, opisujące
specyficzne podejście do jedzenia. Termin ten obejmuje wszystko, co ma związek ze spożywaniem i przygotowywaniem żywności, a więc dobór surowców,
sposoby przyrządzania posiłków, ich aranżację, dobór naczyń oraz etykietę przy
stole, której nieprzestrzeganie w japońskim społeczeństwie nadal uważane jest
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za grubiaństwo. Istotne są również informacje, skąd dane danie pochodzi oraz
dlaczego podawane i przygotowywane jest w określony sposób. Na powstanie
tak specyficznego na tle innych krajów azjatyckich podejścia do żywności wpływ
wywarły przede wszystkim czynniki geograficzne oraz religia i historia.
Japonia to kraj łączący dawną sztukę, rzemiosło i tradycję z największymi
osiągnięciami współczesnej techniki. Japończycy są niezwykle dumni i zadowoleni z współistnienia elementów starych i nowych, Wschodu i Zachodu, tradycji i zachodzących zmian. Pielęgnują w sobie przekonanie o swej niezwykłości,
wręcz boskiej wyjątkowości. To, co japońskie, często określają jako niepowtarzalne i unikatowe, czego gaijin, czyli „człowiek z zewnątrz” nigdy nie zrozumie.
Odnosi się to nie tylko do kultury i sztuki, ale też kuchni. Jedzenie w Japonii to
filozofia życia, jest pełne symboliki i odzwierciedla wszystkie najważniejsze dla
Japończyków wartości – prostotę, minimalizm, poczucie piękna.
Kuchnia japońska, czyli nihon ryōri, jest połączeniem różnych wpływów,
selektywnie wybranych i umiejętnie przystosowanych do rodzimych wzorców.
Dzięki wyspiarskiemu położeniu Kraj Kwitnącej Wiśni uniknął silnych wpływów
obcych kultur, jednak nie ominęły go zapożyczenia kulinarne z kontynentu. Miedzy VIII a XII wiekiem zostały zaadaptowane potrawy kuchni chińskiej, w wieku
XIV i XV – portugalskiej, między XVII i XVIII – holenderskiej, a po restauracji Meiji w 1868 roku – europejskiej. Po II wojnie światowej wpływy kulinarne
zdominowała kuchnia amerykańska i kultura fast food. Mogłoby się wydawać, że
współczesna kuchnia się ujednoliciła, jednak nadal można się spotkać z podziałem potraw na washoku oraz yōshoku. Washoku to dania wywodzące się z kultury
rodzimej lub pochodzące z innych krajów, jednak ze względu długą tradycję ich
przygotowywania w Japonii, uważane za rodzime. Yōshoku zaś to potrawy pochodzące z krajów zachodnich10.
Kultura kulinarna w Japonii określana jest często jako katachi no aji, czyli
„smak kształtów”, co oznacza, że kolor, forma, sposób podania potrawy są tak
samo ważne jak jej smak. Gotowe danie musi budzić w jedzącym oprócz zwykłego głodu głębsze refleksje, uczucia i emocje. Dlatego przy aranżacji składników,
ich doborze i podawaniu dominują takie same zasady estetyczne jak w innych
dziedzinach sztuki.
Dwoma podstawowymi sposobami aranżacji są wabi i sabi. Pierwsza kategoria zawiera pojęcie ubóstwa oraz płynącej z niego prostoty i surowości, druga
natomiast obejmuje niedoskonałość osiąganą dzięki upływowi czasu, powściągliwość, wartości, które można osiągnąć najprostszymi środkami, czyli przez odrzucenie przepychu, jaskrawych kolorów i dziwnych kształtów11. Zgodnie z tymi
zasadami do przygotowywania dań powinno się używać jedynie składników prostych, pospolitych z zachowaniem ich naturalnego koloru i kształtu. Posiłki nie
10
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powinny być też obfite. Inną kategorią estetyczną jest asymetria, która pozwala
na rozwój, nie jest tak banalna jak symetria i nie powtarza elementów. Wiąże się
z nią nieparzystość, która w kosmologii chińskiej yin – yang, silnie oddziałującej na kulturę japońską, symbolizuje niebo, aktywność, jasność i akt tworzenia.
Jedną z najbardziej widocznych zasad estetycznych na japońskim stole jest pusta
przestrzeń, która jest równie ważna co potrawa, podkreśla to, co chce się pokazać,
poza tym zaznacza istnienie elementów niematerialnych, duchowych. Pozwala
wydobyć piękno efektownie zestawionych ze sobą potraw. Nie mniej ważna jest
również harmonia wyrażana przez kontrast lub zgodność. Nawiązuje do praw
przyrody, według których podobieństwo liczy się na równi z różnorodnością.
W kuchni ukazuje się to przez zderzenie kolorów lub faktur składników albo
w doborze naczyń, przykładowo: dania kwadratowe serwowane są w okrągłych
miseczkach. Ostatnim elementem jest funkcjonalność, dzięki której jedzenie podawane jest w taki sposób, aby je jak najłatwiej zjeść za pomocą pałeczek12.
Przy przygotowywaniu posiłków, oprócz zasad estetycznych, niezmiernie
ważna jest sezonowość, do której podchodzi się z dużą subtelnością. Wybierane
są składniki w danym okresie najsmaczniejsze i najlepsze, które pozwalają na
zapewnienie diety bogatej w białka oraz niezbędne minerały. Równie ważna co
sezonowość jest naturalność potraw. Ograniczono techniki przygotowywania posiłków i użycie ostrych, wyrazistych przypraw, aby wydobyć naturalne aromaty
i walory produktu. Takie podejście wymusza odpowiednią jakość składnika13.
W kuchni japońskiej ważnym pojęciem jest ofukuro no aji, czyli „smak jak
u mamy”, które odnosi się do jedynego w swoim rodzaju smaku potraw, jaki
każdy pamięta z domu rodzinnego. Ogólnie można powiedzieć, że jedzenie dla
Japończyków jest darem natury, dzięki któremu człowiek może żyć, dlatego odczuwają wobec niego wdzięczność i lojalność, a posiłek jest formą rytuału. Niedopuszczalne jest też marnowanie lub niszczenie pożywienia.
Niezwykle ważny jest sposób serwowania posiłków, którym ciągle rządzą
ustalone reguły. Przede wszystkim to, co znajduje się na stole, musi cieszyć
wszystkie zmysły, dlatego potrawy układane są odpowiednio do okoliczności.
Zarówno zastawa, jak i sposób ozdobienia mają służyć podkreśleniu charakteru
dania. Najważniejsza przy kompozycji jest sezonowość. Latem unika się potraw
zbyt aromatycznych, duszonych, podaje się jedzenie proste, niewymagające długiej obróbki termicznej. Zimą zaś przeciwnie: na stołach królują potrawy jednogarnkowe, duszone ryby oraz makarony. Wiosną natomiast najlepsze są potrawy
opiekane na ruszcie. Dania dekoruje się kompozycjami z roślin sezonowych – nie
tylko ich owocami, ale i kwiatami oraz liśćmi. Czasem odpowiednim ich doborem można nawiązać do pory minionej lub przyszłej. Kolorową kompozycję dań
tworzy się za pomocą pięciu podstawowych kolorów występujących w przyro12
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dzie, a więc zielonego, czerwonego, żółtego, brązowego i czarnego. Przy przygotowaniu dań stosowana jest bardzo krótka obróbka termiczna, tak aby składniki
się nie rozpadały i nie straciły koloru14.
Naczynia, podobnie jak składniki potraw, dobierane są odpowiednio do sezonu i rodzaju potrawy. Zastawę z charakterystycznym dla danej pory roku wzorem
należy wykorzystywać w określonym czasie, na przykład jesienią naczynia z liśćmi klonu, zimą – kwiatami śliwy, wiosną – kwiatami wiśni, a latem – motywem
bambusa. Istotny jest również materiał, z jakich zastawa została wykonana. Latem używane jest najczęściej szkło, surowe drewno, bambusowe plecionki, które
wywołują wrażenie chłodu. Na jesieni i zimą natomiast – miseczki z ceramiki lub
drewniane pokryte laką, zachowujące ciepło. Należy również pamiętać, aby latem
na talerzu pozostawić więcej przestrzeni, światła, zimą zaś – zawartości i ciepła.
Bardzo często, aby podkreślić związek z naturą dania serwowane są w muszlach
małż, na bambusowych matach, świeżych liściach. Przed nałożeniem jedzenia
latem naczynia płucze się w zimnej wodzie, a zimą – w ciepłej.
W XVII wieku powstały dwa charakterystyczne style przygotowywania potraw, które rozwinęły się wraz z przeniesieniem stolicy do ówczesnego Edo.
Styl Kansai obejmuje Kioto i Osakę. Łączy w sobie elementy kuchni dworskiej
z kuchnią wegetariańską mnichów buddyjskich. Potrawy są delikatne, wyrafinowane i pięknie podane. Liczy się wygląd dania i odpowiednie dobranie do niego
zastawy. Styl Kantō obejmuje natomiast Tokio i przyległe do niego prefektury.
Wywodzi się z kultury mieszczańskiej, dania są więc proste, mocno przyprawione
i pożywne. Popularne są potrawy jednogarnkowe lub zupy z makaronem. Mówi
się, że kuchnia Kansai jest kobieco bierna, Kantō zaś – aktywna w męskim stylu.
Po trzęsieniu ziemi w 1923 roku i II wojnie światowej oba style zbliżyły się do
siebie, chociaż nadal jest między nimi wiele różnic15.
Charakterystyczny w Japonii jest podział dań, nie tak jak w Europie ze względu na zastosowany składnik, ale metodę kulinarną użytą do przygotowania potrawy. Wyróżnia się zatem dania gotowane nimono, w skład których wchodzą
klarowne zupy shirumono na bazie rosołku dashi z płatków ryby bonito i wodorostu konbu oraz nabemono, potrawy jednogarnkowe gotowane na stole na specjalnej kuchence, które serwuje się prosto z naczynia. Innymi rodzajami są dania
gotowane na parze mushimono, pieczone lub grillowane yakimono oraz smażone
w głębokim oleju agemono. Namasumono natomiast to dania o naturalnym smaku i aromacie podawane na surowo. Ich najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem jest sashimi. Kolejną grupą dań są nerimono, czyli różne rodzaje past,
powstające przez roztarcie składników. Istnieje także grupa potraw tsukemono, do
której zaliczają się wszelkie japońskie pikle i marynaty, oraz aemono, czyli sałatki
z warzyw, ryb i owoców morza podawane na zimno z zawiesistym dressingiem.
14
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Ostatnią grupą są gohanmono, dania na bazie ugotowanego ryżu, czyli japońska
odmiana pilafu.

Kultura żywieniowa
Od najdawniejszych czasów w Japonii panuje szczególne podejście do kwestii żywienia. Jedzenie jest nie tylko elementem programów telewizyjnych, artykułów, rozmów, ale też szczególną częścią tożsamości kulturowej Japończyków,
filozofią i sposobem życia. Co więcej, zainteresowanie kuchnią i wiedza na jej
temat jest dobrze widzianym wyrazem ogłady.
Nie dziwi więc fakt, że wytworzył się specjalny termin opisujący podejście
do pożywienia shokubunka – kultura żywieniowa, czasem nazywana kulinarną.
Łączy ona cechy kultury materialnej, duchowej i społecznej. Przez materialną
rozumie się narzędzia i przedmioty potrzebne do podania i obróbki pożywienia,
przez duchową – zasady religijne, zakazy i nakazy określające zakres spożywanych produktów, a przez społeczne – przestrzeganie zasad etykiety i sposoby
przyrządzania posiłków determinujące przynależność do danej grupy. Mówiąc
inaczej: termin ten obejmuje wszystko, co ma związek ze spożywaniem i przygotowywaniem żywności16.
Tradycyjnie wszystkie potrawy podawane są jednocześnie, bardzo często każdemu na osobnej tacy, z której nie zdejmuje się naczyń. Istnieje kilka wariantów
ustawiania dań, przy czym najczęściej spotykanym jest wersja „jedna zupa, trzy
dodatki”, czyli ichiju sansai. Dania umieszczone są na planie kwadratu. W prawym
dolnym rogu stawiana jest zupa, w lewym – gotowany ryż, w górnym prawym
rogu – sashimi, a w lewym – danie pieczone. Na przecięciu przekątnych kwadratu
stawia się potrawę gotowaną. Rozbudowaną wersją ichiju sansai jest niju gosai,
czyli „dwie zupy i pięć dodatków”, również ustawiane na planie kwadratu.

Fot. 1. Ustawienie dań w wersji ichiju sansai
Źródło: http://www.ajinomoto.com/features/tasty/basic/set1.html (01. 2011).
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Inną metodą jest ichiju issai, czyli „jedna zupa, jeden dodatek”. Miseczki
ustawiane są na planie trójkąta – ryż po prawej, zupa po lewej, na środku najbardziej oddalony od jedzącego jest dodatek mięsny lub warzywny. W środku
trójkąta umieszcza się talerzyk z marynowanymi warzywami. Można więc wywnioskować, że przeciętny posiłek składa się z ryżu, zupy podanej w naczyniu
z przykrywką, dania głównego w postaci ryby lub mięsa oraz kilku dodatków,
najczęściej pikli i serka tōfu. Każde danie przyrządzane jest inaczej, gdyż zgodnie
z zasadą różnorodności i niepowtarzalności unika się jednoczesnego serwowania
dwóch potraw przygotowanych w ten sam sposób. Wszystkie składniki pokrojone są na niewielkie kawałki, które łatwo uchwycić pałeczkami17.
Nie ma ściśle określonej kolejności spożywania dań. Miskę z ryżem trzyma
się w lewej ręce, na wysokości serca, a nie podbródka. Poszczególne elementy
posiłku bierze się z oddzielnego talerzyka, wkłada do miski z ryżem, by na końcu
w ustach umieścić kęs składający się z dodatku i odrobiny ryżu. Każdy kawałek
można popijać zupą. Zupy podawane są w miseczkach, z których wyławia się
pałeczkami produkty stałe, a pozostały płyn wypija, podnosząc naczynie obiema
rękami. Od II wojny światowej Japończycy spożywają trzy posiłki dziennie, przy
czym kolacja serwowana około godziny ósmej wieczorem jest najważniejszym
posiłkiem całego dnia18.
Warto jeszcze poświęcić kilka słów japońskim pałeczkom hashi. Przypuszczalnie w starożytności Japończycy jedli rękami, a pałeczki dotarły z Chin około
V lub VI wieku. Początkowo używane były tylko przez cesarza i arystokrację
dworską. Ówczesne były krótsze od współczesnych i wykonywano je z metali
szlachetnych: złota, srebra, miedzi. Najstarszy egzemplarz hashi, pochodzący
prawdopodobnie z VI wieku, znajduje się w skarbcu Shōsōin w Todaiji w Nara.
Pewne jest, że w okresie Heian pałeczkami posługiwały się wszystkie warstwy
społeczne. W wyposażeniu średniowiecznego samuraja oprócz dwóch mieczy,
włóczni, łuku i strzał znajdowała się para pałeczek noszona przy pochwie krótszego miecza.
Istnieje bardzo wiele odmian hashi. Najprościej podzielić je na odświętne
oraz użytku codziennego. Odświętne muszą być idealnie białe, z tego względu często robione są z drzewa wierzbowego i tak jak w dawnych czasach mają
końcówki z obu stron. W czasie obrządków pogrzebowych wykorzystywane są
sōnohashi, pałeczki przeznaczone do zbierania szczątków i wkładania ich do urny
po kremacji. Do przygotowywania posiłków składanych w ofierze bóstwom używane są hashi w kształcie litery U związane z jednej strony sznurkiem. W okresie
nowego roku stosuje się grubsze pałeczki, aby nie złamały się podczas jedzenia,
co uważane jest za zły omen. Hashi do użytku codziennego wykonane są z drzewa cedrowego lub bambusa, popularnością zaczęły się cieszyć też te z tworzyw
17

M. Trojanowska, Ustawienie naczyń, „Magazyn”, dodatek CD, 2000, nr 2.
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sztucznych. Najbardziej znanym rodzajem są waribashi, jednorazowe pałeczki
z drewna bambusowego, które przed użyciem należy rozerwać. Oprócz nich można się spotkać z większymi od normalnych żaroodpornymi pałeczkami służącymi wyłącznie do gotowania i smażenia, z hashi używanymi do przygotowywania
dań z ryb lub pełniącymi rolę sztućców do nakładania dań z półmisków. Hashi
różnią się również w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone – dziecięce
i te dla kobiet są krótsze i mają inny kolor od tych, jakich używają mężczyźni.
Najbardziej elegancka wersja pałeczek pokryta jest czarną lub czerwoną laką.
Kiraibashi to zestaw zakazów i nakazów związanych z używaniem pałeczek.
Przede wszystkim para tych sztućców może być używana tylko przez jedną osobę, a więc nie należy nimi karmić innych przy stole ani przekazywać potraw. Nie
wolno posiłku rozgrzebywać pałeczkami ani tym bardziej wbijać ich w ryż, gdyż
czynność ta kojarzy się z obrzędami pogrzebowymi – wbite pionowo oznaczają
pokarm przeznaczony dla zmarłego. Etykieta zabrania też trzymania pałeczek
i czarki w jednej ręce, przesuwania czarki pałeczkami i uderzania nimi o inne
naczynia. Nie należy ich oblizywać, gryźć oraz pocierać jedna o drugą. W przypadku, gdy trzeba nałożyć posiłek ze wspólnego półmiska, a nie ma przy nim dodatkowego kompletu, pałeczki należy odwrócić. W przerwach miedzy posiłkami
hashi odkłada się na specjalną podstawkę zwaną hashioke, na czarkę lub brzeg
talerzyka19.
W tradycyjnej japońskiej kuchni wyróżnić można różne style serwowania
zestawów potraw, które ukształtowały się w różnych okresach historycznych.
Jednym z trzech podstawowych jest honzen ryōri, czyli styl bankietowy, zgodnie
z którym poszczególne dania ustawiane są na niewielkich stolikach nazywanych
zen. Pozostałymi dwoma są chakaiseki ryōri, czyli nieudekorowane posiłki podawane przed ceremonią herbacianą, oraz kaiseki ryōri, serwowane na przyjęciach
i w restauracjach specjalizujących się w kuchni japońskiej, zwłaszcza jako dodatek do alkoholu. Charakteryzuje go mniej oficjalna forma niż pozostałych dwóch.
Innymi typami są osechi ryōri, czyli zestawy potraw serwowane przede wszystkim na Nowy Rok, i shojin ryōri, kuchnia wegetariańska, która dotarła do Japonii
wraz z buddyzmem w VI wieku i której podstawą jest serek sojowy tōfu20.

Wybrane surowce w kuchni japońskiej
Na dobór surowców w kuchni japońskiej wpływ miało wiele czynników, z których najważniejszym było położenie geograficzne. Siły natury niszczyły zbiory,
mieszkańcy wykorzystywali zatem wszystko, co dawało się zjeść. Bliskość morza
i oceanu zapewniała obfitość ryb, skorupiaków i małży. Ważnym czynnikiem był
buddyzm i wynikający z jego doktryny szacunek dla wszelkich form życia, który
na wiele wieków wyeliminował z codziennej diety mięso oraz jego przetwory
19
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i zmusił do poszukiwania alternatywnych form żywienia. To wszystko spowodowało, że kuchnia japońska opiera się na sezonowych warzywach, rybach oraz
owocach morza21. Podstawą ich doboru jest shun, dosłownie tłumacząc: „dziesięć
dni”, czyli najlepszy okres na dany produkt, który gwarantuje, poza świeżością
i dostępnością, wysoką jakość oraz wyjątkowy smak potraw. Na przykład wiosennym shun są pędy bambusa i ryba bonito, letnim – węgorze, jesiennym – różnego
typu grzyby, zimowym – ryba fugu i kraby22.
Ponadto Japończycy dzielą surowce na shushoku i fukushoku. Shushoku to
główny, najbardziej istotny składnik potrawy, a także danie spożywane codziennie. Słowo to zapisywane jest dwoma znakami, które oznaczają „główny, ważny”
oraz „posiłek, jedzenie”. Do tej grupy zalicza się ryż oraz produkty ze zbóż, takie
jak chleb czy makaron. Według Japończyków, są one w stanie, bez innych dodatków przez dłuższy czas zapewnić człowiekowi wszelkie niezbędne składniki
odżywcze. Natomiast fukushoku, nazywane czasem okazu, to dodatki do produktu głównego, czyli ryby, mięso, warzywa i owoce. Prawdopodobnie taki podział
wyodrębnił się ze względu na klęski głodu, które w Japonii w dawnych czasach
były bardzo częste. Podczas tego rodzaju klęsk dieta większości mieszkańców
ograniczała się do najprostszych produktów i nie była urozmaicona23.

Ryż
Ryż od wieków jest najważniejszym produktem w kuchni japońskiej. Uważany jest nawet za główny element tworzący japońską kulturę, która określana jest
właśnie jako „kultura ryżu”. To wokół niego rozwinęły się religijne wierzenia,
obrzędy, ceremonie i zwyczaje, miał również wpływ na mentalność i sposób życia mieszkańców wysp.
Ryż to pochodząca z południowo-wschodniej Azji jednoroczna roślina zbożowa z rodziny wiechlinowatych. Obecnie jest drugim uprawianym zbożem na
świecie i stanowi pokarm dla 1/3 ludności świata. Wymaga dużego nakładu pracy,
gdyż jego uprawa oparta jest na kontrolowanym zatapianiu i nawadnianiu pól. By
powstała dorosła roślina, sadzonki umieszczane są w rozsadnikach, aż osiągną
odpowiednie rozmiary. W porze czerwcowych deszczy przesadzane są na wypełnione wodą pola, z których w październiku zbiera się plony. Do prawidłowego
wzrostu roślina potrzebuje odpowiednich temperatur i częstej pielęgnacji.
Ze względu na długość ziarna ryż dzieli się na trzy gatunki – długoziarnisty, który jest sypki, średnioziarnisty – po ugotowaniu wilgotny i delikatny oraz
krótkoziarnisty – o dużej kleistości. Do ostatniego gatunku należy ryż japoński,
który w Kraju Kwitnącej Wiśni występuje w ponad 300 różnych odmianach24.
21
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Podstawowymi typami ryżu krótkoziarnistego są: uruchimai, genmai, mochigome. Uruchimai obejmuje większość rodzajów ryżu krótkoziarnistego, z czego
najpopularniejszymi odmianami są koshihikari oraz sasanishiki. Jest to ziarno
wypolerowane, które po ugotowaniu robi się lekko kleiste, miękkie i wilgotne,
choć pozostaje twardawe. Ma słodkawy smak i niemal białą barwę o srebrzystym połysku. Mochigome to ryż kleisty, zwłaszcza po ugotowaniu na parze. Ma
większe i słodsze ziarna od uruchimai. Genmai natomiast to niepolerowany lub
częściowo wypolerowany brązowy ryż. Pomimo lekko orzechowego smaku nie
jest aż tak często wykorzystywany w kuchni, właśnie ze względu na swoją barwę. Co więcej, gotuje się dłużej niż zwykły ryż. Rosnącą popularnością cieszy
się kurogome, czyli ryż czarny, który jest niezwykle drogi. Wystarczy tylko kilka
łyżek dodanych do ryżu białego by zabarwił go na kolor indygo. Niezależnie od
gatunku i odmiany ryż jest bardzo zdrowy. Zawiera dużo węglowodanów, białek
roślinnych oraz witaminy A i B25.

Fot. 2. Różne rodzaje ryżu: mochigome, uruchimai, genmai, kurogome
Źródło: http://www.savoryjapan.com/ingredients/rice.html. (02. 2011).

Ryż w Japonii jest równie powszechny jak chleb w krajach europejskich. Jada
się go na obiad, śniadanie i kolację, dlatego nazwy posiłków wiążą się z tym zbożem, na przykład asagohan, czyli „ryż poranny”26.
Ryż najczęściej podaje się gotowany nieosolony, chociaż jest on również
doskonałym surowcem do wytwarzania innych potraw. Gotowany z różnymi
warzywami lub grzybami tworzy takikomigohan, ze składnikami ułożonymi na
jego warstwie – danie jednogarnkowe donburimono. Można przygotować z niego
kleik kayu, sake, ocet winny, bardzo popularne sushi oraz mąkę, używaną także
do produkcji kosmetyków. Prażony ryż jest składnikiem bardzo łagodnej i orzeźwiającej herbaty genmaicha o słodkawym posmaku. Japończycy przygotowują
również potrawę chazuke, czyli ryż zalany zieloną herbatą i posypany granulatem
z suszonych ryb i warzyw27. Otręby ryżowe nuka, które są produktem ubocznym
25

K. Barber, Kuchnia japońska, przeł. L. Berowski, Poznań 2009, s. 25–27.
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polerowania ziaren, używa się jako paszy dla zwierząt lub składnika do marynowania warzyw i ryb. Najpierw składniki lekko się praży, aby wydobyć ich aromat,
następnie miesza z solą, wodą i pozostawia do fermentacji. Tak powstaje zaprawa
do kiszenia o charakterystycznym i mocnym aromacie ryżu. Marynowane warzywa zachowują kruchość, stają się miękkie i zyskują specyficzny smak28.

Sushi
Na świecie najbardziej znaną potrawą kuchni japońskiej jest sushi. W ostatnim czasie nawet w Polsce zaczęło się pojawiać bardzo wiele restauracji serwujących ten specjał. Danie to zachwyca barwą, estetyką podania, prostotą smaku
oraz różnorodnością.
Ciekawe, że ta charakterystyczna dla Japonii potrawa nie jest pochodzenia
czysto japońskiego. Pierwowzorem sushi była metoda konserwacji ryżu używana między X a IV wiekiem p.n.e. w Tajlandii, Laosie, Kambodży i Malezji.
Oczyszczoną rybę lub mięso solono i układano w drewnianych lub ceramicznych
naczyniach na przemian z gotowanym ryżem aż do jego zapełnienia. Następnie
naczynie przykrywano wieczkiem, przyciskano kamieniem i odstawiano na trzy
lata. Po tym okresie zjadano ryby lub mięso, które miały charakterystyczny smak
i zapach, a ryż wyrzucano. Był to doskonały sposób przechowywania, gdyż składniki nie traciły wartości odżywczych i przede wszystkim przez długi czas się nie
psuły29. Metoda ta dotarła z czasem do Chin, skąd około VII wieku trafiła do
Japonii. Początkowo sushi, określane jako narezushi – „sushi leżakowane”, przygotowywano według przepisu azjatyckiego. Powoli metody konserwacji zaczęły
się zmieniać, przede wszystkim skrócił się czas utrwalania z trzech lat na mniej
więcej rok. Rewolucyjnym etapem w rozwoju tej potrawy było upowszechnienie
w okresie Muromachi namanare, czyli „sushi niedojrzałego”. Delikatne, kilkudniowe marynowanie sprawiało, że ryż nie ulegał tak gwałtownej fermentacji
i nadawał się do spożycia. Z rybą tworzył doskonałą, sycącą przekąskę. W tym
okresie zaczęto wykorzystywać nowe gatunki ryb, między innymi: suma, sardynki, makrelę, marynowano również grzyby, bakłażany, imbir.
Wbrew powszechnej opinii sushi nie jest surową rybą. Wraz z owocami morza i warzywami stanowi ona jedynie dodatek do serca potrawy, czyli ryżu. Najczęściej wykorzystywany jest gatunek krótkoziarnisty, chociaż w kuchni fusion
stosowany jest także brązowy lub dziki. Doprawia się go mieszanką octu, cukru
i soli, przy czym cukier dodawany jest dopiero od 50 lat. W zależności od proporcji tych trzech składników można otrzymać ryż zarówno bardzo wytrawny
w smaku, jak i bardzo słodki. Każda restauracja czy bar serwujący sushi ma niepowtarzalny, często chroniony przepis na tę właśnie zaprawę. Bardzo ważny jest
28
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sam ocet, który nadaje potrawie lekko kwaskowy smak. Nawet nazwa sushi pochodzi od rzeczownika su, czyli „ocet”, lub przymiotnika suppai – „kwaśny”30.
Ocet ryżowy doskonale wspomaga trawienie i jest naturalnym środkiem
do pielęgnacji skóry. Posiada właściwości sterylizujące, dlatego towarzyszy
potrawom podawanym na surowo, poprawia kruchość mięsa oraz neutralizuje
zapachy31.
Na smak sushi wpływ mają także dodatki. Oprócz surowych, wykorzystywane
są ryby gotowane, pieczone i grillowane. Często stosowany jest styl aburi polegający na lekkim, jednostronnym podpieczeniu surowych składników. Japończycy
szczególnie lubią sushi z tuńczyka, słodkiej krewetki, kałamarnicy, flądry, kawioru, węgorza. Używa się różnych rodzajów serka tōfu oraz tamagoyaki, czyli zwiniętego omletu, doprawionego bulionem rybnym dashi, cukrem, niekiedy sosem
sojowym. Aby dopełnić kolorystyczną kompozycję, do dania dokłada się również
warzywa, między innymi: ogórek, awokado, piklowane warzywa, takie jak śliwka
umeboshi czy rzodkiew, grzyby shiitake, zielone listki mitsuba, korzeń łopianu.
Do ozdoby wykorzystywane są cienkie, kwadratowe arkusze glonów nori. Przy
wyborze odpowiednich surowców nacisk kładzie się na sezonowość, ważne są też
jakość i świeżość, zwłaszcza jeśli produkty mają być spożywane na surowo.
Istnieje ogromne bogactwo gatunków sushi, wynikające przede wszystkim
ze stosowania różnych wypełnień, dodatków, przypraw. Te same składniki mogą
być skomponowane w tradycyjny lub w bardziej współczesny sposób, tak by
stworzyły dwa zupełne odmienne dania. Dodatkowo każdy region Japonii, jak
również niewielkie miejscowości mają typowe dla okolicy własne, specyficzne
przepisy. Wyróżnia się także dwa charakterystyczne style przyrządzania sushi,
Kansai i Kantō. Styl pierwszy bazuje na odpowiednio przygotowanym ryżu,
a ryby są właściwie tylko podkreślającym smak dekoracyjnym dodatkiem, dopuszczane są różnorakie techniki kucharskie, uzależnione jedynie od inwencji,
talentu i wyobraźni kucharza. Styl Kantô natomiast bazuje na ryżu z kawałkami
świeżej ryby32. Co więcej, sushi w rejonie Kansai traktowane jest jako przekąska
lub jedna z części składowych większego posiłku, w Kantō zaś samo w sobie
stanowi potrawę33.
Wyjątkową odmianą jest narezushi, „sushi leżakowane”, czyli tradycyjna forma sfermentowanego sushi. Jedną z jego odmian jest funa zushi, przyrządzane
w miejscowości Ōtsu nad jeziorem Biwa. Podstawą dania stanowi karaś złocisty, po japońsku funa, z którego po złowieniu usuwa się łuski, skrzela i narządy
wewnętrzne, posypuje solą i wkłada do drewnianych beczek, gdzie leżakuje od
30
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BŁ,DZ, Sushi dla początkujących, http://ugotuj.to/przepisy_kulinarne/1,87978,5214624,Sushi_dla_
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dwóch do trzech tygodni. Potem rybę się wyjmuje, myje i umieszcza między warstwami gorącego ryżu. Podczas nawet trzyletniego marynowania ryba kruszeje.
Gotowy produkt ma tak specyficzny smak i zapach, że może być doceniony
tylko przez prawdziwego smakosza. Ponieważ przygotowanie funa zushi jest bardzo czasochłonne, cena porcji jest dość wysoka. W dawnych czasach ten rodzaj
sushi ofiarowywany był bogom. Ryba funa uważana była za stróża pól uprawnych, a ryż – za dar od bogów, dlatego razem stanowiły idealny podarek. Przypuszczalnie rolnicy składali w ofierze pierwsze w sezonie funa zushi. Produkcja
tej potrawy w dzisiejszych czasach maleje, nie z powodu braku popytu, ale ze
względu na malejącą liczebność karasia złocistego34.
Innym rodzajem sushi fermentowanego jest produkowane w prefekturze
Ishikawa kabura sushi. Osoloną rybę umieszcza się między plasterkami białej
rzepy i marynuje w ryżu z pleśnią koji przez około 10 dni. Na fermentację wpływa temperatura oraz ilość użytej do marynowania ryby soli. Gotowe danie jest
lekko kwaśne, ale jednocześnie słodkawe. Jest to popularny dodatek do sake,
zwłaszcza w zimowe dni. Z prefektury Ishikawa pochodzi również konkazuke,
czyli ryba marynowana w otrębach z ryżu nuka. Przygotowywana jest najczęściej
z sardynek, śledzi, makreli i najeżki. Duże ryby oprawia się i dzieli na trzy filety,
małe są solone i wkładane w całości, natomiast najeżka jest maczana w słonej
wodzie, suszona i dopiero umieszczana w otrębach. Czasem, aby uzyskać inny
smak, dodawany jest ryż z wyhodowaną na nim pleśnią koji. Konkazuke robiona
jest praktycznie na wszystkich wybrzeżach Japonii, ale ukrywa się pod różnymi
nazwami35.

Fot. 3. Różne rodzaje sushi: od góry kaliforniamaki, nigirizushi, futomaki, gunkanmaki
Źródło: http://www.chiyodasushiny.com/images/sushi_set1.jpg (10.2010).

34
Ch. Fujita, Funa zushi, http://www.tokyofoundation.org/en/series/japanese-traditional-foods/vol.-13funa-zushi (12.2010).
35
Fermentation and the food culture of Ishikawa prefecture, http://shofu.pref.ishikawa.jp/shofu/dokunuki_e/gastronomic_culture/ishikawa/index.html (10.2010).
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Bardzo rozpowszechnionym rodzajem sushi jest makizushi, którego nazwa pochodzi od czasownika maku oznaczającego „zwijać”. Na glonie nori umieszcza się
ryż oraz inne składniki, a następnie wszystko zwija za pomocą bambusowej maty
makisu i kroi na kilka kawałków. Jak podaje Shinsen kenritsunuruishū, czyli „Nowy
wybór ze zbioru potraw na stół”, dawniej wykorzystywano grube plasterki glonów
kombu, stąd druga nazwa tego rodzaju sushi – kombumaki. Obecnie do zawijania
ryżu używa się również płatków omletu i arkuszy sojowych w różnych odmianach
kolorystycznych. Danie to jest znacznie częściej przygotowywane w domach niż
nigirizushi. Wyróżnia się kilka rodzajów makizushi, z których dobrze znane to hosomaki – cienkie rolki sushi oraz futomaki – grubsze o średnicy około 5 cm i wieloskładnikowe. Do najpopularniejszych hosomaki zalicza się tekka maki z dodatkiem
tuńczyka oraz kappa maki ze świeżym ogórkiem. Nazwa tych drugich nawiązuje do
legendarnych wodników kappa, które uwielbiały to warzywo i miały włosy w jego
kolorze. Innym znanym rodzajem makizushi jest uramaki, w którym nori zawija się
do wewnątrz, a wierzchnią warstwę stanowi ryż często posypany sezamem lub ikrą.
Wersja ta powstała w latach 70. i miała ukryć glony, by sushi łatwiej przyjęło się na
rynku amerykańskim. Przykładem tego gatunku sushi jest kaliforniamaki z paluszków krabowych, awokado i majonezu. Do makizushi zaliczyć można też dziesięciocentymetrowe temaki, w kształcie rożka wypełnionego różnymi składnikami, które
należy spożyć zaraz po przygotowaniu, by nori nie straciło chrupkości36.
W rejonie Kansai popularnością cieszy się oshizushi, nazywane też hakozushi. Jego nazwa oznacza „pudełko”, czyli hako lub „nacisk”, „ucisk” – oshi. Przyrządza się je za pomocą drewnianej prostokątnej formy określanej jako oshiboko,
w której ugotowany ryż się układa i przykrywa owocami morza oraz warzywami,
dociska pokrywką, a następnie kroi na niewielkie kawałki. W przeciwieństwie do
nigirizushi wszystkie składniki są już przyprawione, więc nie trzeba ich zanurzać
w sosie sojowym. Wersjami oshizushi są battera z marynowanej w occie makreli
oraz kanizushi z gotowanego kraba, specjał Hokkaido37.
Swoistą odmianą hakozushi jest masuzushi. Zapobiegające rozwojowi bakterii liście trawy bambusowej umieszczane są na dnie okrągłego drewnianego
pojemnika. Następnie warstwa ryżu jest rozkładana na liściach, a na nim plasterki pstrąga. Sushi w tej postaci często sprzedawane jest jako przekąska podczas
podróży pociągiem. Ciekawą odmianą hakozushi jest sabazushi produkowane
w Kioto. Składa się ono z zamarynowanego w occie filetu z makreli sprasowanego z ryżem, na którym umieszczany jest wodorost konbu. Następnie wszystkie
składniki są przykrywane i zawijane w wysuszony pęd bambusa, który tak jak
konbu przed jedzeniem się usuwa. Około XVI wieku w taki sposób dostarczano
do Kioto w miarę świeże makrele38.
36

M. Tomaszewska-Bolałek, dz. cyt., s. 84–86.

37

Tamże, s. 82–83.

38
S. Kuniko, Local specialties, http://web-japan.org/nipponia/nipponia47/en/feature/feature13.html#s14
(11. 2010).
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Z hakozushi rozwinęło się chirashizushi, „sushi rozsypane”. Jest to umieszczony w miseczce ryż z rozrzuconymi na nim kawałkami ryb, owoców morza
i warzyw. Odmianą z rejonu Kansai jest gomokuzushi, w którym przygotowane
wcześniej składniki wymieszane są z ryżem39.
W rejonie Tokushima dużą popularnością cieszy się boze no sugata zushi,
czyli ryba oczyszczona, marynowana w soku z cytryny yuzu i umieszczona na
ryżu. Danie to serwowane jest podczas jesiennych festiwali40.
Sushi serwowane jest z trzema podstawowymi dodatkami smakowymi,
a mianowicie sosem sojowym, wasabi i imbirem marynowanym. Wasabi to jasnozielona, ostra pasta przygotowywana z utartego korzenia rośliny rosnącej na
brzegach czystych górskich strumieni. Prawdziwe wasabi jest drogie i rzadko
dostępne poza Japonią, a to, co można kupić w polskich sklepach w tubkach
lub proszku, to mieszanka chrzanu, gorczycy, zielonego barwnika i przypraw,
która jedynie imituje prawdziwą pastę41. Odrobinę wasabi można nałożyć na
rybę, jeśli kawałek sushi jest za mało ostry. Marynowany imbir, po japońsku
gari shoga, podobnie jak zielona herbata, oczyszcza kubki smakowe. Spożywa
się go pomiędzy sushi z różnych kawałków ryb, by odświeżyć paletę smakową. Warto pamiętać, że w sosie sojowym lekko zanurza się jedynie rybę lub
inny składnik znajdujący się na wierzchu, a nie ryż, który może rozmięknąć
i po prostu wpaść do naczynia. W przypadku gunkanmaki sos rozprowadza się
za pomocą płatka marynowanego imbiru. Za nieeleganckie uchodzi mieszanie
wasabi z sosem sojowym.
Posiłek należy rozpocząć od sushi owiniętych w glony nori, gdyż tracą swoją
chrupkość pod wpływem działania wilgoci ryżu. Sushi jako jedne z niewielu dań
można spożywać pałeczkami lub rękami. Do tej potrawy nigdy nie jest podawane sake, które po prostu nie pasuje do ryżu. Najczęściej serwowana jest zielona
herbata lub piwo, a alkohol ryżowy pija się przed lub po podaniu sushi42. Zamawiając porcję, otrzymuje się określoną liczbę kawałków. Jest to związane z wieloznacznością języka japońskiego, w którym znaki mogą w zależności od kontekstu znaczyć coś innego i być inaczej wymawiane. W związku z tym jeden to
hito kire, trzy to mi kire; wymowa obu kojarzy się z zabijaniem i samobójstwem.
Natomiast liczba cztery, shi, jest wymawiana jak wyraz oznaczający śmierć.
Z tego względu nigirizushi serwowane są po dwa, a makizushi – po sześć43. Sushi
krojone jest na niewielkie kawałki, w sam raz na jeden kęs, dlatego jeśli już podniosło się coś do ust, to należy to zjeść w całości. Sushi należy spożywać zaraz po
przygotowaniu, albowiem wraz z upływem czasu traci świeżość i spadają jego
39

I. Kordzińska-Nawrocka, dz. cyt., s. 142.

40

S. Kuniko, dz. cyt. (11.2010).
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A. Kręglicka, Wasabi, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96945,3193234.html (11. 2010).
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M. Tomaszewska-Bolałek, dz. cyt., s. 143.
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J. Bator, Japoński wachlarz, Warszawa 2004, s. 135.
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walory smakowe. Maksymalny czas przechowywania sushi wynosi dwie–trzy
godziny, latem około godziny.
W Kraju Kwitnącej Wiśni można wyróżnić trzy rodzaje restauracji serwujących sushi: luksusowe restauracje, niewielkie lokale oraz kaitenzushi, czyli bary sushi wyposażone w ruchomą taśmę, na której ustawiane są talerzyki
z porcjami. Kolor naczynia określa wartość cenową zamówienia. Pierwszy lokal tego typu założył Shiraishi Yosiaki w 1958 roku w Osace. Ponieważ są one
nastawione na duży przepływ klientów, dania mają jak najbardziej naturalny
smak, by każdy mógł je doprawić według swojego gustu. To różni je od innych lokali, w których istnieje bezpośredni kontakt z szefem kuchni i można
dokładnie sprecyzować, jaki typ jedzenia ma zostać przygotowany, ostry lub
łagodny. Ciekawe, że w Japonii kaitenzushi oferują tanie produkty, w Europie
oraz Stanach Zjednoczonych uważane są zaś za restauracje luksusowe. Bardzo
często w menu nie ma cen, zmieniają się one bowiem w zależności od dnia
zakupów surowców44.

Podsumowanie
Japonia wykształciła oryginalne i niespotykane nigdzie indziej obyczajowość,
kulturę, w tym także kulinarną. Pomimo iż z kultur innych krajów, takich jak
choćby Chiny, zaczerpnięto wiele pomysłów, wszystkie nowe elementy w kulturze Japonii połączono z rodzimą tradycją. Pozostała po dziś dzień odmienna
kulturowo, oryginalna i przy tym hermetyczna.
Kultura japońska, obyczajowość, reguły przez bardzo długi czas pozostawały
znane tylko nielicznym. Dopiero ostatnio zapanowała wręcz moda na aranżację
wnętrz w stylu japońskim czy japońską kulturę kulinarną. Od Japończyków można się nauczyć zwracania uwagi na wszystkie aspekty codziennego życia, kultury,
w tym także w kuchni. U podstaw tych aspektów codzienności leży filozofia pozwalająca cieszyć się życiem. Obdarzamy podziwem i zachwytem porcje potraw
misternie ułożone na półmiskach, atmosferę panującą podczas ceremonii posiłku,
który naród ten niezwykle celebruje.
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Abstract
Culinary heritage of Japanese cooking
The paper defines the concept and elements of cultural heritage. It characterizes Japanese cuisine presented in comparison with other Asian cuisine, like
Chinese cuisine, Indian, Korean and Thai. The author describes its exceptional
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and unique character, both the used ingredients and the ways of preparing and applying etiquette at the table. There are presented the factors that have shaped the
contemporary cuisine of Japan, and their relationship with culture. Also, the paper
characterizes culinary culture and customs while eating meals and describes some
of the ingredients most commonly used in Japanese cuisine.
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