
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

DZIEDZICTWO KULTUROWE 
W KONTEKŚCIE WYZWAŃ 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

D
Z

IE
D

Z
IC

T
W

O
 K

U
LT

U
R

O
W

E
 W

 K
O

N
TE

K
Ś

C
IE

 
W

Y
Z

W
A

Ń
 Z

R
Ó

W
N

O
W

A
Ż

O
N

E
G

O
 R

O
Z

W
O

JU

www.universitas.com.pl

Idea zrównoważonego rozwoju, pomimo iż obecna w obiegu i działaniach od 
ponad trzech dekad, nadal zachowuje swą niesłabnącą aktualność, co więcej, 
jej dynamika coraz silniej obejmuje swoim zakresem również dziedzictwo kultu-
ry, czego dowodem jest niniejsza publikacja. Jako redaktorzy zdajemy sobie 
sprawę – co przejawia się też zresztą w opiniach Autorów wyrażonych w po-
szczególnych tekstach zamieszczonych w tomie – iż zagadnienia zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kultury i zachowania ich dla 
przyszłych pokoleń nie stanowią uniwersalnego remedium na wszystkie pro-
blemy, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, jakie napotykają na swojej drodze 
ochrona i racjonalne zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Niemniej za-
uważamy potencjał możliwości wykorzystania go jako zasobu dla zrówno-
ważonego rozwoju regionalnego i ochrony krajobrazów kulturowych. Wymaga to 
skoordynowanej polityki na poziomie regionalnym w kwestiach dotyczących 
środowiska, rozwoju społecznego, kultury, edukacji, turystyki i rozwoju gospo-
darczego, a także planowania przestrzennego. Konieczna jest przy tym meto-
dyczna waloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego, będąca podstawowym 
składnikiem zrównoważonego zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, zgodnie z zasadą służebności wobec społeczeństwa i jego potrzeb 
oraz zapewniającego zachowanie różnorodności tychże zasobów, a także ich 
wszystkich wartości dla obecnego i przyszłych pokoleń. Dziedzictwo ma olbrzymi 
potencjał i ważną rolę do odegrania w kontekście zrównoważonego rozwoju, 
związanego ze spójnością społeczną, dobrostanem, kreatywnością, atrakcyj-
nością ekonomiczną i promowaniem zrozumienia między społecznościami.

Zachęcamy do potraktowania niniejszej publikacji jako otwartego forum 
wymiany myśli i idei, prezentującego zarówno refleksje akademickie dotyczące 
dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, jak i jego praktyczne i insty-
tucjonalne ujęcia. Żywimy nadzieję, że okaże się ona przydatna przy kreowaniu 
skutecznej, a jednocześnie bazującej na racjonalnych przesłankach polityce 
w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym. Z jednej strony będzie 
stanowić inspirację dla wykorzystywania dziedzictwa w obszarze dobra społecz-
nego, akcentując jego rolę i potencjał w społeczno-kulturowym rozwoju spo-
łeczności lokalnych. Z drugiej, umożliwi także integrację różnych środowisk 
naukowych oraz wypracowanie interdyscyplinarnej współpracy, kształtującej 
przyszłe działania wokół dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. Wreszcie, 
poprzez promowanie podejścia do nauki, w którym otaczający świat jest także 
ważnym partnerem, uzasadni jeszcze silniej konieczność zachowania dzie-
dzictwa kulturowego i jego wartości dla kolejnych pokoleń, zachęcając do zrów-
noważonego zarządzania tym cennym i nieodnawialnym zasobem.

ze Wstępu

Książka w swym zakresie tematycznym odnosi się do 
potencjału i wartości dziedzictwa kulturowego, w tym 
archeologicznego. Jednocześnie uznaje, że tylko ca-
łościowe i zintegrowane podejście może pomóc 
w uchwyceniu zróżnicowanego wpływu dziedzictwa na 
poszczególne dziedziny życia i jego rolę w generowaniu 
różnych wartości, które przyczynią się do kształtowania 
przyszłego zarządzania tymże dziedzictwem.

Zrównoważony rozwój – jak wynika z zamieszczo-
nych w niniejszej pracy tekstów – to nie tylko wewnę-
trzna równowaga między środowiskiem naturalnym, 
gospodarką i społeczeństwem. Chodzi również o rów-
nowagę między zróżnicowanymi pod tym względem 
społecznościami w taki sposób, by tworzyły one 
zrównoważoną całość pod względem wartości, ma-
jących decydujący wpływ na poszczególne dziedziny 
życia. Archeologia bowiem nie tylko odtwarza i bada 
minioną rzeczywistość, lecz projektuje równocześnie 
tę, w której sama funkcjonuje, będąc jej emanacją. 
W ten oto sposób, dążąc do równowagi, wzbogaca 
treść  dziejową jej  dziedzictwa kulturowego.

prof. dr hab. Henryk Mamzer
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Seria „Horyzonty współczesnej archeologii” to forum pre-
zentacji nowatorskich i oryginalnych konceptualizacji 
zagadnień podejmowanych przez współczesną archeo-
logię. Przedstawia nowe rozwiązania teoretyczne i formy 
współdziałania teorii z praktyką, ukazuje różniące się od 
dotychczasowych ujęcia procesów i zjawisk z przeszłości 
oraz pokazuje rozwój i aplikację metod i technik badaw-
czych. Podejmuje również problematykę zmieniających się 
relacji archeologii do świata oraz jej uwarunkowań politycz-
nych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. W serii 
ukazywać się będą także prace poświęcone dziedzictwu 
kulturowemu i archeologicznemu. 
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Dziedzictwo kulturowe a zrównoważony rozwój: 
wprowadzenie

CULTURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
AN INTRODUCTION

ABSTRAKT. Celem publikacji Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrówno
ważonego rozwoju jest dostarczenie pogłębionego, a zarazem krytycznego namysłu nad 
miejscem dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa archeologicznego, w strategiach 
zrównoważonego rozwoju. Przedstawione w pracy rozważania dotyczące obecności 
dziedzictwa w kontekstach zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w trzy zagadnienia: 
1) dziedzictwo kulturowe w strategiach zrównoważonego rozwoju; 2) redefiniowanie 
dziedzictwa kulturowego w relacji zasad zrównoważonego rozwoju; 3) wspólnotowe 
wymiary dziedzictwa kulturowego.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo archeologiczne, zrównoważony rozwój 

ABSTRACT. The aim of the volume Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrówn
oważonego rozwoju is to provide a holistic and deepen critical evaluation of major dimen-
sions of cultural heritage, including archaeological heritage, in sustainable development 
strategies. They will be discussed in three intertwined aspects: 1) cultural heritage in sus-
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tainable development strategies; 2) re-defining cultural heritage in the context of principles 
of sustainable development; 3) community dimensions of cultural heritage. 

Key words: cultural heritage, archaeological heritage, sustainable development

UWAGI WSTĘPNE

Współczesna literatura dotycząca dziedzictwa kulturowego znacząco roz-
sze rza dotychczasowe pole semantyczne tego terminu, obejmując nim 
coraz większą liczbę przedmiotów, obiektów i zjawisk, a także poszerza-
jąc jego zakres chronologiczny (Kowalski 2013, 5). Pojawiające się pro-
pozycje zrywają z jego dotychczasowym zakresem, a także uprzednimi  
mate rialistycznymi atrybucjami. Staje się to czytelne poprzez pojawianie 
się nowych kategorii, takich jak dziedzictwo niematerialne, dziedzictwo 
prze mysłowe, trudne dziedzictwo (dissonant heritage), dziedzictwo sporne 
(contes ted heritage), mroczne dziedzictwo (heritage of atrocity) itd. Posze-
rzenie zakresu mery to rycznego dziedzictwa stało się możliwe dzięki fun-
damental nym zmianom w jego definiowaniu, które daleko wykraczają 
poza – jak ujmowała to przyjęta w Paryżu w 1972 r. Konwencja  UNESCO 
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 
zabytki, zespoły budowli czy miejsca zabytkowe, mające „wyjątkową po-
wszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki”1. Dzie-
dzictwo kulturowe jest obecnie rozumiane całkiem odmiennie. Ujmuje się 
je jako dynamiczny proces kulturowy, odnoszący się do wielu obszarów 
kulturowych, takich jak choćby tożsamość, miejsce, powszechnie zrozu-
miałe doświadczenie, działanie i dzianie się, pamięć i pamiętanie, komuni-
kacja (zob. Mikos von Rohrscheidt 2021, 38–52). Zwraca się także uwagę 
na jego emocjonalne czy afektywne komponenty (Tolia-Kelly, Waterton, 
Watson 2017). Dziedzictwo we współczesnym rozumieniu obejmuje za-
tem nie tylko wartości materialne i niematerialne, ale też jest ujmowa-
ne jako współczesna praktyka społeczna. Nie odnosi się więc jedynie do 
przeszłości czy rzeczy materialnych, lecz jest procesem zaangażowania, ak-
tem komunikacji i tworzenia znaczeń zarówno w, jak i dla teraźniejszości 
(Smith 2006, 1–2). Ważny jest przy tym sam akt wyboru, warunkujący 
to, co jest, lub to, co stanie się dziedzictwem, a co zostanie pominięte. Jak 
zauważa Gregory Ashworth (2007, 32):

1 https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowe-
go_dziedzictwa.pdf (dostęp: 21.06.2021).
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dziedzictwem jest wszystko to, co współcześni wybierają z przeszłości, jaką sami 
wykreowali na użytek czasów obecnych lub w celu przekazania potomnych. Dzie-
dzictwo to proces, nie typ zasobów.

We współczesnych debatach dotyczących zarówno dziedzictwa kultu-
rowego, jak i dziedzictwa archeologicznego silnie akcentuje się jego postać 
jako pewnego rodzaju zasób kulturowy, który wymaga zarządzania reali-
zowanego w zrównoważony sposób. Temu przekonaniu towarzyszy wy-
raźne odejście od stricte konserwatorskiego podejścia, marginalizującego 
znaczenie dziedzictwa w procesach rozwojowych, na rzecz ujmowania go 
jako zasobu o znaczącym potencjale rozwojowym dla wielu różnych sfer 
życia człowieka (Sanetra-Szeliga, Jagodzińska 2017). Ważną rolę w tych 
postawach odgrywa zasada zrównoważonego rozwoju, przełożona na do-
bra kulturowe, która odwołuje się per analogiam do zasobów przyrodni-
czych, ujmowanych jako zbiór skończony i nieodnawialny, którym należy 
zarządzać w zrównoważony dla dobra współczesnych i przyszłych pokoleń 
sposób. Z jednej strony, co wynika z immanentnych wartości dziedzic-
twa, pozostaje ono przedmiotem ochrony, o które troszczą się powołani 
w tym celu eksperci oraz ogół społeczeństwa. Z drugiej natomiast, ma ono 
charakter twórczego potencjału, który powinien zostać zaadaptowany do 
nowych warunków i być wykorzystywany dla rozwoju kulturalnego, spo-
łecznego i gospodarczego.

Stwierdzenie, iż dziedzictwo stanowi konstytutywny element współcze-
sności, nie jest w tym kontekście bynajmniej rzeczą odkrywczą i nie powin-
no budzić większych kontrowersji, znajdując obszerne uzasadnienie w lite-
raturze przedmiotu. Niemniej stanowi ono konieczny punkt wyjścia dla 
rozważań zawartych w niniejszej publikacji. Jak twierdzi Laurajane Smith 
(2006, 77): 

dziedzictwo jako miejsce lub też miejsca dziedzictwa, nie mogą być postrzegane 
jedynie jako reprezentacja o przeszłości, ale także jako miejsca lub obiekty, które 
wpływają na bieżące doświadczenia i sposób postrzegania świata przez ludzi.

Optyka teraźniejszości (i przyszłości) w podejściu do dziedzictwa ozna-
cza w oczywisty sposób, iż posiada ono swych depozytariuszy (wspólnoty, 
społeczności), którzy uznają je za źródło ważnych dla nich wiedzy, przeko-
nań czy tradycji definiowanych przez uznawane przez nich wartości. Z tego 
powodu – jak zauważa Anna Góral (2014, 277), opierając się na paradyg-
macie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu zasobami dziedzictwa kul-
turowego – niezbędne jest podjęcie dyskusji nad związkami, jakie zachodzą 
pomiędzy członkami społeczności lokalnych i ich wpływem na ochronę 
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oraz racjonalne gospodarowanie zasobami dziedzictwa kulturowego, tak 
by realizowało ono potrzeby współczesnych i nie ograniczało możliwości 
korzystana z jego wartości przez przyszłe pokolenia.

DZIEDZICTWO KULTUROWE  
I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

Celem publikacji Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważo
nego rozwoju jest próba ujęcia wielowymiarowej obecności dziedzictwa we 
współczesnym świecie, pozostająca w zgodzie z zasadami rozwoju zrówno-
ważonego, w jego wielu różnych obszarach życia społecznego, ekonomicz-
nego i środowiskowego. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że zintegro-
wane podejście do dziedzictwa stwarza warunki jego nowego ujęcia, a ta 
konceptualizacja zakreśla obszary ich studiów. Zagadnienia te wymagają 
bardziej szczegółowego omówienia. 

Zrównoważony rozwój to pojęcie współcześnie szeroko deklarowane 
i wykorzystywane w dyskursie naukowym, a także wdrażane w polityce 
oraz rozmaitych obszarach działalności społecznej, ekonomicznej, środo-
wiskowej oraz kulturowej. W raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska 
i Rozwoju Nasza wspólna przyszłość (WCED 1987, 40) stwierdza się: 

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest 
taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez 
umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Bez wdawania się w szczegółowe i chronologiczne omówienie idei 
i strategii wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju (zob. np. Rogers, Ja-
lal, Boyd 2008; Plebańczyk 2017, 309–313), jest rzeczą znamienną, iż ra-
port odnosi się również do dziedzictwa kulturowego (m.in. Clark 2008; 
Albert  2015; Auclair, Fairclough 2015; Albert, Bandarin, Roders  2017; 
Labadi 2017; Mergos, Patsavos 2017). Z racji swej rangi, działania 
uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju stały się ważne w polity-
ce poszczególnych krajów, a także w polityce unijnej, co zostało wyrażone 
w licznych dokumentach czy rezolucjach. Reprezentatywnym przykładem 
jest ogłoszona w 2008 r. Europejska agenda kultury2. Dziedzictwo kultu-

2 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/opinia-europejska-agenda-kultury- w-dobie-
-globalizacji-swiata-67746247 (dostęp: 21.06.2021).
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rowe stanowi jej główny punkt i zostało ukazane jako wartość wnosząca 
istotny wkład w realizację wszystkich trzech określonych w niej celów, mia-
nowicie: propagowania różnorodności kulturowej i dialogu międzykultu-
rowego, propagowania kultury w celu pobudzania kreatywności oraz pro-
pagowania kultury jako istotnego elementu międzynarodowego wymiaru 
Unii Europejskiej. Z kolei w Konkluzjach Rady UE z 2014 r. podkreślono, 
że dziedzictwo kulturowe odgrywa ważną rolę w tworzeniu i poszerzaniu 
kapitału społecznego oraz że ma znaczny wpływ gospodarczy, m.in. jako 
integralny element sektora kultury i sektora kreatywnego3.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na znaczenie Konwencji Rady Eu-
ropy sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, która 
została przyjęta w Faro w 2005 r.4, a ratyfikowana przez Polskę w maju 
2021 r. Uwypukla ona wartość oraz potencjał mądrze wykorzystywanego 
dziedzictwa kulturowego jako źródła zrównoważonego rozwoju i jakości 
życia w nieustannie rozwijającym się społeczeństwie. Definiując dziedzic-
two w art. 2, stwierdza się tam, iż:

dziedzictwo kulturowe rozumie się, jako zbiór zasobów odziedziczonych z przeszło-
ści, który niezależnie od własności, postrzegany jest przez ludzi jako odzwierciedle-
nie i wyraz ich nieustannie ewoluujących wartości, przekonań, wiedzy i tradycji. 
Obejmuje ono wszystkie aspekty środowiska wynikające z interakcji między ludź-
mi i miejscami na przestrzeni czasu5.

W art. 9 wspomnianej konwencji, odnoszącym się do zrównoważonego 
korzystania z dziedzictwa kulturowego, zawiera się zapis wskazujący, iż aby 
zapewnić trwałość dziedzictwa kulturowego, Strony zobowiązują się:

a) propagować poszanowanie dla integralności dziedzictwa kulturowego poprzez 
zapewnienie, że związane z nim wartości kulturowe będą ze zrozumieniem 
uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu zmian;

b) zdefiniować i promować zasady zrównoważonego zarządzania oraz wspierać jego 
utrzymywanie w sprawności;

c) zapewnić, że wszystkie ogólne przepisy techniczne będą uwzględniały szczególne 
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego;

3 Konkluzje Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie dziedzictwa kulturowego jako stra-
tegicznego zasobu zrównoważonej Europy (2014/C 183/08), pkt. 5 i 6.

4 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016 8008 
3746 (dostęp: 15.06.2021).

5 Cyt. za Vademecum 2015, 164.
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d) promować stosowanie materiałów, technik i umiejętności opartych na tradycji 
i badać ich potencjał dla współczesnych zastosowań;

e) promować pracę o wysokiej jakości poprzez system kwalifikacji zawodowych 
i akredytacji dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji.

Natomiast w art. 10, poświęconym zagadnieniu dziedzictwa kulturo-
wego i działalności gospodarczej, wskazuje się, że aby w pełni wykorzystać 
potencjał dziedzictwa kulturowego jako czynnika zrównoważonego rozwo-
ju gospodarczego, sygnatariusze są zobowiązani:

a) podnosić świadomość o potencjale gospodarczym dziedzictwa i wykorzystywać go;
b) uwzględniać szczególny charakter i interesy dziedzictwa kulturowego przy opra-

cowywaniu polityki gospodarczej; oraz
c) zapewnić, by polityka ta szanowała integralność dziedzictwa kulturowego bez 

naruszania związanych z nim wartości.

Zapisy dotyczące idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do dzie-
dzictwa są także zawarte w innych dokumentach, w których zwraca się 
uwagę na wielorakość i złożoność podejścia i praktyk, jak choćby w kwestii 
jego interpretacji. Dobrym przykładem jest Karta ds. Interpretacji i Pre-
zentacji Miejsc Dziedzictwa Kulturowego, przyjęta w 2008 r. na Zgroma-
dzeniu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych 
(ICOMOS) w Quebecu w Kanadzie. Jej piąta zasada, „Planowanie zrów-
noważonego rozwoju”, osadza interpretację dziedzictwa właśnie w kontek-
ście zrównoważonego rozwoju:

plan interpretacji dla miejsc dziedzictwa musi uwzględniać ich środowisko natu-
ralne i kulturowe, a jednym z jego głównych celów musi być rozwój społeczny 
i ekonomiczny oraz równowaga środowiska.

Przejawem postaw podkreślających istotność dziedzictwa kulturowego 
dla współczesnego świata jest wreszcie Agenda 2030 na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustaina-
ble Development), przyjęta przez 193 państwa członkowskie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w No-
wym Jorku we wrześniu 2015 r. Zawiera ona program działań o bezpre-
cedensowym zakresie i znaczeniu, definiując model zrównoważonego roz-
woju na poziomie globalnym. Sformułowana została w nim wizja rozwo-
ju, która koncentruje się na pięciu wielkich zmianach transformacyjnych 
określonych jako zasada „5P”: ludzie (people), planeta (planet), dobrobyt 
(prosperity), pokój (peace), partnerstwo (partnership). Zadaniem Agen-
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dy 2030 jest zatem integrowanie działań rządów, biznesu czy organizacji 
pozarządowych z racji tego, iż skala, zakres i złożoność globalnych wyzwań 
klimatycznych, gospodarczych oraz społecznych są tak duże, że nie sposób 
ich rozwiązać na poziomie jednostki, pojedynczej organizacji czy państwa.

Początkowo w dyskusjach nad zrównoważonym rozwojem zdecydo-
wanie dominował wymiar ekologiczny, współistniejący z ekonomicznym, 
w dalszej kolejności został uzupełniony przez wymiar społeczny. Od nie-
dawna zaczęto również uwzględniać jego aspekt kulturowy. Zwrócono 
także uwagę na rolę różnych interesariuszy w procesie inicjowania i doko-
nywania przemian oraz relacji między nimi i realizowanych form współrzą-
dzenia oraz na komplementarność działań poszczególnych interesariuszy 
dziedzictwa kulturowego w kontekście zrównoważonego rozwoju lokalne-
go (Murzyn-Kupisz 2013, 93; Góral 2014, 280). 

Celem zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do dziedzictwa kul-
turowego jest zapewnienie ochrony wartości jego zasobów, zarówno tych 
kulturowych (retrospektywnych), odnoszących się do przeszłości, jak i spo-
łeczno-ekonomicznych, skierowanych ku przyszłości (progresywnych). 
Wartości, jakie niesie ze sobą dziedzictwo kulturowe, odnoszą się bowiem 
do czterech filarów rozwoju zrównoważonego: społecznego, gospodarcze-
go, środowiska naturalnego oraz kulturowego (Affelt 2009, 76). 

Warto w tym kontekście zauważyć, że oparcie strategii ochrony dzie-
dzictwa kulturowego na zasadzie zrównoważonego rozwoju jest umoco-
wane w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zasada ta jest nowoczesną 
strategią rozwoju społeczno-gospodarczego – obejmuje on m.in. ochronę 
zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które należy zachować 
dla przyszłych pokoleń. W tym kontekście budzi zrozumiałe zdziwienie 
fakt, że obowiązująca w Polsce od 2003 r. ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, definiująca pojęcie zabytku, wspomina jedynie 
o jego trzech wartościach: historycznej, artystycznej i naukowej. Odwo-
łując się do kryteriów, jakie niesie idea rozwoju zrównoważonego, współ-
czesna koncepcja zarządzania zasobami dóbr kultury wymaga więc przede-
finiowania. Istnieje bowiem pilna potrzeba redefinicji wartości dziedzic-
twa w warunkach globalizacji światowej kultury i fragmentaryzacji treści 
jej przekazu, a także społecznego wykluczenia z procesu recepcji kultury 
(Affelt 2008, 10–11). Jest ona związana z dostrzeżeniem w dziedzictwie 
wartości, które wychodzą poza wiązany z nim kanon aksjologiczny (war-
tości naukowa, artystyczna i starożytnicza), i powiązania go z wartościa-
mi: instytucjonalną, instrumentalną i ekonomiczną (Kowalski 2013, 24), 
oraz poniekąd odwołując się do jego służebnej wobec różnych wspólnot 
roli. Oznacza to jednocześnie przesunięcie punktu ciężkości na jednostkę 
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i wspólnotę, wraz z uwypukleniem tych ich potrzeb i sposobów, których 
zaspokojenie może zapewnić dziedzictwo i o którego wykorzystaniu w pro-
cesach rozwojowych powinni decydować jego depozytariusze i interesariu-
sze (Kowalski 2013, 29; Legutko-Kobus 2016, 221). 

W tych warunkach dziedzictwo nie jest już postrzegane jako relikt prze-
szłości (zbiór zabytków), ale raczej jako konstrukt społeczny, a często i pro-
dukt rynkowy, związany z jego interpretacją (Purchla 2014, 22). Rodzi to 
jednak potencjalne ryzyko jego wyczerpania bądź degradacji, czemu wła-
śnie przeciwdziałać ma zasada zrównoważonego rozwoju, w ramach którego 
staje się ono przedmiotem zarządzania na etapie planowania strategiczne-
go, kreowania i realizacji celów, a także monitorowania i oceny sposobów 
implementacji tych projektów. Jak zauważa Paulina Legutko-Kobus (2016, 
221–222), zarządzanie dziedzictwem uwzględnia podstawowe zasady roz-
woju zrównoważonego. Pierwsza z nich to zasada sprawiedliwości wewnątrz- 
i międzygeneracyjnej, odnosząca się do spoczywającego na nas obowiązku 
zachowania dziedzictwa jako świadectwa poprzednich pokoleń, także dla 
potomności. Druga odnosi się do zasady partycypacji, zakładającej komu-
nikację, dialog społeczny wokół dziedzictwa, współdecydowanie o dziedzic-
twie, ale także współodpowiedzialność za jego kształt. Ostatnia zaś odwołuje 
się do nadawania elementom dziedzictwa różnych wartości, a ich określenie 
ma istotne znaczenie w procesie zarządzania dziedzictwem. W rozumieniu 
rozwoju zrównoważonego dziedzictwo i wartości, jakie niesie, są ujmowane 
holistycznie, uwzględniając zarówno wartości bazowe, jak i ich innowacyjne 
wykorzystywanie w procesach społecznych i gospodarczych. 

ZASADY ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO WOBEC 
SPECYFIKI DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

Dziedzictwo archeologiczne jest specyficzną formą dziedzictwa kultu-
rowego. Z tej racji wymusza niejako dostosowanie zasad rozwoju zrów-
noważonego w taki sposób, aby uwzględnić tę osobliwość (zob. Howard 
2013; 2017; Carman 2015; Favreau, Patalano 2017; Söderström 2018). 
W tych warunkach wypracowane zostały specyficzne formy zarządzania 
i ochrona dziedzictwa archeologicznego. Odnoszą się one do różnych sfer 
i zagadnień, w szczególności krajobrazu, w tym zintegrowanego podejścia 
do dziedzictwa archeologicznego i kulturowego, zmian klimatycznych oraz 
społecznego wymiaru dziedzictwa archeologicznego.
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Punktem wyjścia dla zdefiniowania sposobów umocowania dziedzictwa 
archeologicznego w warunkach rozwoju zrównoważonego będzie konsta-
tacja, że jego cele nie są równoznaczne z tym, że wszystkie jego elementy 
zostaną zachowane w jego obecnie istniejącej materialnej postaci. Zasada 
ta manifestuje się w najpełniejszy sposób w zasadzie „poluter pays”, która 
zdominowała archeologiczną doktrynę konserwatorską w ostatnich deka-
dach na skutek przyjęcia w 1992 r. konwencji maltańskiej. Najważniejsze 
jest w niej nie zobligowanie inwestorów do finansowania prac archeolo-
gicznych, ale przyznanie, że zasoby archeologiczne ulegają zniszczeniu i są 
pozbawiane swej fizyczności oraz przekształcane w postać różnego rodzaju 
dokumentacji. Wykładnią zasad rozwoju zrównoważonego w tym kontek-
ście jest uznanie, że zasoby archeologiczne są wydobywane niszczącymi 
metodami wykopaliskowymi, a w trakcie ich eksploracji – systematycznie 
dokumentowane. Umożliwia to prowadzenie prac budowlanych. Z kolei 
kompleksowa analiza pozyskanych zasobów materialnych wytwarza wie-
dzę o przeszłości, która jest następnie przekazywana społeczeństwu.

Począwszy od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. relacje 
pomiędzy człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem były badane coraz 
bardziej intensywnie. Przyznając, że naturalne i niezmodyfikowane ekosys-
temy de facto nie istnieją, archeologia odgrywa fundamentalną rolę w bada-
niach kształtowania się ekosystemów pod wpływem działalności człowieka 
(Bell 2004). W badaniach archeologicznych te stwierdzenia doprowadziły 
do intensyfikacji rozważań nad przeszłym krajobrazem oraz problematyką 
gospodarki i sposobami zdobywania pożywienia. W ostatnim czasie w uję-
ciach relacji między ludźmi a środowiskiem naturalnym wyraźnie obserwu-
jemy przesunięcie z podejścia zorientowanego na przeszłość do podejścia 
zorientowanego na przyszłość. Ta zmiana została spowodowana wzrastają-
cym zaangażowaniem społeczeństwa w tematy związane ze środowiskiem, 
takie jak planowanie przestrzenne, zanieczyszczenia, przeludnienie, rekre-
acja i turystyka, a także ich wpływem na zasoby krajobrazu. Znajduje to 
także przełożenie na zmieniające się akademickie perspektywy badawcze, 
skupiające się na poszukiwaniu multidyscyplinarnych i zintegrowanych po-
dejść w obszarach badawczych krajoznawstwa i archeologii, oraz na goto-
wość do angażowania różnych interesariuszy w pełniejsze i wieloaspektowe 
zrozumienie kwestii krajobrazu. Zdaniem holenderskiego archeologa Toma 
Bloemersa (2010) także z ekonomicznego punktu widzenia lepiej, gdy prze-
szłość jest rozpoznawalna w rozwoju przestrzennym, niż gdy nie jest.

Dużym wyzwaniem, jakie stoi przed ochroną i zrównoważonym za-
rządzaniem krajobrazami kulturowo-historycznymi, jest rozpoznanie 
trudnych do obserwacji i najczęściej niewidocznych krajobrazów archeo-
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logicznych. Ten archeologiczny komponent krajobrazu staje się niezbędny 
w strategiach zarządzania, bowiem pozwala zrozumieć głębię czasową w re-
lacjach ludzie–środowisko, a także usytuowania zmiany jako immanentnej 
cechy historii i rejestrowanego obecnie charakteru krajobrazu (Fairclough 
2003; Bell 2004). Te niewidoczne i ukryte krajobrazy są źródłem wiedzy 
o przeszłych wydarzeniach, ludziach i środowiskach, zawierają „nieznane” 
informacje. Poprzez łączenie wiedzy i działań w celu radzenia sobie ze spe-
cyfiką krajobrazów oraz zarządzania interakcją między wiedzą, polityką 
i wyobraźnią, ludzie i polityka mogą być połączeni.

W takim rozumieniu krajobraz staje się miejscem splotu wielu czyn-
ników określających zasady rozwoju zrównoważonego, takich jak zinte-
growana polityka, prezentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
oraz polem, na którym spotykają się wszyscy interesariusze. Dlatego zrów-
noważone planowanie krajobrazu ma charakter transdyscyplinarny (Ahern 
2005). W ujęciu Marca Antropa (2006, 187) istnieją dwie perspektywy 
ujmowania zrównoważonych krajobrazów:

1. Ochrona charakterystycznych form krajobrazów oraz ich wartości. 
W tym ujęciu głównym zadaniem zarządzania zrównoważonego jest 
ochrona zagrożonych krajobrazów i wartości, jakie ze sobą niosą, 
oraz podejmowanie starań zapewniających trwanie owych krajobra-
zów i zachowanie ich wartości. 

2. Rozwój zrównoważony rozumiany jako podstawa kształtowania 
przyszłego krajobrazu. W tym ujęciu planowanie krajobrazu musi 
uwzględniać i wzmacniać zrównoważony rozwój, również w zakre-
sie urbanizacji i globalizacji. Należy patrzeć na krajobraz w perspek-
tywie możliwości, jakie jego zmiany mogą przynieść w przyszłości.

W ostatnim czasie w wielu badaniach podkreślano rozumienie krajo-
brazu archeologiczno-historycznego w celu zintegrowania powiązanych 
wartości w perspektywie planowania przestrzennego (Bloemers i in. 2010). 
Skupiono się głównie na integracji archeologii z dyscyplinami należącymi 
do domeny dziedzictwa kulturowego, w szczególności geografii historycz-
nej i historii architektury (van der Valk 2010). Ta perspektywa nie odwołu-
je się do idei współzależności między człowiekiem a środowiskiem w prze-
szłości, ale ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju przyszłym 
krajobrazom. Obecnie, zarówno w archeologii, jak i ekologii historycznej, 
podstawową zasadą jest zasada zrównoważonej przyszłości w relacji czło-
wiek–przyroda, widziana w kategoriach rozwoju zrównoważonego.

Zintegrowane dziedzictwo można scharakteryzować za pomocą podej-
ścia, które uwzględnia zasięg „przez” i „dla” społeczeństwa. Poprzez pod-
noszenie świadomości i angażowanie społeczeństwa w ochronę dziedzictwa 
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można osiągnąć zrównoważone zarządzanie krajobrazem. Niezbędne jest 
zachęcanie ludzi do dbania o swoje dziedzictwo, co powinno stać obok kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście kształtowania krajobrazu.

Odpowiedź na stale powracające pytanie: „Do kogo należy przeszłość?” 
może być tylko jedna. Do społeczeństwa. To ono jest jego właścicielem 
i musi czerpać z niego korzyści, pomimo tego że różne grupy eksperc-
kie są powoływane do wypracowania formuły każdej formy dziedzictwa. 
W powiązaniu dziedzictwa z rozwojem zrównoważonym nie można za-
tem zapominać o zmieniającej się roli dziedzictwa dla społeczeństwa, dla 
utrwalania istotnych i podlegających stałej zmianie wartości dla tego społe-
czeństwa, a w ostatnich latach także o szczególnie artykułowanych prawach 
człowieka, sprawiedliwości społecznej czy dobrostanie (Lilley, Williams 
2005;  Silverman, Ruggles 2007; Hodder 2010). Znaczenie dziedzictwa 
dla społeczeństwa tu i teraz ma ogromne znaczenie dla jego obecnego ro-
zumienia, ochrony i zarządzania oraz wypracowuje formułę jego włączania 
do zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie dziedzictwem wymaga więc 
odejścia od egoizmu „dobrych” szafarzy, którzy intensywnie dbają o to, 
co znajduje się pod ich opieką, a co może również oznaczać wykluczenie 
innych (Lowenthal 1998). Dzięki wpływowi opinii publicznej, poprzez 
rzecznictwo i aktywizm, możliwości zarządzania zarówno dla sektorów 
dziedzictwa kulturowego, jak i naturalnego są różne. Podczas gdy ideały, 
które prowokują zarządzanie z obu sektorów, wywodzą się z podobnego 
poglądu, że zachowanie i ochrona dla przyszłych pokoleń są ważne, relacje 
między tymi dwoma sektorami są znacznie mniej kooperatywne (Lowen-
thal 2005). Jednak takie inkluzywne zarządzanie może spełniać rolę zarów-
no opiekuna, jak i rzecznika dziedzictwa, rozpowszechniając wiedzę w celu 
promowania zrozumienia i długoterminowego zrównoważonego rozwoju.

DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ W TRZECH ODSŁONACH

W publikacji Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego 
rozwoju odnosimy się do zagadnień związanych z określeniem potencja-
łu i wartości dziedzictwa kulturowego, w tym również archeologicznego, 
w strategii zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie uznajemy, że tylko ca-
łościowe i zintegrowane podejście, włączające w to zasoby kulturowe i na-
turalne (van Londen, Schlaman, Marciniak 2019), może pomóc w uchwy-
ceniu zróżnicowanego wpływu tegoż dziedzictwa na poszczególne sfery 
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życia i jego rolę w generowaniu różnych wartości, które przyczynią się do 
kształtowania przyszłego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyjęcia 
partycypacyjnej postawy wobec jego zasobów.

Celem przyświecającym Autorom, których przemyślenia zawarte zosta-
ły w poszczególnych tekstach niniejszej publikacji, jest określenie miejsca, 
jakie w perspektywie zrównoważonego rozwoju zajmuje zasób dziedzictwa 
kulturowego, w tym archeologicznego. Jedną z jej naczelnych idei – oprócz 
namysłu teoretycznego – jest próba ukazania przykładów skutecznej, twór-
czej, partycypacyjnej i rozwojowej pracy z różnymi grupami interesariu-
szy dziedzictwa, w tym z lokalnymi społecznościami, które wdrażają idee 
zrównoważonego rozwoju opartego na zasobach dziedzictwa, w zgodzie 
z łacińską sentencją verba docent, exempla trahunt. Analiza zjawisk, zarów-
no w perspektywie teoretycznej, przeprowadzona przez specjalistów w tym 
zakresie, jak i w perspektywie praktycznych aplikacji i wdrożeń, ma na celu 
uwypuklenie potencjału i możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturo-
wego w sposób zrównoważony, zgodnie z oczekiwaniami współczesnego 
świata i – co najważniejsze – bez zmniejszania szans zaspokojenia potrzeb 
przyszłych pokoleń.

Książka została podzielona na trzy integralne i wzajemnie dopełniające 
się części. Założeniem pierwszej z nich, zatytułowanej Dziedzictwo kultu
rowe w strategiach zrównoważonego rozwoju, jest zarysowanie zaplecza teo-
retycznego dla zawartych w niej rozważań. Jak wskazywaliśmy bowiem już 
wcześniej, dynamicznym transformacjom podlega obecnie nie tylko sam 
zakres semantyczny dziedzictwa, wykraczając „poza łączone z nim do tej 
pory znaczenia” (Kowalski 2013, 5), lecz także jego zakres przedmiotowy, 
a dodatkowo w kierunku współczesności przesuwa się granica chronolo-
giczna zjawisk, które ono obejmuje. Znaczącym zmianom podlegają także 
społeczny kontekst dziedzictwa i przypisywane mu znaczenia w dynamicz-
nie zmieniającym się świecie, oraz koncepcja rozwoju zrównoważonego, 
szczególnie rozumienie jego poszczególnych filarów i zasad. Rzecz jasna, 
odmienne konceptualizacje mają niejednakowe praktyczne implikacje. 
Zauważalna natomiast konieczność wypracowywania komplementarnych 
działań i sposobów myślenia, które zakładają zrównoważone podejście, wy-
klucza koncentrację na jednym obszarze prowadzonej działalności. 

Pierwszą część tomu otwiera tekst Joanny Sanetry-Szeligi, Kultura 
i dziedzictwo kulturowe czwartym filarem zrównoważonego rozwoju?. Au-
torka wskazuje w nim, iż wraz ze wzrostem świadomości społeczno-eko-
nomicznego potencjału kultury rośnie także presja interesariuszy sektora 
kultury na uwzględnienie roli kultury w strategiach zrównoważonego roz-
woju. Zauważa, że w siedemnastu celach Agendy 2030 nie znalazły się 
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te związane bezpośrednio z kulturą, co, jej zdaniem, może być sygnałem, 
że jest ona w niewystarczającym stopniu uwzględniana w antycypowanych 
procesach rozwojowych. Biorąc pod uwagę szeroki kontekst badań, Au-
torka pokazuje różnorodne aspekty wpływu kultury na otoczenie oraz jej 
przenikania zarówno w obszary gospodarki, jak i społeczeństwa oraz środo-
wiska. Dochodzi do wniosku, że kulturę należy traktować jako sferę wni-
kającą we wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, wskazując także 
na konieczność uzupełnianie luki badawczej dotyczącej holistycznego spoj-
rzenia na potencjał społeczno-ekonomiczny dziedzictwa archeologicznego 
jako ważnego składnika elementu zrównoważonego rozwoju. 

Kolejny tekst, autorstwa Katarzyny Plebańczyk – Zrównoważony roz
wój w organizacji kultury – kontekst audience development – odnosi się do 
przemian związanych z postrzeganiem roli kultury i organizacji kultury, 
a także współczesnego podejścia do zarządzania w obszarze kultury w kon-
tekście celów strategii zrównoważonego rozwoju. Wynikają one m.in. 
z rea lizowania porozumień międzynarodowych i globalnych strategii prze-
noszonych na różne poziomy zarządzania publicznego, a także zmian po-
staw społecznych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w zasadach funk-
cjonowania państw oraz w organizacjach. Autorka podkreśla rangę wielu 
zasad współrządzenia wprowadzonych do zarządzania publicznego. Odwo-
łują się one do jawności, przejrzystości i odpowiedzialności i są osiągane 
z wykorzystywaniem mechanizmów partycypacji, interakcji i konsultacji 
z interesariuszami. Doprowadzają do znaczących zmian w funkcjonowaniu 
organizacji kultury poprzez odwołanie się do partycypacji, w tym do za-
rządzania relacjami z publicznością (audience development), wynikającego 
z realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju.

Z nieco odmiennej perspektywy rozważania dotyczące roli muzeów 
w kontekście zrównoważonego rozwoju, w szczególności w ramach partycy-
pacyjnej formuły pracy z publicznością, podejmuje w swoim artykule zaty-
tułowanym Muzea na rzecz zrównoważonego rozwoju – potencjał partycypacji 
Katarzyna Jagodzińska. Wskazuje ona, że takie projekty wypełniają cele sfor-
mułowane w międzynarodowych dokumentach, m.in. w Agendzie 2030, 
i ich potencjał powinien być wykorzystywany w szerszym zakresie. Na bazie 
wywiadów z muzealnikami, przeprowadzonych w projekcie upowszechnie-
niowym „Atlas muzealnej partycypacji” (2020), Autorka dowodzi, iż party-
cypacyjna formuła pracy może stanowić także dla muzeów archeologicznych 
i obiektów dziedzictwa archeologicznego źródło inspiracji dla zmiany myśle-
nia o otoczeniu instytucji i nowego sposobu pracy z publicznością.

W drugim bloku tematycznym – Podejście do dziedzictwa kulturowego 
wobec zasad zrównoważonego rozwoju – przywołanych zostało wiele przy-
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kładów i dobrych praktyk odnoszących się do przeorientowania dziedzic-
twa kulturowego w perspektywie zasad zrównoważonego rozwoju. Dzie-
dzictwo kulturowe było i pozostaje rozumiane i definiowane na różne spo-
soby. Zmiany w jego charakterze są szczególnie czytelne w perspektywie 
zasad zrównoważonego rozwoju, w tym myślenia o zrównoważonym wy-
korzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych. Są one określane z punk-
tu widzenia celów, jakim ma służyć jego wykorzystanie, w sytuacji gdy 
najważniejszą zasadą organizującą życie społeczne i gospodarcze są kryteria 
konstytuujące zrównoważony rozwój. W tych warunkach znaczenie dzie-
dzictwa kulturowego jest ujmowane w kategoriach wyznaczania potencja-
łu kulturowego danego regionu, który obejmuje działania o charakterze 
edukacyjnym, a także przeformułowania formatu turystyki dotyczącej 
dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. 

Jednym z najważniejszych wymiarów dziedzictwa staje się perspekty-
wa edukacyjna, w ramach której określa się zasady interpretacji dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego dla osób odwiedzających różne miejsca 
i obiekty dziedzictwa (zob. Mikos von Rohrscheidt 2021; Nowacki 2021). 
Są one połączone z integralnym ujęciem regionu w kontekście zrównowa-
żonego regionu. Potencjał dziedzictwa jest w tych warunkach także wyko-
rzystywany w turystyce, w tym turystyce archeologicznej, którą w wielu 
aspektach można uznać za przykład dobrych praktyk, wdrażających kon-
cepcję zrównoważonego rozwoju. Turystyka zrównoważona dokonuje oce-
ny jej wpływu na środowisko przyrodnicze i kulturowe, chroni miejscową 
kulturę i wspiera rozwój lokalny, uwzględnia specyfikę kulturową i przyrod-
niczą obszaru, dąży do zachowania zasobów dla przyszłych pokoleń i jest 
zintegrowana z innymi działami gospodarki (Kowalczyk 2010,  19–20). 
Dzięki takim działaniom dziedzictwo kulturowe staje się integralnym ele-
mentem sektora kultury i sektora kreatywnego, silnym czynnikiem rozwo-
ju lokalnego i regionalnego sprzyjającego włączeniu społecznemu, wspiera 
zrównoważony rozwój wsi i miast i ich rewitalizację oraz generuje różnego 
typu zatrudnienie. 

W pierwszym tekście tej części, zatytułowanym Interpretacja dziedzic
twa archeologicznego w zrównoważonym rozwoju obszaru, jego autor Marek 
Nowacki wskazuje różne sposoby wykorzystania interpretacji dziedzictwa 
kulturowego (w tym archeologicznego) jako narzędzia zarządzania obsza-
rami o zrównoważonym rozwoju. Na podstawie systematycznego przeglą-
du literatury z zakresu interpretacji dziedzictwa i zrównoważonego rozwo-
ju, przy pomocy głównych baz danych publikacji naukowych na świecie 
i zidentyfikowanych publikacji, wykonał ilościową i jakościową analizę 
danych (text mining, wydzielenie wiodących tematów, analiza treści), któ-
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ra pozwoliła mu na wyodrębnienie i omówienie pięciu obszarów tema-
tycznych. Są to: szanse i zagrożenia dla wydzielonych obszarów związane 
z wdrażaniem programów interpretacji dziedzictwa; planowanie rozwoju 
turystyki zrównoważonej na obszarach dziedzictwa; rola przewodnika-in-
terpretera w zrównoważonym rozwoju regionu; rola kreatywności w inter-
pretacji dziedzictwa archeologicznego oraz strategie zarządzania ruchem 
zwiedzających na obszarach dziedzictwa archeologicznego.

Konieczność oparcia turystyki archeologicznej na założeniach zrów-
noważonego rozwoju jest dość często deklarowana, choć nie doczekała się 
zbyt wielu opracowań czy praktycznych realizacji (np. Walker, Carr 2013; 
Comer, Willems 2019). Sytuacja ta ulega jednak powolnej zmianie, czego 
egzemplifikacją jest artykuł Dziedzictwo archeologiczne a zielona i niebieska 
archeoturystyka Pauli Chmielowskiej, w którym Autorka odnosi się do tu-
rystycznego wykorzystania stanowisk archeologicznych w kontekście tury-
styki zrównoważonej. Stając w opozycji do tradycyjnej turystyki, turystyka 
zrówno ważona ma na celu zminimalizowanie wpływu turystyki na środowi-
sko naturalne, w tym kulturę lokalną, jednocześnie generując możliwości za-
trudnienia lokalnych mieszkańców i promowania ich kultury. Paula Chmie-
lowska wskazuje, że organizowanie wystaw i „muzeów” tuż przy stanowisku 
czy otwieranie ich dla publiczności, co daje możliwość pracy i wolontariatu 
oraz zachęca do przyjazdu na stanowisko rowerem, jest częścią zielonej i nie-
bieskiej archeoturystyki, mogącej spełniać założenia ekologicznej ekono mii, 
a jednocześnie promującej dziedzictwo archeologiczne. Wpisuje się ona 
w plan działania UE Europejski Zielony Ład z 2020. W tym kontekście 
omawia realizowany przez międzynarodowy projekt ArchaeoBalt, w zamyśle 
łączący uniwersytety, muzea i agencje turystyczne w tworzeniu zrównowa-
żonego podejścia do dziedzictwa archeologicznego regionu południowego 
Bałtyku.

Podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju, w tym zasada ostrożno-
ści w wypadku przekształcania zasobu nieodnawialnego, dotyczą w znacz-
nym stopniu zarówno dóbr natury, jak i dóbr kultury (Murzyn-Kupisz 
2013, 94–95). Wynika to nie tylko z przenikania się obu rodzajów dzie-
dzictwa, m.in. w ramach krajobrazów kulturowych, lecz także z myślenia 
o zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych, co 
znajduje odzwierciedlenie w konwencjach UNESCO, a także zostało pod-
kreślone w Europejskiej konwencji krajobrazowej z 2000 r. (ratyfikowanej 
przez Polskę w 2004 r.). W kontekście synergii pomiędzy dobrami kultu-
ry i przyrodniczymi osadzony jest artykuł Rafała Zapłaty, Kaliny Juszczyk 
i Krzysztofa Stereńczaka: Zrównoważony rozwój – obszary leśne i dziedzic
two kulturowe, w którym zostały zanalizowane aspekty powyższego zjawi-
ska z uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Autorzy wskazują, iż w myśl idei 
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zrównoważonego rozwoju dziedzictwo tak przyrodnicze, jak i kulturowe 
należy rozumieć jako podstawę współczesnych działań człowieka, które nie 
powinny umniejszać szans zaspakajania potrzeb przyszłym pokoleniom. 
W swym tekście skupiają się przede wszystkim na zrównoważonych dzia-
łaniach w odniesieniu do dziedzictwa archeologicznego, znajdującego się 
na terenach leśnych w Polsce, prezentując realizowane w ostatnich latach 
inicjatywy Lasów Państwowych i omawiając wybrane prace i wyniki ba-
dań, prowadzące m.in. do rozpoznania zasobów zabytkowych. Są one 
przytaczane jako dowód skutecznej, twórczej i rozwojowej pracy z różnymi 
grupami interesariuszy dziedzictwa, które wdrażają idee zrównoważonego 
rozwoju opartego na zasobach dziedzictwa archeologicznego. 

Drugą część publikacji kończy Dyskusja na temat wolnego obrotu zabyt
kami archeologicznymi. Kamil Zeidler zauważa, że zasada zrównoważone-
go rozwoju w stosunku do ochrony zabytków archeologicznych, obecna 
w coraz większej liczbie dokumentów i aktów normatywnych, stosowana 
jest per analogiam do praw ochrony środowiska. Łączy się ona ze wzbu-
dzającym kontrowersje zagadnieniem na styku archeologii i prawa, mia-
nowicie dopuszczalnością obrotu zabytkami archeologicznymi. Wskazuje 
w tym kontekście dwa skrajne stanowiska – skrajnej reglamentacji oraz 
skrajnego liberalizmu, a także propozycje różnych kompromisów pomię-
dzy nimi. Konserwatywnie nastawieni archeolodzy i prawnicy podzielają 
pogląd, że zabytki archeologiczne należą do kategorii res extra commercium, 
czyli rzeczy wyłączonych z obrotu, co więcej, że wszystkie zabytki archeo-
logiczne stanowią własność Skarbu Państwa. Zdaniem Autora na gruncie 
aktualnie obowiązującego prawa oba poglądy są chybione. Dlatego podaje 
je krytyce i podejmuje dyskusję w poszukiwaniu właściwych wniosków 
w świetle obowiązującego prawa i postulatów ewentualnych przyszłych 
zmian w obowiązującym ustawodawstwie.

Przeorientowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego w per-
spektywie zasad zrównoważonego rozwoju oznacza także odmienne od do-
tychczasowego zakreślenie jego wspólnotowego wymiaru. Te zagadnienia 
są przedmiotem trzeciej, ostatniej części książki – pod tytułem Wspólno
towe wymiary dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo było dotychczas po-
strzegane głównie w kategoriach budowania i podtrzymywania tożsamości 
lokalnych, regionalnych, narodowych czy etnicznych, czego dokonywano 
poprzez wypracowanie więzi emocjonalnej człowieka z dziedzictwem i po-
czucia stabilności w teraźniejszości, która jest dobrze umocowana w prze-
szłości, i wartościach, które zostały tam wytworzone i przekazywane w ko-
lejnych pokoleniach, tworząc poczucie ciągłości i kontynuacji. 
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Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju oznacza odmienne od 
dotychczasowych zewnętrzne warunki, które wymusiły przeformułowanie 
tych formacyjnych postaci dziedzictwa kulturowego. Obejmują one wie-
le nowych wymiarów, w szczególności uwzględnienie partycypacyjności 
w ustalaniu i negocjowaniu lokalnego znaczenia dziedzictwa, które staje 
się wypadkową rozmaitych potrzeb i interesów podmiotów mających włas-
ną tożsamość oraz potrzeba wytworzenia poczucia bezpieczeństwa (Af-
felt  2009, 59). W takich warunkach dziedzictwo staje się trwałym elemen-
tem kształtowania świadomej wspólnotowości, sprzyja zatem tworzeniu 
więzi międzyludzkich i zaufania, co ułatwia współdziałanie. W ten sposób 
przeistacza się w ważny czynnik rozwoju kapitału społecznego. Ten rodzaj 
partycypacyjności wyznacza także bardziej aktywną formę wykorzystania 
dziedzictwa w lokalnych procesach rozwojowych. W połączeniu z działa-
niami samorządów lokalnych w odniesieniu do zarządzania zasobami dzie-
dzictwa kulturowego, ma istotny wpływ na „nadawanie ram” sprawnego 
rozwoju i funkcjonowania dziedzictwa kulturowego w społeczności lokal-
nej (Góral 2014, 282).

O tym aspekcie traktuje tekst Aleksandry Chabiery, Dziedzictwo archeo
logiczne jako czynnik rozwoju lokalnego. Wskazując, iż dziedzictwo, w tym 
archeologiczne, ma potencjał rozwojowy, Autorka docieka, jakie zadania 
w procesie uruchomienia tego potencjału mają samorządy lokalne i jedno-
cześnie stara się wskazać przykłady optymalnych działań, mogących sku-
tecznie obudzić potencjał lokalnego dziedzictwa archeologicznego. Akcen-
tuje doniosłą rolę współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji, 
oraz aktywność liderów, muzeów, NGOs-ów, przedsiębiorców, ośrodków 
naukowych oraz mieszkańców. Szczególnie ważna jest aktywność samych 
gmin, które poprzez wpisanie lokalnych działań społecznych i wspólnoto-
wych w swoje dokumenty rozwojowe mogą wspierać tego typu działania. 
W tym kontekście Autorka konstatuje, iż niestety, próby wykorzystania 
dziedzictwa archeologicznego w lokalnych procesach rozwojowych są nie-
dostateczne, gdyż samorządy nie potrafią tego robić, a sami mieszkańcy, 
niezaznajomieni z lokalnymi zasobami archeologicznymi, nie potrafią po-
stulować zmian rozwojowych w tym zakresie. Sytuacja ta, jej zdaniem, wy-
maga więc pilnej zmiany.

Ważnym wymiarem wspólnotowości dziedzictwa kulturowego jest 
podejście partycypacyjne, przejawiające się w działaniach oddolnych, 
w ramach których zaangażowane są różne grupy interesariuszy. W polskiej 
archeologii mamy, niestety, niedostatek kreatywnych i lokalnie umocowa-
nych inicjatyw, wdrażających idee społecznie odpowiedzialnej nauki oraz 
włączających lokalne wspólnoty w proces wytwarzania wiedzy archeolo-
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gicznej, a poprzez to przyczyniających się do budowy społecznego i kul-
turowego kapitału czy zacieśniania współpracy na rzecz lepszej ochrony 
i zarządzania dziedzictwem kulturowym. W tym kontekście duży potencjał 
rozwojowy stanowi ważny w ostatnich latach sposób uprawiania archeolo-
gii jako nauki o szerszym społecznym i kulturowym znaczeniu, jakim jest 
archeologia wspólnotowa, co stanowi przedmiot rozważań Kornelii Kajdy 
i Dawida Kobiałki w artykule Archeologia wspólnotowa jako sposób zrów
noważonego podejścia do dziedzictwa – przykład projektu CARE. Dowodzą 
oni, że archeologia wspólnotowa staje się elementem wdrażania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju na polu ochrony i zarządzania dziedzictwem kul-
turowym. W celu egzemplifikacji tego założenia, odwołują się do między-
narodowego projektu CARE, realizowanego także w Polsce w latach 2019–
2022, którego z jednym z filarów jest archeologia, rozumiana z perspektywy 
jej związków ze społeczeństwem. Zwracają uwagę, iż w działaniach podej-
mowanych na gruncie archeologii wspólnotowej ochrona i użytkowanie 
dziedzictwa stanowią nieodłączny element lokalnych procesów społeczno-
-kulturowych, nie pomijając przy tym ważnych aspektów naukowych. 

Celem ostatniego tekstu zawartego w tomie, autorstwa Adama Płach-
ciaka – Tikkun Olam w kulturze religijnej judaizmu a idea rozwoju zrówno
ważonego – jest ukazanie judaistycznej koncepcji „naprawy świata”, Tikkun 
Olam, w kontekście zasady rozwoju zrównoważonego. Autor wskazuje, iż 
pomimo tego że zarówno ta idea, jak i zasada zrównoważonego rozwo-
ju, jako koncepcje naprawy i równoważenie dysproporcji rozwojowych 
na świecie, mają całkowicie odmienne pochodzenie, dzielą one ze sobą 
zbliżoną wrażliwość i przekonanie ich twórców oraz propagatorów o ko-
nieczności dokonania zmiany wykraczającej poza indywidualne potrzeby 
człowieka. Dowodzi on także, że idea Tikkun Olam ma współcześnie znacz-
nie szersze niż religijne przesłanie i stanowi fundamentalny element w pro-
rozwojowej polityce Izraela. Jego zdaniem dialogiczna perspektywa w niej 
zawarta wydaje się jedynym rozwiązaniem w tworzeniu bezpieczniejszego 
świata w rejonie Bliskiego Wschodu, co ma niezmiernie aktualną wymowę 
w sytuacji zaostrzającego się obecnie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
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PODSUMOWANIE

Idea zrównoważonego rozwoju, pomimo iż obecna w obiegu i działaniach 
od ponad trzech dekad, nadal zachowuje swą niesłabnącą aktualność, co 
więcej, jej dynamika coraz silniej obejmuje swoim zakresem również dzie-
dzictwo kultury, czego dowodem jest niniejsza publikacja. Jako redaktorzy 
zdajemy sobie sprawę – co przejawia się też zresztą w opiniach Autorów 
wyrażonych w poszczególnych tekstach zamieszczonych w tomie – iż za-
gadnienia zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kultury 
i zachowania ich dla przyszłych pokoleń nie stanowią uniwersalnego reme-
dium na wszystkie problemy, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, jakie 
napotykają na swojej drodze ochrona i racjonalne zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym. Niemniej zauważamy potencjał możliwości wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego jako zasobu dla zrównoważonego rozwoju regio-
nalnego i ochrony krajobrazów kulturowych. Wymaga to skoordynowanej 
polityki na poziomie regionalnym w kwestiach dotyczących środowiska, 
rozwoju społecznego, kultury, edukacji, turystyki i rozwoju gospodar-
czego, a także planowania przestrzennego (Purchla 2014, 28). Konieczna 
jest przy tym metodyczna waloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego, 
będąca podstawowym składnikiem zrównoważonego zarządzania zasoba-
mi dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zgodnie z zasadą służebności 
wobec społeczeństwa i jego potrzeb oraz zapewniającego zachowanie róż-
norodności tychże zasobów, a także ich wszystkich wartości dla obecnego 
i przyszłych pokoleń (Affelt 2009, 80). Dziedzictwo ma olbrzymi potencjał 
i ważną rolę do odegrania w kontekście zrównoważonego rozwoju, związa-
nego ze spójnością społeczną, dobrostanem, kreatywnością, atrakcyjnością 
ekonomiczną i promowaniem zrozumienia między społecznościami.

Zachęcamy do potraktowania niniejszej publikacji jako otwartego fo-
rum wymiany myśli i idei, prezentującego zarówno refleksje akademickie 
dotyczące dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, jak i jego 
praktyczne i instytucjonalne ujęcia. Żywimy nadzieję, że okaże się ona 
przydatna przy kreowaniu skutecznej, a jednocześnie bazującej na ra-
cjonalnych przesłankach polityce w zakresie ochrony i opieki nad dzie-
dzictwem kulturowym. Z jednej strony będzie stanowić inspirację dla 
wykorzystywania dziedzictwa w obszarze dobra społecznego, akcentując 
jego rolę i potencjał w społeczno-kulturowym rozwoju społeczności lokal-
nych. Z drugiej, umożliwi także integrację różnych środowisk naukowych 
oraz wypracowanie interdyscyplinarnej współpracy, kształtującej przyszłe 
działania wokół dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. Wreszcie, 
poprzez promowanie podejścia do nauki, w którym otaczający świat jest 
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także ważnym partnerem, uzasadni jeszcze silniej konieczność zachowania 
dziedzictwa kulturowego i jego wartości dla kolejnych pokoleń, zachęcając 
do zrównoważonego zarządzania tym cennym i nieodnawialnym zasobem.
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Kultura i dziedzictwo kulturowe czwartym filarem 
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CULTURE AND CULTURAL HERITAGE AS THE FOURTH PILLAR 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT?

ABSTRAKT. Wraz ze wzrostem świadomości społeczno-ekonomicznego potencjału 
kultury, rośnie presja interesariuszy sektora kultury na uwzględnienie roli kultury 
w strategiach zrównoważonego rozwoju, co po części udało się w Agendzie na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. Jednak brak wśród siedemnastu celów Agen-
dy… tych związanych bezpośrednio z kulturą może być sygnałem, że kultura jest 
w niewystarczającym stopniu wykorzystywana w procesach rozwojowych. Badania 
Dessein i in. (2015) pokazują trzy ujęcia kultury w koncepcji zrównoważonego roz-
woju: kultura w zrównoważonym rozwoju, kultura na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju i  kultura jako zrównoważony rozwój. Biorąc pod uwagę wyniki rozległych badań 
literaturowych, autorka pokazuje różnorodne aspekty wpływu kultury na otoczenie 
oraz jej przenikania zarówno w obszary gospodarki, jak i społeczeństwa oraz środowi-
ska, trzech filarów zrównoważonego rozwoju. Stąd też końcowy wniosek, że kulturę 
należy traktować jako sferę obejmującą wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju. 
Omawiając problematykę kultury, szczególną uwagę autorka poświęca także dziedzic-
twu archeologicznemu, podkreślając w konkluzjach konieczność uzupełniania luki 
badawczej dotyczącej holistycznego spojrzenia na potencjał społeczno-ekonomiczny 
dziedzictwa archeologicznego jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczno-ekonomiczny potencjał kultury, kultu-
ra w koncepcji zrównoważonego rozwoju, kapitał kulturowy
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ABSTRACT. As the awareness of the socio-economic potential of culture grows, the 
pressure of cultural stakeholders to include the role of culture in sustainable development 
strategies increases, which was partially successful in the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development. However, lack of goals directly related to culture among the 17 goals of the 
Agenda can be a signal that culture is underused in development processes. Research by 
Dessein et al. (2015) shows three approaches to culture in the concept of sustainable devel-
opment: culture in sustainable development, culture for sustainable development, and cul-
ture as sustainable development. Taking into account the results of an extensive literature 
review, the author shows various aspects of the impact of culture on its surroundings and 
its penetration into the areas of the economy, society and the environment, the three pillars 
of sustainable development. Hence, she concludes that culture should be treated as a sphere 
covering all aspects of sustainable development. When discussing the issues of culture, she 
also pays special attention to the archaeological heritage, emphasizing in the conclusions 
the need to fill the research gap regarding the holistic view of the socio-economic potential 
of archaeological heritage as an important element of sustainable development.

Key words: sustainable development, socio-economic potential of culture, culture in the concept 
of sustainable development, cultural capital

WSTĘP

Kultura i dziedzictwo kulturowe dopiero w ostatnim czasie zaczynają być 
włączane do dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. W pierwot-
nym jego modelu, rozpowszechnionym po publikacji Światowej Komisji 
ds. Środowiska i Rozwoju (zwanej również Komisją Brundtland) pod ty-
tułem Nasza wspólna przyszłość (WCED 1987), i Szczycie Ziemi „Środo-
wisko i Rozwój”, który odbył się w 1992 w Rio de Janeiro, brakowało 
odniesień do kultury, co szybko zauważyły organizacje zajmujące się pro-
blemem kultury, z UNESCO na czele. Pominięcie kultury w międzyna-
rodowych dokumentach dotyczących rozwoju zrównoważonego wynikać 
może przede wszystkim z braku świadomości jej społeczno-ekonomiczne-
go potencjału; to z kolei może być skutkiem m.in. trudności definicyjnych 
samego terminu „kultura”. 

Na potrzeby niniejszych rozważań warto na kulturę spojrzeć co naj-
mniej dwojako. Podejmując tematykę kultury, niektórzy badacze rozwoju 
gospodarczego zaczęli łączyć rozwój, postęp, dobrobyt danego państwa czy 
regionu z dominującą na jej terenie kulturą, rozumianą w sensie antropo-
logicznym, to jest jako zespół postaw, wartości, przekonań, wierzeń nie-
odzownych w funkcjonowania społeczeństwa i przekazywanych z pokole-
nia na pokolenie oraz sposobu/stylu życia. Część badaczy upatruje źródła 
sukcesu gospodarczego właśnie w czynnikach kulturowych (np. Weber 
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1994; Harrison, Huntington 2003). W drugim ujęciu kultura stanowi sy-
nonim sektora kultury1, kładąc nacisk na jej funkcjonalne i instytucjonal-
ne rozumienie oraz wyodrębnienie różnorodnych form działalności kul-
turalnych i ich rezultatów (towarów i usług), w tym również podmiotów 
i działań związanych z dziedzictwem, także archeologicznym. Za Bronisła-
wem Malinowskim można powiedzieć, że kultura jest aparatem, material-
nym, ludzkim, duchowym, służącym do zaspokojenia potrzeb, i zespołem 
reakcji na te potrzeby odczuwanym przez jednostki i społeczności (Mali-
nowski 1958, 31). W tym przypadku „aparatem” będzie właśnie „sektor 
kultury”. W dyskursie na temat zrównoważonego rozwoju i kultury po-
jawiają się do pewnego stopnia oba ujęcia, wydaje się jednak dominować 
to funkcjonalne. Warto tu dodać, że przyjęcie definicji funkcjonalnej nie 
oznacza odrzucenia elementów definicji antropologicznej. Można wręcz 
uznać, że kultura rozumiana jako sektor jest odzwierciedleniem w praktyce 
kultury rozpatrywanej w aspekcie antropologicznym. Istotnym elemen-
tem obu definicji jest rola kultury w wyrażaniu kolektywnych aspektów 
ludzkiego zachowania odzwierciedlonego w ich działaniach i systemach 
wartości (Throsby 1999, 6).

Głównym celem tekstu jest pokazanie, jak tak zdefiniowana kultura 
mieści się w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dyskusję rozpoczyna 
prezentacja pojęcia kapitału kulturowego i jego podobieństw do kapita-
łu naturalnego, co stanowi wprowadzenie do argumentacji za włączeniem 
kultury w koncepcje zrównoważonego rozwoju. Następnie przedstawione 
zostaną ujęcia teoretyczne, przede wszystkim te wypracowane przez pro-
jekt COST: kultura w zrównoważonym rozwoju, kultura na rzecz zrów-
noważonego rozwoju oraz kultura jako rozwój zrównoważony (Dessein 
i in. 2015). Dzięki większemu zainteresowaniu i badaniom społeczno-
-ekonomicznego wpływu kultury na otoczenie od lat dziewięćdziesiątych 
zmienia się także podejście do wykorzystania kultury w działaniach pro-
rozwojowych. Ewolucji podejścia do roli kultury w rozwoju w dokumen-
tach międzynarodowych poświęcona zostanie kolejna część, skupiająca się 
przede wszystkim na dokumentach wypracowanych na forum ONZ. By 
wzmocnić argumentację za uwzględnieniem kultury w strategiach rozwoju 
zrównoważonego, zaprezentowane zostaną także wyniki analizy społeczno-
-ekonomicznego potencjału kultury. Szczególna uwaga zostanie poświęco-
na przy tym zagadnieniom związanym z dziedzictwem archeologicznym.

1 „Sektor” to jako grupę podmiotów wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym 
przeznaczeniu (Porter 1994, 234), w tym wypadku dobra i usługi kulturalne i kreatywne. 
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KAPITAŁ KULTUROWY

Rozważania na temat miejsca kultury w koncepcji zrównoważonego roz-
woju warto zacząć od spojrzenia na kulturę jak na pewien kapitał, tj. zasób 
służący do pomnażania wartości, przede wszystkim ekonomicznych, ale 
także społeczno-kulturowych, oraz jego podobieństwa do uznanego w kon-
tekście sustensywności2 kapitału naturalnego. W podstawowym znaczeniu 
ekonomii klasycznej pod pojęciem kapitału rozumiano dobra finansowe 
lub materialne, które mogą być wykorzystywane do tworzenia kolejnych 
dóbr i usług, a w konsekwencji uzyskania dochodów. Wraz z rozwojem 
wiedzy na temat produktywności i efektywności wykorzystywania posia-
danych zasobów, współczesna analiza ekonomiczna zaczęła odchodzić od 
analizy jedynie kapitału fizycznego (tj. rzeczywistych dóbr, np. maszyn, 
budynków) czy finansowego, włączając w obszar swoich zainteresowań 
także kapitał ludzki – kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie (Schultz 1963; 
Becker 1964), a także kapitał społeczny – jakość relacji i stosunków mię-
dzy ludzkich, wartości, normy i zaufanie społeczne (Bourdieu 1980; Co-
leman 1988; Fukuyama 1995; Putnam 1995). Kiedy wzrosła świadomość 
problemów ekologicznych i ich wpływu na zjawiska gospodarcze, zaczęto 
mówić także o kapitale naturalnym (przyrodniczym), w rozumieniu od-
nawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz procesów ekolo-
gicznych (Costanza 1991). 

Ostatnią wprowadzoną do dyskursu formą kapitału jest kapitał kultu-
rowy3, zdefiniowany przez Davida Throsby’ego (2010, 51) jako „aktywo, 
które ucieleśnia, przechowuje lub dostarcza wartość kulturową obok wszel-
kiej wartości ekonomicznej, jaką może posiadać”. Jest to zasób wartości 

2 W polskich opracowaniach dominuje tłumaczenie angielskiego terminu „sustainable 
development” jako „zrównoważony rozwój”, co odzwierciedla bardziej założenia trójfila-
rowego modelu z Rio niż znaczenia słowa „sustainable”, którego lepszym tłumaczeniem 
byłyby określenia „trwały”, „samopodtrzymujący” lub właśnie „sustensywny”. To ostatnie, 
mając ten sam łaciński źródłosłów co jego angielski odpowiednik, najpełniej oddaje znacz-
nie terminu. Autorka decyduje się używanie terminu „zrównoważony rozwój” ze względu 
na jego rozpowszechnienie w tłumaczeniach dokumentów, które są omawiane w niniej-
szym opracowaniu. „Sustensywny” bywa wykorzystywany jako jego synonim.

3 Ten sam termin „kapitał kulturowy” został stworzony i zdefiniowany przez Pierre’a Bour-
dieu (1986, 46–58) na gruncie socjologii. Składają się nań jej wiedza, kompetencje, umiejęt-
ności, niepowtarzalne doświadczenia, które człowiek nabywa trakcie edukacji i socjalizacji 
(kapitał „ucieleśniony”), elementy materialne będące nośnikami kultury, takie jak dzieła sztu-
ki, książki, sprzęty (kapitał uprzedmiotowiony) oraz formalne potwierdzenia (np. certyfika-
ty) obiektywizujące i potwierdzające posiadanie kapitału ucieleśnionego (kapitał zinstytu-
cjonalizowany). Ta definicja jest zbliżona do definicji kapitału ludzkiego. 
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kulturowej zawarty w danym aktywie, który może dać początek dobrom 
i usługom posiadającym wartość kulturową i ekonomiczną. Można wy-
różnić dwa rodzaje kapitału kulturowego – materialny (budynki, miejsca 
dziedzictwa, materialne dzieła sztuki – np. obrazy lub rzeźby) oraz niema-
terialny (idee, praktyki, wierzenia, wartości, tradycje łączące daną grupę 
ludzi oraz niematerialne dzieła sztuki – np. muzyka lub literatura). Oba 
te zasoby są źródłem przepływu usług i tworzenia nowych dóbr. Zasoby 
te mogą być odziedziczone po przodkach lub mogą powstawać obecnie 
w wyniku przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych i stanowić wkład 
w zasób, który z kolei my przekazujemy naszym dzieciom. Jakkolwiek 
by nie powstały zasoby te są cennym wkładem w życie społeczno-gospo-
darcze, a kwestie zarządzania nimi może analizować w ramach koncepcji 
zrównoważonego rozwoju (Throsby 2016, 136).

Tabela 1. Analogie między kapitałem kulturowym a naturalnym

Kapitał naturalny Kapitał kulturowy

•	 Zasób kapitału naturalnego powstał 
w wyniku dobroczynnego wpływu natu-
ry (otrzymaliśmy go „w darze” od natury)

•	 Ekosystemy utrzymujące równowagę na-
turalną w przyrodzie

•	 Waga różnorodności biologicznej
•	 Nieodnawialność części zasobów

•	 Zasób kapitału kulturowego powstał 
dzięki twórczej działalności ludzi (otrzy-
maliśmy go „w darze” od przodków)

•	 Ekosystemy podtrzymujące i intensyfi-
kujące życie kulturalne oraz witalność 
cywilizacji

•	 Waga różnorodności kulturowej
•	 Nieodnawialność części zasobów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Throsby (2010, 56–58).

Jak wspomniano, w kontekście wprowadzenia kultury i dziedzictwa 
kulturowego do dyskursu o zrównoważonym rozwoju warto przyjrzeć się 
analogiom pomiędzy powszechnie uznawanym elementem modelu takie-
go rozwoju, tj. kapitałem naturalnym (zasobami środowiska przyrodnicze-
go), a kapitałem kulturowym (zob. tabela 1). Oba kapitały otrzymaliśmy 
niejako w darze i aby w przyszłości móc je wykorzystywać, obecne po-
kolenia mają obowiązek o nie dbać (kwestia sprawiedliwości międzypo-
koleniowej). Różnorodność biologiczna pełni istotną rolę w środowisku. 
Jest odpowiedzialna za podtrzymywanie mechanizmów działania przyrody 
(każdy gatunek ma swoje miejsce w ekosystemie, jego wyginięcie powo-
duje destabilizację systemu i utratę danej kombinacji genów), w tym także 
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rezyliencję wobec zachodzących zmian. Należy ją chronić także ze względu 
na „wartości jeszcze nieodkryte i niewykorzystane, a które mogą być pod-
stawą rozwoju i gwarancją przeżycia przyszłych pokoleń” (DGOS 2016). 
Analogicznie różnorodność kulturowa oraz składające się na nią wiedza, 
innowacje, różne spojrzenia na rzeczywistość pełnią istotną rolę w utrzy-
mywaniu systemów kultury oraz zdolności systemów ludzkich do przysto-
sowania się do zmian (Maffi 1998; Gunderson, Holling 2002; Harmon 
2002).

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
I UMIEJSCOWIENIE W NIM KULTURY

Pojęcie rozwoju zrównoważonego krystalizowało się przez dłuższy czas, 
a organizacje międzynarodowe odegrały znaczącą rolę w konstruowania 
znaczenia tego terminu i treści dominujących dyskursów. Termin po raz 
pierwszy zyskał na znaczeniu w 1980 r., kiedy Międzynarodowa Unia 
Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych zaprezentowała „Światową 
strategię ochrony”, której celem było przedstawienie „wkładu ochro-
ny żywych zasobów w ludzkie przetrwanie i rozwój zrównoważony” 
(IUCN 1980, IV). Najbardziej chyba znanym ujęciem zrównoważone-
go rozwoju jest z Raportu Komisji Brudtland: rozwój zrównoważony to 
taki, „który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom za-
spokojenia potrzeb przyszłym pokoleń” (WCED 1987, 40) i opiera się 
na utrzymaniu równowagi pomiędzy wartościami i interesami reprezen-
towanymi w ramach trzech filarów rozwoju: środowiskiem, gospodar-
ką i społeczeństwem. Takie ujęcie stanowi zaprzeczenie wcześniejszego, 
sektorowego podejścia do rozwoju, ograniczającego interdyscyplinarność 
analiz jemu poświęconych. Podstawą nowego podejścia jest uznanie ogra-
niczoności zasobów, traktowanie człowieka jako integralnej części środo-
wiska, zobowiązania wobec przyszłych pokoleń i ograniczanie zakłóceń 
równowagi. Model ten zyskał rozgłos przede wszystkim w wyniku pre-
zentacji na Konferencji Narodów Zjednoczonych, zatytułowanej „Środo-
wisko i Rozwój”, zorganizowanej w Rio de Janeiro w 1992 r. (tzw. Szczyt 
Ziemi). Dokumentami końcowymi konferencji były: Ramowa konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Agenda 21 – katalog 
celów ochrony do realizowania w XXI wieku, Konwencja o zachowaniu 
różnorodności biologicznej oraz Deklaracja dotycząca kierunku rozwoju, 
ochrony i użytkowania lasów (UN 1993).
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W pierwotnym modelu z Rio zabrakło ujęcia kultury, za czym w póź-
niejszych latach lobbowali interesariusze sektora kultury (zob. w dalszej 
części artykułu). Skoro jednak kapitał kulturowy jest w swej specyfice tak 
bardzo zbliżony do kapitału naturalnego, można postawić pytanie, na czym 
polega zrównoważony rozwój kulturalny i w jaki sposób kultura mieści 
się w przedstawionej tu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Po pierw-
sze, długoterminowe spojrzenie na rozwój, który nie ogranicza dostępu do 
zasobów kultury i zaspokajania potrzeb kulturowych przyszłych pokoleń, 
musi uwzględniać troskę o kapitał kulturowy, jego ochronę i wzmacnianie. 
Stąd ważne są rozwiązania, które będą zapobiegać nieodwracalnemu znisz-
czeniu obiektów dziedzictwa kulturowego lub odejściu w niepamięć cen-
nych praktyk kulturowych i innych przejawów dziedzictwa niematerialne-
go. Istotne jest także, aby w ramach danego pokolenia dostęp do produkcji 
kulturalnej, uczestnictwo w kulturze było równe dla wszystkich, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem najbiedniejszych (w myśl przekonania, że udział 
w kulturze może być także elementem walki z ubóstwem). Po drugie, tak 
jak w ramach konceptu zrównoważonego rozwoju naturalnego chroniona 
ma być różnorodność biologiczna, tak tu wsparciem powinna być objęta 
różnorodność kulturowa, która, jak wspomniano, wpływa na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy. Co ważne, w skutecznym wdrażaniu koncepcji zrów-
noważonego rozwoju powinno się postrzegać wszystkie elementy modelu 
(system gospodarczy, społeczny, kulturalny, środowisko) holistycznie, jako 
wzajemnie powiązaną całość (Throsby 2017, 137). Wszystkie te elementy 
są w równym stopniu częścią zrównoważonego rozwoju, co powinno (choć 
wciąż rzadko się to dzieje) przejawiać się zarówno w dyskursie politycz-
nym, także tym przełożonym już na konkretne działania i strategie władzy 
publicznej, jak i akademickim, mogącym mieć wpływ na podejście polity-
ków i administracji (Kangas, Duxbury, De Beukelaer 2017, 130). 

Dessein i in. (2015, 28–32) wyróżnili trzy możliwe podejścia do 
uwzględnienia kultury w koncepcji zrównoważonego rozwoju (zob. ryci-
na 1 na wklejce). Pierwsze podejście, kultura w zrównoważonym rozwoju, 
to poszerzenie znanego modelu zrównoważonego rozwoju opierającego się 
na trzech filarach (gospodarka, ochrona środowiska i spójność społeczna) 
o sferę kultury jako czwarty filar rozwoju. Za jego główną zaletę można 
uznać sam fakt, że kultura została tu potraktowana na równi z innymi 
obszarami, jako autonomiczna determinanta rozwoju. Podejście to ma 
swoje ograniczenia; mimo iż jego celem wydaje się nadanie kulturze od-
powiedniej wagi w procesach rozwojowych, może ono jednak prowadzić 
do zawężania myślenia o kulturze jedynie jako o sztuce i sektorze kreatyw-
nym, którym powinna zajmować się osobny dział – polityka kulturalna. 
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Zdaniem autorów kategoryzacji paradoksalnie takie podejście może osła-
bić wykorzystanie kultury w szerszym, holistycznym kontekście powiązań 
społecznych, ekologicznych i gospodarczych.

W drugim podejściu, które można opisać jako kultura na rzecz zrów-
noważonego rozwoju, rola kultury jest dużo bardziej znacząca; staje się 
ona siłą, która jest podstawą i wpływa na trzy pozostałe obszary rozwoju. 
Zakłada się, że kultura może pełnić rolę swego rodzaju pośrednika, łączą-
cego inne obszary rozwoju; może równoważyć sprzeczne potrzeby z nich 
wynikające. Kultura jest niezbędna jako nośnik wartości, znaczeń, sposób 
wyrazu, stylów życia. Przykładem takiej mediacyjnej roli kultury może być 
sama koncepcja krajobrazu, terytorium, usług ekosystemowych czy kre-
atywności. We wszystkich tych przypadkach niezbędne są: zrozumienie 
kulturowego kontekstu, różnorodność wyrazu kulturowego, a także zako-
rzeniona w kulturze współpraca i koprodukcja.

Kultura jako zrównoważony rozwój to z kolei podejście, w którym po-
strzega się kulturę jako ogólną podstawę i strukturę niezbędną do osiągnię-
cia celów zrównoważonego rozwoju. W tym ujęciu wszystkie sfery, społe-
czeństwo, gospodarka i środowisko, są ze sobą ściśle zespolone. Model ten 
ma w sobie ziarno utopijnej wizji zrównoważonego społeczeństwa, w któ-
rym kultura, rozumiana jako światopogląd, motywacje, wybory etyczne, 
wartości, staje się matrycą, w której funkcjonuje koncept zrównoważonego 
rozwoju i która powoduje zmianę kulturową. 

Kangas, Duxbury i De Beukelaer (2017, 130) zwracają uwagę, że po-
wstające koncepcje umiejscawiające kulturę w modelach rozwoju zrów-
noważonego mają zazwyczaj charakter multidyscyplinarny, uwzględniają 
wielość podejść i wykazują się sporą elastycznością. Ich zdaniem brakuje 
przy tym jednak uściślenia i konkretyzacji postulatów, które miałyby słu-
żyć stworzeniu konkretnych rozwiązań, szczególnie dla polityki kultural-
nej. Wyróżniają się tu dwa ujęcia zrównoważonego rozwoju kulturalnego. 
Jedno z nich dotyczy przede wszystkim sustensywości wzorców i praktyk 
kulturalnych oraz artystycznych, w tym tworzenia się tożsamości, form 
wyrazu artystycznego, ochrony dziedzictwa i poczucia pewnej kulturowej 
ciągłości. Drugie zaś odnosi się do roli kultury we wspieraniu zmian pro-
wadzących do bardziej zrównoważonego rozwoju, społeczno-ekonomicz-
nego potencjału kultury i wagi polityki kulturalnej.
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KULTURA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
W DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH4

W kontekście międzynarodowych dokumentów i strategii rozwojowych 
zainteresowanie kulturą na szerszą skalę zaczęło pojawiać się w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku, czego przejawem było m.in. opublikowanie 
raportu Nasza Kreatywna Różnorodność Światowej Komisji ds. Kultury 
i Rozwoju ONZ, promującego ideę „holistycznego rozwoju człowieka” 
(WCCD 1996). Podobną wymowę miał raport Rady Europy zatytułowa-
ny Wydobyć z marginesu. Przyczynki do dyskusji o kulturze i rozwoju w Euro
pie (ETFCD 1997). Istotnym dokumentem, który wprost odwołuje się do 
koncepcji zrównoważonego rozwoju jest Konwencja UNESCO w sprawie 
promowania i ochrony różnorodności form wyrazu kulturowego (UNE-
SCO 2005), w której „Wytycznych do artykułu 13” zauważa się, że: 

gospodarcze, kulturowe, społeczne i środowiskowe aspekty zrównoważonego roz-
woju wzajemnie się dopełniają, [a] ochrona, promowanie i zachowanie różnorod-
ności kulturowej należą do podstawowych wymogów zrównoważonego rozwoju dla 
dobra obecnych i przyszłych pokoleń (Artykuł 2.6), gdyż przyczyniają się do rozwo-
ju społecznego i kulturowego dobrostanu indywidualnego i zbiorowego, a także do 
podtrzymywania kreatywności i żywotności kultur i instytucji (UNESCO 2009).

Przy tej okazji należy wspomnieć także o Agendzie 21 dla kultury 
(UNLG-COM 2004), która stanowi pierwszy dokument o światowym 
zasięgu, propagujący stworzenie odpowiednich ram instytucjonalnych 
i zasad działania dla miast i lokalnych rządów w zakresie wspierania roz-
woju uwzględniającego rolę kultury. Traktując kulturę jako czwarty filar 
zrównoważonego rozwoju, przygotowano dokument, który potwierdzając 
zaangażowanie sygnatariuszy w takie kwestie, jak prawa człowieka, różno-
rodność kulturowa, zrównoważony rozwój, demokracja i promocja poko-
ju, przedstawia zobowiązania miast w zakresie kreowania polityki kultu-
ralnej. W Agendzie… znalazły się zapisy dotyczące implementacji polityki 
miejskiej uwzględniającej rolę kultury oraz postulaty dotyczące finanso-
wania oraz przywrócenia kulturze należnego miejsca w działaniach insty-
tucji, samorządów, organizacji (w tym międzynarodowych). Dokument 
został przyjęty podczas IV Forum Samorządów Lokalnych Porto Alegre 

4 Szerzej o ewolucji podejścia do roli kultury w rozwoju w dokumentach międzynaro-
dowych piszą np. Murzyn-Kupisz (2013); Throsby (2017); Wiktor-Mach (2020).
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na rzecz Włączenia Społecznego, odbywającego się w ramach Światowego 
Forum Kultury – Barcelona 2004. Grupa Robocza ds. Kultury, powstała 
na spotkaniu w Pekinie rok później, przyjęła na siebie rolę koordynatora 
procesu5.

Wymienione dokumenty były opracowywane przez podmioty powo-
łane do zajmowania się kwestiami kultury; nie dziwi więc fakt, że wraz 
ze wzrostem badań i świadomości społeczno-ekonomicznego potencjału 
kultury6 one pierwsze zaczęły uwzględniać kwestie związane z rozwojem, 
także zrównoważonym. 

Tego samego nie można jednak powiedzieć o pierwszych międzynaro-
dowych dokumentach w sprawie zrównoważonego rozwoju, przygotowa-
nych przez organizacje, które kulturą wprost się nie zajmują. Bezpośred-
nich odniesień do kultury nie było w dokumentach przyjętych w trakcie 
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 (UN 1993), konferencji Naro-
dów Zjednoczonych, dzięki której rozwinięta została koncepcja zrówno-
ważonego rozwoju. Brak zrozumienia dla roli kultury widoczny był także 
podczas konferencji „Rio +20” (dekadę później), zajmującej się rozwojem 
zrównoważonym. W odpowiedzi na pominięcie kultury w rezolucji Future 
We Want (UN 2012), będącej rezultatem konferencji, grono interesariuszy 
(m.in. IFACCA, IFCCD, Agenda 21 for culture [UCLG], Culture Action 
Europe, Arterial Network, IMC – International Music Council, ICOMOS, 
IFLA and Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social) 
zorganizowało w kolejnych latach kampanie (np. The Future We Want In-
cludes Culture, Declaration on the Inclusion of Culture in the Sustainable 
Development Goals), które pokazały ogromny poziom zaangażowania 
w nadanie kulturze istotnej roli w planowaniu rozwoju zrównoważonego. 
Był to poważny sygnał i wsparcie także dla UNESCO, by jeszcze mocniej 
lobbować za uwzględnieniem kultury w kolejnych międzynarodowych do-
kumentach. 

Pierwszym tego przejawem było przyjęcie przez uczestników kongre-
su UNESCO Deklaracji z Hangzhou. Umiejscowienie kultury w sercu 
polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju (UNESCO 2013). Główny ce-

5 Obecnie na liście samorządów wykorzystujących Agendę 21 dla kultury w politykach 
miejskich znajdują się cztery polskie miasta: Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź i Warszawa. Tylko to 
pierwsze formalnie przyjęło Agendę 21… (UCLG-COM 2019). Ideę Agendy 21… wspie-
rają Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Krakowskie Biuro Fe-
stiwalowe oraz Fundacja Pro Kultura.

6 O potencjale społeczno-ekonomicznym kultury autorka pisze w: Sanetra-Szeliga, Ja-
godzińska (2017); Sanetra-Szeliga (2020); Jagodzińska i in. (2015). O zmianach w podej-
ściu do roli kultury piszą także m.in. Palmer, Purchla (2010).
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lem sygnatariuszy Deklaracji… było podkreślenie, że kultura powinna być 
zintegrowana z agendą rozwoju. Zaprezentowali oni argumenty za wzmoc-
nieniem roli kultury w różnych dziedzinach, od rozwoju gospodarczego, 
spójności społecznej, po ograniczanie ubóstwa i ochronę środowiska. Rola 
kultury została podkreślona z jednej strony jako obszaru umożliwiającego 
zrównoważony rozwój w kontekście tworzenia wartości i znaczeń oraz źró-
dła kreatywności i innowacyjności; a z drugiej, jako czynnika napędzającego 
zrównoważony rozwój przez działalność sektora kultury, a także jako nośnika 
kapitału wiedzy. Natomiast po raz pierwszy wyraźne odniesienia do kultury 
w międzynarodowej agendzie rozwojowej znalazły się w Agendzie na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 2030 (choć z punktu widzenia interesariuszy 
związanych z kulturą dokument ten nie wykorzystuje w pełni możliwości 
kultury i nie czyni z niej, jak postulowano, czwartego filaru zrównoważone-
go rozwoju [Throsby 2017, 141–142]). Analiza siedemnastu celów zrówno-
ważonego rozwoju zawartych w Agendzie… (por. rycina 2 na wklejce) poka-
zuje, że potencjał kultury został w pewnym zakresie uwzględniony w ramach 
niektórych z celów (zob. tabela  2). Zdaniem Dobrosławy Wiktor-Mach 
(2020, 322–324) brak wyodrębnionego celu poświęconego jedynie kulturze 
wynika z braku globalnego konsensu w zakresie powiązań kultury z rozwo-
jem. Może to wynikać m.in. z braku ogólnie przyjętej definicji kultury, a tak-
że ze zbyt obszernego i mglistego rozumienia kultury oraz przemysłów kul-
tury i kreatywnych promowanego przez UNESCO, by mieć realny wpływ 
na zrównoważony rozwój. Nie ma holistycznej wizji, tylko zbiór przekonań 
o tym, jak można kulturę włączyć w obręb zmagania się ze współczesnymi 
wyzwaniami. 

Tabela 2. Cele zrównoważonego rozwoju uwzględniające kulturę

Cel Zadanie uwzględniające potencjał kultury

4. Zapewnić wszystkim wysokiej jako-
ści edukację oraz promować ucze-
nie się przez całe życie

4.7. Zapewnić, że wszyscy uczący się przyswo-
ją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne 
do promowania zrównoważonego rozwoju, 
w tym, między innymi, poprzez edukację 
na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrów-
noważonego stylu życia, praw człowieka, 
równości płci, promowania kultury pokoju 
i niestosowania przemocy, globalnego oby-
watelstwa oraz docenienia różnorodności 
kulturowej i wkładu kultury w zrówno-
ważony rozwój
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8. Promować stabilny, zrównoważony 
i inkluzywny wzrost gospodarczy, 
pełne i produktywne zatrudnienia 
oraz godną pracę dla wszystkich 
ludzi

8.3. Promować politykę rozwojową wspierają-
cą działalność produkcyjną, tworzenie go-
dziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, 
kreatywność i innowacje, oraz zachęcać 
do wychodzenia z szarej strefy i rozwoju 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
w tym poprzez dostęp do usług finanso-
wych

8.9. Opracować i wdrożyć polityki promują-
ce zrównoważoną turystykę, która tworzy 
miejsca pracy oraz promuje lokalną kul-
turę i produkty

11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie 
bezpiecznymi, stabilnymi, zrówno-
ważonymi oraz sprzyjającymi włą-
czeniu społecznemu

11.4. Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i za-
bezpieczenia światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego

12. Zapewnić wzorce zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji

12.b. Opracowywać i wdrażać narzędzia moni-
torujące wpływ zrównoważonego rozwo-
ju na zrównoważoną turystykę tworzącą 
miejsca pracy oraz promującą lokalną 
kulturę i produkty

16. Promować pokojowe i inkluzywne 
społeczeństwa, zapewnić wszyst-
kim ludziom dostęp do wymia-
ru sprawiedliwości oraz budować 
na wszystkich szczeblach skuteczne 
i odpowiedzialne instytucje, sprzy-
jające włączeniu społecznemu

16.4. Znacząco zmniejszyć nielegalne przepły-
wy finansowe i handel bronią; wzmocnić 
proces odzyskiwania i zwracania skra-
dzionego mienia oraz zwalczać wszelkie 
formy przestępczości zorganizowanej

Źródło: opracowanie własne nad podstawie UN (2015). Bold autorki.

Zdaniem autorki brak osobnego celu związanego z kulturą nie musi 
być jednak uznany za słabość Agendy 2030… Na kulturę można spojrzeć 
jako na obszar, który przenika pozostałe filary zrównoważonego rozwoju 
(koncepcja „kultura jako zrównoważony rozwój” przedstawiona powyżej). 
Kultura może być też narzędziem wykorzystywanym do realizacji ogólniej 
sformułowanych celów, związanych z szeroko rozumianym dobrostanem 
i wysoką jakością życia. Czego więc, według Autorki, brakuje w doku-
mencie, to większego uwzględnienia potencjału kultury (m.in. na przy-
kład w Celu 3, dotyczącym dobrobytu), lub choćby odniesień do „prawa 
do kultury”, będącego jednym z istotnych elementów praw człowieka (jak 
prawo do edukacji czy dostępu do służby zdrowia), które mogłyby zostać 
uwzględnione np. w Celu 4, 5 lub 16.



45Kultura i dziedzictwo kulturowe czwartym filarem zrównoważonego…

SPOŁECZNO-EKONOMICZNY POTENCJAŁ 
KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Skomplikowana relacja między kulturą a zrównoważonym rozwojem wy-
nika m.in. z faktu, że dobra kulturalne posiadają zarówno wartość eko-
nomiczną użytkową (która może mieć przełożenie na takie wskaźniki, jak 
PKB czy zatrudnienie), jak i pozaużytkową (odzwierciedlającą wartość 
przypisywaną dobrom nawet jeśli się z nich bezpośrednio nie korzysta, 
nie kupuje, nie konsumuje), a także wartość społeczno-kulturową (por. 
rycina 3 na wklejce), która często przewyższa wartość ekonomiczną i może 
przekładać się na realizację celów społecznych. Weźmy, przykładowo, in-
stytucję zajmującą się dziedzictwem – muzeum. Wartość muzeum może 
być zilustrowana jego wartością ekonomiczną (wypływającą z wartości ak-
tywów w postaci budynków i ich zawartości oraz przypływu świadczonych 
przez muzeum usług). Muzeum generuje miejsca pracy (także w swoim 
otoczeniu, w wyniku efektów mnożnikowych), przekazuje podatki do 
budżetu publicznego, tworzy wkład w wartość dodaną i PKB. Ale także 
przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego, dzięki prowadzonym warsz-
tatom i oprowadzaniom po wystawach; przekazuje wiedzę, wartości, two-
rzy znaczenia; daje możliwości prezentacji prac artystom (co przekładać się 
może np. na ich większą popularność i wzrost cen prac, ale też na nawiąza-
nie kontaktów, inspiracje). Realizowany program merytoryczny muzeum 
może być cennym wkładem do publicznej debaty na tematy społecznie 
istotne; buduje tożsamość i poczucie przynależności, wspiera rozwój twór-
czości i kreatywności. Może być sposobem na kontakt z innymi kulturami 
i narzędziem budowania dialogu międzykulturowego. Muzeum przecho-
wuje także zasoby dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. 

Takie szerokie spektrum oddziaływania muzeów sprawia, że mogą być 
przydatne przy realizacji różnych celów związanych z rozwojem. Na ten 
potencjał zwraca uwagę UNESCO w jednej ze swoich rekomendacji, po-
święconej ochronie i promocji muzeów i ich kolekcji (UNESCO 2015). 
Również Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM widzi w działalności 
muzeów możliwość 

wzmacniania sustensywności oraz edukacji związanej ze zmianami klimatyczny-
mi, poprzez pracę na rzecz upodmiotawiania lokalnych społeczności w celu wpro-
wadzenia zmian, które w długoterminowej perspektywie zapewnią nam planetę 
przyjazną do zamieszkiwania, społeczną sprawiedliwość i sprawiedliwą wymianę 
gospodarczą (ICOM 2018). 
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Na potencjał kultury w zakresie społeczno-ekonomicznego wpływu 
na otoczenie można spojrzeć od strony ilościowej, co głównie uwzględniać 
będzie jej wartości użytkowe, oraz jakościowej – odzwierciedlając wartości 
społeczne i kulturalne7.

ILOŚCIOWE UJĘCIE WPŁYWU KULTURY

Ilustracją dla ilościowego podejścia do potencjału kultury mogą być takie 
wskaźniki, jak udział w PKB, wartość produkcji globalnej, liczba zatrud-
nionych, wpływy z podatków. Jeśli tego typu dane są dostępne, to najczę-
ściej dotyczą całego sektora kultury, różnie definiowanego. Zazwyczaj zali-
cza się tu tradycyjnie pojmowane instytucje kultury (muzea, teatry, domy 
kultury), przemysły kultury (m.in. przemysł filmowy, wydawniczy, radio 
i telewizję) oraz przemysły kreatywne (np. modę, wzornictwo, dizajn, dzia-
łalność biur architektonicznych w zakresie projektowania czy agencji rekla-
mowych w zakresie kreatywnych prac koncepcyjnych). Tak sektor został 
zdefiniowany przez polski Główny Urząd Statystyczny, w danych dotyczą-
cych ekonomicznych aspektów kultury (zob. rycina 4 na wklejce). 

Wśród danych tyczących się wpływu kultury na gospodarkę Polski, 
na wyobraźnię najbardziej działa chyba informacja, że udział sektora kul-
tury w PKB wynosi 3,6%, co stanowi więcej niż górnictwo i wydobywanie 
(2,5%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (3,2%) (Bińczyc-
ka i in. 2020, 14a). Już choćby ta wielkość pokazuje potencjał kapitału 
kulturowego, którego nie warto pomijać w programowaniu rozwoju. 

Ciekawym przykładem badań, których ilościowe wyniki pokazują 
poziom wpływu kultury na otoczenie, może być projekt Banku Świato-
wego, analizujący koszty i korzyści realizacji renowacji historycznego cen-
trum chorwackiego Splitu. Projekt obejmował m.in. prace archeologiczne 
w piwnicach Pałacu Dioklecjana, renowację rzymskiego systemu kanaliza-
cji i południowej fasady Pałacu oraz prace zabezpieczające w zrujnowanej 
części obiektu. Koszty przedsięwzięcia wyniosły 12,1 mln USD. Po stronie 
niematerialnych korzyści zanotowano wzrost satysfakcji mieszkańców i tu-
rystów z użytkowania odnowionej przestrzeni. Wpływ, który można wyra-
zić w wartościach liczbowych, to wzrost liczby turystów w obrębie starego 
miasta i ich zwiększone wydatki. Wzrosły także ceny nieruchomości oraz 

7 Poniżej omówiono wybrane aspekty społeczno-ekonomicznego potencjału kultury. 
Szerzej na ten temat autorka pisze w: Sanetra-Szeliga, Jagodzińska (2017); zob. też: Giraud-
-Labalte i in. (2015); Sanetra-Szeliga (2020).
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towarów sprzedawanych w obrębie starego miasta (co jest korzystne dla 
właścicieli i sprzedających, może jednak przekładać się na problem gentry-
fikacji dzielnicy i wypierania biedniejszych mieszkańców). Aby uchwycić 
korzyści niemające odzwierciedlenia w transakcjach rynkowych, wykorzy-
stano metodę wyceny warunkowej8. W tym celu przeprowadzono wśród 
mieszkańców i turystów badanie ankietowe, w wyniku którego uzyskano 
informacje pozwalające oszacować w perspektywie pięcioletniej korzyści 
społeczne z projektu na 57,1 mln USD9. Na tej podstawie autorzy raportu 
doszli do wniosku, że wewnętrzna stopa zwrotu z projektu wynosi niemal 
50% (Armaly Pagiola, Bertaud 2001, 165–179).

JAKOŚCIOWE UJĘCIE WPŁYWU KULTURY

Kultura i jej wpływ na otoczenie przejawiają się w czymś więcej niż tylko 
w zapewnieniu zatrudnienia lub dochodów pieniężnych. Nie do przece-
nienia jest potencjał kultury w zakresie budowania kapitału społecznego 
i ludzkiego. Instytucje kultury, tak dzięki posiadanym siedzibom i ich 
przestrzeniom, jak i działaniom oraz projektom w nich realizowanym, 
mogą pełnić funkcję miejsc spotkań społeczności lokalnych („trzecie miej-
sca” w rozumieniu Oldenburga (1989)10. Udział w wydarzeniach kultu-
ralnych i związanych z dziedzictwem kulturowym, bycie wolontariuszem 
w instytucji dziedzictwa lub nawet zwykłe siedzenie w kawiarni muzealnej 
z rodziną lub przyjaciółmi może przyczynić się do budowania więzi w spo-
łeczności lokalnej, interakcji społecznych i więzi międzyludzkich (kapitał 
społeczny pomostowy i wiążący rożne grupy wiekowe, nowych i „starych” 

8 Wycena warunkowa (contingent valuation) jest metodą stosowaną do szacowania 
wartości monetarnej dóbr i usług, które nie podlegają obrotowi rynkowemu (szczególnie 
w badaniach wartości kultury i środowiska naturalnego). W ramach badania ankietowego 
respondenci proszeni są o podanie gotowości do zapłaty, tj. kwot, jakie są gotowi zapłacić, 
by uzyskać dane dobro lub usługę (lub by z nich zrezygnować). 

9 Turyści zadeklarowali gotowość do zapłaty za korzystanie z wyników projektu w wy-
sokości 37–51 USD; mieszkańcy starego miasta – średnio 158 USD, najmniej 115 USD; 
gotowość do zapłaty mieszkańców innych dzielnic określono na co najmniej 10% z kwoty 
deklarowanej przez mieszkańców starego miasta. 

10 „Trzecie miejsca” to przestrzeń pomiędzy przestrzenią prywatną – domem, tj. „pierw-
szym miejscem” a miejscem pracy, tj. „drugim miejscem”. Są to łatwo i szeroko dostępne 
miejsca, w których z przyjemnością i dużą dozą swobody spędza się czas wolny (z innymi 
ludźmi). Zdaniem autora miejsca takie są niezbędne dla tworzenia poczucia tożsamości 
i przynależności do danego miejscach, a także budowania społeczeństwa obywatelskiego.
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mieszkańców danego miejsca, a także różne grupy etniczne i religijne) – 
tworząc poczucie przynależności (Murzyn-Kupisz, Działek 2013). 

Kultura jest również ważna w kontekście idei uczenia się przez całe ży-
cie (lifelong learning) oraz uczenia się poprzez doświadczenie (uczenie się 
w różnych rolach społecznych) (lifewide learning) – będąc sama w sobie 
źródłem zdobywanej wiedzy, a także stając się czynnikiem wspierającym 
umiejętność uczenia się oraz stymulantem zdobywania nowych doświad-
czeń i nawiązywania interakcji międzyludzkich. Partycypacja w kulturze 
umożliwia „wkraczanie w nowe obszary doznań, dokonywania wyborów, 
konfrontowanie się z różnorodnością i z rozmaitymi sposobami widzenia, 
opisywania i interpretowania świata” (Karwińska 2013, 308). Proces ten 
jest ważny z punktu widzenia zdobywania wiedzy i rozwijania rozmaitych 
kompetencji składających się na kapitał ludzki. Na potwierdzenie tej tezy 
można przytoczyć wyniki analizy 100 reprezentatywnych projektów dofi-
nansowanych przez Heritage Lottery Fund. Wyniki wywiadów pogłębio-
nych z menadżerami projektów oraz studia dwudziestu trzech przypadków 
pokazują, że niemal wszystkie projekty skutkowały pogłębieniem wiedzy 
ich uczestników, a trzy czwarte z nich miały wpływ na zwiększenie ich 
umiejętności (w tym tzw. umiejętności miękkich). W wielu przypadkach 
uczestnicy projektów deklarowali, że udział w danym projekcie kultural-
nym nie tylko pozwolił im na rozwój konkretnych umiejętności czy na-
bycie wiedzy, ale przede wszystko stał się inspiracją do dalszej edukacji 
i wyboru ścieżki kariery (Applejuice Consultants 2008, 39–42).

Dostęp i uczestnictwo w kulturze stanowią także o jakości życia, na którą 
składają się takie obszary, w których kultura może odgrywać ważną rolę, 
jak: dobrostan psychiczny, zadowolenie z życia, subiektywna ocena własnego 
zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, integracja spo-
łeczna i budowanie tożsamości. Udział w życiu kulturalnym wspiera spo-
łeczność w docenieniu własnej kultury dziedzictwa i dumie ze wspólnych 
osiągnięć, co z kolei pomaga w rozwijaniu poczucia osobistego dobrostanu. 
Szczególną rolę odgrywa tu oczywiście dziedzictwo kulturowe, które daje 

możliwość przekazywania norm, wartości i wzorców zachowania. Ważne jest od-
wołanie do tzw. małych ojczyzn, gdzie istnieją tradycyjne więzi i wartości, które 
mogą zostać wydobyte i przekazane dzięki poznawaniu lokalnego dziedzictwa (Ko-
zioł, Trelka, Florjanowicz 2013, 30). 

Dobrostan i zadowolenie z życia zależą również od poczucia spokoju, 
bezpieczeństwa i relaksu, które może zapewnić wizyta w miejscu dziedzic-
twa kulturowego (Mills, Young 2009). Może się to wiązać z faktem, że zna-
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jomość miejsc, poczucie ciągłości – zapewniane zwłaszcza przez dzielnice 
historyczne – mogą być cenne w utrzymaniu stabilności psychicznej jed-
nostki (nagła utrata tych miejsc może skutkować poważnymi reperkusja-
mi, o nasileniu porównywalnym do amnezji) (Ashworth 1993).

W kontekście rozważań o zrównoważonym rozwoju warto wspomnieć 
o ekologicznych aspektach kultury. Można tu szczególnie przywołać kon-
cepcję gospodarki o obiegu zamkniętym11 i pochylić się nad umiejscowie-
niem w niej dziedzictwa kulturowego. Na przykład, renowacja i adaptacja 
w celu ponownego wykorzystanie budynków historycznych mogą ożywić 
dzielnice, ograniczyć rozlewanie się miasta, jednocześnie osiągając korzy-
ści dla środowiska. Potwierdzają to liczne analizy budynków i metaanalizy 
(znaczące zmniejszenie zużycia energii i związanych z tym emisji dwutlen-
ku węgla i innych gazów cieplarnianych, zużycia paliw kopalnych, zużycia 
świeżej wody i zużycia materiałów a także zachowanie energii wbudowanej 
obiektów). Fakt, że budynki historyczne prócz wartości użytkowych (schro-
nienie) niosą ze sobą wartości kulturowe (np. symboliczne), tym bardziej 
przemawia za wydłużeniem okresu ich użytkowania (Foster 2020, 1). 

Analizę korzyści z aktywnego i odpowiedniego wykorzystania dzie-
dzictwa kulturowego, szczególnie w odniesieniu do zmian klimatycznych, 
przedstawia Historic England (2020). Zgadzając się z powyższą tezą, au-
torzy raportu zwracają uwagę, że renowacja, adaptacja i modernizacja 
budynku historycznego umożliwią redukcję emisji CO2 do 2050 roku, 
tworząc jednocześnie dodatkowe lokalne miejsca pracy, które opierają się 
na tradycyjnych umiejętnościach i wiedzy, a także na zabezpieczeniu tych, 
które już istnieją. Podkreślają też konieczność analizy tradycyjnych metod 
i materiałów budowlanych (np. kamień, strzecha, cegła) w kontekście bar-
dziej przyjaznego budownictwa, które dodatkowo przyczyni się do pod-
trzymywania lokalnych zwyczajów, pozwoli pielęgnować własny charak-
ter i odrębność miejscowości (co może być elementem budowania marki 
i konkurencyjności). Tradycyjne budownictwo, wbrew pozorom, może 
mieć wiele do zaoferowania – np. systemy pasywnego chłodzenia, natu-
ralną wentylację, a także elementy, które spełniając funkcję dekoracyjną, 
chronią ściany przed deszczem (szerokie okapy, gzymsy, progi). Pojawia 
się także zainteresowanie tradycyjnymi technikami budowlanymi, na przy-
kład zastosowaniem zapraw wapiennych jako alternatywy dla cementu. 

11 Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, 
w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, 
jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.
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Ponadto ich wykorzystanie ma lepszy profil środowiskowy, ponieważ zuży-
wa tylko połowę ilości energii i generuje o połowę mniejszy efekt cieplar-
niany w porównaniu z wykorzystaniem cementu.

DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE

Dziedzictwo archeologiczne per se nie pojawia się raczej w dokumentach po-
święconych zrównoważonemu rozwojowi. Stosunkowo rzadko stanowi też 
przedmiot badań z zakresu wpływu społeczno-ekonomicznego na otocze-
nie. Jednym z powodów może być klasyczny spór między „kulturalistami” 
(przedstawicielami takich dziedzin, jak historia, antropologia, socjologia 
czy właśnie archeologia), koncentrującymi się przede wszystkim na warto-
ści kulturalnej i społecznej, a ekonomistami, którzy w większości w dobrach 
kulturalnych widzą przede wszystkim wartości użytkowe i potencjał wymia-
ny rynkowej (Klamer, Zuidhof 1998, 23–57)12. O konieczności „zasypania 
tej przepaści” piszą m.in. Burtenshaw (2014) i Linn (2014).

Nawet jeśli badań dotyczących samego dziedzictwa archeologicznego jest 
relatywnie mało, zdaniem autorki nie ma istotnych powodów, by nie można 
było generalizować wyników badań dotyczących znaczenia społeczno-eko-
nomicznego kultury czy dziedzictwa na obszar na dziedzictwa archeologicz-
nego. Dziedzictwo archeologiczne może nieść takie same wartości ekono-
miczne i społeczno-kulturowe, jak każdy inny obszar kultury. Szczególnie 
jeśli zgodzimy się z Williamem D. Liepe (1984, 2) i Jeannette D. Snowball 
(2008, 9), że przypisywanie wartości danemu dobru kulturalnemu (do 
których zalicza się także przecież dziedzictwo archeologiczne) ma zawsze 
charakter antropocentryczny. Dobra te nie posiadają bowiem wartości 
same w sobie – jest ona kreowana przez kontekst danego dobra, przez spo-
łeczności i jednostki, które przypisują wartość przez pryzmat danej kultu-
ry, historii, indywidualnych przekonań, inteligencji, wiedzy itp.13 

Przykładem badania wartości ekonomicznej dziedzictwa archeologiczne-
go może być przypadek Doliny Klimartin (Klimartin Glen) i znajdującego 
się tam Kilmartin House Museum. Ten zlokalizowany w zachodniej Szkocji 
obszar to jedno z najważniejszych skupisk pozostałości neolitu i epoki brązu 
w Szkocji oraz miejsce, w którym można zobaczyć ponad 5000 lat historii 

12 Jedną z pozycji wartych przytoczenia jest specjalne wydanie czasopisma „Public Ar-
chaeology”, zatytułowane Archaeology and Economic Development t. 13 (1–3) z 2014 roku.

13 Randalf Mason (2002, 8) zwraca przy tym uwagę, że np. dla konserwatorów zabyt-
ków takie podejście może być wciąż nowe i kontrowersyjne – przez lata uważano bowiem, 
że dziedzictwo posiada wartość samą w sobie. 
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ludzkości (pozostałości archeologiczne od neolitu do średniowiecza). Znaj-
duje się tam około 350 zabytków, z których 150 pochodzi z pradziejów. 
W tej ostatniej grupie umiejscowiono szczególnie interesujące obiekty, takie 
jak kopce komorowe, kopce okrągłe, miejsca pochówku w kształcie skrzyni, 
stojące kamienie i rzeźby naskalne. Są nimi także pozostałości wczesnośre-
dniowiecznego grodziska Dunadd z czasów celtyckiego królestwa Dal Ria-
ta. Wyniki badań pokazują, że muzeum odgrywa istotną rolę w pozyski-
waniu dochodów ze swobodnie dostępnego dziedzictwa archeologicznego. 
Dzięki przyjętej polityce zatrudniania przede wszystkim mieszkańców oraz 
odpowiedniej polityce zamówień publicznych, możemy mówić o wysokim 
poziomie domykania się mnożników (tj. znacznym poziomie zaspakaja-
nia popytu ze strony muzeum przez lokalną gospodarkę), co przekłada się 
na pozostanie dużej część przychodów z turystyki w regionie. Na utrzyma-
nie przychodów z turystyki także poza sezonem wpływa realizacja wydarzeń 
kulturanych, projektów badawczych, warsztatów i kursów organizowanych 
przez cały rok. W muzeum działają również sklep i restauracja, z których 
przychody wspierają budżet muzeum i oferują miejsca pracy. Co ważne jed-
nak, poza wpływem gospodarczym, mieszkańcy dostrzegają istotną społecz-
ną rolę, jaką pełnią muzeum i jego archeologiczne otoczenie – to miejsce 
spotkań i interakcji dla lokalnej społeczności (samodzielne utrzymanie ta-
kich miejsc bywa trudne) (Burtenshaw 2014, 54). 

Wpływ ekonomiczny jest często pokłosiem wzmożonego ruchu tu-
rystycznego, co w wypadku szczególnie popularnych miejsc, jak Machu 
Picchu w Peru czy Dolna Królów w Egipcie, może prowadzić do „zadep-
tywania dziedzictwa” i potencjalnej degradacji. W kwestii mniej znanych 
stanowisk, znaczenie gospodarcze mogą mieć same prace wykopaliskowe, 
dzięki którym pojawiają się miejsca pracy, jak to miało miejsce np. w Wadi 
Feynan (obszar archeologiczny w południowej Jordanii z licznym stanowi-
skami pozostałości neolitycznych i dziedzictwa wczesnochrześcijańskiego 
oraz miejsce geoarcheologicznych badań na temat dezertyfikacji) – tam 
dodatkowo dziedzictwo archeologiczne jest dla mieszkańców elementem 
lokalnej dumy, choć niekoniecznie tożsamości (Burtenshaw 2013, 300).

Dziedzictwo archeologiczne jako element budowania tożsamości może 
zależeć od poziomu wiedzy na temat historii i samych stanowisk arche-
ologicznych. Jej brak lub niewielki poziom, jak w wypadku społeczności 
zamieszkujących okolice Beidha i Basta w Jordanii, przez które przebiega 
Szlak Dziedzictwa Neolitycznego, powoduje brak emocjonalnego związania 
z neolitycznymi obiektami dziedzictwa i ograniczony wpływ na tożsamość 
mieszkańców (Burtenshaw i in. 2019). Z zupełnie inną sytuacją mamy do 
czynienia w miejscowości Al-Kurna (Egipt); tu życie lokalnej społeczności 
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toczy się literalnie pośród starożytnych zabytków, a „grobowce i współczesne 
życie są ze sobą splecione”, jak deklaruje jeden z mieszkańców (Bednarski, 
Tully 2020, 512). Przykładowo, mieszkańcy uważają (a wielu artystów spoza 
Al-Kurny potwierdza), że ich umiejętności i techniki rzemieślnicze (cerami-
ka, tkactwo, rzeźba) są po części utrzymywaniem starożytnych tradycji (Bed-
narski, Tully 2020, 515). Mocne więzy z lokalnym dziedzictwem powodo-
wały występowanie z narażeniem życia w obronie zabytków w trakcie masa-
kry przy świątyni Hatszepsut w Luksorze w 1997 roku czy w trakcie Wiosny 
Arabskiej 2011 roku (Bednarski, Tully 2020, 517).

Wspominano o zderzeniu wizji archeologów („kulturalistów”), którzy 
wysoko ceniąc wartości kulturowe dziedzictwa archeologicznego, nieuf-
nie podchodzą do ekonomistów i wizji gospodarczego wzrostu oraz roz-
budowy infrastruktury i zabudowy. Celem artykułu nie jest analizowanie 
argumentów adwersarzy w tym sporze. Za Agathe Dupeyron (2020, 4–5) 
warto jednak podkreślić, że specyfika koncepcji rozwoju zrównoważonego 
wydaje się lepiej wpasowywać w priorytety przyświecające archeologii, czy 
szerzej – podmiotom zajmującym się ochroną dziedzictwa kulturowego. Ich 
działania opierają się m.in. na sprawiedliwości międzypokoleniowej (troska 
o dobrostan przyszłych pokoleń) i zasadzie ostrożności (czy wręcz awersji) 
w kwestii podejmowania decyzji prowadzących do nieodwracalnych zmian.

Dodatkowo, jeśli spojrzymy na archeologię jak na zasób wiedzy o funk-
cjonowaniu człowieka od zarania jego dziejów, możemy wykorzystać jej 
odkrycia (artefakty, szczątki ludzkie, środowisko, w którym się znajdowały 
i jego zmiany) do analizy nie tylko przemian cywilizacyjnych, ale także 
zmian w klimacie i roślinności, co pozwoli lepiej zrozumieć ich wzajemne 
oddziaływanie (Lane 2015, 15; Historic England 2020, 45). 

PODSUMOWANIE

W niniejszych rozważaniach zarysowano problematykę społeczno-ekono-
micznego potencjału kultury, także dziedzictwa archeologicznego, w kon-
tekście zrównoważonego rozwoju. Na ile jednak ten potencjał zostanie po-
zytywnie wykorzystany, zależy już od konkretnych rozwiązań politycznych 
i programowych oraz sposobu realizacji konkretnych projektów14. Aby 

14 Należy w tym miejscu zwrócić między innymi uwagę na problem disneylandyzacji 
dziedzictwa i festiwalizacji życia kulturalnego, jako negatywnych efektów utylitarnego po-
dejścia do kultury i skupienia się w dużej mierze jedynie na jego potencjalnych gospodar-
czych korzyściach. 
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kultura i dziedzictwo rzeczywiście odgrywały adekwatną rolę w rozwoju 
zrównoważonym, istotne jest co najmniej kilka kwestii. 

Po pierwsze, ważne, by kultura była stała się immanentnym elemen-
tem strategii rozwoju zrównoważonego. W tym kontekście należy docenić 
zarówno wkład badań akademickich, jak i pracę organizacji zajmujących 
się rzecznictwem w kwestiach kultury. Wraz ze wzrostem liczby badań, 
a przez to wiedzy, dotyczących społeczno-ekonomicznego potencjału kul-
tury, interesariusze sektora kultury mogą prowadzić działania lobbujące 
za uwzględnieniem kultury w programach i strategiach rozwoju (także 
zrównoważonego). Przykładem może być międzynarodowy projekt ba-
dawczy „Cultural Heritage Counts for Europe” (2013–2015), polegający 
na zebraniu i krytycznej analizie badań ilościowych i jakościowych wery-
fikujących tezę o pozytywnym wpływie dziedzictwa kulturowego na sferę 
gospodarczą i społeczną, a także na kulturę i środowisko naturalne. Dzięki 
zaangażowaniu partnerów projektu, a szczególnie jej koordynatora, mię-
dzynarodowej sieci Europa Nostra, raport ostateczny projektu (Jagodziń-
ska i in. 2015) przyczynił się do przekonania decydentów na szczeblu eu-
ropejskim o znaczeniu dziedzictwa kulturowego. W maju 2014 r. Rada 
Unii Europejskiej przyjęła Konkluzje w sprawie dziedzictwa kulturowego 
jako strategicznego zasobu dla zrównoważonej Europy (Council of the Eu-
ropean Union 2014), a dwa miesiące później Komisja Europejska wydała 
Komunikat w sprawie zintegrowanego podejścia do dziedzictwa kulturowego 
w Europie (European Commission 2014). Oba dokumenty przedstawiają 
nowe, holistyczne podejście do dziedzictwa kulturowego i jego potencja-
łu w rozwoju Europy w zakresie wzrostu gospodarczego i spójności spo-
łecznej. Co więcej, uznają potencjał dziedzictwa kulturowego w realizacji 
celów Strategii Europa 2020 w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. To również wkład 
badawczy w raporty przygotowywane dla UNESCO czy United Cities and 
Local Governements w ramach Agendy 21 dla kultury wspomaga lobbo-
wanie za rolą kultury w rozwoju. I choć może zakres uwzględnienia kultury 
w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 nie dla wszystkich 
jest satysfakcjonujący, stanowi on poważny krok naprzód. 

Sektor kultury, wspierany przez badaczy, jest również aktywny w szuka-
niu miejsca dla kultury w programach stawiających czoła bieżącym wyzwa-
niom. Analiza relacji pomiędzy dziedzictwem i środowiskiem naturalnym, 
dokonana dzięki współpracy Europa Nostra, ICOMOS i Climate Heri-
tage Network, zaowocowała dokumentem pokazującym, jak dziedzictwo 
kulturowe może przyczynić się do osiągnięcia ambitnych celów Europej-
skiego Zielonego Ładu (Potts 2021). Sektor kultury zmobilizował się także 
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w 2020 r., walcząc o odpowiednie miejsce kultury, w tym także dziedzictwa 
kulturowego, w Planie Odbudowy dla Europy, instrumentu pobudzające-
go ożywienie gospodarki, powstałego w odpowiedzi na kryzysy wywołane 
pandemią COVID-19 (zob. np. CAE, ECF & Europa Nostra 2020). 

Wydaje się, że we wspomnianych dokumentach i inicjatywach nie wy-
brzmiewa wystarczająco wyraźnie specyfika dziedzictwa archeologicznego. 
Być może brakuje tu kompleksowego i interdyscyplinarnego opracowania, 
pokazującego jego społeczno-gospodarczy potencjał, ale też jego szczegól-
ną wrażliwość na współczesne wyzwania klimatyczne i cywilizacyjne. Uzu-
pełnienie tej luki badawczej pozwoliłoby na szersze zrozumienie, że dzie-
dzictwo archeologiczne posiada wyjątkowy potencjał w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju, co mogłoby się przełożyć zarówno na lepszą ochronę, 
jak i skuteczniejsze i zrównoważone wykorzystanie. Jak słusznie zauważyła 
Ulrike Söderström (2018, 15):

w odniesieniu do archeologii zrównoważony rozwój może być postrzegany jako 
praktyka służąca zarówno rozwojowi, jak i ciągłemu ulepszaniu zdolności sektora 
do wnoszenia wkładu w społeczeństwo, które równoważy rozwijającą się gospodar-
kę, a także potrzeby środowiskowe i społeczne, z interesami kulturowymi na rzecz 
zapewnienie przyszłym pokoleniom wolności wyboru. 

Po drugie, ważnym aspektem jest problem zrównoważonego wykorzy-
stywania kapitału kulturowego, z dbałością o jego odnawialność (choćby 
przez edukację kolejnych pokoleń twórców i walkę z odpływem najbardziej 
kreatywnych osób) i ochronę. I po trzecie, istotny jest problem trwałości 
realizacji projektów wykorzystujących kulturę dla celów społeczno-eko-
nomicznych. Wielu autorów zwraca uwagę, na przykład, na ważną rolę 
odpowiedniej współpracy i zaangażowania lokalnych społeczności. Brak 
takich procesów może prowadzić do trudnych do zaakceptowania przez 
mieszkańców zmian i do lokalnych napięć, jak to miało miejsce w przy-
padku utworzenia parku archeologicznego w miejscu stanowiska archeolo-
gicznego z wczesnej epoki miedzi na terenie kurhanu Aktopraklık Höyük 
w okolicach tureckiej Bursy (Curtis 2017). 

Na koniec, wracając do pytania postawionego w tytule: autorka jest 
zdania, że kultura to istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego 
i w związku z tym powinna mieć swoje miejsce w dokumentach i poli-
tykach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Najefektywniejszym wy-
korzystaniem potencjału kultury jest włączenie holistycznego myślenia 
o kulturze nie jako o osobnym obszarze, pozostającym w gestii osobnych 
departamentów i biur, ale przenikającym do wszystkich polityk prowadzo-



55Kultura i dziedzictwo kulturowe czwartym filarem zrównoważonego…

nych przez władze publiczne. Według autorki kultura jest czymś więcej niż 
czwartym filarem rozwoju. To raczej sfera przenikający pozostałe filary mo-
delu rozwoju – gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, ich immanentna 
składowa – to kultura jako zrównoważony rozwój.
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Muzea na rzecz zrównoważonego rozwoju –  
potencjał partycypacji

MUSEUMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – 
THE POTENTIAL FOR PARTICIPATION

ABSTRAKT. W artykule Autorka podejmuje rozważania dotyczące roli muzeów 
w kontekście zrównoważonego rozwoju, w szczególności w kontekście partycypacyjnej 
formuły pracy z publicznością. Wskazuje, że takie projekty wypełniają cele sformuło-
wane w międzynarodowych dokumentach, m.in. w Agendzie na rzecz zrównoważone-
go rozwoju 2030, i że ich potencjał powinien być w szerszym zakresie wykorzystywany. 
Jako że partycypacyjna formuła pracy nie jest przypisana do żadnego typu muzeum 
i może zostać podjęta przez instytucje zajmujące się szerokim spektrum dziedzictwa, 
dla muzeów archeologicznych i obiektów dziedzictwa archeologicznego może ona sta-
nowić źródło inspiracji dla zmiany myślenia o otoczeniu instytucji i nowego sposobu 
pracy z publicznością. Argumentów w dyskusji dostarczyły autorce wywiady zrealizo-
wane z muzealnikami w projekcie upowszechnieniowym „Atlas muzealnej partycy-
pacji” (2020, w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Słowa kluczowe: muzeum, partycypacja, zrównoważony rozwój 

ABSTRACT. The article discusses the role of museums in the context of sustainable de-
velopment, in particular in the context of the participatory formula of working with the 
public. The author points out that such projects meet the objectives set out in international 
documents, including in the 2030 Sustainable Development Agenda, and that their po-
tential should be used more widely. As the participatory formula of work is not tied to any 
type of museum and can be undertaken by institutions dealing with a broad spectrum of 
heritage, it can be a source of inspiration for archaeological museums and archaeological 
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heritage sites to rethink the institution’s surroundings and a new way of working with the 
public. Arguments are based on interviews with museum professionals conducted by the 
author and published in the “Atlas of museum participation” (2020, as part of the scholar-
ship of the Minister of Culture and National Heritage).

Key words: museum, participation, sustainable development

Wpływ dziedzictwa kulturowego na sferę społeczną, ekonomiczną i śro-
dowiskową jest przedmiotem coraz większej liczby analiz i artykułów1, 
znajduje też coraz większe zrozumienie wśród osób zarządzających miej-
scami dziedzictwa oraz wśród decydentów i urzędników. Instytucje działa-
jące na gruncie odpowiedzialności społecznej – z jednej strony wcielające 
w życie takie postawy, a z drugiej promujące je w swoim otoczeniu spo-
łecznym – bez wątpienia zyskują wizerunkowo i stają się ambasadorami 
zmiany w zakresie zarządzania dziedzictwem i postrzegania dziedzictwa.

W niniejszym artykule skupię się na muzeach jako instytucjach działa-
jących na polu dziedzictwa kulturowego i podejmę dyskusję dotyczącą ich 
roli w kontekście zrównoważonego rozwoju, w szczególności w ramach par-
tycypacyjnej formuły pracy z publicznością. Moim celem będzie wykazanie, 
że projekty partycypacyjne realizowane przez muzea są elementem zrów-
noważonego rozwoju i że ich potencjał powinien być w szerszym zakresie 
wykorzystywany. Jako że partycypacyjna formuła pracy nie jest przypisana 
do żadnego typu muzeum i może zostać podjęta przez instytucje zajmujące 
się szerokim spektrum dziedzictwa, dla muzeów archeologicznych i obiek-
tów dziedzictwa archeologicznego może ona stanowić źródło inspiracji dla 
zmiany myślenia o otoczeniu instytucji i innego sposobu pracy z publiczno-
ścią. Studiami przypadku w artykule będą zatem różne typy muzeów.

MUZEA W KONTEKŚCIE  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W artykule sięgam do definicji zrównoważonego rozwoju przyjętej w ra-
porcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, zatytułowanym Nasza wspólna przyszłość, z 1987 r. – jest 

1 Przykładem mogą być międzynarodowe projekty, w które jestem zaangażowana: „Cul-
tural Heritage Counts for Europe”, realizowany w latach 2013–2015 (Giraud-Labalte i in. 
2015) czy „Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – 
ESPON HERIWELL”, 2020–2022.
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to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla moż-
liwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia” (WCED 
1987, 40). W raporcie tym wskazano na konieczność integracji działań 
w trzech głównych obszarach: wzrostu gospodarczego i równomiernego 
podziału korzyści, ochrony zasobów naturalnych i środowiska oraz roz-
woju społecznego. Zakres odpowiedzialności i konkretne działania, jakie 
narody powinny podjąć dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w skali 
światowej, były wielokrotnie dyskutowane na międzynarodowych szczy-
tach. Na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. wypracowano doku-
ment Agenda 21 z planem działania na XXI w. Na Szczycie Milenijnym 
ONZ z 2000 r. zdefiniowano Milenijne Cele Rozwoju, które miały zostać 
osiągnięte do 2015 r., a na Światowym Szczycie Ziemi w Johannesburgu 
z 2002 r. przyjęto radykalny plan działań na najbliższe dziesięć lat. W tym 
samym roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 
lata 2005–2014 Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, nazy-
waną później także Dekadą Zmiany. Na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro 
2012 r., zatytułowanym „Rio +20”, przyjęty został kolejny dokument, Fu
ture We Want. I wreszcie Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
ustanowiło 2021 rok Międzynarodowym Rokiem Kreatywnej Gospodarki 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. 

Rola kultury w strategiach zrównoważonego rozwoju była także wielo-
krotnie dyskutowana i znalazła swój wyraz m.in. w Agendzie 21 dla kultury, 
przyjętej przez Komitet ds. Kultury Zjednoczonych Miast i Samorządów 
Lokalnych, dokumencie Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development, 
wypracowanym w 2010 r. przez United Cities and Local Governments, 
oraz deklaracji z Hangzhou zatytułowanej Placing Culture at the Heart of 
Sustainable Development Policies, przyjętej przez Międzynarodowy Kongres 
UNESCO w 2013 r. Już tytuły dwóch ostatnich dokumentów wskazują 
na istotną rolę kultury dla zrównoważonego rozwoju.

Muzea – zgodnie z obowiązującą definicją Międzynarodowej Rady Mu-
zeów (ICOM) – działają na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju (Interna
tional Council of Museums 2017, 3), natomiast muzealne kolekcje groma-
dzone są nie tylko z myślą o obecnym, ale też o przyszłych pokoleniach. 
Na Zgromadzeniu Generalnym ICOM-u w Wiedniu w 2007 r. przyjęta 
została rezolucja nr 6 zatytułowana Promowanie zrównoważonego rozwoju, 
w której znalazło się wezwanie, aby 

uczynić muzea bardziej atrakcyjnymi dla ogółu społeczeństwa poprzez przekształ-
cenie ich w miejsca edukacyjne służące rozrywce, doświadczaniu i uczeniu się 
o kulturze i przyrodzie, przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia ochrony dzie-
dzictwa dla przyszłych pokoleń (Resolutions… 2007, 6).
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W kontekście współczesnych celów zrównoważonego rozwoju przywo-
łam rezolucję ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju 2030, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne w 2015 r. 
Działalność muzeów można odnieść do co najmniej kilku wskazanych 
w Agendzie… celów. Rozważania przedstawione w niniejszym artykule 
odniosę do celu 11 „Zrównoważone miasta i społeczności” oraz 16 „Pokój, 
sprawiedliwość i silne instytucje”:

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważony-
mi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu […].
11.3. Do 2030 roku zintensyfikować zrównoważoną urbanizację sprzyjającą włą-
czeniu społecznemu oraz możliwości partycypacji w zintegrowanym i zrównowa-
żonym planowaniu i zagospodarowaniu ludzkich osiedli we wszystkich krajach.

oraz

Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim lu-
dziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach 
skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu […].
16.6. Budować skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich 
szczeblach.
16.7. Zapewnić elastyczny, otwarty, partycypacyjny i reprezentatywny proces po-
dejmowania decyzji na wszystkich szczeblach (Przekształcamy nasz świat 2015, 
24–25, 29).

Doniosła pozycja społeczna muzeów sprawia, że ich działalność może 
sprzyjać włączeniu społecznemu i budowie inkluzywnych społeczeństw. 
Publiczność muzeów jest angażowana w proces podejmowania decyzji w sa-
mych muzeach, co z jednej strony czyni muzea bardziej demokratycznymi, 
a z drugiej, poprzez rozwój kompetencji i wzrost świadomości publiczności, 
wzmacnia kapitał społeczny. Poza tym same muzea stają się stronami w dys-
kusjach o charakterze ogólnomiejskim na temat ich otoczenia.

IDEA MUZEUM PARTYCYPACYJNEGO

Częstotliwość i bezrefleksyjność użycia terminu partycypacja sprawi-
ły, że na początku XXI w. słowo to zaczęło znaczyć jednocześnie bardzo 
wiele i nic konkretnego. Termin partycypacja funkcjonuje przede wszyst-
kim w sferze polityki i spraw społecznych. Celem partycypacji jest głów-
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nie zmniejszanie dystansu między państwem a obywatelami, zwiększenie 
zaufania do instytucji formalnych, poszerzenie zainteresowania sferą pu-
bliczną i zbudowanie poczucia sprawczości (Przybylska, Giza 2014, 30). 
Koncepcja muzeum partycypacyjnego pojawiła się już na początku XX w. 
u Johna Cotton Dana (Peniston 1999), a myślenie o otoczeniu muzeum 
ma swój rodowód w nowej muzeologii, której początki sięgają lat sześć-
dziesiątych XX w. Hu gues de Varine pisał w latach osiemdziesiątych, że: 

nowy typ muzeum można określić jako zasadniczo proces kulturowy, utożsamia-
ny z lokalną społecznością (ludnością) na określonym terytorium, wykorzystujący 
wspólne dziedzictwo jako zasób rozwoju, w przeciwieństwie do bardziej klasyczne-
go muzeum, instytucji, którą charakteryzuje kolekcja, w budynku, dla odwiedzają-
cych (de Varine 1996, 24–25). 

Te słowa są nieustannie aktualne w kontekście współczesnych dyskusji 
o naturze muzeów, i zadziwiające, że nawet przymiotnik „nowy” w tym 
miejscu cały czas w wielu miejscach jest adekwatny.

Idea muzeum partycypacyjnego zyskała popularność dzięki Ninie Si-
mon, która najpierw wypromowała ją na swoim blogu, a następnie po-
święciła jej wydaną w 2010 r. książkę The Participatory Museum. Simon 
usystematyzowała praktyki partycypacyjne, dzieląc je pod względem stop-
nia zaangażowania publiczności i pracowników muzeów i definiując cztery 
modele partycypacji społecznej – wkład (contribution), współpraca (colla
boration), współtworzenie (cocreation) i gospodarz (hosted). W jej rozu-
mieniu muzeum partycypacyjne: 

to miejsce, w którym odwiedzający tworzą, dzielą się i nawiązują relacje wokół tre-
ści. Tworzą w tym znaczeniu, że wnoszą swoje własne pomysły, obiekty i twórczość, 
zarówno na rzecz instytucji, jak i dla siebie nawzajem. Dzielą się w tym sensie, 
że dyskutują, zabierają do domów, przetwarzają i ponownie udostępniają zarówno 
to, co zobaczą podczas wizyty, jak też to, co zrobią. Nawiązują relacje w tym sensie, 
że socjalizują się z innymi osobami – pracownikami i zwiedzającymi – które po-
dzielają ich zainteresowania. Wokół treści oznacza, że rozmowy i działania twórcze 
odwiedzających dotyczą świadectw, obiektów i idei, które są dla danej instytucji 
najbardziej istotne (Simon 2010, ii–iii). 

Zdaniem Simon aktywne uczestnictwo sprawia, że instytucje kultury 
zaczynają odgrywać centralną rolę w życiu społeczności (Simon 2010, ii).

Myślenie Niny Simon trafiło na podatny grunt i wielu edukatorów 
muzealnych w Polsce przyznaje, że lektura jej tekstów zainspirowała ich 
do rea lizacji projektów bazujących na partycypacji. Ale trzeba też mieć 
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na uwadze, że przed nią wielu autorów zajmowało się partycypacyjną me-
todą pracy muzeów, operując wieloma pokrewnymi pojęciami, jak włą-
czenie społeczne (social inclusion – Sandell 1998; 2003; Chandler 2000; 
GLLAM 2000; Coffee 2008; Bishop 2012) czy zaangażowanie społeczne 
(community engagement – Black 2005; 2012; Lynch 2011; Decker 2015). 
Również od czasu ukazania się książki Simon powstało wiele terminów od-
noszących się do włączania publiczności do działania i włączania do dzia-
łania samych muzeów – to przede wszystkim muzeum relacyjne (Byszew-
ski, Nessel-Łukasik 2020), muzeum użyteczne (Chynoweth i in. 2020), 
muzeum aktywistyczne (Janes, Sandell 2019), muzeum solidarne (Lynch). 
Określenia te nie są rozłączne – przenikają się i czerpią jedno od drugiego, 
choć odnoszą do różnych obszarów i kładą nacisk na inne aspekty. Każdy 
z tych typów muzeów może mieć charakter partycypacyjny.

POTENCJAŁ PARTYCYPACJI

Argumentów w dyskusji na temat potencjału projektów partycypacyjnych 
realizowanych przez muzea w kontekście zrównoważonego rozwoju dostar-
czą mi badania, jakie realizuję w projekcie badawczym „Partycypacja i post-
-muzeum” oraz w projekcie upowszechnieniowym „Atlas muzealnej party-
cypacji”, który działa od 2020 r. i powstał w ramach Stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W artykule odniosę się do projektów 
realizowanych w polskich muzeach na przestrzeni minionych dziesięciu lat.

Motywacje uczestników do udziału w projektach partycypacyjnych 
są różne – ciekawość niestandardowej metody pracy, interesujący temat, 
możliwość poznania innych osób, możliwość nabycia nowych kompeten-
cji, forma spędzenia czasu. Projekty partycypacyjne mają też bardzo różno-
rodny charakter – mogą to być projekty długofalowe, gdzie uczestnik staje 
się częścią grupy na kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat, lub jednorazowe – 
partycypacja ma tu charakter chwilowy. Mogą to być projekty szeroko włą-
czające do działania, wymagające od uczestników współtworzenia efektów, 
lub też angażujące tylko w niewielkim zakresie, w których uczestnik do-
kłada od siebie niewielki element. Różny jest zakres wolności uczestników 
w tych projektach, różna jest ich skala, różna ranga w kontekście całego 
muzealnego programu. Chociaż trudno je porównywać, to warto zestawić 
je w dyskusji nad potencjałem. Uszeregowałam je w trzy grupy: rozwijanie 
kompetencji, działania tożsamościowe – współtworzenie muzealnej kolek-
cji i działania na rzecz otoczenia.
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ROZWIJANIE KOMPETENCJI

Na budowanie kapitału społecznego najlepiej przekładają się projekty dłu-
gofalowe, które dają uczestnikom komfortową możliwość poznania mu-
zeum, poznania siebie nawzajem i podjęcia działań, na wykonanie których 
otrzymują dostateczną ilość czasu. W rozmowach, jakie przeprowadziłam 
z koordynatorami projektów o charakterze partycypacyjnym, często prze-
wijała się chęć realizacji właśnie projektów długoterminowych, pozwalają-
cych na bardziej pogłębioną pracę z konkretną grupą. 

Katarzyna Witt, autorka koncepcji i koordynatorka projektu dla mło-
dzieży z pogranicza koła zainteresowań, klubu i programu wolontariatu 
„Wejdź w muzeum!”, który w latach 2013–2019 realizowany był w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej, wspomina:

Miałam już doświadczenia pracy ze szkołami średnimi w muzeum, bo prowadziłam 
lekcje muzealne. Często było tak, że na naszych wystawach rodziły bardzo cieka-
we dyskusje i debaty. To było dla mnie bardzo motywujące i wartościowe, że ci 
młodzi ludzie przyprowadzeni przez nauczyciela wychodzili z muzeum z poczu-
ciem, że przed chwilą zobaczyli coś ciekawego, coś, co ich poruszyło, co sprawiło, 
że chcieli zabrać głos. W praktyce jednak te dziewięćdziesiąt minut, które wyzna-
czało czas trwania lekcji muzealnej, to było strasznie mało. Rama czasowa i jedno-
razowy kontakt zawsze mnie uwierały. Zaczęłyśmy zadawać sobie w muzealnym 
zespole pytania o to, co by było, gdybyśmy zupełnie zmienili zasady tego spotkania 
i zaczęli pracować z młodzieżą długofalowo. Chciałam spotykać się z nastolatka-
mi w ramach ich czasu wolnego, stworzyć sytuację, w której osoby uczestniczące 
dobrowolnie przychodzą do muzeum, bo lubią tu być, bo interesuje ich sztuka, 
bo chcą przynależeć do fajnej społeczności. To była droga dotarcia do zupełnie 
nowej, nastoletniej publiczności (Wejdź w muzeum 2020).

Chociaż projekt miał edycje, do których prowadzony był nabór chęt-
nych, to część grupy zostawała na dłużej, niektórzy związali się też z mu-
zeum zawodowo. Projekt z jednej strony oferował wiedzę z zakresu historii 
sztuki, przestrzeń do dyskusji, spotkań z artystami i kuratorami, wizyty 
na wystawach, a z drugiej zaznajamiał ze sposobem funkcjonowania in-
stytucji muzealnej – dawał spojrzenie „od kuchni”, ale też umożliwiał par-
tycypowanie w działaniach. „Z każdą edycją starałam się coraz bardziej 
zwiększać ich zaangażowanie. We wszystkich sytuacjach, kiedy muzeum 
organizowało coś i potrzebowało wsparcia, staraliśmy się, żeby to była dla 
nich opcja działania” – wspomina Witt. Wskazała też na otwartość zespo-
łu muzealnego do włączania wydarzeń przygotowywanych przez uczest-
ników, takich jak performans, pokaz mody, dyskusja z artystką, warsztaty 
międzypokoleniowe, warsztaty dla dzieci, oprowadzania, do programu pu-
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blicznego – była to realizacja działań, które nie mają charakteru ćwiczenio-
wego, lecz znajdują się w oficjalnym programie muzeum, co diametralnie 
zmienia perspektywę twórców.

Wolontariat i klub są formatami, które najściślej wiążą uczestników 
z muzeum. Opierają się na regularnej obecności, wchodzeniu w określoną 
społeczność, pracy nad projektami. Podczas gdy w krajach anglosaskich 
kluby muzealne są dość powszechne, w Polsce posiada je zaledwie kilka 
muzeów. Muzeum Sztuki w Łodzi powołało aż dwa – klub dla dorosłych 
ms club i klub młodzieżowy ms17. W szczególności ten drugi opiera się 
na włączaniu członków w działalność programową instytucji. Początki 
ms17 sięgają międzynarodowego projektu „Translocal: Museum as Tool-
box” (2015–2017), który muzeum w Łodzi realizowało wspólnie z part-
nerskimi muzeami w Grazu, Tallinie, Zagrzebiu i Bolzano. Projekt był skie-
rowany do grupy w wieku 15–25 lat – czyli tej, zgodnie z wynikami badań, 
najrzadziej indywidualnie odwiedzającej muzea. Muzea zostały zobowiąza-
ne do powołania grupy młodzieżowej, która miała pracować warsztatowo 
z zagranicznym artystą. Projekt odbywał się w języku angielskim, zatem 
znajomość języka była dla młodych uczestników warunkiem koniecznym. 
Grupa łódzka składała się z uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i liceum. 
Najpierw wspólnie z artystą zrealizowali działanie w przestrzeni publicz-
nej, a później pod opieką zespołu działu edukacji jej członkowie wcielili 
się w rolę kuratorów i wspólnie stworzyli wystawę „FIND ART”. Każdy 
kurator zajmował się twórczością wylosowanego artysty – poczynając od 
kwerend i wyboru prac w magazynie, na pracy nad aranżacją i montażem 
kończąc. Wystawa odbyła się w przestrzeni wystaw czasowych muzeum 
i miała ten sam status w programie, co każda inna wystawa. 

Udział w projekcie sprawił, że młodzi ludzie zżyli się z muzeum i wyra-
zili wolę kontynuacji działań w ramach młodzieżowego klubu muzealnego, 
na którego powołanie zgodziła się dyrekcja. Przynależność do ms17 wią-
zała się z cotygodniową obecnością w muzeum. „Grupa była zaprzyjaźnio-
na z edukatorami, traktowała te przestrzenie zupełnie po domowemu” – 
mówi Agnieszka Wojciechowska-Sej, koordynatorka klubu (Museum as 
Toolbox 2020). 

Młodzież pracowała nad realizacją własnych projektów, które towarzy-
szyły wystawom, oraz włączała się w inne działania muzealne. Nabywała 
kompetencji niezbędnych przy tworzeniu i realizacji wydarzeń kultural-
nych, współpracowała z zespołem muzeum i z artystami. Poznawała śro-
dowisko pracy muzeum, ale też nabywała umiejętności pracy w grupie. 
Spotkania w dużej mierze były też sytuacją towarzyską – przychodzili do 
muzeum poplotkować i miło spędzić czas przy herbacie.
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Wystaw muzealnych przygotowanych przez kuratorów wyłonionych 
z grona publiczności można wskazać jeszcze kilka, chociaż nie są one już 
związane z formatem klubowym. Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi ma ambicję powołania takiego klubu i pierwszym krokiem w tę 
stronę jest zrealizowany w latach 2019–2021 projekt „Punkty Widzenia. 
Młodzi o Triennale”, towarzyszący 16. Międzynarodowym Triennale Tka-
niny. Uczestnicy w trakcie dwudziestu czterech spotkań warsztatowych za-
poznali się z różnymi aspektami pracy kuratora i koordynatora wystawy, 
w pierwszym etapie zrealizowali oprowadzania po wystawie, stworzyli wła-
sne katalogi, a w drugim przygotowali własną ekspozycję, na którą złożyły 
się prace z kolekcji muzeum oraz ich artystyczne interwencje. Magdalena 
Gonera, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu, kierowniczka działu 
edukacji, wskazuje na szeroki zakres ich odpowiedzialności: „Kuratorów, 
artystów i aranżerów. Przy tej wystawie dzieciaki będą robiły wszystko: wy-
bierają prace, wybierają temat, tworzą prace, będą robiły aranżację. Dostają 
tak naprawdę pustą przestrzeń, w której mogą zrobić wszystko, oczywiście 
pod moją opieką” (Punkty Widzenia 2020).

Ten projekt miał zmienić dział edukacji. Nowa dyrektorka oraz nowa 
kierowniczka działu edukacji, które pracowały wcześniej w Muzeum 
Sztuki w Łodzi, postanowiły sięgnąć po format, co do którego wiedziały, 
że świetnie działa – partycypacyjną, długofalową pracę z publicznością, 
która współtworzy działania programowe muzeum. Gonera opowiadała 
w trakcie pracy na wystawą:

Ja już tego nawet nie traktuję w tym momencie jako projektu. Nie wyobrażam sobie 
nie spotykać się z nimi w niedziele. Rozmawiamy o różnych sprawach. Oni bardzo 
są teraz związani ze mną i z muzeum, i chciałabym ich zagarnąć na dłużej. Kiedy za-
kończy się ten projekt, to chciałabym czerpać od nich wiedzę odnośnie oferty, tego, 
co oni by chcieli robić w muzeum. Rodzice też przywiązali się do naszego muzeum 
i strefy relaksu, w której czekają na dzieciaki (Punkty Widzenia 2020).

Do projektu została zaproszona młodsza grupa wiekowa – nie młodzież 
i młodzi dorośli, którzy w szczególności w klubach muzealnych z kręgu an-
glosaskiego są członkami muzealnych klubów i wiążą się z muzeum na dłu-
żej, ale dzieci w wieku 8–14 lat. Warunkiem brzegowym była umiejętność 
czytania i pisania. Koordynatorka projektu wskazuje też, że zależało jej 

na totalnej szczerości. To jest wiek, kiedy dzieci jeszcze nie silą się na elokwencję, 
nie pozują na mądrego krytyka, ale chcą powiedzieć coś od siebie. Chciałam usły-
szeć ich, a nie przerobione na ich język to, co artysta chciał powiedzieć. To się super 
udało (Punkty Widzenia 2020).
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Podczas gdy projekt w Muzeum Włókiennictwa był kameralny – zaczy-
nała grupa ośmioosobowa, w trakcie wykruszyła się jedna osoba – to wcze-
śniej Muzeum Narodowe w Warszawie zrealizowało partycypacyjny pro-
jekt wystawienniczy „W muzeum wszystko wolno” (2015–2016) z udzia-
łem sześćdziesięciorga dziewięciorga dzieci. To najlepiej udokumentowany 
tego rodzaju projekt w polskim muzealnictwie – posiada nie tylko doku-
mentację zdjęciową i wideo procesu budowy wystawy, ale przeprowadzone 
zostały także badania społeczne, z których powstał raport, wydana została 
specjalistyczna, krytyczna publikacja (w języku angielskim) oraz odbyło 
się podsumowujące seminarium. Właśnie z uwagi na skalę, fakt, że reali-
zacji projektu podjęło się jedno z najważniejszych muzeów w kraju oraz 
jego wysoki status w programie muzealnym – grupa dziecięcych kuratorów 
projektowała wystawę dla głównej przestrzeni wystaw czasowych – projekt 
ten odbił się szerokim echem w całym środowisku polskich muzealników. 
Na pewno nadał ton działaniom edukacyjnym i pracy z publicznością mu-
zealną oraz stał się ważnym punktem odniesienia dla działań realizowa-
nych w innych muzeach, chociaż spotkał się też z krytyką. Tytuł wystawy 
obiecywał bowiem dużo więcej, niż w rzeczywistości wystawa oferowała. 
W badaniach odbiorców przeprowadzonych na zlecenie muzeum pojawiły 
się odniesienia do tego, że tytuł wprowadza w błąd, sugerując interaktyw-
ność, której na wystawie nie ma. W raporcie z badań przytoczony został 
komentarz zwiedzającej mówiący o trudnościach związanych z wytłuma-
czeniem dziecku, dlaczego tytuł stoi w sprzeczności do oczekiwanego za-
chowania (Szostakowska, Pogoda 2016, 53).

Krytyczna ocena niektórych aspektów wystawy – która, w moim od-
czuciu, dała asumpt do bardzo potrzebnej dyskusji i refleksji nad miejscem 
publiczności na wystawach – nie zmienia faktu, że grupie osób zaangażowa-
nych w realizację wystawy to doświadczenie pracy dało najwięcej. Projekt 
nie zakładał oczekiwanych efektów w sferze społecznej i edukacyjnej; jak 
mówi Bożena Pysiewicz współkoordynująca projekt: „W momencie, kiedy 
zaprasza się publiczność do działań partycypacyjnych, trzeba być otwartym 
na to, co ostatecznie powstanie. Naszym jedynym wyznacznikiem było to, 
że powinna powstać wystawa” (W muzeum wszystko wolno 2020). Rezultaty 
zostały zdefiniowane przez zespół badawczy na gruncie badań społecznych 
przeprowadzonych wśród dzieci biorących udział w projekcie. Najdłuższa 
jest lista kompetencji społecznych: to demokratyzacja, poczucie własnej 
wartości, poczucie sprawstwa, wzrost autorytetu w rodzinie i w klasie, 
negocjowanie, odwaga, otwartość względem dorosłych i autoprezentacja. 
Wśród rezultatów edukacyjnych znalazły się: wiedza o konstrukcji wysta-
wy, wiedza o pracy muzeum, szacunek do dzieła, poczucie kompetencji, 
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poznanie reguł promocji, a wśród rezultatów o charakterze artystycznym: 
możliwość kreacji, wolność, dostrzeganie szczegółów eksponatów, sztuka 
postrzegana przez pryzmat emocji (Szostakowska, Pogoda 2016, 13). Ten 
projekt świetnie pokazuje, że w projektach partycypacyjnych potencjał na-
bywania nowych kompetencji odgrywa dużo większą rolę niż nabywanie 
wiedzy – drugie jest pochodną pierwszego. 

Motywacje muzeów do podjęcia projektów partycypacyjnych są różne, 
ale można je zebrać w dwa główne nurty: działanie na rzecz publiczno-
ści – przekazanie kompetencji, wiedzy, stworzenie przestrzeni do nawią-
zania więzi społecznych, oraz działanie na rzecz muzeum – eksperyment, 
przełamanie konwencji, lepsze poznanie publiczności muzealnej, które 
zaowocuje w kolejnych projektach. Z moich obserwacji projektów party-
cypacyjnych realizowanych przez polskie muzea wynika, że ta druga moty-
wacja, z której oczywiście wypływają bezpośrednie efekty dla publiczności, 
przeważa. Przykładem może być projekt „Jak to widzisz?” (2018–2019), 
przygotowany przez Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi. Był to projekt dwu-
etapowy – w pierwszym szeroka publiczność wybierała w drodze plebiscytu 
czterdzieści dzieł sztuki spośród stu, które chciałaby zobaczyć na wystawie, 
następnie grupa dziesięciorga kuratorów, zrekrutowanych spośród osób 
biorących udział w plebiscycie, stworzyła dla tych wybranych obiektów 
narrację i zbudowała z nich wystawę. Jedna z opiekunek projektu, Maria 
Milanowska, wskazała na początku projektu: 

Pracujemy z osobami, które nie są historykami sztuki, nie są kuratorami, dzięki 
temu uczymy się ich spojrzenia, które jest świeże, w pewien sposób »nieskażone« 
historyczno-sztucznym warsztatem, czy warsztatem kuratorskim. To też jest dla nas 
cenne – w jaki sposób patrzą na sztukę. Dzięki temu, myślę, możemy się nauczyć 
jak przygotowywać kolejne projekty edukacyjne, nawet o mniejszej skali, w sposób 
taki, który ciekawi publiczność (Wywiad z opiekunkami projektu 2018).

W tym projekcie z założenia kreatywność kuratorów była ograniczo-
na – pracowali na materiale, który został już wcześniej wybrany. „W czasie 
spotkań przechodziliśmy przez poszczególne etapy tworzenia ekspozycji, 
omawialiśmy ważne kwestie, które pojawiają się podczas pracy nad wy-
stawą, jak oprawa graficzna, konserwacja, praca merytoryczna nad ideą 
wystawy” – opowiada Katarzyna Kończał, jedna z opiekunek projektu (Jak 
to widzisz? 2020). Kuratorzy przede wszystkim poznawali sposób działania 
muzeum, wykonując ściśle określone zadania. Wolność działania została 
więc zdefiniowana ramą, której nie można było przekroczyć.

Cel instytucji był wysunięty na pierwszy plan także w Muzeum Azji 
i Pacyfiku, które wspólnie ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w War-
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szawie zrealizowało projekt „Poruszenie” (2019–2020). Setka studentów 
poznawała muzealną kolekcję, a następnie na gruncie pozyskanej wiedzy 
i przeprowadzonych dyskusji, wykonywała prace artystyczne odnoszące się 
do wybranego obiektu – tego, który daną osobę poruszył, bądź też na od-
wrót, swoją pracą poruszając kolekcję. Prace złożyły się na wystawę, na któ-
rej zostały pokazane w towarzystwie obiektów muzealnych, wypisów z kart 
inwentarzowych oraz zapisków artystów, które ci prowadzili w czasie trwa-
nia projektu. Barbara Banasik, kuratorka w dziale naukowo-wystawienni-
czym, autorka i koordynatorka projektu, przyznaje: „To był bardziej projekt 
badawczy dla nas niż edukacyjny dla studentów” (Poruszenie 2020). Dla 
niej i dla muzeum był to sposób na poznanie ważnej grupy publiczności. 
Doświadczanie pracy przy tym projekcie, jak mówi, sprawi, że: 

będziemy lepiej odpowiadać na potrzeby odbiorców, a nie tylko realizować jakieś 
narracje, koncepcje czy indywidualne ambicje. Współpraca z osobami z zewnątrz 
jest bardzo cenna dla instytucji. Osoba, która ma inną perspektywę, czy to perspek-
tywę artystyczną, czy perspektywę na przykład osoby mieszkającej w sąsiedztwie, 
może wiele wnieść do naszego postrzegania roli wystawiennictwa. Gdy możemy 
popracować razem, to dużo więcej dowiadujemy się o tych osobach i o potrzebach 
odbiorców, niż gdy robimy nawet najbardziej skomplikowane badania publicz-
ności. Takie projekty są dla instytucji cenne na wielu poziomach, to jest badanie 
publiczności, wprowadzenie nowej perspektywy, dla kuratorów to jest też przeła-
manie strefy komfortu. Nie zawsze jest to potrzebne, ale czasami warto wyjść z ram, 
w które weszliśmy i w których jest nam po prostu wygodnie (Poruszenie 2020).

To jednak nie oznacza, iż beneficjentem projektu jest tylko muzeum. 
Studenci zyskali nową perspektywę, mieli okazję poznać najbardziej nie-
dostępną strefę muzeum, jaką jest magazyn zbiorów oraz stworzyć pracę 
na wystawę w muzeum, bynajmniej nie wystawę studencką. Koordynatorka 
projektu wskazuje, że dzięki współpracy z muzeum ASP wprowadziło stu-
dentów w rzeczywisty świat zależności istniejący poza murami akademii:

Szczególnie Wydział Sztuki Mediów, profesorowie Włodzimierz Szymański i Miro-
sław Bałka, są mocno nastawieni na to, żeby współpracować z instytucjami. Chcą 
swoich studentów wkładać w prawdziwe sytuacje, a nie zostawiać ich wyizolowa-
nych w pracowniach. Starają się ich konfrontować z instytucjonalnym światem 
sztuki, który nie do końca jest taki, jak sobie wyobrażają studenci (Poruszenie 
2020).



73Muzea na rzecz zrównoważonego rozwoju – potencjał partycypacji

DZIAŁANIA TOŻSAMOŚCIOWE – 
WSPÓŁTWORZENIE MUZEALNEJ KOLEKCJI

Decyzja o przekazaniu obiektów na rzecz muzeum ma aspekt tożsamo-
ściowy. Wiele muzeów rozwija swoje kolekcje dzięki darom i każdy taki 
przypadek jest przykładem partycypacji. Ja skupiam się na tych muzeach, 
dla których dary lokalnych społeczności stały się decydujące dla powołania 
tych instytucji. Tak właśnie było w wypadku Muzeum Podgórza w Krako-
wie. Powstało ono z woli lokalnej społeczności – mieszkańców dzielnicy 
Krakowa, która przed 1915 r. była niezależnym miastem. Muzeum wy-
kształciło się z Domu Historii Podgórza, który funkcjonował w niewiel-
kim pomieszczeniu w kamienicy jako część dzielnicowego centrum kultu-
ry. Kierowniczka Domu Melania Tutak wspomina, że pierwotnie myślano 
o nim jako o miejscu spotkań, prelekcji, wykładów, czasem wystaw orga-
nizowanych we współpracy z innymi instytucjami, jej działania natomiast 
poszły przede wszystkim w kierunku organizacji wystaw – czasowych, a na-
stępnie niewielkiej stałej ekspozycji, która mogła powstać z obiektów, które 
przynosili mieszkańcy.

Wraz z powstaniem Domu Historii Podgórza pojawiła się okazja dla wszystkich 
miłośników Podgórza, by zacząć o Podgórzu opowiadać publicznie w sposób zor-
ganizowany, wspólnie. Ja wtedy nie organizowałam zbiórek przedmiotów. […] cza-
sem, gdy te przedmioty zaczęły napływać, okazało się, że można zrobić z nich coś 
na kształt wystawy stałej. Potem gdy ktoś przychodził i oglądał tę ekspozycję, to 
przynosił najpierw rzeczy, które miał w domu, a później te, które kupował. To było 
działanie czysto intuicyjne (Budowanie kolekcji muzeum 2020).

Do kolekcji trafiały obiekty reprezentujące szerokie spektrum typów 
i technik, a łącznikiem dla wszystkich było Podgórze. To właśnie ten roz-
rastający się organicznie zbiór, rozwijająca współpraca z lokalnym Stowa-
rzyszeniem PODGORZE.PL, które rozpoczęło działalność w podobnym 
czasie oraz coraz większe zainteresowanie historią i tożsamością dzielnicy 
wśród mieszkańców stały się decydującymi argumentami w działaniach 
lobbingowych o utworzenie lokalnego muzeum. Finalnie powstała nie 
niezależna jednostka, lecz oddział Muzeum Krakowa. W 2017 r. ogło-
szona została zbiórka eksponatów, które mogłyby zasilić muzealną kolek-
cję pod kątem wystawy stałej poświęconej Podgórzu. Muzeum posiadało 
w swojej kolekcji obiekty związane z Podgórzem, jednak było ich niewiele. 
Tutak spytana, czy na tej bazie, bez darów, dałoby się zbudować wystawę 
stałą, odpowiada: „Na pewno nie dałoby się opowiedzieć całej historii w ta-
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kiej formie, jak jest teraz, bo tych przedmiotów po prostu aż tylu nie było” 
(Budowanie kolekcji muzeum 2020).

Ferment społeczny i pozytywna energia, które zostały wyzwolone przy 
okazji działań na rzecz utworzenia muzeum, nie zostały, moim zdaniem, 
właściwie wykorzystane już po otwarciu muzeum, kiedy opadły emocje 
związane z przekazaniem budynku i wystawy stałej. Muzeum Podgórza 
w swoich materiałach komunikacyjnych określane jest mianem oddziału 
partycypacyjnego, jednak w programie działań ta partycypacja powinna 
być lepiej zaznaczona. W szczególności darczyńcy – jako grupa szczególnie 
mocno związana z ideą muzeum – powinni zostać ściślej z muzeum powią-
zani. Podczas obchodów pierwszej rocznicy jego powstania zostali zapro-
szeni do muzeum na uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono im 
dziękczynne dyplomy, a następnego dnia wystąpili w roli współgospodarzy 
i brali udział w oprowadzaniach po wystawie stałej. To było jednak punkto-
we i spóźnione działanie. 

Pomysłów na działania partycypacyjne w muzeum nie brakuje, pro-
blemem jest ograniczająca i wytracająca energię działań partycypacyjnych 
biurokracja muzealna, która utrudnia możliwość szybkiego reagowania 
i uniemożliwia elastyczność działań. Najbardziej strategicznym krokiem 
byłoby, jak mówi Tutak:

nieformalne gremium doradcze, opiniujące naszą działalność, kierujące nas cały 
czas na społeczne zaangażowanie i nowe tory. To są osoby z tak różnych środowisk, 
że daje nam to całe spektrum możliwości (Budowanie kolekcji muzeum 2020). 

Grupa darczyńców, osób życzliwych muzeum i otwartych na współpra-
cę, już jest. Sięgnięcie po taki format wymaga przekonania osób zarządza-
jących muzeum, że taki głos doradczy jest wart wysłuchania i odwagi do 
zmierzenia się z tym, co może zostać powiedziane.

Inne miejskie muzeum, Muzeum Miasta Malborka, zostało otwarte 
w 2018 r., tym samym, co Muzeum Podgórza, ale ma inną historię. Bez-
pośrednim impulsem dla jego powołania było przejęcie archiwum przed-
wojennego Malborka, które na terenie Niemiec zgromadzili jego ówcześni 
mieszkańcy. Instytucja posiada status muzeum w organizacji i dopiero bę-
dzie tworzyć swoją stałą wystawę, która ma dotyczyć Marienburga, czyli 
miasta istniejącego do 1945 r., oraz Malborka, który po wojnie był na nowo 
definiowany wraz z przesiedloną tu z różnych regionów ludnością. Z jednej 
strony, aby pozyskać obiekty do kolekcji, a z drugiej aby nawiązać relacje 
z mieszkańcami, muzeum od początku realizuje akcję „Robimy muzeum 
razem”. Dyrektorka muzeum Dorota Raczkowska podkreśla:
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[C]hcemy nauczyć ludzi, że do MMM mogą w każdej chwili przyjść, porozma-
wiać, nauczyć się archiwizować pamiątki po rodzinie i zaufać nam na tyle, aby 
wierzyć, że jak je nam przekażą, to one tutaj nie zginą. Tak się faktycznie dzieje. 
Jest coraz więcej osób, które w ramach akcji „Robimy Muzeum Razem” przynoszą 
nam swoje skarby, przynoszą fotografie, które dużo nam pokazują. To się nakrę-
ca. Wiemy, że jak jedna pani coś przyniesie, to za chwilę jej sąsiadka też. Myślę, 
że dziesięć pierwszych lat musi potrwać proces pozyskiwania zaufania w ludziach, 
którzy są z różnych miejsc i też nie do końca jeszcze traktują Malbork jako swój 
(Robimy muzeum razem 2020).

Stołecznym odpowiednikiem Muzeum Podgórza jest Muzeum War-
szawskiej Pragi. Tam także zbiórka obiektów wśród mieszkańców miała 
fundamentalne znaczenie dla powstania instytucji, która jest oddziałem 
Muzeum Warszawy. Wskażę tu jednak nie na proces budowania kolek-
cji, lecz na projekt, który z kolekcją się wiąże, ma jednak głębszy wy-
miar tożsamościowy – Pracownię Rzemieślniczą, czyli przestrzeń warsz-
tatową umiejscowioną w ciągu ekspozycji, której wyposażenie w dużej 
mierze stanowi kolekcja edukacyjna. Składają się na nią dary praskich 
rzemieślników, którzy po zamknięciu swoich zakładów przekazali narzę-
dzia do muzeum. Te gesty wynikają z pogłębionych relacji, jakie zostały 
z nimi przez muzeum zawiązane w osobie Katarzyny Chudyńskiej-Szuch-
nik, pomysłodawczyni i koordynatorki projektu „Wykonane na pra-
wym brzegu. Rzemieślnicy”, poświęconego rzemieślnikom pracującym 
w tradycyjnych, często przemijających już technikach rzemieślniczych. 
Chudyńska-Szuchnik mówi: 

Myślę, że największym przejawem zainteresowania jest przekazanie wyposażenia 
swojej pracowni do muzeum. To już jest przekazanie części siebie i swojego życia. 
[…] Rzemieślnik może sprzedać swoje rzeczy lub zabrać do domu, ale może też je 
oddać do muzeum. To z jednej strony wydaje naturalne, ale z drugiej strony chcę 
podkreślić, że to są narzędzia, które mają wartość rynkową i oddawanie ich do 
muzeum wcale nie jest tak oczywiste. Wydaje mi się to największą formą zaangażo-
wania. […] Oczywiście zdarza się, że kupuję do pracowni nowe narzędzia z Japonii, 
Chin czy Francji, których używają rzemieślnicy nowej fali rzemiosła dla porówna-
nia, ale sednem tej pracowni jest to, że pracujemy na narzędziach pana Ryszarda, 
pana Stanisława i pani Zofii itd. Dzięki temu tworzy się więź. Rzeczy w gablocie są 
ważne, ale zupełnie inaczej odczuwamy wszystko, kiedy weźmiemy do ręki przed-
miot używany przez pięćdziesiąt lat (Wykonane na prawym brzegu 2020).

Muzeum, co ten projekt świetnie pokazuje, to nie po prostu składnica 
rzeczy, które warto zachować, ale przede wszystkim instytucja, która za-
pewnia kontynuację dziedzictwa; młodzi adepci poznają tradycyjne tech-
niki, ucząc się na starych narzędziach.
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Znaczenie tożsamościowe ma nie tylko przekazanie fizycznych obiek-
tów do muzeum, ale także relacji, w formie historii mówionej czy spi-
sanych wspomnień, skanów fotografii bądź fotografii obiektów. Do naj-
wcześniejszych takich muzealnych projektów należą „Sopocianie”, projekt 
zainicjowany przez Muzeum Sopotu w 2010 r. Dzięki niemu muzeum do 
tej pory pozyskuje materiały dotyczące mieszkańców miasta, w szczegól-
ności uzupełnia wiedzę dotyczącą lat powojennych. Instytucja stanowi dla 
mieszkańców rodzaj skarbca, w którym można zdeponować swoje wspo-
mnienia i pamiątki, aby uchronić je od zapomnienia. Dyrektorka Karolina 
Babicz-Kaczmarek, która od początku kierowała tym projektem, pyta swo-
ich rozmówców o motywacje udziału w projekcie i zazwyczaj otrzymuje 
odpowiedź, że: 

[W]zięli w nim udział dlatego, że mają poczucie, że jak umrą rodzina nie zapa-
mięta ich historii. Bardzo często pokłosiem takich spotkań jest przekazanie nam 
archiwów rodzinnych. Osoby te boją się, że bliscy wyrzucą albumy albo wszystkie 
dokumenty, które zbierali przez całe życie. Zdarza się, że otrzymujemy komplet 
dokumentów od momentu przekazania mieszkania w użytkowanie. Są tam między 
innymi protokoły przekazania mienia z dokładnymi stanami: dwa tapczany, cztery 
kubki, trzy łyżki i tak dalej. Ponadto trafiają się dokumenty dotyczące późnego 
wykupu, kwity na przejazd na przykład z Leśna do Sopotu w 1945 r. Dla wielu 
osób spotkanie z nami jest okazją do przekazania takich materiałów, ale także do 
zachowania opowieści o ich historii (Sopocianie 2020).

Lokalne archiwum – Archiwum Społeczne – tworzy Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Sulejówka oraz 
Miejską Biblioteką Publiczną w Sulejówku. Chociaż muzeum prezentujące 
wielką historię ma na tym polu do spełnienia funkcję edukacyjną, skiero-
waną w dużej mierze do grup szkolnych, to bardzo istotne dla tożsamości 
instytucji jest jej lokalne zakorzenienie. Współpraca podejmowana na tym 
polu z lokalnymi instytucjami i organizacjami legitymizuje działania mu-
zeum w Sulejówku. Każdy z partnerów ma inne zasoby, kompetencje 
i możliwości, wszyscy się uzupełniają na rzecz odkrywania lokalnego dzie-
dzictwa, budowania tożsamości i wzmacniania więzi. Archiwa społeczne 
coraz częściej stają się częścią działalności programowej muzeów, które nie 
tylko dokumentują różne aspekty życia społeczności, ale też są narzędziem 
do poznania tych społeczności i nawiązania relacji.
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DZIAŁANIA NA RZECZ OTOCZENIA

Odpowiedzialność społeczna muzeów przejawia się nie tylko w programie 
angażującym publiczność do działania. Należą do niej także działania, jakie 
muzea podejmują na rzecz swojego otoczenia. Aktywność muzeów w tym 
zakresie zdarza się rzadko, muzea raczej ograniczają się do zakresu wyty-
czonego przez problematykę kolekcji i działań programowych oraz fizycz-
nych w obrębie muzealnych murów. Pierwszym krokiem do zachęcenia 
muzeów do działania na rzecz otoczenia była przyjęta w 2016 r. rezolucja 
ICOM-u zatytułowana Odpowiedzialność muzeów za pejzaż. Wskazano 
w niej, że „muzea są częścią pejzażu” i, co za tym idzie – „ponoszą szczegól-
ną odpowiedzialność za otaczający je pejzaż, zarówno o charakterze miej-
skim, jak i wiejskim”, w związku z czym Zgromadzenie Generalne ICOM 
zaleca, aby: 

Muzea rozszerzyły swoją misję, obejmując prawną i funkcjonalną ochroną oraz 
biorąc w zarząd budynki i miejsca o charakterze pejzażu kulturowego – jako „mu-
zea o poszerzonych kompetencjach”, zapewniając wzmocnioną ochronę i dostęp 
do dziedzictwa w bliskiej współpracy ze społecznościami (Resolutions… 2016).

Zgodnie z tym zapisem muzea nie tyle mogą, co powinny być czę-
ścią życia społecznego toczącego się wokół nich, a nie tylko koncentrować 
na działalności w granicach swoich murów i na działalności programowej, 
wokół kolekcji i wystaw. Stanowi to w dużej mierze kontynuację myślenia 
wytyczonego przez nową muzeologię.

Legitymację dla swoich działań w obronie krajobrazu znalazło w tym 
dokumencie Muzeum Śląskie w Katowicach. Kierująca wówczas muzeum 
Alicja Knast rozpoczęła publiczną dyskusję na temat zmieniającego się oto-
czenia muzeum zlokalizowanego na terenie zabytkowego zespołu dawnej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Muzealny gmach, zaprojektowa-
ny przez pracownię Riegler Riewe Architecten, która jednogłośnie zwycię-
żyła w konkursie architektonicznym, został wkopany pod powierzchnię 
ziemi – tam znalazły się wszystkie sale wystawowe, podczas gdy na po-
wierzchni znalazł się tylko budynek administracyjny oraz świetliki w po-
staci minimalistycznych prostopadłościanów. Dzięki temu zabiegowi nowe 
budynki nie konkurują z historyczną pokopalnianą architekturą, która jest 
sukcesywnie rewitalizowana i adaptowana do celów muzealnych. Muzeum 
zostało otwarte w 2015 r. i szybko stało się architektoniczną ikoną miasta. 
Muzealny kompleks jest częścią katowickiej Strefy Kultury, gdzie znajdują 
się również Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i centrum 
kongresowe, a tuż obok hala „Spodek”. W bliskiej odległości mamy kwar-
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tał uniwersytecki i centrum miasta, tuż obok park, natomiast za nim – pola 
nieużytków, które od dawna czekały na zagospodarowanie. W 2018 r. de-
weloper, który wykupił teren, zaprezentował wizualizacje wieżowców za-
planowanych w pierwszej linii zabudowy, i to one wzbudziły zdecydowaną 
reakcję dyrektorki. W wystąpieniach publicznych oraz rozmowach z wła-
dzami miasta i architektami przekonywała, że architektura pokopalniana 
posiada szczególną wartość dla tożsamości miasta i regionu, i co za tym 
idzie – warto otoczyć ją strefą buforową polegającą na zastosowaniu niż-
szej zabudowy, która nie tworzyłaby niepożądanego tła pojawiającego się 
w głównych osiach widokowych. Zależało jej na ochronie postindustrial-
nego krajobrazu, czyli otoczenia, na które muzeum nie ma już bezpośred-
niego wpływu. 

Walki muzeum nie wygrało – właśnie dobiega końca budowa dwu-
nastopiętrowców, za którymi powstanie rząd bloków osiemnastopiętro-
wych. Ta sprawa to przykład braku poszanowania historii i tożsamości, 
bo ożywienie dzielnicy można było osiągnąć dużo niższą, respektującą są-
siedztwo zabudową. Jednocześnie to przykład, że muzea mogą i powinny 
zabierać głos, bo są stronami w debacie. Mogą też tę debatę wywoływać, 
bo – przynajmniej w duchu dyskutowanej na Zgromadzeniu Generalnym 
ICOM-u w Kioto w 2019 r. nowej definicji – muzea są miejscami „kry-
tycznego dialogu o przeszłości i przyszłości”.

Formą odczytania zapisu rezolucji ICOM-u wydaje się także podjęcie 
przez Muzeum Podgórza w Krakowie starań o utworzenie parku w bezpo-
średnim sąsiedztwie jego siedziby, przy czym rezolucja nie była dla nich 
siłą sprawczą. Te zostały rozpoczęte intuicyjnie i dopiero na zaawansowa-
nym etapie wsparte argumentacją zawartą w rezolucji muzealnej. Park ze 
ścieżką pieszo-rowerową, założony na nieużytkach pod łącznicą kolejową, 
znajdującą się tuż obok muzeum, miałby stworzyć oś kultury łączącą kilka 
muzeów i centrów kultury, i organicznie połączyć ze ścieżką prowadzą-
cą do centrum miasta po drugiej stronie Wisły. Muzeum zainspirowało 
działające na rzecz dzielnicy organizacje społeczne i wystąpiło w roli lidera 
działań lobbingowych. Melania Tutak wspomina charakter współpracy ra-
mach powstałej nieformalnej „Grupy pod łącznicą”:

Muzeum z racji swojej mocy miejskiej instytucji mogło bardzo wiele dla tej sprawy 
zrobić, ale jednocześnie wiele dla sprawy zrobić nie mogło, choćby ze względu 
na ograniczenia administracyjne, harmonogramy, trudność w działaniu o charak-
terze spontanicznym, happeningowym, dlatego trzeba było umówić się na współ-
pracę. Pomyślałam, że to mogłoby być eksperymentalne działanie, że pierwszy raz 
muzeum może być liderem pomysłu, projektu społecznego – jest po sąsiedzku, 
może nad tym czuwać (Park pod łącznicą 2020).
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Grupa organizowała spotkania z mieszkańcami i happeningi, odbywała 
spotkania z władzami miasta, które skutecznie zainspirowała do podjęcia 
działań. Doprowadziły one do negocjacji na linii miasto–PKP (właścicie-
lem terenu są Polskie Koleje Państwowe) i do sporządzenia dokumentu 
umożliwiającego podjęcie prac. Dokument czeka tylko na podpis PKP… 
od początku 2020 r.

Wiele innych muzeów podejmowało i podejmuje działania na rzecz 
zmiany w otoczeniu muzealnym, często inicjując te działania. Są to dzia-
łania strategiczne dotyczące rozległych terenów, jak w wypadku Muzeum 
Śląskiego i Muzeum Podgórza, ale są to również działania w mniejszej skali, 
realizowane w ramach projektów edukacyjnych lub publicznych w lokal-
nych społecznościach. Przykładem jednego z najwcześniejszych jest „Wol-
ne Muzeum na Wolnicy. Kolektyw Kazimierz”, projekt zainicjowany przez 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie w 2013 r. we współpracy z Centrum 
Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol”. Został on osadzony w historii 
i tożsamości dzielnicy Kazimierz, gdzie znajduje się siedziba muzeum. Jego 
celem była aktywizacja grupy dzieci i młodzieży; młodzi w ramach pro-
jektu poznawali swoje sąsiedztwo i podejmowali działania na rzecz zmiany 
społecznej w dzielnicy. Zgodnie z założeniem działania zostały zaprojekto-
wane w taki sposób, aby związane z nimi decyzje były podejmowane przez 
samych uczestników i by to oni byli autorami i organizatorami poszczegól-
nych przedsięwzięć. W ramach projektu m.in. przeprowadzona została re-
aktywacja jednego z podwórek na Kazimierzu, a następnie stworzony został 
„Ogród zabaw”. Punktem wyjścia do jego powstania były ankiety i wywia-
dy przeprowadzone przez dzieci z mieszkańcami, w których pytano o ich 
potrzeby. Projekt ogrodu został oparty na pomysłach dzieci, jakie zostały 
wypracowane podczas warsztatów. Budulcem stały się naturalne materiały, 
takie jak drewno, żwir, piasek, szyszki, wiklina oraz roślinność. Ogród po-
wstał z końcem 2015 r., a muzeum opiekowało się nim do 2018.

Jeszcze inne podejście do otoczenia zaoferowało Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy w projekcie „Muzeum mojego podwórka” (2014). 
Zespół muzeum wspólnie z mieszkańcami jednego z gnieźnieńskich 
podwórek – czyli poza bezpośrednim sąsiedztwem siedziby muzeum  – 
przygotował wystawę poświęconą mikrohistorii. Wystawa odbyła się 
w kamienicy, w której żyła ta społeczność – w pustym mieszkaniu, które 
na ten cel użyczył urząd miasta. Współautorami wystawy były dzieci. Pro-
jekt stał się okazją do nawiązania relacji, poznania perspektywy odbiorców, 
którzy w muzeum nie bywają. Dzieci nabywały umiejętności muzealnych 
dotyczących budowania wystawy oraz zgłębiały historię miejsca zamiesz-
kania i swoich rodzin, natomiast pracownicy muzeum uczyli się zupełnie 
innej od tej uprawianej na co dzień pracy z publicznością.
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KONKLUZJE

Trudno przecenić znaczenie projektów partycypacyjnych. Nie chciałabym 
prorokować czy jest to najlepsza, na pewno też nie jest to jedyna droga dla 
muzeum, ale to droga, która oferuje wiele dobrego – zarówno osobom, 
które z takich programów i takiej formuły pracy muzeów korzystają, jak 
i samym muzeom, które zmieniają przy tym swój wizerunek na bardziej 
przystępny i otwarty. Katalog zysków dla publiczności jest długi – projekty 
partycypacyjne budują lub wzmacniają kapitał społeczny. Włączanie do 
działania, możliwość współdecydowania i współtworzenia, ale też współ-
odpowiedzialności, przekładają się na inne sfery życia. Programy muzealne 
uczą podejmowania decyzji w procesach grupowych, zachęcają do zabiera-
nia głosu, negocjowania wyborów i opinii. 

Działania o charakterze partycypacyjnym realizowane przez muzea bez 
wątpienia wypełniają cele sformułowane w Agendzie na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju 2030. Wskazane w artykule przykłady projektów sprzyjają 
włączaniu społecznemu, dają możliwość – jak to zostało w Agendzie… uję-
te – partycypacji w planowaniu i zagospodarowaniu ludzkich osiedli, uczą, 
jak powinien wyglądać elastyczny, otwarty, partycypacyjny i reprezentatyw-
ny proces podejmowania decyzji. Odnoszę jednak wrażenie, że nieliczne 
przykłady – przywołane w tekście oczywiście nie wyczerpują ich listy, ale 
analiza projektów partycypacyjnych w polskich muzeach wskazuje, że mu-
zea decydują się na nie rzadko, a jeśli już, to realizują pojedyncze projekty – 
wskazują bardziej na potencjał drzemiący w muzeach niż na rzeczywisty 
wkład muzeów w szerszym zakresie w zrównoważony rozwój.

Potencjał tego typu działań jest ogromny, zważywszy na rosnącą liczbę 
muzeów – zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. 
działalność prowadziło 959 muzeów i oddziałów muzealnych – oraz rosną-
cą liczbę zwiedzających – 40,2 mln osób w 2019 r. Niezależnie od ostroż-
ności, z jaką można podchodzić do danych frekwencyjnych oraz mając 
na uwadze różnorodność muzeów, z których jedne są turystycznymi de-
stynacjami, a w innych częściej niż zwiedzający goszczą cisza i spokój, ro-
śnie zainteresowanie muzeami. Trzeba też mieć na względzie, że programy 
włączające nie są pomyślane dla masowej publiczności – długofalowa praca 
z grupą stawia na jakość i głębię relacji, a nie na liczbę kontaktów. Jednak 
gdyby większość muzeów zdecydowała się taką formułę pracy wprowadzić 
na stałe do swoich programów, zmiana na pewno stałaby się widoczna.

Partycypacyjna metoda pracy jest otwarta dla wszystkich typów insty-
tucji, zatem mogą ją zastosować także muzea archeologiczne. Jedyny za-
prezentowany w artykule projekt z muzeum archeologicznego, Muzeum 
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Pierwszych Piastów na Lednicy, nie dotyczył ani zbiorów archeologicznych 
muzeum, ani bezpośredniego sąsiedztwa – był poświęcony instytucji mu-
zealnej w uniwersalnym znaczeniu i nawiązywaniu relacji z nie-publicz-
nością. Projekt został doceniony muzealną nagrodą „Sybilla” w Konkursie 
na wydarzenie muzealne roku 2014, jak również nagrodą „Izabella” w kon-
kursie na wydarzenie muzealne roku 2014 w Wielkopolsce, a doświad-
czenie współpracy z publicznością zostało przez zespół edukacji wykorzy-
stane w innych, już niemających charakteru partycypacyjnego działaniach 
edukacyjnych muzeum. Choć projekt był niekwestionowanym sukcesem, 
a metoda pracy sprawdziła się, takie działanie nie zostało powtórzone. Ma-
riola Olejniczak, koordynująca projekt i kierująca działem edukacji, tłu-
maczy, że położenie muzeum nie sprzyja długofalowym projektom włącza-
jącym – problematyczny jest dojazd komunikacją publiczną. Przyznaje też, 
że nawiązane w projekcie relacje nie zostały utrzymane:

Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że mogliśmy po całej akcji częściej się tam po-
jawiać. Wydaje mi się, że główny problem w tego typu działaniach polega na tym, 
że przez jakiś czas jest się w życiu tych ludzi i później te relacje się wyciszają. Gdzieś 
przypadkiem się spotkaliśmy, nadal funkcjonujemy jako znajomi na Facebooku, 
ale nie jest to już tak zażyła znajomość, jak była w tamtym czasie (Muzeum mojego 
podwórka 2020).

Obecność w Gnieźnie pokazała, że nawet geograficzne bariery można 
przełamać, chociaż nie da się nie zauważyć, że w miejscach, gdzie projekty 
partycypacyjne mają charakter jednostkowy, stanowią one rodzaj ekspery-
mentu dla osób, które zajmują się realizacją projektów edukacyjnych, pu-
blicznych czy wystawienniczych. To chęć zmierzenia się z ideą pracy znaną 
z książek i projektów realizowanych przez inne muzea, i przetestowania jej 
na własnym gruncie, jednak bez odgórnego wsparcia dla takiej działalno-
ści, i pozostaje ona właśnie na poziomie eksperymentu.

Muzeum partycypacyjne nie jest typem muzeum. Posługuje się róż-
nymi formatami, z których część jest powtarzalna  – jak klub, program 
wolontariacki, archiwum społeczne, wystawa, oprowadzanie, katalog – 
a część ma charakter unikalny, niedający się skategoryzować. Muzeum par-
tycypacyjne wynika z filozofii instytucji – nie są to pojedyncze projekty, 
realizowane punktowo, z których niewiele dla samej instytucji wynika, ale 
działania umocowane w wizji instytucji, wynikające z przekonania, że pro-
gram współtworzony z publicznością oferuje dodatkową wartość. 

Muzea archeologiczne lub muzea posiadające kolekcje archeologiczne 
rzadko sięgają po metodę partycypacyjną, jest to zatem możliwa formuła do 
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wykorzystania. Nietrudno sobie wyobrazić narracje włączające publiczność 
do działań budowanych wokół obiektów archeologicznych, ale na pewno 
nie każde muzeum musi w ten sposób pracować – ta formuła pracy powin-
na być świadomym wyborem i łączyć się z myśleniem o całym muzeum. 
Wymaga odwagi i gotowości na dopuszczanie pomysłów osób z zewnątrz, 
gotowości do pozostawiania otwartych scenariuszy działań i na to, co może 
się wydarzyć. Projekty, które odniosły sukces, powinny do takiej formu-
ły zachęcać. Medialnym przykładem jest Museum of Art and History 
w Santa Cruz, którym w latach 2011–2019 kierowała Nina Simon. Dla 
niej samej model muzeum partycypacyjnego był sposobem na ratowanie 
muzeum, któremu groziło zamknięcie. To muzeum prowadzi prawdziwy 
dialog z publicznością. W różnej skali realizuje go wiele instytucji muzeal-
nych na świecie – zarówno dużych publicznych muzeów, jak i niewielkich 
muzeów lokalnych. Te drugie, z uwagi na swój charakter, muszą być blisko 
swoich społeczności, a mniejsza skala ułatwia bezpośredni kontakt i ela-
styczność podejmowanych działań. Przykład Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku pokazuje, że możliwe jest działanie dwutorowe i kierowa-
nie uwagi z jednej strony na turystów, a z drugiej na społeczność lokalną. 
Uwagi niemarginalizowanej, bo jest to bodaj jedyne muzeum w Polsce, 
które ma wyodrębniony w strukturze Dział Programów Lokalnych (odręb-
ny od Działu Edukacji, z własnym zespołem). Przykładów można podać 
więcej – Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie – chociaż wszę-
dzie praca partycypacyjna podlega negocjacjom. Partycypacyjna formuła 
pracy jest bardziej wymagająca, mniej spektakularna, jeśli wziąć pod uwagę 
wskaźniki frekwencyjne, ale bez wątpienia przekłada się na realizację celów 
zrównoważonego rozwoju i na lepsze zakorzenienie w otoczeniu lokalnej 
społeczności.

Aktualnie w ICOM-ie trwają prace nad przyjęciem nowej definicji. 
Podczas Zgromadzenia Generalnego tej organizacji w Kioto w 2019 r. 
członkowie dyskutowali propozycję jej brzmienia przygotowaną na bazie 
propozycji nadesłanych przez komitety narodowe. Przedstawiona wersja 
nie została przyjęta (o sporze na posiedzeniu pisze Wasilewska 2019), ale 
wywołała ważną dyskusję w środowisku muzealników na całym świecie nad 
tym, czym jest muzeum. Kolejna propozycja, również uwzględniająca suge-
stie narodowych komitetów, ma być dyskutowana na posiedzeniu w Pradze 
w 2020 r. Niezależnie od rezultatu, warto spojrzeć na tekst z Kyoto jako 
na rodzaj deklaracji podzielanej przez dużą część muzealników na świecie, 
jaki muzeum powinno mieć charakter:
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Muzea to demokratyzujące, inkluzywne i polifoniczne przestrzenie krytycznego 
dialogu o przeszłości i przyszłości. […] Mają charakter partycypacyjny i transpa-
rentny oraz pracują w aktywnym partnerstwie z różnymi społecznościami i na ich 
rzecz w celu gromadzenia, ochrony, badania, interpretacji, prezentowania i pogłę-
biania zrozumienia świata, mając na celu wkład do wzmacniania ludzkiej godno-
ści i sprawiedliwości społecznej, globalnej równości i dobrostanu naszej planety 
(ICOM Announces 2019).

ICOM jest największą międzynarodową organizacją muzealną – liczy 
45 tysięcy członków ze 138 krajów, stąd dyskusje prowadzone na jej gruncie 
mają decydujący wpływ na uniwersalne postrzeganie muzeów – wskazują 
na zmieniający się paradygmat instytucji muzealnej, nowe role i funkcje 
muzeów, ich nowe obowiązki czy nowe wartości. Tekst z 2019 r. jest świa-
dectwem nowego myślenia o muzeum, który w pełni wpisuje się w założe-
nia zrównoważonego rozwoju.
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ABSTRAKT. Jesteśmy współcześnie świadkami, ale i aktorami przemian związanych 
z istniejącym co najmniej od XIX wieku postrzeganiem roli kultury i organizacji kul-
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zowania porozumień międzynarodowych i globalnych strategii przenoszonych na róż-
ne poziomy zarządzania publicznego. Ponadto XX wiek przyniósł zmiany wielu po-
staw społecznych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w zasadach funkcjonowania 
państw oraz w organizacjach.

Wprowadzane w zarządzaniu publicznym zasad good governance (współrządzenie), 
w którym nacisk położony został na jawność, przejrzystość, odpowiedzialność, zrów-
noważony rozwój, osiągane jest z wykorzystywaniem mechanizmów partycypacji, in-
terakcji i konsultacji z interesariuszami. Konsekwencją są zmiany w funkcjonowaniu 
organizacji kultury i położenie dużego nacisku na elementy partycypacji, w tym za-
rządzanie relacjami z publicznością (audience development). Niniejszy tekst podejmuje 
problematykę aktualnego podejścia do audience development jako koncepcji towarzy-
szącej współczesnemu zarządzaniu organizacją kultury, a wprost wynikającej z realiza-
cji w państwach Unii Europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju.
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ABSTRACT. We are nowadays witnesses and actors of changes related to the perception 
of the role of culture and cultural organization which was existing at least since the 19th 
century. The contemporary approach to management in the area of culture, including it in 
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the goals of the sustainable development strategy (although indirectly), results from the im-
plementation of international agreements and global strategies transferred to various levels 
of public management. Moreover, the 20th century brought changes in many social attitu-
des, which were reflected in the principles of the functioning of states and in organizations.

Introduced in public management, good governance, where the emphasis is on open-
ness, transparency, accountability, and sustainable development, is achieved with the use of 
mechanisms of participation, interaction, and consultation with stakeholders. The conse-
quence of this are changes in the functioning of the cultural organization and the emphasis 
placed on the elements of participation, including audience development. This text takes 
up the issue of the current approach to audience development as a concept accompanying 
the contemporary management of a cultural organization, and directly resulting from the 
implementation of the sustainable development strategy in the European Union countries.

Key words: sustainable development, good governance, participation, organization manage-
ment, audience development

WSTĘP

Jesteśmy współcześnie świadkami, ale i aktorami przemian związanych 
z istniejącym co najmniej od XIX wieku postrzeganiem roli kultury i or-
ganizacji kultury. Dyskusję na ten temat podejmowano wcześniej, a nie-
wątpliwie przyczyniło się do niej wyznaczenie trzech głównych kierunków 
zrównoważonego rozwoju (ekonomicznego, społecznego i środowiskowe-
go), zaproponowanych w raporcie Komisji Brundtland (WCED 1987). 
W latach dziewięćdziesiątych ekonomista kultury David Throsby (1995) 
badał i opisywał kulturę w perspektywie kulturowo zrównoważonego roz-
woju (culturally sustainable development), ale dopiero koncepcja opisana 
przez Jona Hawkesa (2001) trafiła we właściwy czas, przyśpieszając dys-
kusję o roli kultury w zrównoważonym rozwoju. Kultura została przez 
Hawkesa wprost nazwana czwartym filarem rozwoju zrównoważonego, 
z jednoczesnym podkreśleniem jej roli w łączeniu wszystkich pozostałych. 
Odzwierciedlało to przekonanie o tym, że kultura, wzorce kulturowe, śro-
dowiska kulturowe (i cywilizacyjne), w jakich żyją ludzie, są podstawą ich 
działań, wpływają na podejmowane przez nich decyzje we wszystkich ob-
szarach życia i pracy. Wskazane odejście, pogłębiane w kolejnych latach, 
doprowadziło do przyjęcia na forum UNESCO deklaracji Placing Culture 
at the Heart of Sustainable Development Policies (UNESCO 2013), otwie-
rającej drogę do szerokiego rozumienia kultury i uwzględniania jej roli 
w strategiach zrównoważonego rozwoju (Plebańczyk 2018). 

Strategiom zrównoważonego rozwoju, które wdrażają dziś państwa, 
a za nimi i organizacje, towarzyszy wielość dyskusji i refleksji. Niewątpli-
wie mają one swoje źródło w samym podejściu do koncepcji i jej adapta-
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cji na potrzeby bardziej lokalne. Polska, obok zaangażowania w działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie ONZ, realizuje również 
w tym zakresie wspólną politykę i strategię Unii Europejskiej (Council 
of the European Union 2019; Europa 2020). Współczesne podejście do 
zarządzania w obszarze kultury, wpisanie jej w cele strategii zrównowa-
żonego rozwoju (choć niebezpośrednie), wynika więc m.in. z realizowa-
nia porozumień międzynarodowych i globalnych strategii przenoszonych 
na różne poziomy zarządzania publicznego. Ponadto XX wiek przyniósł 
zmiany wielu postaw społecznych, które znalazły swoje odzwierciedlenie 
w zasadach funkcjonowania państw oraz w podejściu do zarządzania za-
równo w firmach, jak i publicznych i prywatnych organizacjach kultury. 
Towarzyszą temu m.in. poszerzanie znaczenia pojęciowego kultury, budo-
wanie bliższych relacji kultury i dziedzictwa z gospodarką. Konsekwencją 
są zmiany w funkcjonowaniu organizacji kultury i położenie dużego naci-
sku na elementy partycypacji, w tym zarządzanie relacjami z publicznością 
(audience development).

Niniejszy tekst podejmuje problematykę aktualnego podejścia do au
dience development jako koncepcji towarzyszącej współczesnemu zarządzaniu 
organizacją kultury, a wprost wynikającego z realizacji w państwach Unii Eu-
ropejskiej strategii zrównoważonego rozwoju. Został przygotowany na pod-
stawie studiów literatury oraz z wykorzystaniem wyników badań własnych, 
realizowanych w kilku autorskich projektach badawczych na potrzeby pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych oraz przygotowywanej rozprawy naukowej1. 
Przeprowadzone badania służyły przede wszystkim określeniu obszarów i za-
kresu działalności charakterystycznych dla audience development, na bazie 
działalności zawodowej i osobistego doświadczenia respondentów. 

W tym tekście przywołane zostały również wyniki kwerendy dotyczą-
cej dostępności i treści raportów z badań publiczności organizacji kultu-
ry (przeprowadzonej na potrzeby wspomnianych wcześniej zajęć dydak-
tycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz wyniki badania obecności 
i określenia roli kultury w strategiach zrównoważonego rozwoju na pozio-
mie regionalnym i lokalnym (realizowanego na potrzeby rozprawy nauko-
wej). Składa się on z kilku części:

1 Badania zostały zrealizowane w formie kwestionariuszowej wśród uczestników i trene-
rów studiów podyplomowych „Audience development”, realizowanych przez Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w pierwszej edycji 2018 wspólnie z warszawskim 
Collegium Civitas) oraz poprzez wywiady przeprowadzone w ramach przygotowań do zajęć 
dydaktycznych z przedmiotu „Audience development” w roku akademickim 2020/2021 
na kierunku „Zarządzanie kulturą i mediami” na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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1) Od koncepcji do strategii zrównoważonego rozwoju – zarysowanie 
tła, w rozumieniu wprowadzania do unijnej i krajowych strategii 
zrównoważonego rozwoju mechanizmów związanych z koncepcją 
współrządzenia i wykorzystaniem w tym celu instrumentów party-
cypacji;

2) Kultura we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju – wskaza-
nie postrzegania kultury i jej roli we wdrażaniu strategii zrównowa-
żonego rozwoju;

3) Zrównoważony rozwój w zarządzaniu organizacją kultury – kon-
tekst audience development – zawiera wprowadzenie do samej kon-
cepcji oraz analizę najważniejszych obszarów obejmujących zarzą-
dzanie relacjami z publicznością w organizacjach kultury. 

OD KONCEPCJI DO STRATEGII 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Współczesne globalne ramy zrównoważonego rozwoju (siedemnaście ce-
lów), zapisane w Agendzie 2030 (ONZ 2015), są wynikiem wieloletnich 
dyskusji i kolejnych porozumień międzynarodowych. Zostały również 
przełożone na idee i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Zadania 
Wspólnoty zostały określone jako popieranie „harmonijnego, zrównowa-
żonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej […] wysokiego pozio-
mu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, podwyższania po-
ziomu i jakości życia” (Dz.U. z 2004 r.), wpisując w ten sposób koncepcję 
zrównoważonego rozwoju (opartą przede wszystkim na raporcie Komisji 
Brundtland Nasza wspólna przyszłość – WCED 1987) w dalsze działania 
Unii i jej państw członkowskich. Przyjęte założenia znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w kolejnych strategicznych dokumentach Unii. I tak np. w Stra-
tegii Lizbońskiej (2000) zakładano stworzenie do 2010 roku najbardziej 
dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki na świecie, charakteryzującej się 
innowacyjnością, liberalizacją, przedsiębiorczością i spójnością społeczną. 
Została odnowiona w Goeteborgu w 2006 r., a następnie w Strategii Europa 
2020, noszącej podtytuł – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone
go rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). W 2019 r. Komisja 
opublikowała dokument Building a Sustainable Europe by 2030, w którym 
zaproponowano państwom członkowskim trzy scenariusze dotyczące spo-
sobów osiągania celów zrównoważonego rozwoju w UE: jako nadrzędnej 
strategii dla wszystkich działań podejmowanych przez państwa unijne, jako 
kontynuacji dotychczasowego podejścia (włączania celów zrównoważonego 
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rozwoju do wszystkich istotnych polityk UE, bez egzekwowania działań 
od państw członkowskich) oraz poprzez zwiększanie nacisku na działania 
zewnętrzne przy jednoczesnej konsolidacji obecnie wprowadzanych rozwią-
zań (Council of the European Union 2019).

Wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europej-
skiej służą instrumenty i narzędzia wypracowane m.in. w ramach koncepcji 
good governance, czyli „sposobu społecznej koordynacji” (Mayntz 1993), 
współrządzenia (public governance), w rozumieniu wykonywania zadań 
władzy z punktu widzenia sposobów działania, procesów i jakości rządzenia 
(Owsiak 2016). Promuje ona spójność pomiędzy lokalnymi, regionalny-
mi, krajowymi i globalnymi działaniami, podejmowanymi w celu osiągania 
postępu w zrównoważonym rozwoju. Źródeł tego podejścia upatruje się 
w rozwiązaniach zaproponowanych w 1992 r. przez Bank Światowy w kon-
tekście problemów z zakresu polityki pomocowej dla państw rozwijających 
się i otrzymujących wsparcie finansowe na rozwój, ale źle nimi zarządzają-
cych ze względu na niską jakość swoich instytucji i systemów politycznych 
(World Bank 1992; Lynn 2007). Koncepcja good governance, zaadaptowana 
w Unii Europejskiej, skoncentrowała się na takich kwestiach, jak: 

•	 otwartość – która zakłada, że instytucje administracyjne powinny 
być transparentne dla obywateli i opinii publicznej;

•	 partycypacja – czyli udział społeczeństwa w pracach administracyj-
nych na wszystkich poziomach władz publicznych (multilevelpart
nership), także na wszystkich głównych etapach realizacji polityk 
publicznych (tj. w trakcie programowania, implementacji i moni-
toringu);

•	 efektywność – w kontekście poprawy potencjału administracyjnego 
(state capacity) w zakresie skutecznego, sprawnego realizowania ce-
lów polityk publicznych. Osiąganie efektywności jest możliwe przy 
zastosowaniu zasady proporcjonalności (w kontekście dostarczania 
usług i polityk publicznych proporcjonalne do zakładanych celów, 
optymalnych i oszczędnych) i zasady subsydiarności, według której 
działania wyższego poziomu administracji nie zastępują działań re-
alizowanych na niższych poziomach zarządzania, są dla nich jedynie 
pomocnicze;

•	 rozliczalność – oznaczająca precyzyjne określenie zakresu odpowie-
dzialności poszczególnych instytucji, a zwłaszcza zapewnienie po-
działu władzy między ustawodawczą i wykonawczą;

•	 koherencja – jako integracja zarządzania różnymi politykami pu-
blicznymi, zarówno europejskimi, jak i krajowymi, a także między 
różnymi poziomami administracji publicznej w ramach wielopo-
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ziomowego systemu rządzenia (multilevel governance) (Koncepcja 
Good Governance... 2008, 5).

Podejście to wyznacza standardy zarządzania sektorem publicznym (pu
blic sector management), oparte na zasadach odpowiedzialności, informa-
cji i przejrzystości. Do głównych obszarów rozwoju zaliczone tu zostały: 
rozwój społeczno-gospodarczy, zrównoważona konsumpcja i produkcja, 
włączenie społeczne, zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, zmiany 
klimatu i energia, zrównoważony transport, zasoby naturalne i globalne 
partnerstwo. 

Osiągnięcie spójności w obrębie Unii wymaga podejmowania wielu 
działań, z których zwiększanie jakości zarządzania sprawami publicznymi 
staje się ważnym wyzwaniem nie tylko dla władz krajowych, ale także re-
gionalnych czy lokalnych, działających wspólnie, choć każde w zakresie 
swoich zadań i kompetencji. Koncepcji good governance towarzyszy po-
nadto założenie, że żaden z organów nie ma wyłączności na podejmowanie 
decyzji. Zasada ta w praktyce oznacza zarządzanie wielopoziomowe (multi
level governance), oparte na interakcjach między procesami politycznymi 
a podejmowanymi decyzjami, powiązania uwzględniające wielu interesa-
riuszy, w tym administracji publicznej różnych szczebli (multilevel), ale 
także aktorów niepublicznych o różnej skali oddziaływania (Bache 2008). 
Wielopoziomowość zarządzania, oprócz wprowadzenia prywatnego sekto-
ra oraz instytucji pozarządowych (np. partnerstwa publiczno-prywatnego), 
promuje ponadto aktywne obywatelstwo i zwiększanie roli społeczności 
w prawidłowym funkcjonowaniu całego systemu, wykorzystując w tym 
celu m.in. instrumenty partycypacji społecznej. Realizacja zadań wykorzy-
stująca te instrumenty uzależnia efekty od osiąganych kompromisów, wy-
maga ciągłego tworzenia przestrzeni negocjacji, realizacji zasady miękkich 
form współpracy. Przesądza o konieczności ciągłego poszukiwania poro-
zumienia i osiągania konsensusu, gdyż zaangażowanie wielu interesariuszy 
w proces podejmowania decyzji powinno w założeniu przyczynić się do 
poprawy jej jakości i przydatności dla całej społeczności (Kooiman 2008). 

Podnoszenie jakości działań nie jest możliwe bez właściwego rozpozna-
nia i zidentyfikowania potrzeb i oczekiwań uczestników procesów, które są 
zmienne w czasie i zależą od warunków otoczenia. Obywatele, mieszkańcy 
czy inni uczestnicy procesów bowiem: 

[B]iorą udział w podejmowaniu decyzji bezpośrednio ich dotyczących, są bardziej 
skłonni do wprowadzenia zmian, zwiększają swoje zaufanie do urzędników, anga-
żują się w działania wspólnot lokalnych, czują się współodpowiedzialni za otocze-
nie w którym mieszkają (Olejniczak 2015, 114). 
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Partycypacja służy: a) informowaniu, w formie jednostronnego przeka-
zu informacji oraz pozyskiwaniu informacji, opinii i poglądów społecznych 
w określonej sprawie od społeczeństwa; b) konsultowaniu, gdzie w trakcie 
spotkań bezpośrednich, dyskusji publicznych, warsztatów czy wysłuchań 
opinii publicznej występuje rzeczywista interakcja pomiędzy inicjatora-
mi procesu a jego uczestnikami; c) współdecydowaniu, kiedy obywatele 
i reprezentujące ich organizacje społeczne uzyskują możliwość negocjacji 
i współdecydowania w podejmowaniu decyzji (Długosz, Wygański 2005; 
Arnstein 2011). Rosnące w ostatnich latach znaczenie wolontariatu, or-
ganizacji pozarządowych i innych podmiotów jako partnerów współrzą-
dzenia powoduje zacieranie się granic między sektorem publicznym i pry-
watnym oraz przesuwanie granic odpowiedzialności z sektora publicznego 
w kierunku prywatnego i organizacji pozarządowych, przy założeniu, że są 
to samozarządzające się sieci o relacjach partnerskich (Stoker 1998). Par-
tycypacja społeczna wykorzystywana jest jako instrument zarządzania nie 
tylko publicznego, ale także w zarządzaniu m.in. w organizacjach kultury 
(obok partycypacji pracowniczej). 

KULTURA WE WDRAŻANIU STRATEGII 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju nałożyła na państwa 
odpowiedzialność za realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 
na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym i postawiła przed nimi 
wyzwania w zakresie: 

1) Wyznaczenia celów rozwojowych na szczeblu krajowym, które będą 
nawiązywać do celów zrównoważonego rozwoju przyjętych wraz 
z Agendą 2030;

2) Zapewnienia monitorowania postępów na szczeblu krajowym – do-
boru wskaźników, wdrożenia odpowiedniego systemu monitorowa-
nia i raportowania;

3) Budowania partnerstwa administracji, biznesu i innych interesariu-
szy na rzecz nowego modelu rozwoju i realizacji SDG2.

Tym samym państwa, które już wcześniej włączały do swoich strategii 
rozwoju realizację celów milenijnych, otrzymały nowe, bardziej uszczegó-
łowione instrukcje. W wielu z nich mechanizmy i narzędzia wspierające 

2 https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030 (dostęp: 02.04.2021).
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osiąganie celów zrównoważonego rozwoju zostały zapisane w dokumen-
tach strategicznych. Umiejscowienie wśród nich kultury wynika z szero-
kiej dyskusji nad samym znaczeniem pojęcia i jego rozszerzaniem w ciągu 
XX wieku. Z jednej strony doprowadziło to do patrzenia na kulturę nie 
tylko jako na podstawę do podejmowania ludzkiej aktywności, ale również 
z perspektywy jej użyteczności dla osiągania innych celów (Murzyn-Ku-
pisz, Działek 2014; Plebańczyk 2018). Z drugiej – wykorzystanie kultury 
dla realizacji innych celów wynika z przyjęcia bardzo szerokiej definicji 
pojęcia. Odnajdujemy ją we współczesnych słownikach – choć warto tu 
zauważyć, że np. Kroeber i Kluckhohn (1952) opracowali w latach pięć-
dziesiątych aż 257 różnych definicji kultury, zależnych m.in. od przypisy-
wanych kulturze funkcji.

Dyskusja o definiowaniu kultury przybrała na sile, gdy KEA (Kern Eu
ropean Affairs) opracowała na zlecenie Komisji Europejskiej raport doty-
czący gospodarczego znaczenia przemysłów kreatywnych. Skonstruowany 
na potrzeby badania model, pokazuje podział na: a) sektor kultury (tra-
dycyjne dziedziny sztuki i przemysły kultury, których wynik jest czysto 
artystyczny: sztuki wizualne, performatywne, dziedzictwo, film i wideo, 
telewizja, gry wideo, muzyka, książka i prasa) oraz b) przemysły i działania, 
które wykorzystują kulturę jako wartość dodaną w wytwarzaniu produk-
tów pozakulturalnych: architektura, design, reklama i przemysły powiąza-
ne (komputery, telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 itp.) (KEA 2006). 
Było to pierwsze tak duże i kompleksowe opracowanie dotyczące funkcjo-
nowania kultury w Unii Europejskiej. Jednocześnie pokazało jej olbrzymią 
rolę w osiąganiu celów rozwoju gospodarczego. I choć z powyższą pro-
pozycją nie zgadzało się wielu badaczy (np. NESTA 2006), zastosowana 
w nim klasyfikacja utrwaliła zaproponowany tam podział. David Throsby 
zaproponował odmienny w swej istocie model, oparty na kołach koncen-
trycznych. Artyści, twórczość i podstawowe dziedziny sztuki (literatura, 
muzyka, sztuki widowiskowe, sztuki wizualne) stanowią rodzaj rdzenia, 
wokół którego budowana jest działalność kulturalna oraz ta, która jest 
oparta na kulturze. Najbliżej owego rdzenia kręgu znalazły się film, muzea, 
galerie, biblioteki, fotografia, nieco dalej usługi związane z dziedzictwem, 
wydawnictwa, nagrywanie dźwięku, telewizja i radio, wideo i gry kom-
puterowe. Wśród przemysłów powiązanych – na ostatnim okręgu – poja-
wiają się reklama, architektura, design czy moda (Throsby 2008). Throsby 
w swoim podejściu pokazuje wzajemne przenikanie się różnorodnych dzia-
łań w kulturze, podkreśla ich wzajemną zależność.
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Szerokie rozumienie kultury stało się podstawą do zakwestionowania 
modelu trzech filarów zrównoważonego rozwoju, opracowanego przez Ko-
misję Brundtland. Jon Hawkes (2001) dowodził, że kultura jest nie tylko 
czwartym filarem zrównoważonego rozwoju, ale dodatkowo jest czymś 
nadrzędnym i tym, co łączy pozostałe obszary. Rozszerza tradycyjny dys-
kurs o zrównoważonym rozwoju, występując obok uwarunkowań ekolo-
gicznych, społecznych i ekonomicznych, równoważy je, pozwalając na zro-
zumienie wzajemnych zależności, ale również integruje, koordynuje i pro-
wadzi wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju (Dessein i in. 2015). 
Stoi u podstaw ludzkich decyzji i działań i jest podstawą „budowania 
wspólnego dobrobytu” (wellbeing) (ONZ 2015).

W Nowym europejskim programie na rzecz kultury zaproponowanym 
przez Komisję Europejską w 2018 roku kontynuuje się to podejście. Pro-
gramowanie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kultu-
rze zakłada: 

wykorzystanie w pełni potencjału edukacji i kultury jako sił napędowych zatrud-
nienia, wzrostu gospodarczego, sprawiedliwości społecznej i aktywności obywa-
telskiej, a także jako sposobu na doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej 
różnorodności (Komisja Europejska 2018). 

Kultura oraz sektor kreatywny mają mieć „zdolność poprawy życia, 
przekształcania społeczności, tworzenia miejsc pracy oraz pobudzania 
wzrostu gospodarczego, a ponadto dają efekt mnożnikowy w innych sek-
torach” (Komisja Europejska 2018). Jako podstawa dobrobytu społecz-
no-ekonomicznego (wellbeing), kultura przyczynia się do propagowania 
aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego czy dialogu międzykul-
turowego. Została umieszczona w centrum polityki i strategii zrównowa-
żonego rozwoju (UNESCO 2013, a za nim KE 2018) oraz została wpisana 
do ponadnarodowych, a następnie krajowych, regionalnych i lokalnych 
strategii rozwoju.

Przywołany powyżej dokument wyznacza w tym zakresie trzy cele stra-
tegiczne dla państw członkowskich UE:

•	 wykorzystanie wagi kultury i różnorodności kulturowej do celów 
spójności społecznej i dobrostanu poprzez promowanie uczestnic-
twa w kulturze, mobilności artystów oraz ochrony dziedzictwa kul-
turowego;

•	 tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego w sek-
torze kultury i sektorze kreatywnym poprzez propagowanie sztuki 
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i kultury w edukacji, promowanie odpowiednich umiejętności oraz 
zachęcanie do innowacji w dziedzinie kultury;

•	 wzmocnienie międzynarodowych stosunków kulturalnych poprzez 
jak najlepsze wykorzystanie potencjału kultury, by promować zrów-
noważony rozwój i pokój (Komisja Europejska 2018).

W ostatnich latach świadomość znaczenia kultury dla rozwoju wzrosła 
gwałtownie, zapisy na temat jej roli pojawiają się w regionalnych i lokal-
nych strategiach rozwoju, gdzie najczęściej przypisywane są jej różnorodne 
funkcje, w tym dotyczące m.in.:

•	 realizacji założeń demokracji uczestniczącej, w tym m.in. ożywiania 
udziału społeczeństwa w życiu obywatelskim;

•	 rozwoju kapitału społecznego – ożywiania lokalnych aktywności, bu-
dowaniu tożsamości miejsc, przemian dla rewitalizacji społeczności;

•	 wspierania komunikacji ponad barierami językowymi, wzmacnia-
nia pozycji ludzi i zwiększania spójności społecznej, w tym wśród 
uchodźców, innych migrantów i społeczności przyjmujących;

•	 rozwijania rynku pracy dla kadr kultury czy artystów;
•	 rozwijania rynku usług związanych z czasem wolnym, rozrywką, 

turystyką;
•	 tworzenia potencjału dla rozwoju metropolitarnego i regionalnego 

(nowoczesne miasto, zrównoważony rozwój, wysoka jakość życia);
•	 głównego obszaru wzrostu innowacyjności i kreatywności;
•	 rozwoju gospodarczego, np. neoindustrializacja, rozwój gospodarki 

wiedzy (z badań własnych).
Zmiana podejścia do kultury i jej roli wywołuje wiele dyskusji, z jednej 

strony bowiem pojawiają się nowe możliwości realizowania i finansowania 
działań w kulturze (z wykorzystaniem środków przeznaczonych na wspie-
ranie zrównoważonego rozwoju), z drugiej – poczucie kultury „wykorzy-
stanej” (Plebańczyk 2018).

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU 
ORGANIZACJĄ KULTURY – KONTEKST AUDIENCE 

DEVELOPMENT

Znacząca część organizacji kultury w Polsce jest objęta wsparciem publicz-
nym, przez co ich działalność powinna być ściśle powiązana ze strategicz-
nymi kierunkami rozwoju wskazywanymi w krajowych i regionalnych 



97Zrównoważony rozwój w organizacji kultury – kontekst audience…

dokumentach strategicznych. W zapisach statutowych samych organizacji 
kontekst ten jest jednak słabo akcentowany: 

Choć podejmowane przez nie (organizacje – przyp. autorki) działania często wpi-
sują się w cele rozwojowe wspólnot lokalnych, proces ten ma raczej charakter 
przypadkowy, niż wynika z przemyślanej, zaplanowanej i ukierunkowanej polityki 
kierownictwa instytucji (Kowalik i in. 2013, 27). 

Organizacje w założeniu mają „wzmacniać zasoby kapitału ludzkie-
go swoich użytkowników dzięki zasobom wiedzy w nich zgromadzo-
nych” (Murzyn-Kupisz, Działek 2014, 7), w tym również pracowników. 
W ich działalności coraz częściej akcentuje się znaczenie kapitału społeczne-
go, działania na rzecz zmiany społecznej, innowacji, integracji czy partycy-
pacji społecznej w rozumieniu m.in. wpływania na jakość życia w zakresie 
zaspokajania potrzeb duchowych, estetycznych, rekreacyjnych szerszego 
grona odbiorców. Organizacje kultury coraz częściej wykorzystują i ada-
ptują w tym celu instrumenty partycypacji społecznej. Jednym z nich jest 
zarządzanie rozwojem publiczności, oparte na wcześniejszych doświadcze-
niach krajów anglosaskich i propagowane od niedawna w krajach Unii Eu-
ropejskiej w formie rekomendacji dla prowadzenia działalności kulturalnej.

ROZWÓJ KONCEPCJI 
AUDIENCE DEVELOPMENT 

Audience development w języku polskim niezbyt fortunnie tłumaczone jest 
jako zarządzanie rozwojem publiczności, relacjami z publicznością. Obec-
ne już w latach sześćdziesiątych w krajach anglosaskich, było wówczas trak-
towane jako narzędzie marketingu i wraz z nim rozwijało się i ewoluowało. 
Przykładowo, w latach sześćdziesiątych w Guthrie Theatre w Minneapolis 
z jednej strony podejmowano działania mające na celu podtrzymywanie 
zainteresowania teatrem przez lokalnych przedsiębiorców i filantropów, 
poprzez realizację działań specjalnie do nich adresowanych, z drugiej zaś 
wdrażano strategię SELL (Strategy to Encourage Lifelong Learning), skie-
rowaną do odbiorców. Pojawiały się tu działania powszechnie dziś realizo-
wane przez większość organizacji kultury, jak np. przygotowywanie dla pu-
bliczności materiałów prezentujących tło danego wydarzenia, organizowa-
nie spotkań z odbiorcami przed i po przedstawieniu czy koncercie, wspie-
ranie ruchu amatorskiego pod opieką instytucji (Morison, Fliehr  1967; 
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Morison, Dalgleish 1993). W latach dziewięćdziesiątych w Wielkiej Bry-
tanii rozwój publiczności był celem działań nowo utworzonej New Au-
diences Fund. Realizowano to poprzez specjalny program dofinansowu-
jący projekty wychodzące w stronę zwiększania uczestnictwa w kulturze 
oraz edukacji kulturalnej. W pierwszej edycji w latach 1998–2003 wśród 
konkretnych celów zapisano:

•	 stawić czoła barierom, które powstrzymują ludzi od angażowania 
się w sztukę;

•	 zwiększyć zasięg i liczbę osób uczestniczących;
•	 stworzyć możliwości angażowania się ludzi w sztukę w różnych 

przestrzeniach i miejscach;
•	 umożliwić uczenie się i dzielenie się doświadczeniami między orga-

nizacjami w kontekście rozwoju publiczności (Johnson i in. 2004).
W ramach programu realizowano projekty skupiające się wokół uła-

twiania dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, ale 
również wokół włączania grup mniejszościowych, marginalizowanych, 
edukacji, budowania relacji z odbiorcami.

Charakterystyczne dla projektów realizowanych w ramach programu 
stały się działania wychodzące z ofertą kulturalną w przestrzeń publiczną 
(np. w centrach handlowych, na placach miast, dworcach), w nietypowe 
środowiska (zakłady karne, świetlice środowiskowe), w nowe obszary, gdzie 
niewiele się działo, wymagające tworzenia bazy odbiorców (w tym m.in. 
wykluczonych społecznie). Równolegle w Wielkiej Brytanii realizowano 
wiele projektów pod hasłem odnowy sąsiedztwa i mających na celu aktywi-
zowanie lokalnych społeczności, z wykorzystaniem materialnego i niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego. Jednym z używanych tu instrumen-
tów jest budżet partycypacyjny, przeniesiony w podstawowym założeniu 
z modelu wdrażanego w Porto Alegre, a dziś powszechnie wykorzystywa-
nego w całej Europie w ramach good governance (Plebańczyk 2017).

Głębsze skupienie na tworzeniu długoterminowych strategii rozwoju 
publiczności i powiązaniu ich z celami organizacji jest również ściśle powią-
zane z nowymi koncepcjami marketingu, opartymi na badaniach potrzeb 
konsumentów/odbiorców i tworzeniu produktów/usług, które na to ziden-
tyfikowane zapotrzebowanie odpowiadają. Wpisuje się również w znacznie 
wykraczające poza klasyczny marketing podejście, rozumiane jako budo-
wanie relacji z konsumentem/odbiorcą. Audience development opisywane 
jest jako „planowany proces, który dotyczy budowania relacji pomiędzy 
jednostką i sztuką. Wymaga to czasu i nie dzieje się samoistnie” (Maitland 
2000, cyt. za Bollo i in. 2017, 54). 
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Wyrazem zainteresowania zaprezentowanego podejścia jest zaplanowa-
nie w unijnym programie Kreatywna Europa 2014–2020 bezpośrednie-
go dofinansowania działań na rzecz audience development, uwzględnienia 
działań audience development jako kryterium w ocenie projektów kultu-
ralnych finansowanych z funduszów wspólnotowych. W rekomendacjach 
raportu na temat wdrażania w państwach unijnych audience development, 
przygotowanego na zlecenie Komisji, zapisano, że cele to:

•	 podnoszenie świadomości na temat rozwoju odbiorców jako kon-
cepcji i strategii, wśród różnych podmiotów kulturalnych;

•	 wzmocnienie powiązań z sektorem edukacyjnym, promowanie in-
tegracji międzysektorem kultury i systemem edukacyjnym;

•	 umożliwienie rozwoju i realizacji strategii zaangażowania odbior-
ców w zakresie kultury; w instytucjach i wśród specjalistów w dzie-
dzinie sztuki;

•	 promowanie innowacyjnych modeli aktywnego uczestnictwa 
w sztuce;

•	 tworzenie warunków dla długotrwałych procesów, w tym inwestycji 
w pracowników, którzy będą zajmowali się innowacyjnym podej-
ściem do rozwoju publiczności; 

•	 wspieranie ze środków publicznych dostosowania instytucji kultury 
do nowych wyzwań (Bollo i in. 2017).

Współcześnie rozumiane audience development oparte jest na współpra-
cy specjalistów z dziedziny edukacji, marketingu i programowania oferty 
kulturalnej (Rogers 1998), koncepcji społecznej odpowiedzialności bizne-
su (CSR), marketingu relacji. Ma z jednej strony wymiar ilościowy – celem 
jest zwiększanie liczebności publiczności, utrzymanie jej zainteresowania, 
poszerzanie grona odbiorców, z drugiej zaś jakościowy – nastawiony na bu-
dowanie relacji między publicznością i organizacją, jej tworzenie i wzmac-
nianie. Główną zasadą w audience development jest stawianie w centrum 
odbiorcy, publiczności – spełniania jej potrzeb, wychodzenia im naprze-
ciw, prowadzenia dialogu – przy jednoczesnym osiąganiu strategicznych 
celów organizacji. Plan audience development wymaga zatem takiego same-
go podejścia jak przy budowaniu i realizowaniu strategii rozwoju dla orga-
nizacji kultury. Podejście to jest stosunkowo nowe w organizacjach kultury 
(nie tylko w Polsce zresztą), zwłaszcza że wymaga holistycznego spojrzenia 
na zarządzanie w organizacji kultury i wewnętrznego współdziałania, co 
zwykle nie jest ich najmocniejszą stroną. Publicznością zajmują się w or-
ganizacjach kultury przedstawiciele różnych działów – najczęściej związa-
nych z marketingiem, komunikacją oraz edukacją, np. w Centrum Sztuki 
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Współczesnej Zamek Ujazdowski jest nim Dział Komunikacji i Rozwoju 
Publiczności, w krakowskim KBF-ie Dział Badań i Rozwoju Publiczności, 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – specjalista ds. komunikacji 
programów edukacyjnych i rozwojowych. Coraz częściej zatrudnia się do-
datkowe osoby, których celem jest dbanie o rozwój widowni. Stanowiska 
takie pojawiły się np. w Muzeum Współczesnym Wrocław, TR Warszawa, 
Nowym Teatrze w Warszawie.

OBSZARY DZIAŁAŃ AUDIENCE DEVELOPMENT

Audience development obejmuje wiele obszarów w działalności organizacji 
kultury, nieprzypisanych jednak wprost do jej struktury. Przede wszystkim 
skupia się na kwestiach poznawania publiczności, jej partycypacji w two-
rzeniu oferty programowej i edukacyjnej, szeroko rozumianej dostępności, 
marketingu i obsłudze klienta. Prezentuje to wykres 1, będący ilustracją 
badań własnych.

Wykres 1. Obszary działań audience development w organizacji kultury

Źródło: opracowanie własne.
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Współczesne organizacje kultury coraz mocniej podkreślają znaczenie 
dialogu z odbiorcami działań, budowania z nimi relacji. Sytuacja, w której 
odbiorca jest bierny, należy już do przeszłości. Znajduje to odzwierciedlenie 
np. w zaproponowanej w 2019 r. przez ICOM nowej definicji muzeum: 

Muzea nie działają dla zysku. Mają charakter partycypacyjny i transparentny, pra-
cują na rzecz czynnego partnerstwa z różnymi społecznościami w celu kolekcjo-
nowania, przechowania, badania, interpretowania, wystawiania i zachęcania do 
zrozumienia świata, mając na celu wkład w (budowanie) ludzkiej godności i spra-
wiedliwości społecznej, powszechnej równości i dobrostanu planety (Folga-Janu-
szewska 2020, 31).

Organizacje kultury działają dzięki istnieniu publiczności i dla niej, 
choć okazuje się, że nie zawsze jest to aż tak oczywiste. Jedna z moich 
rozmówczyń (A) w trakcie wywiadu podkreślała, że współpracę z organiza-
cją kultury zaczyna od rozmowy na temat tego, jakie problemy, tematy są 
istotne dla społeczności, wśród której one działa, a także o obszarach waż-
nych dla dzielnicy, miasta, kraju, jak również dla pojedynczego człowieka. 
Zazwyczaj okazuje się, że badana organizacja kultury ma stosunkowo nie-
wielkie rozeznanie w tych kwestiach…

Prowadzenie badań publiczności nie jest w organizacjach kultury po-
wszechną i standardową praktyką. Gdy są realizowane, najczęściej związane 
są z chęcią osiągania celów marketingowych i dotyczą m.in. zbadania źró-
deł, z jakich widzowie czerpią wiedzę i informację o usłudze; motywacji 
uczestniczenia; rozpoznania kanałów komunikacji; diagnozy rozpoznawal-
ności marki oraz wizerunku instytucji; poznania czynników warunkujących 
udział w wydarzeniu: klasa, wiek, wykształcenie itd. (z badań własnych).

Potwierdzają to m.in. wyniki badania IBOK (2020): respondenci, 
określając cele prowadzenia badań we własnych instytucjach, najczęściej 
zaznaczali odpowiedzi: „badanie popytu na ofertę”, „badanie dostępności 
(godziny otwarcia, lokalizacja, informacja o ofercie)”, a w wariancie „inne” 
podawano chęć zbadania motywacji dotyczących korzystania z oferty da-
nej instytucji, poziomu cen oraz jakości obsługi i dostępności, i dopiero 
na końcu np. potrzeb związanych z planowaną ofertą instytucji.

Z przeprowadzonych badań własnych wynika również, że wśród dekla-
rowanych celów podejmowania badań publiczności coraz częściej widać 
też chęć lepszego poznania odbiorców, ich opinii – wśród wskazywanych 
celów najczęściej pojawiają się takie, jak:

•	 rozpoznanie publiczności i ich przepływu między instytucjami;
•	 poznanie obaw i oczekiwań odbiorców;
•	 poznanie preferencji i zwyczajów uczestników/odbiorców;
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•	 poznanie opinii widzów/uczestników na temat wydarzenia;
•	 sprawdzenie, jak zmienia się wydarzenie na przestrzeni lat w oczach 

odbiorcy;
•	 poznanie danej grupy społecznej oraz jej postrzegania od wewnątrz 

instytucji;
•	 poznanie znaczenia instytucji dla odwiedzających;
•	 budowanie strategii rozwoju organizacji kultury.

W trakcie wdrażania strategii zarządzania relacjami z publicznością ba-
dania są jednym z narzędzi, bazą, punktem wyjścia. Przyjmują różnorodne, 
nieograniczone formy, a celem jest przeniesienie ich wyników na wszyst-
kie obszary funkcjonowania instytucji (np. budowanie oferty programo-
wej, edukacyjnej, komunikacji, marketingu, wykorzystania technologii). 
Oprócz bezpośrednich badań publiczności, jednymi z najpopularniejszych 
są badania związane z ewaluacją działań podejmowanych przez organiza-
cję, analizą odczuć i emocji publiczności. Należą do nich np. ścieżki tajem-
niczego klienta (mystery shopping, hidden customer), który próbuje w różny 
sposób sprawdzić jakość funkcjonowania organizacji w kontakcie z klien-
tem. Pozwala to w bardzo szybki i prosty sposób poprawić jakość usług 
w zakresie, którego pracownicy organizacji w ogóle nie dostrzegają, jak np. 
zbyt krótka przerwa na skorzystanie z toalety, albo jej zbyt duża odległość, 
lub jej brak (powszechny problem w miejscach archeologicznych). Inną 
popularną metodą jest tzw. customer journey, czyli odtworzenie procesu, 
którego doświadcza użytkownik produktu/ usługi/ procesu wraz z analizą 
poszczególnych aktywności, budowaniem mapy punktów styku, „podróżą 
przez kulturę” (w wywiadach moi rozmówcy w podobny sposób opowia-
dali o wszystkich zaprezentowanych rodzajach badań). 

Spojrzenie na instytucję kultury z perspektywy odbiorcy usług zmienia 
jej obraz w oczach samych pracowników, pozwala na skonkretyzowanie 
obszarów audience development, ustalenie priorytetów i kierunków dal-
szych działań. Metodycznie zebrane i opracowane dane pozwalają na osła-
bienie złudzeń poznawczych, które często skłaniają do wyciągania wnio-
sków na temat ogółu publiczności na podstawie subiektywnych obserwacji 
najbliższego otoczenia: 

Na pytanie po co realizować badania najprościej można odpowiedzieć: – Żeby nie 
tkwić czasem w błędnych przekonaniach o swojej działalności, czy odbiorcach. 
Wyniki badań pozwalają na zweryfikowanie własnego obrazu z tym jak jest i jak nas 
(instytucję, organizację) widzą inni. Powstałe raporty mogą być lustrem, w którym 
można się przejrzeć i zobaczyć prawdziwy – choć nie zawsze pożądany – obraz 
siebie (Bargielski i in. 2015, 2).
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W odpowiedzi na postawione w wywiadach pytania o obsługę widza 
i działania marketingowe podejmowane w organizacjach kultury, pojawiły 
się przede wszystkim takie, które mówią o funkcjach, jakie te działania 
spełniają: 

„Ciągła ewaluacja i badanie publiczności, pozwala mi na rozwój i ulep-
szenie obsługi widzów”. (B)

„Czasem jakieś bardzo drobny element, który nie zadziałał, który był pro-
blemem dla tej osoby odwiedzającej, dawało się bardzo szybko zmienić”. (F) 

Wśród moich rozmówców widoczne jest wyraźne wyczulenie na prze-
kazywanie komunikatów prowadzących do sprzedaży:

•	 zmiany komunikacji w zależności od odbiorców, do których chcą 
dotrzeć, ale także dywersyfikacja kanałów i języka komunikacji: „Fa-
cebook jest tak prowadzony, żeby ludzi zapraszać do kontaktu, do 
wymieniania się informacjami” (G);

•	 dostępności informacji o instytucji, np. sposobach uczestnictwa, za-
kupie biletów, dojeździe;

•	 sposobów przekazywania informacji, ich jakość, dostępność, przej-
rzystość oraz autentyczność, w tym komunikacja wieloma kanała-
mi np. w mediach społecznościowych, na billboardach, plakatach 
w autobusach, ale i ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych, klatkach 
schodowych czy w lokalnym sklepie oraz pukanie do drzwi;

•	 kontaktu z odbiorcami, pozyskiwaniem nowych w trudnych cza-
sach działalności w sieci.

Innym z poruszanych w wywiadach wątkiem była dostępność, rozu-
miana m.in. w kontekście dostosowywania organizacji kultury do współ-
czesnych wymogów zawartych w ustawie o dostępności (2019). Poruszane 
były tu takie kwestie, jak:

a) dostępność fizyczna:
•	 wprowadzenie udogodnień i dedykowanych zajęć dla osób z różnym 

stopniem niepełnosprawności, odpowiednie oznakowanie tych uła-
twień w instytucji; 

•	 zaprojektowanie funkcji usługowych (kasy, szatnie, pokój matki 
z dzieckiem); 

•	 wydłużenie/dopasowanie godzin otwarcia instytucji do grona od-
biorców; 

•	 audiodeskrypcja zarówno przy treściach w mediach społecznościo-
wych, jak i przy treściach prezentowanych w trakcie wydarzenia, 
wystawy, ekspozycji;
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b) dostępność cyfrowa: 
•	 wprowadzenie możliwości internetowego zakupu biletu; 
•	 digitalizacja i udostępnianie na otwartych licencjach zasobów i ko-

lekcji;
•	 wprowadzenie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami na stro-

nie internetowej.
Dostępność jest również rozumiana w kategoriach inkluzywności, co 

najlepiej wyraża zdanie wypowiedziane przez jedną z rozmówczyń: „Jeste-
ście zapraszani i drzwi do naszego pokoju są zawsze otwarte”. (C) Jest ono 
w pewnym sensie ogólne, ale też to deklaracja tego, że organizacja jest 
otwarta na dialog na każdy temat; jest zachętą, by rozmawiać o różnych 
aspektach wykluczenia i inkluzywności. Elementy tej ostatniej były wyra-
żane jako m.in.: 

•	 uwzględnienie w działaniach i komunikacji różnych punktów pa-
trzenia na świat przez współczesnego człowieka; 

•	 włączenie kwestii związanych z różnorodnością kulturową, w pracy, 
w diecie; płci, pochodzenia, wyznawanej religii, światopoglądu, stylu 
życia, wieku, orientacji, stopnia niepełnosprawności, statusu rodziny;

•	 uwzględnienie ograniczeń osób, które np. nie korzystają na co dzień 
z technologii cyfrowych.

W trakcie rozmów pojawiały się również wątki, które dotyczyły działań 
edukacyjnych, przygotowujących publiczność do odbioru oferty, oprowa-
dzanie z przewodnikiem/kuratorem dla osób z mniejszym kapitałem kul-
turowym.

Pojawiały się tu takie opinie:
„Mamy do zrealizowania istotną misję demokratycznego dostępu dla kul-

tury, dla każdego, nawet tego, który dzisiaj nie jest nią zainteresowany”. (A)
„Nie pójdą do przodu, jeżeli nie będą prowadzić dialogu, jeżeli nie będą 

na ten dialog otwarte i nie będą przyjmować również krytycznych słów, 
krytycznych opinii wobec siebie”. (D) 

„Dla mnie najważniejsze jest właśnie aktywnie, razem, wspólnie w roz-
mowie, zarówno właśnie w tym co jest dobre, ale też słuchanie tego, co jest 
złe”. (E)

Jednym z najistotniejszych, ale również i najtrudniejszych obszarów 
audience development jest współpraca z publicznością w zakresie tworzenia 
oferty programowej. Z zasady bowiem wymaga ona włączenia mechani-
zmów partycypacji. Wśród działań partycypacyjnych rozmówcy wskazy-
wali m.in.: 
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a) działania otwierające organizację kultury na otoczenie, jak np.:
•	 otwartość na inicjatywy zewnętrzne (np. studentów, lokalnych hob-

bystów, aktywistów itp.);
•	 zaangażowanie lokalnych liderów, osób z bliskiego otoczenia insty-

tucji, którzy chcą się zaangażować i podjąć z nią współpracę;
•	 współpracę z innymi instytucjami, tworzenie wspólnych festiwali, 

wydarzeń, koncertów itp., ale również współpracę poprzez konfe-
rencje, warsztaty, ustalanie godzin wernisaży, dzielenie się zasobami, 
wspólne zabieganie o dofinansowanie; 

•	 prowadzenie lokalu gastronomicznego przy instytucji, żeby zaofero-
wać dodatkowe miejsce do spędzania czasu;

b) planowanie działań organizacji kultury wspólnie z publicznością, w tym 
także podpowiadanych przez pracowników, np.:
•	 tworzenie przestrzeni dla dialogu, przykładowo organizowanie spo-

tkań/wydarzeń poruszających aktualne problemy, polityczne bądź 
społeczne;

•	 tworzenie relacji poprzez uczestnictwo w wydarzeniach online i of-
fline;

•	 podejmowanie tematów zajmujących publiczność, w jakiś sposób 
dla nich ważnych;

•	 tworzenie programów wolontariackich, organizowanie wystaw czy 
innych wydarzeń, w których proces tworzenia są zaangażowani od-
biorcy;

•	 organizowanie badań i warsztatów dla odbiorców, które pomagają 
w wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań, mających na celu roz-
wój instytucji;

•	 edukacja nie tylko jako edukacja kulturowa, ale też obywatelska, 
przygotowywanie oferty dla szkół, różnych grup wiekowych;

•	 angażowanie młodzieży w działalność instytucji;
•	 wewnętrzne szkolenia dla pracowników, wspieranie młodych gene-

racji.

Przy tym wszystkim należy jednak być świadomym, że „sztuka jest waż-
na, ale powinniśmy również pamiętać, że jest ona dla kogoś” (A), ale rów-
nież, że konieczne jest odróżnienie potrzeb publiczności od jej oczekiwań 
(F). W rozmowach podkreślano przy tym np. oczekiwania dotyczące jak 
największej interaktywności wystaw, które uatrakcyjniają ofertę, ale rów-
nocześnie wiążą się z ryzykiem bezmyślnej „klikalności”, czy trudności to-
warzyszące wprowadzaniu takiej interaktywności np. na dużych obszarach 
stanowisk archeologicznych.
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ZAKOŃCZENIE

Dla organizacji kultury, których struktury, sposób zarządzania zostały 
utrwalone w XX wieku (a podwaliny powstały przecież jeszcze wcześniej), 
działanie w celu osiągania celów zrównoważonego rozwoju i przeoriento-
wanie w tym kierunku własnych celów, sposobów pracy czy wreszcie włą-
czenia w swoje działania publiczności, stanowi wyzwanie. Giep Hagoort 
(1998, 13) już w latach dziewięćdziesiątych pisał: 

Do tej pory najważniejszym zadaniem dla zarządzającego kulturą było stworzenie 
warunków podstawowych dla procesu twórczego. Obecnie zadanie to zmienia się 
i wymaga prowadzenia uważnej obserwacji samego procesu zarządzania kulturą, 
a także rozwinięcia dalszej wizji kulturalno-politycznej, określającej na nowo miej-
sce instytucji kultury w nieustająco zmieniającym się (świecie) społeczeństwie.

Miejsce i role kultury w społeczeństwach nieustająco się zmieniają. Za-
prezentowane w niniejszym tekście tło pokazuje kierunki tych zmian, po-
wiązanie ich z koncepcją, a następnie wdrażaną przez państwa (np. w Unii 
Europejskiej) strategią zrównoważonego rozwoju. Strategia ta jest z jednej 
strony wypracowywana przez uczestniczące w procesie strony, z drugiej 
jednak to wynik zaadaptowania rozwiązań, które już pojawiły się w po-
szczególnych państwach czy w kontekście konkretnych obszarów. Jednym 
z przykładów może być tutaj partycypacja, która jest instrumentem zarzą-
dzania publicznego w ramach koncepcji współrządzenia i jako taka zosta-
ła wdrożona w krajach UE. Partycypacja jednak jest też wynikiem zmian 
społecznych, które następowały w drugiej połowie XX wieku, tworzeniem 
się aktywnych społeczeństw, wypowiadających się coraz bardziej otwarcie 
na różne tematy oraz w kontekście własnych potrzeb i oczekiwań. 

Publiczność w kulturze w drugiej dekadzie XXI wieku jest więc aktyw-
na i zaangażowana. Stanowi to ogromne wyzwanie dla organizacji kultu-
ry, przyzwyczajonej do przygotowywania oferty zgodnie z dominującym 
w XX wieku myśleniem o upowszechnianiu kultury i edukacji, gdzie nie 
brano udziału w przygotowywaniu oferty, można było jedynie „zagłoso-
wać nogami”, poprzez fizyczne nieuczestniczenie. Audience development 
w zaprezentowanym podejściu to strategiczny, dynamiczny i interaktywny 
proces, mający na celu zaangażowanie jednostek i społeczności w doświad-
czanie, aktywne uczestnictwo, we współtworzenie. Może być rozumiany 
na różne sposoby, w zależności od tego, jakie stawia sobie cele i do jakich 
grup docelowych jest kierowany. Jego cele mogą więc być następujące: 
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•	 zwiększanie publiczności w rozumieniu ilościowym (przyciąganie 
publiczności o tym samym profilu społeczno-demograficznym, co 
obecni odbiorcy); 

•	 pogłębianie relacji z publicznością (wzmacnianie doświadczenia 
uczestnictwa w kulturze obecnych odbiorców wydarzeń kultural-
nych i/lub zachęcanie ich do odkrywania pokrewnych, a nawet 
wykraczających poza dotychczasowe, bardziej wymagających form 
sztuki, mające na celu rozwój lojalności oraz zachęcanie do ponow-
nego uczestnictwa); 

•	 dywersyfikowanie publiczności (przyciąganie osób o innym profi-
lu społeczno-demograficznym od obecnej publiczności, włączanie 
osób bez wcześniejszych kontaktów ze sztuką) (European Commis-
sion 2015).

Omówione powyżej obszary działalności audience development wyma-
gają holistycznego podejścia do zarządzania organizacją kultury. To swo-
istego rodzaju podejście do strategicznego zarządzania, gdzie budowanie 
i zarządzanie relacjami z publicznością stają się głównymi celami działal-
ności i jednocześnie siłą napędzającą. Tym samym musi być świadomie 
podejmowane przez całą organizację i stale doskonalone, oparte na wiedzy 
na temat publiczności (tej własnej, potencjalnej, ale i w kontekście szero-
kiego rozumienia uczestników procesów społecznych). Przy tym wszystkim 
wymaga zachowania swoistej równowagi, balansowania pomiędzy różny-
mi celami i interesami (jak w wypadku wspomnianych wcześniej potrzeb 
i oczekiwań publiczności), uwzględnienia strategicznych celów rozwoju 
na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. 
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Interpretacja dziedzictwa archeologicznego 
w zrównoważonym rozwoju obszaru

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE INTERPRETATION 
IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AREA

ABSTRAKT. Interpretacja dziedzictwa jest aktywnością edukacyjną polegającą na prze-
kazywaniu informacji na temat dziedzictwa naturalnego i kulturalnego osobom zwie-
dzającym miejsca i obiekty dziedzictwa. Celem artykułu jest zidentyfikowanie różnych 
sposobów wykorzystania interpretacji dziedzictwa kulturowego (w tym archeologiczne-
go) jako narzędzia zarządzania obszarami o zrównoważonym rozwoju. Badanie polegało 
na systematycznym przeglądzie literatury (mapowaniu wiedzy) z dziedziny interpretacji 
dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju. Korzystając z najważniejszych baz danych pu-
blikacji naukowych na świecie (Scopus, Web of Science, Ebsco, Proquest), wyszuka-
no publikacje dotyczące interpretacji dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju. Ziden-
tyfikowano 109 artykułów i monografii naukowych. Następnie wykonano ilościową 
i jakościową analizę danych (text minig, wyodrębnianie tematów, analiza treści). W jej 
rezultacie wykryto pięć obszarów tematycznych: szanse i zagrożenia dla obszaru związa-
ne z wdrażaniem programów interpretacji dziedzictwa, planowanie rozwoju turystyki 
zrównoważonej na obszarach dziedzictwa, rolę przewodnika-interpretera w zrównowa-
żonym rozwoju regionu, rolę kreatywności w interpretacji dziedzictwa archeologicznego 
i strategie zarządzania ruchem zwiedzających na obszarach dziedzictwa archeologiczne-
go. Obszary te omówiono, przytaczając przykłady z literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: mapowanie wiedzy, text mining, wyodrębnianie tematów, przegląd lite-
ratury
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ABSTRACT. Heritage interpretation is an educational activity that aims to reveal the 
meanings of natural and cultural heritage. The article aims to identify various ways of 
using the interpretation of cultural heritage (including archaeological heritage) as a tool for 
managing sustainable development of heritage areas. The study consisted of a systematic li-
terature review (knowledge mapping) in the field of heritage interpretation and sustainable 
development. Using the most important databases of scientific publications in the world 
(Scopus, Web of Science, Ebsco, Proquest), publications on the heritage interpretation 
and sustainable development were searched. 109 articles and scientific monographs were 
identified. Then, quantitative and qualitative data analysis was performed (text mining, 
topic extraction, content analysis). As a result, five thematic areas were identified: oppor-
tunities and threats for the area related to the implementation of heritage interpretation 
programs, planning the development of sustainable tourism in heritage areas, the role of 
the guide-interpreter in the sustainable development of the area, the role of creativity in 
the interpretation of archaeological heritage, and strategies for managing the visitor traffic 
in the areas of archaeological heritage. Above mentioned areas were discussed by citing 
examples from the literature.

Key words: knowledge mapping, text mining, topic extraction, literature review

WPROWADZENIE

Interpretacja dziedzictwa jest: 

aktywnością edukacyjną, której celem jest ujawnianie znaczeń i wzajemnych rela-
cji z wykorzystaniem oryginalnych obiektów, poprzez dostarczanie bezpośrednich 
doświadczeń, wykorzystanie różnorodnych mediów, a nie proste komunikowanie 
faktycznych informacji (Tilden 1957, 8). 

W procesie tym wykorzystuje się różnorodne środki wyrazu, media 
osobiste i nieosobiste, w celu wywołania zainteresowania, dostarczenia 
doświadczeń i emocji, zwiększenia zrozumienia, zmiany postaw i zaanga-
żowania zwiedzających w ochronę dziedzictwa (Nowacki 2012). Do naj-
częściej wykorzystywanych mediów osobistych należą: usługi informacyjne 
(np. w centrach dziedzictwa), oprowadzanie wycieczek przez przewodni-
ka, gawędy (storytelling, np. w salach audytoryjnych, przy ognisku), żywa 
interpretacja (np. rekonstrukcje historyczne) lub pokazy slajdów. Media 
nieosobiste to: materiały drukowane (np. mapy, foldery, przewodniki), 
kioski, panele multimedialne, audio-przewodniki, ścieżki i szlaki eduka-
cyjne, wystawy i panele interpretacyjne (w budynkach i w plenerze) oraz 
centra interpretacji dziedzictwa w których stosuje się różnorodne techniki 
interpretacji (Nowacki, Smoleńska 2016).
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Głównym celem interpretacji jest umożliwienie zwiedzającym zrozu-
mienia miejsca, uwrażliwienie ich na otoczenie oraz uświadomienie zna-
czenia krajobrazu, przyrody i zabytków zwiedzanego obszaru. Interpretacja 
dziedzictwa wzbogaca doświadczenia zwiedzających, stymulując i wyzwa-
lając ich aktywność w czasie wolnym. Równie ważne są cele praktyczne, 
czyli zwiększenie świadomości zwiedzających i zaszczepienie modelu za-
chowań przyjaznych środowisku naturalnemu i kulturowemu. Interpreta-
cja powinna informować zwiedzających o celach prac realizowanych przez 
sektor publiczny oraz prywatny na obszarach dziedzictwa (takich jak np. 
pobieranie opłat za wstęp), a także wyjaśniać sposoby i efekty ich działal-
ności. Do innych celów interpretacji dziedzictwa można zaliczyć: popula-
ryzację nowych idei (np. nowych trendów konserwatorskich), pomoc tu-
rystom w poznaniu historii odwiedzanych miejsc, wyjaśnianie problemów 
technicznych i zjawisk fizycznych, umożliwianie dostrzeżenia rzadkich ga-
tunków zwierząt lub roślin (Nowacki 2012). Właśnie dlatego interpretacja 
dziedzictwa nazywana jest przez wielu najistotniejszym czynnikiem w za-
rządzaniu ruchem osób zwiedzających obszary dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego (Moscardo, Ballantyne 2008).

Freeman Tilden w pierwszym podręczniku interpretacji dziedzictwa 
z 1957 roku sformułował sześć fundamentalnych zasad interpretacji. Za-
sady te można streścić w postaci trzech idei. Pierwsza z nich mówi, że in-
terpretacja powinna prowokować zainteresowanie i ciekawość zwiedzają-
cych. Druga, że koncepcje prezentowane zwiedzającym winny odnosić się 
do posiadanych przez nich doświadczeń. I trzecia, że interpretacja musi 
ujawniać (reveal) zwiedzającym niezapomniane treści. Wśród najnow-
szych trendów w interpretacji należy wymienić znaczenie współtworzenia 
(ko-kreacji) i partycypacji zwiedzających w kreowaniu doświadczeń, rolę 
kreatywności, wykorzystanie teorii pozytywistycznych, interpretację jako 
przestrzeń inkluzywnego dyskursu publicznego, wykorzystanie VR i AR 
oraz interpretację dziedzictwa cyfrowego (Nowacki 2020). 

W 2008 roku Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc 
Historycznych (ICOMOS) ratyfikowała Kartę Interpretacji i Prezentacji 
Miejsc Dziedzictwa Kulturowego, w której skodyfikowano zasady interpre-
tacji dziedzictwa kulturowego. W Karcie sformułowano zasady dotyczące: 
dostępności i zrozumienia dziedzictwa, źródeł informacji, troski o miejsce 
i kontekst, zachowania autentyczności, troski o inkluzywność interpretacji, 
znaczenia badań, szkoleń i oceny, a także planowania na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju. Stwierdzono, że plan interpretacji miejsc dziedzictwa 
kulturowego musi uwzględniać uwarunkowania środowiska naturalnego 
i kulturowego, a jego głównym celem jest zrównoważenie społeczne, finan-
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sowe i środowiskowe (ICOMOS 2008). Rozwój i wdrażanie programów 
interpretacji i prezentacji dziedzictwa powinny być integralnymi częścia-
mi ogólnego planowania, budżetowania i procesu zarządzania miejscami 
dziedzictwa kulturowego. W analizie oddziaływań na zasoby dziedzictwa 
należy w pełni uwzględniać wpływ infrastruktury interpretacyjnej i liczby 
osób odwiedzających miejsce na wartość dziedzictwa, jego kondycję, inte-
gralność i środowisko naturalne. Interpretacja i prezentacja winny służyć 
szerokim celom konserwatorskim, edukacyjnym i kulturowym. Ocena 
programów interpretacji nie powinna dotyczyć tylko liczby zwiedzających 
czy zysków czerpanych z turystyki. Interpretacja musi stanowić integralną 
część procesu konserwacji, zwiększając świadomość zwiedzających, oraz 
wyjaśniać działania podejmowane dla zachowania fizycznej integralności 
i autentyczności zasobów dziedzictwa. Wszelkie elementy interpretacji 
winny zapewniać skuteczną konserwację zasobów dziedzictwa, a programy 
interpretacji – dostarczać także sprawiedliwych i trwałych korzyści ekono-
micznych, społecznych i kulturowych wszystkim interesariuszom procesu 
poprzez edukację, szkolenia i możliwości zatrudnienia w programach in-
terpretacji (ICOMOS 2008, 11).

Poszukując w literaturze pierwszych doniesień o relacjach pomiędzy 
interpretacją dziedzictwa a archeologią, można natknąć się na postać Mor-
timera Wheelera, którego aktywność w zakresie archeologii i interpreta-
cji dziedzictwa należy uznać za pionierską (Perry 2018). „Publiczne pre-
zentacje projektu, którą nazwałam «teatrem przeszłości Wheelera», były 
pod wieloma względami równie innowacyjne i logistycznie ambitne, jak 
same prace terenowe”, pisze Gabriel Moshenska (2013, 217, cyt. za Perry 
2018, 217). Autorka opisuje aktywność Mortimera Wheelera w zakresie 
interpretacji dziedzictwa, realizowaną przez niego podczas prac prowadzo-
nych na zamku Maiden (Dorset, Anglia) w początkach XX wieku. Sam 
Wheeler (1954, 193–194, cyt. za Perry 2018, 217) tak to opisuje: 

Chciałbym szczególnie podkreślić wartość, jaką dla archeologa ma mówienie i pi-
sanie dla ogółu społeczeństwa. Niebezpieczeństwo […] używania żargonu […] 
polega nie tylko na tym, że zraża przeciętnie wykształconego słuchacza, ale jest to 
bumerang, który może odlecieć i wracając wytrącić sens z naszych słów.

Należy zauważyć, że w archeologii termin „interpretacja” używany jest 
także w innym znaczeniu. Odnosi się on do orientacji badawczej określa-
nej mianem archeologii interpretacyjnej. Wraz z pojawieniem się w arche-
ologii podejścia postprocesualnego, interpretacja stała się reakcją i krytyką 
Nowej Archeologii i procesualizmu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
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XX  wieku (Lucas 2014, 4013). Jednakże – jak pisze Afkhami (2017) – 
wpływ interpretacji na archeologię zawsze był dynamiczny, zaś w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku opublikowano aż dwie pozycje, które wyraź-
nie odwołują się do tego nurtu: Interpreting Archaeology (Hodder i in. 1995) 
oraz Interpretative Archaeology pod redakcją Christophera Tilleya (1993).

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie aktualnych trendów 
w wykorzystaniu interpretacji dziedzictwa archeologicznego jako narzędzia 
zarządzania w obszarach zrównoważonego rozwoju. 

METODA

W badaniu wykonano systematyczny przegląd literatury (mapowanie 
wiedzy) z dziedziny interpretacji dziedzictwa archeologicznego i zrówno-
ważonego rozwoju. Korzystając z najważniejszych baz danych publikacji 
naukowych (Scopus, Web of Science, Ebsco, Proquest), szukano artyku-
łów i książek zawierających jednocześnie dwa zwroty: heritage interpreta
tion (interpretacja dziedzictwa), sustainable development (zrównoważony 
rozwój) i archeology (archeologia). Poszukiwano publikacji bez ograniczeń 
czasowych (bez względu na rok publikacji). Zidentyfikowano w ten sposób 
109 artykułów naukowych i pozycji monograficznych. Następnie wyko-
nano analizę danych (text minig, wyodrębnianie tematów, analiza treści). 
W analizie wykorzystano następujące pakiety oprogramowania: NVivo 11 
i KH Coder 3.

ANALIZA TEXT MINING

W pierwszym kroku analizy wykonano analizę text mining1 abstraktów 
badanych artykułów i książek. W ten sposób zidentyfikowano słowa naj-
częściej występujące w abstraktach badanych źródeł, złożone z co najmniej 
trzech liter. Ze słów tych wygenerowano chmurę tagów (zob. rycina 5 
na wklejce). Analiza chmury wskazuje, że najczęściej występującymi sło-
wami w badanych źródłach są: dziedzictwo, turystyka, kulturowe, rozwój, 
zrównoważony, badania, zarządzanie, archeologia. 

1 Text mining jest ogólną nazwą metod eksploracji danych służących do wydobywania 
danych z tekstu i ich późniejszej obróbki (Text mining 2020).
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WYODRĘBNIANIE TEMATÓW 

W celu zidentyfikowania problematyki dominującej w badanych źródłach, 
ujawnienia związków pomiędzy słowami i dzięki temu pogrupowania źró-
deł w grupy o zbliżonej tematyce, wykonano samoorganizującą się mapę 
(Self Organizing Map) z wykorzystaniem sieci Kohonena2. Otrzymana 
mapa pozwoliła na zidentyfikowanie następujących obszarów tematycz-
nych obecnych w literaturze przedmiotu (zob. rycina 6 na wklejce):

1) Szanse i zagrożenia związane z wdrażaniem programów interpretacji 
dziedzictwa na obszarach zrównoważonego rozwoju (prawy górny – 
pomarańczowy): m.in. Bramwell, Lane (1993); Tubb (2003); Sil-
berman (2012).

2) Planowanie rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach dzie-
dzictwa kulturowego (prawy dolny – niebieski): m.in. Hall, McAr-
thur (1998); Helmy, Cooper (2002); McGrath (2005).

3) Rola przewodnika turystycznego w zrównoważonym rozwoju ob-
szaru dziedzictwa kulturowego (lewy górny – fioletowy): m.in. 
Zhang, Chow (2004); McGrath (2005); Hu, Wall (2012).

4) Kreatywność w interpretacji dziedzictwa archeologicznego (środko-
wy – zielony): m.in. Ross, Saxena (2017); Thomas i in. (2017); Ross 
i in. (2019).

5) Strategie zarządzania ruchem zwiedzających na obszarach dziedzic-
twa archeologicznego (lewy dolny – czerwony): m.in. Gándara 
(2012); Moscardo (2017); Enseñat-Soberanis, Frausto-Martínez, 
Gándara-Vázquez (2018).

SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM 
PROGRAMÓW INTERPRETACJI DZIEDZICTWA 

NA OBSZARACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Wielu autorów wskazuje zalety, ale i wady wdrażania programów interpre-
tacji dziedzictwa na obszarach o zrównoważonym rozwoju (m.in. Bram-
well, Lane 1993; Moscardo 2009; Enseñat-Soberanis, Frausto-Martínez, 
Gándara-Vázquez 2018).

2 Jest to sieć neuronowa uczona w trybie bez nauczyciela w celu wytworzenia nisko-
wymiarowej (przeważnie dwuwymiarowej) zdyskretyzowanej reprezentacji przestrzeni wej-
ściowej (Sieć Kohonena 2020).
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Bill Bramwell i Bernard Lane (1993) oraz Katherine Tubb (2003) 
wskazują, że dobry program interpretacji dziedzictwa powinien być, 
przede wszystkim, efektywnym narzędziem zarządzania ruchem osób zwie-
dzających obszary dziedzictwa. Realizuje się to poprzez budowę tzw. cen-
trów filtrujących, rozpraszając ruch zwiedzających po obszarze, wskazując 
wiele różnych atrakcji zlokalizowanych na obszarze i oddziałując przez to 
na przepływ strumieni turystów zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Działa-
nia te mają na celu odciągnięcie turystów od miejsc najbardziej wrażliwych 
na presję ruchu turystycznego, poprzez kierowanie ich do alternatywnych 
atrakcji, tras zwiedzania i obszarów dziedzictwa. 

Interpretacja przekazując zwiedzającym wartości historyczne, nauko-
we i estetyczne obszarów dziedzictwa, a także wpływając na przestrzeganie 
standardów zachowań na obszarach dziedzictwa, zmniejsza niekorzystne 
oddziaływanie niekontrolowanej turystyki masowej na zasoby dziedzictwa 
(Enseñat-Soberanis, Frausto-Martínez, Gándara-Vázquez 2018). Gianna 
Moscardo (2009) podkreśla, że turyści, aby móc właściwie interpretować 
dziedzictwo, powinni być w stanie „pełnej uwagi” (mindfulness). Aby to 
umożliwić, powinno się zapewnić im komfort bezpieczeństwa, dobrze 
oznakować obszar, postawić panele interpretacyjne, zaoferować różnorod-
ne i wielozmysłowe (multisensoryczne) formy aktywności oraz interpreto-
wać tematy oraz historie, które łączą posiadaną przez odwiedzjących wie-
dzę z nowymi dla nich treściami.

Interpretacja dziedzictwa obszaru przynosi korzyści lokalnej gospo-
darce: przyciąga turystów do mniej znanych miejsc (które w przeciwnym 
razie mogłyby zostać pominięte), zachęca do dłuższego pobytu na obsza-
rze, a także do korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców (Bramwell, 
Lane 1993). Interpretacja przysparza także korzyści środowisku lokalnemu 
budując wśród zwiedzających zrozumienie lokalnego dziedzictwa i spo-
łeczności, a przez to uświadamia ich wartość, kształtując właściwe posta-
wy i wpływając na zmianę zachowań (Ham 1992). Neil Silberman (2012) 
uważa, że korzyści zwiedzającym przynosi także angażowanie lokalnych 
społeczności w decyzje dotyczące interpretacji dziedzictwa. Decyzje te po-
winny dotyczyć nie tylko tego, „czy interpretować i co interpretować”, ale 
także „dla kogo oraz jak?”. Kształtowanie zrozumienia i szacunku wśród 
zwiedzających dla miejsc dziedzictwa oraz dla samych mieszkańców przy-
czynia się do zmniejszenia eksploatacji oraz zwiększenia satysfakcjonują-
cych obie strony interakcji (pomiędzy gośćmi a gospodarzami).

Wdrażanie programów interpretacji dziedzictwa niesie ze sobą także 
wiele pułapek i zagrożeń. Należy do nich, na przykład, zdominowanie 
zrównoważonego rozwoju przez imperatyw ekonomiczny, czyli przedkła-
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danie rozwoju gospodarczego nad dobrostan społeczności lokalnej i środo-
wiska (Luke 2005). Kolejnymi zagrożeniami są: selektywny wybór treści 
i uproszczenia interpretacji wywołane, na przykład, na skutek brak czasu, 
jaki zwiedzający mogą przeznaczyć na zwiedzanie obszaru. Zagrożeniem 
może być także nadinterpretacja, czyli aktywność interpretacyjna prowa-
dzona w zbyt nachalny sposób, przeładowana treściami edukacyjnymi, 
które mogą zwiedzającym przesłonić piękno i uniemożliwić dostrzeżenie 
unikatowych cech obszaru (Bramwell, Lane 1993). 

Poważnym problemem jest też zakłócanie przez turystów spokoju i wpły-
wanie na życie lokalnych społeczności przez penetrowanie nieodpowiednich 
miejsc o niewłaściwej porze (np. prywatnych posesji, miejsc kultu itp.) (Yang, 
Ryan, Zhang 2018). Innym – kreowanie przez infrastrukturę interpretacyj-
ną „osobliwych” krajobrazów turystycznych, co wynika z chęci zaspokojenia 
popytu na coś wyjątkowego, spektakularnego i niezwykłego (Ringer 2013). 
Zagrożeniem dla rzetelnej interpretacji są także polityka i ideologia, które 
mogą pojawić się w przekazie interpretacyjnym. To duże niebezpieczeństwo, 
gdyż zideologizowana interpretacja może wywołać spore niezadowolenie 
wśród zwiedzających (por. Meskell 2002; Silberman 2012). 

Ostatnim, ale nie najmniejszym zagrożeniem, jest elitaryzm interpre-
tacji. Choć interpretowanie dziedzictwa dla osób dobrze wykształconych, 
pasjonatów dziedzictwa jest łatwe i przyjemne, to prawdziwym wyzwaniem 
jest zainteresowanie osób o małym kapitale kulturowymi i słabo wykształ-
conych – czyli tzw. „turystę masowego” (Burns 1999; Moscardo 2014).

Omówiona tu problematyka wykorzystywania interpretacji dziedzictwa 
w celu budowania świadomości społecznej na temat wartości dziedzictwa 
i jego skutecznej ochrony stanowi główny cel wszelkich działań (ochrona 
poprzez edukację i popularyzację) i jest wskazywana przez wielu autorów 
jako ich wytłumaczenie (zob. Kobyliński 2001; 2020; Jameson 2008; 2014).

PLANOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI 
ZRÓWNOWAŻONEJ NA OBSZARACH DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO

Należy zgodzić się z Eman Helmy i Chrisem Cooperem (2002), że turysty-
ka powinna stanowić istotny element planu zrównoważonego rozwoju ob-
szaru. Na równi z pozostałymi aktywnościami ekonomicznymi i społeczny-
mi realizowanymi na danym obszarze, może przynosić korzyści społeczności 
lokalnej oraz przyczyniać się do ochrony środowiska przyrodniczego i kul-
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turowego. Jest to szczególnie ważne na obszarach, gdzie realizacja krótko-
okresowych celów ekonomicznych dominuje nad planowaniem długo-
okresowym.

W planowaniu zrównoważonego rozwoju regionu niezbędne jest za-
chowanie równowagi pomiędzy autentycznością miejsca a rozwojem róż-
nych form interpretacji dziedzictwa (Loulanski, Loulanski 2011). Plany 
rozwoju interpretacji dziedzictwa powinny uwzględniać zarówno potrze-
by konserwacji dziedzictwa, pluralistyczne spojrzenie na dziedzictwo, jak 
i umożliwiać lokalnej społeczności budowanie poczucia współwłasności 
dziedzictwa (Caffyn, Lutz 1999; Waitt 2000). Plany interpretacji powinny 
ujawniać zwiedzającym historię, charakter miejsca i być dostosowane do 
wymagań turystów poprzez łączenie w sobie edukacji i rozrywki w celu 
zapewnienia różnorodnych doświadczeń i zadowolenia (Chhabra, Healy, 
Sills 2003; Henderson 2003; Carr 2004). Priorytetem winien być „nego-
cjowalny” charakter zarówno autentyczności, jak i interpretacji, postrze-
ganych jako interaktywne i dynamiczne procesy, angażujące tak gospo-
darzy, jak i gości (Cohen 1988; McIntosh, Prentice 1999; Tucker 2001; 
Richards, Wilson 2006). 

Należy się zgodzić z Gemmą McGrath (2005), że interpretacja dzie-
dzictwa powinna odgrywać niejako rolę bufora w relacjach pomiędzy tury-
styką a archeologią. Interpretacja dziedzictwa pomaga także w budowaniu 
więzi pomiędzy turystami a społecznościami zamieszkującymi obszary, 
na których znajdują się stanowiska archeologiczne. Aktywne zaangażowa-
nie społeczności lokalnej w kształtowanie strategii interpretacyjnej i two-
rzenie komunikatów interpretacyjnych mogą znacząco pomóc w kształ-
towaniu poczucia tożsamości lokalnej. Wielu autorów uważa, że proces 
wyboru tematów, koncepcji i przesłań interpretacji jest ważnym sposobem 
angażowania społeczeństwa lokalnego w planowanie rozwoju turystyki 
na obszarach dziedzictwa kulturowego (Cooper, Westlake 1991; Nuryanti 
1996; Hall, McArthur 1998).

Na możliwość wystąpienia konfliktów pomiędzy interesariuszami 
rozwoju regionu wskazują Colin Hall i Simon McArthur (1998). Choć, 
jak twierdzą, obecnie panuje zgoda co do tego, że zarządzając miejscami 
dziedzictwa, powinno się maksymalizować jakość doświadczeń odwie-
dzających, minimalizując jednocześnie wpływ na zasoby dziedzictwa, to 
w wielu przypadkach istnieje bezpośredni konflikt pomiędzy menedżerami 
obszaru, którzy chcą ograniczyć liczbę odwiedzających, aby uniknąć szkód, 
lokalnymi mieszkańcami (którzy pragną czerpać zyski z ruchu turystycz-
nego) a samorządami (które chcą wykorzystywać wizerunek dziedzictwa 
obszaru jako element promocji regionu).
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W procesie planowania turystyki na obszarach dziedzictwa archeolo-
gicznego ważne jest ustalenie kryteriów oceny zrównoważonego rozwoju 
obszaru. Eman Helmy i Chris Cooper (2002) twierdzą, że aby rzetelnie 
oceniać stan realizacji planów rozwoju turystyki na obszarach zrównowa-
żonego rozwoju, trzeba to robić na trzech poziomach: polityki i strategii, 
planów oraz programów i technik (zob. tabela 1).

Tabela 1. Kryteria oceny systemu planowania rozwoju turystyki dotyczące trwa-
łości dziedzictwa archeologicznego

Źródło: Helmy, Cooper (2002, 522).

Zbiór wskaźników rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach dzie-
dzictwa opracowali także Elizabeth Agyeiwaah, Bob McKercher i Wantanee 
Suntikul (2017). Autorzy wyszli z założenia, że zamiast tworzyć obszerne 
listy wskaźników, które są w znacznej mierze nieefektywne, należy wybrać 
mniejszą liczbę rzeczywistych i łatwiejszych do praktycznego wykorzystania 
cech. W ten sposób, na podstawie przeglądu literatury, zaproponowali ze-

Poziom planowania Kryteria oceny systemu planowania rozwoju turystyki

Polityka i strategie Współpraca agencji z władzami odpowiedzialnymi za tworzenie 
polityki ochrony dziedzictwa kulturowego
Cele i strategie ochrony środowiska kulturowego i dziedzictwa 
kulturowego zintegrowane z polityką turystyczną

Plany Planowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym

Programy i techniki Techniki ochrony środowiska, w tym:
•	 programy zarządzania: zarządzanie zasobami, zarządzanie ru-

chem turystycznym, pobieranie opłat za wstęp, gospodarka 
odpadami

Techniki zarządzania pojemością obszaru
Programy edukacyjne dotyczące ochrony środowiska kulturowe-
go i dziedzictwa:
•	 edukacja turystyczna i programy interpretacji mające na celu 

ochronę miejsc historycznych przed degradacją
•	 budowanie świadomości społeczności lokalnych w zakresie ce-

lów i sposobów ochrony dziedzictwa kulturowego
Podział na strefy (zonning)
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staw czterech głównych grup wskaźników (ekonomiczne, społeczne, środo-
wiskowe i kulturalne) i trzech szczegółowych grup wskaźników (polityczne, 
menedżersko-instytucjonalne i technologiczne) (zob. tabela 2).

Tabela 2. Najważniejsze wskaźniki i związane z nimi środki

Źródło: Agyeiwaah, McKercher, Suntikul (2017, 31).

Oprócz omówionych powyżej źródeł, wątek ten eksploatowany jest 
również w pracach archeologicznych (zob. Walker, Carr 2013; Comer, 
Willems 2019).

Wymiar Najważniejszy wskaźnik Proponowane wskaźniki

Ekonomiczny

Zatrudnienie Liczba, rodzaj i okres utrzymywania 
się stanowisk pracy
Równość płci 
Zadowolenie z pracy itp.

Rentowność przedsiębiorstw Wydatki
Przyloty/przyjazdy
Zadowolenie itp.

Społeczny Jakość życia Podmiotowość mieszkańców
Korki i zatłoczenie
Postawy społeczności lokalnej wobec 
turystyki
Dostępność infrastruktury publicznej
Zmiany w poziomie przestępczości

Środowiskowe

Jakość wody i gospodarka wodna Hałas i zmiany natężenia
Uzdatnianie wody itp.

Zarządzanie odpadami stałymi 
Oszczędność energii

Recykling 
Zmniejszenie zużycia energii

Kulturalne Zachowanie integralności społecz-
ności lokalnych

Stan zachowania lokalnej kultury 
i tradycji
Zachowanie miejsc kultury
Autentyczność reprezentacji lokal-
nych kultur
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ROLA PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO 
W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARU 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Nie ulega wątpliwości, że sposób oprowadzania zwiedzających przez prze-
wodnika-interpretera po obszarze dziedzictwa archeologicznego ma ogrom-
ny wpływ na ich doświadczenia, postrzeganie lokalnej kultury, mieszkańców 
oraz zachowanie się podczas zwiedzania. Wei Hu i Geoffrey Wall (2012) 
twierdzą, że aktywność przewodników moderuje oddziaływanie turystyki 
na środowisko lokalne, jego kulturę i gospodarkę, a także na mieszkańców 
obszaru. Dlatego przewodnicy-interpreterzy odgrywają zasadniczą rolę 
w zrównoważonym rozwoju obszaru, a zwłaszcza w zapewnianiu turystom 
wysokiej jakości doświadczeń. Przewodnicy oddziałują także na poziom ży-
cia społeczności lokalnych poprzez właściwe ukierunkowywanie wydatków 
turystów i wspieranie działań, które chronią i utrwalają wartości przyrod-
nicze, kulturowe i fizyczne obszaru. Przewodnicy w swojej pracy powinni 
zatem mieć na uwadze zarówno potrzeby i wrażliwość gospodarzy, gości, 
jak i zasoby obszaru, a także szeroko rozumianą branżę turystyczną, której 
element stanowią. Innymi słowy, przewodnicy mogą istotnie przyczynić się 
do realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez aktywne zarządzanie 
doświadczeniami turystów i pomoc w gospodarowaniu i ochronie zasobów 
dziedzictwa oraz promowaniu gospodarki lokalnej.

Gemma McGrath (2005) wymienia wiele zalet (potencjałów) prze-
wodnika jako interpretera dziedzictwa archeologicznego. Należą do nich: 
potencjał tempa i informacji przekazywanej zwiedzającym (możliwość 
dostosowania do warunków i różnych potrzeb gości – w przeciwieństwie 
do technik niewerbalnych), potencjał dostosowania materiałów w celu za-
pewnienia ich aktualności i wiarygodności (dzięki ciągłemu uaktualnia-
niu przekazywanych informacji i nowym danym naukowym) czy poten-
cjał ożywiania miejsca i zaspokajania ciekawości odwiedzających. Istotne 
znaczenie, zwłaszcza dla zrównoważonego rozwoju, ma kreowanie wśród 
zwiedzających świadomości, głębokiego zrozumienia dziedzictwa oraz roz-
budzanie potrzeby jego ochrony.

Także Hanqin Zhang i Ivy Chow (2004) przekonują, że przewodnicy 
wycieczek pełnią niejako rolę pośredników w promowaniu lokalnego roz-
woju gospodarczego. Funkcjonowanie gospodarki turystycznej na wielu 
obszarach zależy w znacznym stopniu od aktywności przewodników tury-
stycznych, którzy kreują wizerunek biur podróży i odwiedzanych miejsc, 
a także wpływają na poziom zadowolenia turystów, ich chęć do powrotu 
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do zwiedzanych miejsc i dokonywania ponownych zakupów. Oprócz bez-
pośredniego wkładu w gospodarkę turystyczną na obszarach dziedzictwa, 
przewodnicy wycieczek stymulują także popyt na lokalne produkty i usłu-
gi. Podczas wycieczek przewodnicy zapoznają swoich klientów ze środowi-
skiem lokalnym oraz z lokalnymi specjałami. Informują turystów i polecają 
im miejsca warte zwiedzenia, produkty warte kupna, sugerują także okresy 
pobytu. W ten sposób wspierają lokalną gospodarkę, stwarzając miejscowej 
ludności okazję do oferowania swoich produktów turystom, jak i zachęca-
jąc turystów do nabywania tychże produktów (Gurung, Simmons, Devlin 
1996). Tę różnorodną aktywność przewodnika-interpretera można ująć 
w trzech wymiarach: zarządzania doświadczeniami zwiedzających, zarzą-
dzania zasobami obszaru i promowania lokalnej gospodarki (zob. tabela 3).

Tabela 3. Funkcje przewodnika turystycznego w promowaniu zrównoważonego 
rozwoju

Wei Hu i Geoffrey Wall (2012) opracowali zbiór zaleceń dla przewod-
ników interpretujących dziedzictwo na obszarach zrównoważonego rozwo-
ju. Zgodnie z nim profesjonalizm świadczonych przez przewodnika usług 
polega na: traktowaniu każdej wycieczki jako poważnego zobowiązania, 

Funkcja Rola Odpowiedzialność i cele

Zarządzanie 
doświadczeniami 
(turystów)

Pionier
Lider grupy
Interpreter  
(pedagog)
Animator

Pomaganie turystom w zdobywaniu optymal nych 
i satysfakcjonujących doświadczeń 
Budowanie zainteresowania i umożliwianie zro zu-
mienia zwiedzanych miejsc 
Aranżowanie pozytywnych spotkań turystów 
z gospodarzami

Zarządzanie zasobami 
dziedzictwa

Interpreter 
(pedagog, 
strażnik, 
motywator)

Uświadamianie istoty zasobów dziedzictwa, 
budowanie uznania i troski o zasoby obszaru
Kształtowanie właściwych zachowań turystów 
Zarządzanie oddziaływaniem turystów na 
środowisko oraz zachęcanie do odpo wiedzial nego 
zachowania

Promowanie 
lokalnej gospodarki 
(z uwagą na lokalną 
społeczność)

Facylitator Promowanie lokalnego rozwoju gospodar czego 
poprzez stymulowanie konsumpcji i produkcji 
lokalnych produktów i usług

Źródło: Hu, Wall (2012, 83).
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niezmienianiu trasy oprowadzania bez zgody uczestników i biura podróży 
(organizatora wycieczki) i prowadzenie wycieczki w uprzejmy i grzeczny 
sposób, którego istotą są entuzjazm, sprzyjanie i pomoc klientom. Prze-
wodnik powinien brać odpowiedzialność za płynny i bezpieczny przebieg 
zwiedzania oraz za komfort i zadowolenie zwiedzających, przedstawiając 
im informacje w rzetelny sposób oraz objaśniając i interpretując dziedzic-
two obszaru.

Przewodnik winien także znać i stosować zasady społeczności lokalnych 
(skodyfikowane lub zwyczajowe), przestrzegać przepisy obowiązujące we 
wszystkich miejscach i obiektach dziedzictwa, do których prowadzeni są 
zwiedzający, oraz informować i pomagać zwiedzającym w zrozumieniu 
i uszanowaniu wyżej wymienionych.

Przewodnik powinien wdrażać zasady i praktykę minimalnego wpły-
wu: nie dezinformować turystów, zachować obiektywizm, przedstawiać 
turystom informacje oparte na faktach i wyraźnie rozróżniać to, co jest 
prawdą, od tego, co jest legendą czy opinią. Wykazywać powinien zrozu-
mienie i szacunek dla lokalnej społeczności i jej kultury, przekazywać zwie-
dzającym wartości lokalnego środowiska i kultury, promować uznanie dla 
lokalnej tradycji i środowisk oraz wyjaśniać zasady zachowania w odwie-
dzanych miejscach. Powinien dawać przykład poprzez stosowanie pozy-
tywnego wzmacniania i podejmowanie w razie potrzeby koniecznych dzia-
łań w celu wyegzekwowania od zwiedzających przestrzegania tych zasad, 
a także działać w celu ograniczeniu zużycia energii, zasobów naturalnych 
i ilości odpadów i w ten sposób przyczyniać się do zmniejszenia zanieczysz-
czenia i stosowania zrównoważonych środowiskowo praktyk.

ZNACZENIE KREATYWNOŚCI W INTERPRETACJI 
DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

Na rolę, jaką odgrywa kreatywność w interpretacji dziedzictwa archeolo-
gicznego, zwraca uwagę wielu autorów (m.in. Murphy i in. 2017; Ross 
i in. 2017; Thomas i in. 2017; Perry 2018; Ross, Saxena 2019). Sara Perry 
(2018) wskazuje, że kreatywność w interpretacji jest ważna dla umożliwie-
nia zwiedzającym dogłębnego zrozumienia dziedzictwa archeologicznego. 
Autorka przytacza wiele przykładów na to, jak istotną rolę odgrywa kre-
atywność w interpretacji zasobów archeologicznych: w geofizyce i obra-
zowaniu (Ferraby 2017), w interpretacji dziedzictwa za pomocą mediów 
cyfrowych i gier wideo (Copplestone, Dunne 2017), w dziedzictwie i aura-
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lizacji3 (Murphy i in. 2017), w wizualizacji stanowisk i obiektów archeolo-
gicznych (Gant, Reilly 2017), w różnorodnych praktykach rodzących się 
na styku archeologii i sztuki (Bailey 2017), a także w mappingu i różnych 
formach malarstwa, instalacji i performansu (Pálsson, Aldred 2017). 

Wiele przykładów kreatywnych praktyk można znaleźć w tematycznym 
numerze „Journal of Contemporary Archaeology”, zatytułowanym „Bey-
ond Art/Archaeology” (Poza sztuką/archeologią), poświęconym „możliwo-
ściom twórczego zaangażowania współczesnej archeologii” (Thomas i in. 
2017, 122). Innym źródłem wiedzy na ten temat jest specjalne czasopismo 
„Epoiesen: A Journal for Creative Engagement in History and Archaeolo-
gy”, poświęcone poszukiwaniu sposobów „dokumentowania i docenienia 
naukowej kreatywności, która stanowi podstawę naszej reprezentacji prze-
szłości” (Perry 2018; about – Epoiesen 2021).

Alice Elizabeth Watterson (2014, 100–101) przestrzega przed nie-
bezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą nowoczesna technologia, w istotny 
sposób obniżając zaangażowanie archeologów w osobistą i kreatywną in-
terpretację dziedzictwa, „skutecznie odsuwając archeologów pracujących 
w terenie od badanych artefaktów”4. Dlatego, jak uważa S. Perry (2018), 
to właśnie umiejętna i kreatywna interpretacja dziedzictwa powinna być 
elementem łączącym ludzi, technologię i archeologiczne źródła, a brak in-
terpretacji, czyli głosu archeologów – w tym kluczowym momencie, kie-
dy inspiracja i kreowanie sensów są niezbędne „dusi archeologię”, jak to 
określa Perry. Wspomniana wcześniej Watterson (2014, 100) opowiada się 
także za przyjęciem mieszanego – twórczo-eksperymentalnego – podejścia 
do interpretacji. Zgodnie z nim, archeolodzy powinni

choć na chwilę porzucić swoje skanery, mikroskopy i inne przyrządy badawcze 
i po prostu […] przebywać na obszarach dziedzictwa i interpretować, skądinąd pa-
sywne dane zebrane za pomocą tych urządzeń, i ożywiać je podczas ucieleśnionych 
spotkań (embodied encounters) z miejscem i krajobrazem.

Sara Perry (2018) apeluje dalej o wprowadzenie kreatywnej interpre-
tacji dziedzictwa do codziennej pracy archeologów. Zaleca realizować to 
na wiele sposobów: poprzez ekspresję opartą na współpracy (na przykład 
ustne, pisemne lub wizualne burze mózgów, protokoły głośnego mówienia, 

3 Auralizacja – to technika tworzenia dźwięków wydawanych przez obiekty lub słysza-
nych w przestrzeniach rzeczywistych bądź modelowanych (AurLab – Laboratorium Aura-
lizacji 2021).

4 Zob. także Stobiecka (2020a; 2020b).
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rysunki, modelowanie), warsztaty rzemiosł i sztuk pięknych, performance, 
budowanie prototypów, gry i inne rodzaje interakcji społecznych. Sposo-
by te mogą być wykorzystywane w grupach zwiedzających, w celu rozwi-
jania kreatywnego myślenia, kreowania nowych znaczeń, eksplorowania 
nieznanych koncepcji, zwiększania świadomości i kreowania pozytywnych 
rezultatów (przykłady zastosowań można znaleźć zarówno w sektorze dzie-
dzictwa kulturowego, jak i poza nim – np. Pujol i in. 2013; Malinverni, 
Pares 2014; Schaper, Pares 2016).

Niezwykłą szansę, jaką daje dziedzictwo archeologiczne interprete-
rom, zauważyli także David Ross i Gunjan Saxena (2019). Dowodzą oni, 
że fizycz nie zniszczone dziedzictwo archeologiczne implicite zmusza do 
kreatywności, oferując interpreterom nowy wymiar budowanej narracji: 
urok utraconego5 (appeal of loss). Fizycznie zniszczone dziedzictwo stanowi 
impuls do tego, co Melotti (2011, 83, cyt. za Ross, Saxena 2019, 11) nazy-
wa „emocjonalną i sensoryczną funkcją turystyki archeologicznej”. Polega 
ona na tym, że dany 

obiekt nie jest już ważny sam w sobie, ze względu na swoje znaczenie historyczne 
lub jako klucz do zrozumienia kultury i społeczeństwa, którego jest wyrazem, lecz 
jest ważny […] ze względu na swoją zdolność do kreowania atmosfery, w której 
można przeżyć określone doświadczenie. 

W tym sensie, jak dowodzą Ross i Saxena (2019, 11), partycypacyjne 
współtworzenie dziedzictwa archeologicznego, realizowane poprzez twór-
czą narrację przewodników-interpreterów, z jednej strony zachęca zwiedza-
jących do większego udziału we współtworzeniu doświadczeń i narracji, 
z drugiej – afekt i emocje ustanawia konstytutywnymi elementami kreo-
wania dziedzictwa (zob. rycina 7 na wklejce). 

Praktycznym przykładem powyższego jest wykorzystanie w interpreta-
cji sytuacji problemowych, podczas których przewodnicy pytają zwiedzają-
cych, jak i dlaczego postąpiliby w sytuacji archeologii ratowniczej (np. pod-
czas konieczności ratowania dziedzictwa archeologicznego na obszarach 
zalewanych przez spiętrzone zaporą wody). Stymulują w ten sposób zaan-
gażowanie zwiedzających, odwołując się do uroku utraconego dziedzictwa. 
Ponadto działania tematyczne, takie jak rekonstrukcje lub eksperymentalne 
warsztaty archeologiczne, służą jako kreatywny punkt wyjścia zarówno dla 
gospodarzy miejsca, jak i dla turystów, a także stanowią skuteczny sposób 

5 Zob. też w podobnym duchu prace podejmujące zagadnienie tzw. ruinacji (ruination) 
(Olsen, Pétursdóttir 2014).
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upamiętniania fizycznie utraconego dziedzictwa, często z wykorzystaniem 
ocalałych zasobów lokalnego dziedzictwa (Ross, Saxena 2019).

Opracowany przez D. Rossa i G. Saxenę (2019) model utraconego 
dziedzictwa i ko-kreatywnej turystyki archeologicznej, umożliwił ziden-
tyfikowanie trzech czynników decydujących o sukcesie atrakcji arche-
ologicznych. Pierwszym są podmioty stymulujące turystykę kulturową 
i wykorzystujące strategie ko-kreacji i kreatywnych aktywności. Dru-
gim – konstruktywistyczne podejście do interpretacji, oparte na indywi-
dualnym zrozumieniu dziedzictwa, tożsamości i różnorodności interpre-
tacji dziedzictwa archeologicznego i wymagające od menedżerów miejsca 
(archeologów, przewodników, interpreterów) negocjowania różnorodnych 
punktów widzenia. Trzecim natomiast zrozumienie, że rola dziedzictwa ar-
cheologicznego i jego wartość dla turystyki nie ograniczają się jedynie do 
materialnego wymiaru. Dlatego pomimo utraty zasobów dziedzictwa ar-
cheologicznego, istnieje nadal duży potencjał dla kreatywno-artystycznych 
działań w zakresie jego interpretacji.

ZARZĄDZANIE RUCHEM ZWIEDZAJĄCYCH 
NA OBSZARACH DZIEDZICTWA 

ARCHEOLOGICZNEGO

W literaturze można znaleźć dwie podstawowe strategie interpretacyjne 
stosowane na obszarach dziedzictwa archeologicznego: 1) informowanie 
zwiedzających o wartości dziedzictwa (czyli interpretacja dziedzictwa) oraz 
2) nakłanianie zwiedzających do zmiany zachowań, w celu zminimalizo-
wania ich negatywnego wpływu na zasoby dziedzictwa (Gándara 2012; 
Weaver 2013). Jednak, jak zauważyli Fernando Enseñat-Soberanis, Oscar 
Frausto-Martínez i Manuel Gándara-Vázquez (2018), na skutek badań 
przeprowadzonych w najważniejszych miejscach dziedzictwa archeologicz-
nego na świecie, w praktyce zarządzania obszarami dziedzictwa prioryteta-
mi są: regulacja, kontrola i redystrybucja ruchu odwiedzających, a dopiero 
w dalszej kolejności interpretacja dziedzictwa. Stwierdzili też, że wśród 
najczęściej wykorzystywanych form interpretacji dziedzictwa archeologicz-
nego jest centrum wycieczkowe, które pełni jednocześnie funkcję muzeum 
i centrum interpretacji dziedzictwa. 

Siła oddziaływania na zwiedzających za pomocą interpretacji dziedzic-
twa ma związek z poziomem autorytetu lub nacisku wywieranego w proce-
sie komunikacji, w którym z jednej strony znajduje się przymus, a z drugiej 



130 Marek Nowacki

perswazja (Moscardo 2017). Pierwszy sposób ma na celu egzekwowanie 
obowiązujących zasad i przepisów w sposób obligatoryjny, w drugim zaś 
staramy się przekonać zwiedzających do zmiany zachowań, wyjaśniając im 
przyczyny tych zakazów. Oba sposoby są częścią tego samego kontinuum 
i w celu uzyskania jak najlepszych efektów w zakresie zmiany zachowań, 
powinny być one stosowane łącznie, zwłaszcza na rozległych obszarach, 
o ograniczonej możliwości monitorowania zachowań. W takich sytuacjach 
interpretacja dziedzictwa, która jednocześnie informuje i przekonuje 
zwiedzających do przestrzegania zasad i przepisów dotyczących zachowań 
na danym obszarze, jest w swojej roli niezastąpiona. 

Enseñat-Soberanis, Frausto-Martínez i Gándara-Vázquez (2018) za-
proponowali model zarządzania obszarem dziedzictwa, którego główny-
mi celami są zachowanie wartości dziedzictwa i jednocześnie zapewnienie 
optymalnych doświadczeń zwiedzającym. Model ten zawiera trzy strategie 
zarządzania ruchem zwiedzających na obszarach dziedzictwa archeologicz-
nego: restrykcyjną, redystrybucyjną i interpretacyjną, które powinny być 
stosowane w sposób progresywny (zob. rycina 8 na wklejce). 

W pierwszej fazie autorzy zalecają stosowanie strategii restrykcyjnej, 
polegającej na ograniczaniu liczby osób zwiedzających obszar i korzystają-
cych z zasobów archeologicznych, poprzez określanie maksymalnej liczby 
osób zwiedzających obszar w ciągu dnia lub w określonej jednostce czasu. 
W tym celu konieczne jest opracowanie metody szacowania maksymalnej 
pojemności turystycznej obszaru, na którym znajdują się stanowiska ar-
cheologiczne.

Strategia redystrybucyjna polega na rozpraszaniu osób zwiedzających 
obszar dziedzictwa w czasie i przestrzeni za pomocą infrastruktury drogo-
wej i usługowej, wprowadzaniu systemu obligatoryjnej rezerwacji i przed-
sprzedaży biletów oraz powiększaniu otwartej przestrzeni dostępnej dla 
zwiedzających i rozwijaniu sieci ścieżek i szlaków. Obejmuje ona także 
modernizację dróg doprowadzających do atrakcji, parkingów i miejsc od-
poczynku dla odpowiedniej liczby gości. 

Trzecią strategią jest interpretacja dziedzictwa obszaru, przekazywanie 
zwiedzającym informacji o wartości dziedzictwa archeologicznego i prze-
konywanie ich do odpowiedzialnych zachowań na obszarze dziedzictwa. 
W tej fazie autorzy zalecają zaplanowanie budowy centrum interpretacji 
dziedzictwa obszaru.
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ZAKOŃCZENIE

Celem tekstu było zidentyfikowanie aktualnych trendów w interpretacji 
dziedzictwa archeologicznego na obszarach o zrównoważonym rozwoju. 
Dokonano tego za pomocą systematycznego przeglądu literatury – znale-
ziono 109 pozycji bibliograficznych. Wyodrębnianie tematów za pomocą 
samoorganizującej się mapy pozwoliło na zidentyfikowanie pięciu obsza-
rów tematycznych obecnych w literaturze przedmiotu: rolę przewodnika 
turystycznego-interpretera w zrównoważonym rozwoju regionu, szanse 
i zagrożenia związane z wdrażaniem interpretacji dziedzictwa, rolę kre-
atywności w interpretacji dziedzictwa archeologicznego, planowanie roz-
woju turystyki zrównoważonej na obszarach dziedzictwa i strategie zarzą-
dzania ruchem zwiedzających na obszarach dziedzictwa archeologicznego.

Na skutek przeprowadzonej analizy można sformułować wiele wnio-
sków dotyczących implementacji interpretacji dziedzictwa na obszarach 
o zrównoważonym rozwoju.

Metody interpretacji dziedzictwa, pomimo czasu, jaki upłynął do sfor-
mułowania przez F. Tildena (1957) jej zasad, utrzymują swój znaczący 
potencjał zarówno w zakresie dostarczania zwiedzającym wartościowych 
doświadczeń, modyfikowania ich postaw i zachowań, jak i dostarczania 
wiedzy, i dzięki temu – zarządzania obszarami wrażliwego dziedzictwa. 
Do najważniejszych zagrożeń towarzyszących projektowaniu programów 
interpretacji dziedzictwa należy zaliczyć pomijanie udziału mieszkańców 
w ich rozwijaniu, konflikty pomiędzy gośćmi a gospodarzami oraz nie-
umiejętną interpretację (ideologizację, nadinterpretację). 

Podczas planowania rozwoju turystyki na obszarach o zrównoważo-
nym rozwoju należy uwzględniać zarówno wrażliwość środowiskową, jak 
i dostarczanie różnorodnych i autentycznych doświadczeń odwiedzającym. 
Ułatwić ten proces może wykorzystanie zasad interpretacji dziedzictwa. 
Niezbędne jest także ustalenie i monitorowanie wskaźników rozwoju tury-
styki zrównoważonej (Agyeiwaah, McKercher, Suntikul 2017).

Rola przewodnika-interpretera jako najdoskonalszego dostarczyciela 
doświadczeń turystycznych na obszarach o zrównoważonym rozwoju pozo-
staje najbardziej istotna. Pomimo szerokiego wykorzystania nowoczesnych 
technologii w turystyce rola żywego przewodnika wydaje się niezachwiana: 
przewodnik jest najważniejszym pośrednikiem pomiędzy odwiedzającymi 
a odwiedzanym obszarem (Hu, Wall 2012).

Znaczenie kreatywności i współtworzenia doświadczeń przez osoby 
zwiedzające obszary dziedzictwa jest obecnie szczególnie ważne (Nowacki, 
Kruczek 2021). Współcześnie to turyści współtworzą swoje doświadcze-
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nia, poprzez kreatywne zaangażowanie w odkrywanie wybranych aspektów 
dziedzictwa w zależności od swoich zainteresowań (Moscardo 2014). Jed-
nak kreatywność i współtworzenie stosunkowo rzadko pojawiają się w pro-
gramach interpretacji dziedzictwa, co jest szczególnie ważne na przykład 
w wypadku dziedzictwa bezpowrotnie utraconego (Ross i in. 2018; Ross, 
Saxena 2019).

W ramach zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
poprzez zarządzanie doświadczeniami i ruchem zwiedzających to ostatnie 
powinno obejmować trzy etapy: restrykcyjny, redystrybucyjny i interpreta-
cyjny (Enseñat-Soberanis, Frausto-Martínez, Gándara-Vázquez 2018).

W wykonanym przeglądzie literatury nie zidentyfikowano żadnych 
publikacji związanych z wykorzystaniem nowych form interpretacji dzie-
dzictwa takich jak: VR i AR, poważne gry, cyfrowe opowiadanie historii 
(digital storytelling). Świadczy to o konieczności szczególnie intensywne-
go badania tego obszaru wiedzy: możliwości zastosowania i efektywności 
wykorzystania nowych form w interpretacji dziedzictwa archeologicznego.

Do najważniejszych ograniczeń przeprowadzonych badań należy zali-
czyć zasięg językowy literatury – analizowano jedynie teksty w języku an-
gielskim. Choć udało się zidentyfikować kilka ważnych obszarów wiedzy, 
to autor ma odczucie niedosytu i pominięcia ważnych dla współczesnej 
interpretacji dziedzictwa kierunków rozwoju. Jednak zdecydowano się 
pominąć nieuwzględnione wątki i odesłać czytelnika do innego artyku-
łu, w którym zostały one zawarte. Należą do nich: wpływ interpretacji 
na doświadczenia zwiedzających i znaczenie współtworzenia doświadczeń 
w interpretacji, interpretacji dziedzictwa cyfrowego i niematerialnego, zna-
czenie konstruktywistycznych teorii uczenia się w interpretacji, znaczenie 
VR, AR i gier w interpretacji (Nowacki 2020).

BIBLIOGRAFIA

about – Epoiesen 2021. https://epoiesen.library.carleton.ca/about/ (dostęp: 
14.02.2021).

Afkhami B. 2017. Interpretive Approach to Applied Archaeology and its Status 
in Iran. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 
7 (1), 57–71.



133Interpretacja dziedzictwa archeologicznego w zrównoważonym…

Agyeiwaah E., McKercher B., Suntikul W. 2017. Identifying Core Indicators of Sus-
tainable Tourism: A Path Forward? Tourism Management Perspectives 24, 26–33.

AurLab – Laboratorium Auralizacji 2021. http://aurlab.agh.edu.pl/ (dostęp: 
08.06.2021).

Bailey D. 2017. Disarticulate – Repurpose – Disrupt: Art/Archaeology. Cam
bridge Archaeological Journal 27 (4), 691–701.

Beck L., Cable T. 1998. Interpretation for 21th Century. Fifteen Guiding Principles 
for Interpreting Nature and Culture. Champaign: Sagamore Publishing.

Bramwell B., Lane B. 1993. Interpretation and Sustainable Tourism: The Poten-
tial and the Pitfalls. Journal of Sustainable Tourism 1 (2), 71–80.

Burns P. 1999. Paradoxes in Planning Tourism Elitism or Brutalism? Annals of 
Tourism Research 26 (2), 329–348.

Caffyn A., Lutz J. 1999. Developing the Heritage Tourism Product in Multi-eth-
nic Cities. Tourism Management 20 (2), 213–221.

Carr A. 2004. Mountain Places, Cultural Spaces: The Interpretation of Culturally 
Significant Landscapes. Journal of Sustainable Tourism 12 (5), 432–459.

Chhabra D., Healy R., Sills E. 2003. Staged Authenticity and Heritage Tourism. 
Annals of Tourism Research 30 (3), 702–719.

Cohen E. 1988. Authenticity and Commoditization in Tourism. Annals of Tourism 
Research 15 (3), 371–386.

Comer D.C., Willems A. (red.) 2019. Feasible Management of Archaeological Her
itage Sites Open to Tourism. Cham: Springer.

Cooper C., Westlake J.N. 1991. Developing and Managing Tourism: An Enlight-
ened Technique for Destination Planning. Insights A1–A8, July.

Copplestone T., Dunne D. 2017. Digital Media, Creativity, Narrative Structure 
and Heritage. Internet Archaeology 44. https://doi.org/10.11141/ia.44.2

Enseñat-Soberanis F., Frausto-Martínez O., Gándara-Vázquez M. 2018. A Visi-
tor Flow Management Process for Touristified Archaeological Sites. Journal of 
Heritage Tourism 14 (4), 340–357.

Ferraby R. 2017. Geophysics: Creativity and the Archaeological Imagination. In
ternet Archaeology 44. https://doi.org/10.11141/ia.44.4.

Gándara M. 2018. La divulgación significativa como estrategia de comunicación 
educativa. Educação Temática Digital 20 (3), 622–667.

Gant S., Reilly P. 2017. Different Expressions of the Same Mode: A Recent Dia-
logue Between Archaeological and Contemporary Drawing Practices. Journal 
of Visual Art Practice 17 (1), 100–120.

Gurung G., Simmons D., Devlin P. 1996. The Evolving Role of Tourist Guides: 
The Nepali Experience [w:] Tourism and Indigenous Peoples, red. R. Butler, 
T. Hinch. London: International Thomson Business Press, 107–128.

Hall C.M., McArthur S. 1998. Integrated Heritage Management: Principles and 
Practice. London: The Stationery Office.

Ham S.H. 1992. Environmental Interpretation: A Practical Guide for People with 
Big Ideas and Small Budgets. Golden: Fulcrum Publishing.

Helmy E., Cooper C. 2002. An Assessment of Sustainable Tourism Planning for 
the Archaeological Heritage: The Case of Egypt. Journal of Sustainable Tourism 
10 (6), 514–535.



134 Marek Nowacki

Henderson J. 2003. Ethnic Heritage as a Tourist Attraction: The Peranakans of 
Singapore. International Journal of Heritage Studies 9 (1), 27–44.

Hodder I. 1990. Archaeology and the Post-modern. Anthropology Today 6 (5), 
13–15.

Hodder I., Shanks M., Alexandri A., Buchli V., Carman J., Last J., Lucas G. (red.) 
1995. Interpreting Archaeology. Finding Meaning in the Past. London–New 
York: Routledge.

Hu W., Wall G. 2012. Interpretative Guiding and Sustainable Development: 
A Framework. Tourism Management Perspectives 4, 80–85.

ICOMOS 2008. The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of 
Cultural Heritage Sites. Ratified by the 16th General Assembly of ICOMOS. 
Quebec, Canada.

Interpretation Australia. 2020. What is Interpretation?. https://interpretationaus-
tralia.asn.au/about-interpretation-australia/what-is-interpretation/ (dostęp: 
20.01.2021).

Jameson J.H. 2008. Interpretation of Archaeology for the Public [w:] Encyclopedia 
of Archaeology, red. D.M. Pearsall, 1529–1543. New York: Academic Press.

Jameson J.H. 2014. International Conventions and Charters and Archaeology 
Presentation [w:] Encyclopedia of Global Archaeology, red. C. Smith, New York: 
Springer, 3948– 3954. 

Kobyliński Z. 2001. Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego. 
Warszawa: Fundacja Res Publica Multiethnica: Instytut Archeologii i Etnolo-
gii Polskiej Akademii Nauk.

Kobyliński Z. 2020. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe UKSW.

Loulanski T., Loulanski V. 2011. The Sustainable Integration of Cultural Heritage 
and Tourism: A Meta-study. Journal of Sustainable Tourism 19 (7), 837–862.

Lucas G. 2014. Interpretation in Archaeological Theory [w:] Encyclopaedia of 
Global Archaeology, red. C. Smith. New York: Springer, 4013–4022.

Luke T.W. 2005. Neither Sustainable nor Development: Reconsidering Sustaina-
bility in Development. Sustainable Development 13 (4), 228–238.

Malinverni L., Pares N. 2014. Learning of Abstract Concepts through Full-Body 
Interaction: A Systematic Review. Journal of Educational Technology and Society 
17 (4), 100–116.

McGrath G. 2005. Tour Guides as Interpreters of Archaeological Sites: Heritage 
 Tourism in Cusco, Peru. Surrey: School of Management Studies University of 
Surrey (niepublikowana dysertacja doktorska).

McIntosh A., Prentice R. 1999. Affirming Authenticity: Consuming Cultural 
Heritage. Annals of Tourism Research 29 (3), 589–612.

Melotti M. 2011. The Plastic Venuses: Archaeological Tourism in Postmodern Socie
ty. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Meskell L. 2002. Archaeology Under Fire: Nationalism, Politics and Heritage in the 
Eastern Mediterranean and Middle East. London–New York: Routledge.

Moscardo G. 2009. Understanding Tourist Experience Through Mindfulness 
Theory [w:] Handbook of Tourist Behaviour: Theory and Practice, red. M. Ko-
zak, A. Decrop. New York–London: Routledge, 99–115.



135Interpretacja dziedzictwa archeologicznego w zrównoważonym…

Moscardo G. 2014. Interpretation and Tourism: Holy Grail or Emperor’s Robes? 
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality 8 (4), 462–476.

Moscardo G. 2017. Critical Reflections on the Role of Interpretation in Visitor 
Management [w:] Visitor Management in Tourism Destination, red. J.N. Al-
brecht. Boston: CABI Publishing, 170–187. 

Moscardo G., Ballantyne R. 2008. Interpretation and Attractions [w:] Managing 
Visitor Attractions. New Directions, red. A. Fyall, B. Garrod, A. Leask, S. Wan-
hill. Oxford: Elsevier, 237–252.

Moshenska G. 2013. The Archaeological Gaze [w:] Reclaiming Archaeology: Be
yond the Tropes of Modernity, red. A. González-Ruibal. London–New York: 
Routledge, 211–219.

Murphy D., Shelley S., Foteinou A., Brereton J., Daffern H. 2017. Acoustic Her-
itage and Audio Creativity: The Creative Application of Sound in the Rep-
resentation, Understanding and Experience of Past Environments. Internet 
Archaeology 44. https://doi.org/10.11141/ia.44.12.

Nowacki M. 2012. Heritage Interpretation. Poznań: Wydawnictwo AWF w Po-
znaniu.

Nowacki M. 2020. Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-
-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń. Turystyka Kulturowa 
3 (114), 12–40.

Nowacki M., Smoleńska O. 2016. Wykorzystanie metody inwentaryzacji kra-
joznawczej w opracowywaniu planu interpretacji dziedzictwa dla regionu 
[w:] Współczesne oblicza krajoznawstwa, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Wło-
darczyk. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 229–240.

Nowacki M., Kruczek Z. 2021. Experience Marketing at Polish Museums and 
Visitor Attractions: The Co-creation of Visitor Experiences, Emotions and 
Satisfaction. Museum Management and Curatorship 26 (1), 62–81.

Nuryanti W. 1996. Tourism and Heritage Management. Conference Proceedings 
from Tourism and Heritage Management (ICCT). Yogakarta: Gadjah Mada 
University Press.

Olsen B., Pétursdóttir Þ. (red.) 2014. Ruin Memories. Materialities, Aesthetics and 
the Archaeology of the Recent Past. London: Routledge.

Pálsson G., Aldred O. 2017. En-Counter-Maps. Epoiesen. https://doi.org/ 
10.22215/epoiesen/2017.1. 

Perry S. 2018. Why Are Heritage Interpreters Voiceless at the Trowel’s Edge? 
A Plea for Rewriting the Archaeological Workflow. Advances in Archaeological 
Practice 6 (3), 212–227.

Pujol L., Roussou M., Poulou S., Balet O., Vayanou M., Ioannidis Y. 2013. Person
alizing Interactive Digital Storytelling in Archaeological Museums: The CHESS 
Project. http://www.chessexperience.eu/phocadownload/papers/caa2012_pa-
per_final.pdf (dostęp: 09.06.2021).

Richards G., Wilson J. 2006. Developing Creativity in Tourist Experiences: 
A Solution to the Serial Reproduction of Culture? Tourism Management 
27 (6), 1209–1223.

Ringer G. 2013. Destinations: Cultural Landscapes of Tourism. London–New York: 
Routledge.



136 Marek Nowacki

Ross D., Saxena G. 2019. Participative Co-creation of Archaeological Heritage: 
Case Insights on Creative Tourism in Alentejo, Portugal. Annals of Tourism 
Research 79, 102790.

Ross D., Saxena G., Correia F., Deutz P. 2017. Archaeological Tourism: A Crea-
tive Approach. Annals of Tourism Research 67, 37–47.

Schaper M.-M., Pares N. 2016. Making Sense of Body and Space Through Full- 
-Body Interaction Design: A Case Study [w:] Proceedings of the 15th Internation
al Conference on Interaction Design and Children. New York: ACM, 613–618.

Sieć Kohonena 2020. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_Kohonena 
(dostęp: 12.02.2021).

Silberman N. 2007. ‘Sustainable’ Heritage? Public Archaeological Interpretation 
and the Marketed Past [w:] Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics, 
red. Y. Hamilakis, P. Duke. London–New York: Routledge, 179–193.

Silberman N.A. 2012. Heritage Interpretation and Human Rights: Documenting 
Diversity, Expressing Identity, or Establishing Universal Principles? Interna
tional Journal of Heritage Studies 18, 245–256. 

Stobiecka M. 2020a. Archaeological Heritage in the Age of Digital Colonialism. 
Archaeological Dialogues 27 (2), 113–125.

Stobiecka M. 2020b. Towards a Prosthetic Archaeology. Journal of Social Archaeo
logy 20 (3), 335–352.

Text mining 2020. https://pl.wikipedia.org/wiki/Text_mining (dostęp: 12.02.2021). 
Thomas A., Lee D., Frederick U., White C. 2017. Beyond Art/Archaeology: Re-

search and Practice After the Creative Turn. Journal of Contemporary Archaeo
logy 4 (2), 121–129.

Tilden F. 1957. Interpreting Our Heritage: Principles and Practices for Visitor Ser
vices in Parks, Museums, and Historic Places. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press. 

Tilley C. (red.) 1993. Interpretative Archaeology. London: Routledge.
Tubb K.N. 2003. An Evaluation of the Effectiveness of Interpretation within 

Dartmoor National Park in Reaching the Goals of Sustainable Tourism De-
velopment. Journal of Sustainable Tourism 11 (6), 476–498.

Tucker H. 2001. Tourists and Troglodytes: Negotiating for Sustainability. Annals 
of Tourism Research 28 (4), 868–891.

Waitt G. 2000. Consuming Heritage: Perceived Historical Authenticity. Annals of 
Tourism Research 27 (4), 835–862.

Walker C., Carr N. (red.) 2013. Tourism and Archaeology. Sustainable Meeting 
Grounds. Walnut Creek, CA: Altamira Press.

Watterson A.E. 2014. Engaging with the Visual: ReThinking Interpretive Archaeo
logical Visualisation. Glasgow: Glasgow School of Art (niepublikowana dysert-
acja doktorska).

Weaver D. 2013. Sustainable Tourism: Theory and Practice. New York: Routledge.
Weiler B., Davis D. 1993. An Exploratory Investigation into the Roles of the 

Nature-based Tour Leader. Tourism Management 14, 91–98.
Weiler B., Ham S. 2001. Perspectives and Thoughts on tour Guiding [w:] Tourism 

and Hospitality in the 21st Century, red. A. Lockwood, S. Medlik. Oxford, 
Boston: Butterworth-Heinemann, 255–264.



137Interpretacja dziedzictwa archeologicznego w zrównoważonym…

Wheeler M. 1954. Archaeology from the Earth. Oxford: Clarendon Press.
Yang J., Ryan C., Zhang L. 2018. Social Conflict in Communities Impacted by 

Tourism. Tourism Management 35, 82–93.
Zhang H., Chow I. 2004. Application of Importance-performance Model in Tour 

Guides’ Performance: Evidence from Mainland Chinese Outbound Visitors in 
Hong Kong. Tourism Management 25, 81–91.





Paula Chmielowska
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytet Gdański 

Dziedzictwo archeologiczne a zielona i niebieska 
archeoturystyka

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE  
AND GREEN AND BLUE ARCHAEOTURISM

ABSTRAKT. Dziedzictwo kulturowe jest bogatą mozaiką kulturowej ekspresji, 
na którą składają się między innymi budowle, pomniki, muzea, dzieła sztuki, miejsca 
historyczne, literatura, muzyka, a także stanowiska archeologiczne. Te ostatnie stają 
się coraz częściej głównym miejscem docelowym wycieczek turystycznych. Turystyka 
kulturowa stanowi obecnie powszechną część rynku turystycznego, który rozszerzył się 
na podróże do ośrodków o walorach historycznych i artystycznych, a nie tylko wypo-
czynkowych. W międzyczasie, wraz ze zmianą miejsc docelowych turystyki, zmieniło 
się podejście do niej samej poprzez działania chociażby proekologiczne. Związek tury-
styki kulturowej z turystyką zrównoważoną jest bardzo silny. Turystyka zrównoważo-
na, będąca alternatywą dla zwykłej turystyki, ma na celu zminimalizowanie wpływu 
turystyki na środowisko naturalne, w tym kulturę lokalną, jednocześnie generując 
możliwości zatrudnienia lokalnych mieszkańców i promowania ich kultury. 

Włączanie stanowisk archeologicznych poprzez np. organizowanie wystaw i „mu-
zeów” tuż przy stanowisku, otwieranie ich dla publiczności, co daje możliwość pracy 
wolontariatu i zachęca do przyjazdu na stanowisko rowerem, jest częścią zielonej i nie-
bieskiej archeoturystyki, mogącej spełniać założenia ekologicznej ekonomii, a jedno-
cześnie promującej dziedzictwo archeologiczne. Wprowadzane do archeoturystyki in-
nowacyjne koncepcje, takie jak produkty 2CC2 (cradletocradle), gospodarka o obie-
gu zamkniętym i zasady niebieskiej i zielonej ekonomii, wpisują ją w plan Unii Eu-
ropejskiej Zielony Ład z 2020 roku podjęty przez Komisję Europejską. Projekty takie 
jak „ArchaeoBalt – Laying fixed foundations for innovative Archaeotourism – a new 
»green« Archaeoroute in the Southern Baltic Sea Region”, mają na celu połączenie uni-
wersytetów, muzeów i agencji turystycznych tworzących zrównoważoną archeologię. 
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Słowa kluczowe: archeologia, zielona i niebieska archeoturystyka, dziedzictwo, kultura, 
prawo, ArchaeoBalt

ABSTRACT. Cultural heritage is a rich mosaic of cultural expression, including buildings, 
monuments, museums, works of art, historical sites, literature, music, and archaeological 
sites. The latter are increasingly becoming the main tourist destination. Cultural tourism 
has become a common part of the tourism market, which has expanded to include travel 
to centers of historical and artistic value and not just to leisure facilities. In the mean-
time, along with the change of tourism destinations, the approach to tourism has changed 
through, for example, pro-ecological activities. The relationship between cultural tourism 
and sustainable tourism is very strong. Sustainable tourism, as an alternative to ordinary 
tourism, aims to minimize the impact of tourism on the natural environment, including 
local culture, while generating employment opportunities for local residents and promot-
ing their culture.

Engaging archaeological sites by, for example, organising exhibitions and “museums” 
right next to the site, opening them to the public, which gives the opportunity to vol-
unteer and encourages people to come to the site by bicycle, is part of green and blue 
archaeotourism that can meet the assumptions of ecological economy and at the same time 
promote archaeological heritage. The innovative concepts introduced to archaeotourism, 
such as 2CC2 (cradle-to-cradle) products, the circular economy and the principles of blue 
and green economy, make it part of the European Union’s European Green Deal 2020 
plan undertaken by the European Commission. Projects such as ArchaeoBalt – Laying fixed 
foundations for innovative Archaeotourism – a new “green” Archaeoroute in the Southern Baltic 
Sea Region aim to connect universities, museums and travel agencies to create sustainable 
archeology.

Key words: archaeology, green and blue archaeoturism, heritage, culture, law,  ArchaeobBalt 

WSTĘP

Archeologia (gr. archḗ – zasada, podstawa, starożytny, dawny, lógos – słowo, 
nauka) to nauka, która na podstawie materialnych śladów, pozyskiwanych 
głównie na podstawie badań wykopaliskowych, bada najdawniejsze dzieje 
człowieka (Ławecka 2003, 5), w celu wszechstronnego zrozumienia kultu-
ry ludzkiej: ludzkich zachowań i tradycji. Badane przez archeologów sta-
nowiska archeologiczne to miejsca, gdzie w ziemi, na jej powierzchni lub 
pod wodą znajdują się ślady obecności człowieka w przeszłości, które mają 
charakter zabytkowy. W przepisach prawa polskiego stanowisko archeolo-
giczne nazwane jest nieruchomym zabytkiem archeologicznym. Szeroka 
gama stanowisk archeologicznych obejmuje nie tylko spektakularne w swej 
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istocie, jak choćby piramidy czy wraki statków, lecz również umocnienia 
obronne, miejsca i ślady pozyskiwania i przerobu surowców, miejsca kultu, 
groby i cmentarzyska, pozostałości urządzeń transportowych i komunika-
cyjnych, stanowiska posiadające własną formę terenową jak grodziska czy 
kurhany itd. (Ławecka 2003, 82–84).

Od momentu powstania pierwszych konwencji międzynarodowych 
i krajowych ustaw regulujących postępowanie wobec zasobów zabytko-
wych, stanowiska archeologiczne wraz z odnalezionymi na nich zabytkami 
zaczęły być prawnie chronione, powoli też wykorzystywane w celach edu-
kacyjnych czy kulturowych. Stopniowo pojawiła się również świadomość 
konieczności wzmocnienia skuteczności działań ochronnych w stosunku 
do dziedzictwa kulturowego poprzez takie czynności, jak branie udziału 
w wydarzeniach odtwarzających dawne zwyczaje i wierzenia, tradycje et-
niczne czy lokalne, ochronę ginących rzemiosł. Znalazło to wyraz w Kon-
wencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego.

Jednym z działań mających na celu wzmocnienie ochrony dziedzictwa 
jest edukacja na temat tegoż dziedzictwa i jego wartości oraz jego udo-
stępnianie szerokiemu gronu odbiorców, w tym dla celów turystycznych. 
Udostępnianie stanowisk archeologicznych w celu zorganizowania na nich 
np. popularnych w ostatnich latach eventów popularnonaukowych, odtwa-
rzających życie w przeszłości, wiąże się jednak z ryzykiem ich zniszczenia, 
jednak umiejętne zarządzanie stanowiskami to przede wszystkim działania 
edukacyjne mające na celu pobudzenie i uświadomienie opinii publicz-
nej o wartości dziedzictwa archeologicznego dla zrozumienia przeszłości 
i zagrożeń dla tego dziedzictwa. Stanowi to jeden z celów wymienio-
nych w Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego 
z 1992  r. (tzw. konwencji maltańskiej). W zgodzie z tymi założeniami, 
celem niniejszego artykułu jest ukazanie, jak zmieniające się zapisy prawne 
dotyczące dziedzictwa mogą promować rozwój turystyki archeologicznej 
(archeoturystyki), a także podkreślenie konieczności oparcia jej na zasa-
dach zrównoważonego rozwoju. Rozważania zostaną następnie zilustro-
wane konkretnym przykładem projektu archeologicznego, bazującego 
na tych założeniach.
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DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE

Chociaż definicja dziedzictwa archeologicznego jest współczesna, sama idea 
dziedzictwa pojawiła się o wiele wcześniej. Słowo „dziedzictwo” pochodzi 
z łacińskiego patrimonium, francuskiego patrimoine czy hiszpańskiego pa
trimonio. Jest to pojęcie niezbędne do zrozumienia relacji zachodzących 
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wywodzi się ono z języka praw-
niczego, w którym słowo patrymonium oznacza „majątek rodowy, dzie-
dzictwo” i służy głównie do określenia dóbr przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie, od rodziców do dzieci (Kowalski 2013, 17). W języku po-
tocznym za dziedzictwo uznaje się wszystko, co jest związane z przeszłością 
i co jednocześnie może być uznane za naszą (lub wspólnotową) własność 
lub spadek. Dziedzictwo w szerokim znaczeniu nie jest jednak zapewnione 
aktem prawnym, jak np. akt dziedziczenia w przypadku spadku, ale wy-
maga elementów takich jak wybór i zaangażowanie w stosunku do przej-
mowanych z przeszłości dóbr. Wartości, zasób rzeczy materialnych i nie-
materialnych bez aktywnego udziału kolejnych pokoleń przestaną istnieć, 
ponieważ nie możemy zapewnić im kontynuacji. Celem dziedzictwa jest 
więc zarówno zapewnienie ochrony, jak i nadanie odpowiednich znaczeń 
dobrom, które będą od tej pory wiązane z konkretnymi dobrami utrzymy-
wanymi i przekazywanymi dalej (Kowalski 2013, 17).

Jedną z pierwszych konwencji dotyczących dziedzictwa kulturowego 
jest Konwencja UNESCO z dnia 16 listopada 1972 r. w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego1. Zgodnie z jej zapisem 
za dziedzictwo kulturalne uważa się m.in.: 

zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy 
i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych ele-
mentów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki 
lub nauki. 

Jednak sama konwencja paryska nie wyodrębnia z dziedzictwa kultury 
dziedzictwa archeologicznego ani nie zawiera definicji zabytku archeolo-
gicznego.

1 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. 
z 1976 r., nr 32, poz. 190), zwana dalej konwencją paryską.
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Zabytki są jednym z najważniejszych elementów tworzących material-
ne dziedzictwo kultury. Definiuje się je jako dzieła powstałe w przeszłości, 
przedstawiające wartość muzealną, historyczną czy kulturalną i podlega-
jące ochronie prawnej (Skorupka, Auderska, Łempicka 1968, 1096). To 
pomniki minionych epok, a jednocześnie dokumenty świadczącym o kul-
turze narodu (lub kulturze społecznej), niosące ze sobą wielką wartość spo-
łeczno-kulturową, materialno-ekonomiczną oraz naukowo-dydaktyczną 
(Zeidler 2007, 45). Pojęciem odpowiadającym znaczeniu słowa „zabytek”, 
a używanym współcześnie w wielu językach europejskich, jest słowo „mo-
nument”. Ma etymologię łacińską – pochodzi od rzeczownika monumen
tum, utworzonego od łacińskiego czasownika moneo, i oznacza znak pa-
mięci (Kobyliński 2011, 23). 

Coraz częściej używanym pojęciem, bardzo często zastępującym nawet 
słowo zabytek, jest dziedzictwo kulturowe (cultural heritage). Wykazuje ono 
szerszy zakres podmiotowy. O ile mówiąc „zabytek”, mamy na myśli przed-
miot materialny należący do przeszłości, o tyle w pojęciu „dziedzictwo” 
mieszczą się także niematerialne dobra kultury, w tym też pamięć i tożsa-
mość społeczeństwa (Purchla 2013, 44). Dziedzictwo kulturowe określone 
jest jako ogół wytworów kultury, które są przekazywane pokoleniowo i wy-
kazują trwałość w czasie. Może być ono chronione na poziomie państwo-
wym zarówno przez sankcje prawne, jak i religijne, sam proces natomiast 
ulega silnej idealizacji i staje się zbiorem wartości, symboli otoczonych czcią 
i powagą. Dziedzictwo kultury jest zazwyczaj rozumiane dodatnio i łączone 
z dezyderatem, który nakazuje utrzymanie go (Tatarkiewicz 1978, 82).

Jedną z najważniejszych konwencji dotyczącej dziedzictwa archeolo-
gicznego, w której została podana definicja dziedzictwa, jest Europejska 
konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego z dnia 16 stycznia 
1992 r.2 Powstała ona w celu zaktualizowania i uzupełnienia zasad ustalo-
nych w Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego, 
podpisanej w Londynie 6 maja 1969 r. Na mocy art. 1 ust. 2 tej konwencji 
za przedmiot dziedzictwa archeologicznego uznano: 

wszelkie pozostałości, obiekty i jakiekolwiek inne ślady ludzkości z minionych 
epok: 

i) których zachowanie i analiza pomogą prześledzić historię ludzkości i jej stosunek 
do środowiska naturalnego;

2 Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) spo-
rządzona w La Valletta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz.U. z 1996 r., nr 120, poz. 564), zwana 
dalej konwencją maltańską.
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ii) dla których wykopaliska i odkrycia oraz inne metody badań nad dziejami ludzkości 
i jej środowiskiem są podstawowym źródłem informacji, i 

iii) które są usytuowane w jakimkolwiek miejscu podlegającym jurysdykcji Stron.

W art. 1 ust. 3 dodano, że: 

dziedzictwo archeologiczne obejmuje struktury, konstrukcje, zespoły budowlane, 
eksploatowane tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak też ich otoczenie 
znajdujące się na ziemi lub pod wodą.

Definicje zawarte w konwencjach są oczywiście definicjami legalnymi, 
przyjętymi czy to przez ustawodawcę krajowego, czy też w wyniku ratyfi-
kacji konwencji międzynarodowych przez dane państwo. Z konwencji pa-
ryskiej wynika, iż chronione są jedynie stanowiska archeologiczne „mające 
wyjątkową powszechną wartość”, zatem nie wszystkie zabytki i nie wszyst-
kie stanowiska. Pojęcie dziedzictwa archeologicznego w konwencji maltań-
skiej jest na tyle precyzyjnie określone, że jest ono bezpośrednio stosowane 
w prawie polskim (Artemiuk 2015, 10). Samo pojęcie dziedzictwa arche-
ologicznego, jego zakres i różne definicje powodują wśród prawników czy 
archeologów, a także wśród społeczności, problemy z jego zrozumieniem.

Dziedzictwo kulturowe i archeologiczne oraz zabytki są dla społeczeń-
stwa niezwykle ważne. Jak zauważyli Z. Kobyliński i J. Wysocki (2011, 39), 
znaczenie, definicje i samo istnienie zabytków archeologicznych są

zazwyczaj słabo uświadomione i ujawnia[ją] się tylko sporadycznie podczas kon-
templacji muzealnych gablot czy podczas lektury prasowych doniesień o spektaku-
larnych odkryciach cennych lub niezwykłych zabytków najdawniejszej przeszłości. 

O dziedzictwie archeologicznym nie naucza się w szkole podstawowej 
i nie uświadamia się młodych ludzi o znaczeniu dla nich ich dziedzictwa. 
Dziedzictwo archeologiczne zaś stanowi 

istotną część materialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości i jest obecne przede 
wszystkim w postaci niewidocznej — ukryte pod powierzchnią współczesnej ziemi, 
po której stąpamy, lub w formach widocznych co prawda, lecz tak codziennych 
i mało często atrakcyjnych, że skłonni jesteśmy je ignorować (Kobyliński, Wysocki 
2011, 39). 

Ochrona zabytków nie jest niczym nowym gdyż działania w tym zakre-
sie podejmowano już w starożytnym Egipcie. Królowa Hatszepsut, napra-
wiając świątynie i odnawiając zabytki, podkreślała powagę swych działań 
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i zaznaczała, że robi to dla przyszłych pokoleń. „Ogłaszam ludzkości, która 
będzie istnieć w przyszłości, która pomyśli o tym pomniku” (Jacquet-Acea 
2015, 284). Totmes IV restaurował Sfinksa, nie używając przy tym nazwy 
„restauracja”. Już zatem starożytni władcy mieli świadomość, że ochrona 
zabytków nie tylko zapewni im samym pamięć potomnych, ale także sta-
nowi o atrakcyjności miejsc odwiedzanych przez im współczesnych. 

Starożytni Grecy czy Rzymianie odbywali dalekie podróże, by zobaczyć 
słynne piramidy w Gizie, obejrzeć sztukę teatralną wystawianą na tle Sfink-
sa czy by pobierać nauki w Bibliotece Aleksandryjskiej (obiekty które były 
restaurowane i odnawiane w trakcie panowania starożytnych władców). 
W czasach współczesnych – podobnie zresztą jak w starożytności – podró-
żowanie za atrakcjami archeologicznymi jest coraz bardziej popularne, choć 
wciąż zbyt mało powszechne. Polscy turyści, wyjeżdżając za granicę, zwykle 
wybierają luksusowe hotele, urokliwe plaże czy jazdę na nartach w górach 
austriackich zamiast odwiedzania niewielkich lokalnych atrakcji archeolo-
gicznych w swoim kraju. Krajami, w których występują popularne wśród 
turystów atrakcje archeologiczne i kulturowe, są głównie Egipt, Włochy 
czy Grecja – na tych terytoriach znajdują się znane na całym świecie stano-
wiska archeologiczne, stanowiące zachętę dla milionów turystów (Krueger 
2012, 7). Kraje te mają na tyle wielki potencjał, że w celach ekonomicznych 
wykorzystują swoje dziedzictwo, a turystyka oparta na tym dziedzictwie sta-
nowi ważne źródło przychodu. Z kolei w krajach skandynawskich archeo-
logia i dziedzictwo archeologiczne są na tyle popularne wśród lokalnych 
społeczności, że naucza się już o nich na etapie szkoły podstawowej, co 
skutkuje tym, że ludzie chętnie spędzają swój wolny czas na wolontariacie 
na stanowiskach archeologicznych i angażują się w ochronę i promocję swo-
jego dziedzictwa. W tych krajach, oprócz celów ekonomicznych, brane są 
także pod uwagę cele społeczne i kulturowe w promocji dziedzictwa. 

RYNEK TURYSTYCZNY

Ludzie stają się turystami, gdy dobrowolnie opuszczają swoje codzienne 
miejsce zamieszkania i otoczenie (dom, miasto rodzinne), aby odwiedzić 
inne środowisko (miejsce, inny kraj). Osoby te zwykle angażują się w różne 
działania, niezależnie od tego, jak blisko lub jak daleko znajduje się owo 
środowisko (miejsce docelowe) (Holloway, Taylor 2006, 10). Na tym eta-
pie ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że istnieją dwa rodzaje podróżnych: 
tacy, którzy podróżują w celach biznesowych, oraz tacy, którzy podróżują 
z powodów osobistych (w tym odbywają wizyty przyjacielskie i do krew-
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nych [podróże VFR – visits to friends and relatives]) albo podróże związane 
z nauką, sportem, zdrowiem, pielgrzymkami religijnymi itp.). Dla pierw-
szej grupy decyzja o podróży i dokąd się udać jest w dużej mierze poza ich 
kontrolą. Biznesmeni mają niewielką swobodę w wyborze czasu ich podró-
ży i potencjalnego miejsca docelowego. Jednak turyści „wakacyjni” mają 
taką możliwość. Podróżowanie dla przyjemności może obejmować szeroki 
zakres ludzkich emocji i potrzeb, które mogą być trudne do wyjaśnienia. 
Jednak motywacje do podróżowania są związane z samą chęcią podróżowa-
nia i poznawania nowych miejsc i ich historii (Camilleri 2018, 4).

Turystyka kulturowa to turystyka odnosząca się zarówno do wytwo-
rów kultur z przeszłości, jak i wytworów kultury współczesnej oraz różnych 
sposobów życia dawnych grup ludzi lub nawet regionów (Buczkowska 
2008, 20). Jej elementem jest otoczenie stanowiska ochroną i wyekspono-
wanie występujących na nim obiektów. Jedną z odmian turystyki kulturowej 
jest turystyka archeologiczna, rozumiana jako podróże skupiające się zarów-
no na odwiedzaniu, jak i na doświadczaniu różnych miejsc archeologicznych 
i historycznych (A Guide… 2009, 5). Stanowiska archeologiczne w Polsce 
dopiero od niedawna wchodzą w zakres rynku turystycznego i dołączają do 
mapy miejsc turystycznych. Jednak archeolodzy – z różnych powodów, włą-
czając w to kwestie finansowe – wciąż niezbyt często eksponują badane przez 
siebie stanowiska (pomimo istniejących już od lat sześćdziesiątych postula-
tów o konieczności włączenia stanowisk w programy turystyczne), choć mo-
głyby one być doskonałym łącznikiem pomiędzy społecznością a środowi-
skiem naukowym (Okuliczowie 1961). Taki stan powoduje, iż archeotury-
styka ogranicza się dużej mierze do odwiedzania festynów archeologicznych, 
rezerwatów i skansenów archeologicznych czy muzeów. 

W ostatnich latach sytuacja na świecie, a także w Polsce ulega stopnio-
wej poprawie w tym względzie. Rynek turystyczny, także archeoturystycz-
ny, z kilkoma inicjatorami dołączył do inicjatyw zrównoważonego roz-
woju, tworząc ciekawe inicjatywy, takie jak zielona i niebieska turystyka, 
czym zajmuję się w dalszej części artykułu.

ZIELONA I NIEBIESKA ARCHEOTURYSTYKA JAKO 
FORMA ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczo-
nych, zrównoważona turystyka jest: 
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turystyką która bierze pod uwagę obecną i przyszłą sytuację ekonomiczną, spo-
łeczną i wpływ na środowisko, odpowiada na potrzeby odwiedzających, przedsię-
biorstw, środowiska i społeczności przyjmujących (Making… 2005, 11–12).

Zielona turystyka dotyczy zrównoważonej turystki środowiska lądowe-
go, a niebieska – obszarów morskich/wodnych. Tym samym turystyka „zie-
lona” i „niebieska”, inaczej nazywane „zrównoważonymi”, opowiadają się 
za minimalnym szkodliwym wpływem na środowisko lokalne oraz wzmoc-
nieniem i promocją korzyści kulturalnych w regionie dla jego mieszkańców 
(Yu, Chancellor, Cole 2009, 57). Konieczne jest wspieranie ochrony śro-
dowiska. Dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju turystyki znacznie 
się rozwinęły w ciągu ostatnich dziesięcioleci na wielu płaszczyznach, gdzie 
zrównoważony rozwój ma swoje wytłumaczenie w połączeniu trzech fila-
rów: „środowiska, gospodarki i społeczeństwa” (Giddings i in. 2005, 26).

Zrównoważony rozwój turystyki wymaga świadomego udziału wszyst-
kich zainteresowanych stron, a także silnego przywództwa politycznego, 
mogącego zapewnić szerokie uczestnictwo i budowanie konsensusu. Osią-
gnięcie zrównoważonej turystyki jest procesem ciągłym i wymaga stałego 
monitorowania skutków, i gdy tylko jest to konieczne, wprowadzania nie-
zbędnych środków zapobiegawczych i/lub naprawczych3. 

Zrównoważona turystyka powinna również utrzymywać wysoki po-
ziom satysfakcji turystów i zapewniać turystom znaczące wrażenia, podno-
szące ich świadomość dotyczącą kwestii zrównoważonego rozwoju i pro-
mujące wśród nich zrównoważone praktyki turystyczne.

Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) 
i Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska wyznaczyły w 2005 
roku dwanaście następujących celów zrównoważonej turystyki (Making… 
2005, 18–19; tłumaczenie autorki) – są to:

1) Rentowność ekonomiczna. Zapewnienie rentowności i konkurencyjności ośrod-
ków turystycznych i przedsiębiorstw, aby mogły one nadal prosperować i przynosić 
korzyści w perspektywie długoterminowej. 

2) Lokalny dobrobyt. Maksymalizacja wkładu turystyki w dobrobyt gospodarczy kra-
ju goszczącego, w tym część wydatków odwiedzających zatrzymywana lokalnie.

3) Jakość zatrudnienia.Wzmocnienie liczby i jakości lokalnych miejsc pracy tworzo-
nych i wspieranych przez turystykę, w tym poziomu płacy, warunków świadczenia 

3 United Nations World Tourism Organisation, UNWTO in Conversation „The Fu-
ture of Sustainable Tourism in the Framework of the EU Green Deal”, 2020, https://www.
unwto.org/future-of-sustainable-tourism-in-the-framework-of-the-eu-green-deal (dostęp: 
20.01.2021).
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usług i dostępności dla wszystkich, bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
niepełnosprawność lub w inny sposób.

4) Równość społeczna. Dążenie do szerokiego i sprawiedliwego podziału korzyści 
ekonomicznych i społecznych z turystyki w całej społeczności otrzymującej po-
moc, w tym poprawy możliwości, dochodów i usług dostępnych dla ubogich.

5) Spełnienie wymagań gości. Zapewnienie bezpiecznego, satysfakcjonującego do-
świadczenia dla gości, dostępnego dla wszystkich bez dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę, niepełnosprawność lub w inny sposób.

6) Kontrola lokalna. Angażowanie i wzmacnianie lokalnych społeczności w planowa-
niu i podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania i przyszłego rozwoju turysty-
ki na ich obszarze, w porozumieniu z innymi interesariuszami.

7) Dobrobyt społeczności. Utrzymanie i wzmocnienie jakości życia w społecznościach 
lokalnych, w tym struktur społecznych i dostępu do zasobów, udogodnień i syste-
mów podtrzymywania życia, unikanie jakiejkolwiek formy degradacji społecznej 
lub wyzysku.

8) Bogactwo kulturowe.Szanowanie i wzmacnianie dziedzictwa historycznego, auten-
tycznej kultury, tradycji i odrębności społeczności przyjmujących.

9) Integralność fizyczna. Utrzymanie i poprawa jakości krajobrazów, zarówno miej-
skich, jak i wiejskich, oraz unikanie fizycznej i wizualnej degradacji środowiska.

10) Różnorodność biologiczna. Wspieranie ochrony obszarów przyrodniczych, siedlisk 
i dzikiej przyrody oraz minimalizowanie ich szkód.

11) Efektywne gospodarowanie zasobami. Zminimalizowanie wykorzystania rzadkich 
i nieodnawialnych zasobów w rozwoju i eksploatacji obiektów i usług turystycz-
nych.

12) Czystość środowiska. Minimalizacja zanieczyszczenie powietrza, wody i ziemi oraz 
wytwarzanie odpadów przez przedsiębiorstwa turystyczne i odwiedzających.

Turystyka cyrkularna jest zgodna z logiką gospodarki o obiegu zamknię-
tym, modelu biznesowego zharmonizowanego z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Tak zwana gospodarka o obiegu zamkniętym (cyrkularna) 
chce stworzyć zamknięty krąg, który wytwarza towary i usługi bez marno-
wania ograniczonych zasobów planety, takich jak surowce, woda i ener-
gia. W ten sam sposób turystyka cyrkularna proponuje model, w którym 
każdy uczestnik turystyki (podróżnik, gospodarz, organizator wycieczek 
i dostawca) przyjmuje podejście przyjazne dla środowiska4. Świadomość 
turystów zarówno co do podróżowania, jak i samych miejsc wyjazdów co-
raz bardziej się zwiększa, czyniąc z turystów aktywnych uczestników go-
spodarki o obiegu zamkniętym. Europejscy podróżnicy, chcąc być proak-
tywnymi w sferze ekologii i ochrony dziedzictwa, już dzisiaj oczekują, by 
przy organizacji ich wypoczynku stosowano zasady gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

4 Zob. greentourism.eu (dostęp: 01.06.2021).
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Decydując się na turystykę cyrkularną, podróżni mogą przyjąć odpo-
wiedzialne podejście na wszystkich etapach pobytu, od przygotowań do po-
dróży po doświadczenia lokalne. W „Green Ideas For Tourism in Europe” 
(projekt Unii Europejskiej Erasmus+)5 wskazuje się, jakie kroki, powi-
nien wykonać turysta, aby zastosować turystykę cyrkularną (zob. rycina 9 
na wklejce). Obejmuje to mianowicie: 

1)  rozpoznanie możliwości zrównoważonej turystyki oferowanych przez agencje tury-
styczne lub wyszukanie podobnych ofert w Internecie;

2)  wybranie najbardziej zrównoważonych dostawców usług turystycznych;
3)  wybranie najbardziej przyjaznego dla środowiska środka transportu (najbardziej 

szkodliwe dla środowiska jest podróżowanie samolotem);
4)  odpowiedzialne zarządzanie wybranymi usługami: wykorzystywanie lokalnie pro-

dukowanej żywności, rzemiosła i przyjętych środków ekologicznych, takich jak 
gospodarka odpadami, oszczędność energii i wody itp.;

5)  przekazywanie informacji zwrotne między turystami i/lub profesjonalistami w celu 
ulepszenia oferty zrównoważonej turystyki (i powrót do kroku 1).

Aktywne i skoordynowane dyskusje między społecznościami lokalny-
mi, organizacjami branżowymi czy agentami biur podróży powinny mieć 
na celu doprowadzenie do bardziej zróżnicowanych ofert turystycznych, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnych skutków społecznych i śro-
dowiskowych. To z kolei ma wpływ na ochronę środowiskowa naturalne-
go, społeczności lokalnych i kulturę miejsca docelowego, a ostatecznie – 
na zachowanie i ochronę wartości stanowisk archeologicznych.

Turystyka o zamkniętym obiegu już spełnia oczekiwania europejskich 
podróżników, ponieważ:

1) prawie jedna trzecia konsumentów (29%) najprawdopodobniej wybrałaby jedną 
firmę zamiast drugiej na podstawie ich wyników w zakresie ochrony środowiska 
(coraz ważniejszy faktor dla turystów);

2) większość (62%) uważa, że biura podróży powinny dbać o to, aby ich wakacje były 
korzystne dla środowiska;

3) ponad połowa globalnych konsumentów jest skłonna zapłacić więcej za produkty 
firm, które wykazują zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną;

4) obecnie 17% obiektów turystycznych zajmuje się ochroną środowiska. Jednak 
oczekuje się, że sektor ten będzie się rozwijał, aby sprostać obecnym i przyszłym 
wyzwaniom środowiskowym6.

5 Tamże.
6 Tamże.
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W kontekście zrównoważonego rozwoju turystyka cyrkularna może 
pogodzić turystykę i zrównoważone zarządzanie zasobami. Jej celem jest 
produkcja towarów i usług turystycznych przy jednoczesnym znacznym 
ograniczeniu wpływu na środowisko (w tym zużycie i marnotrawstwo nie-
odnawialnych źródeł energii)7.

ZIELONY ŁAD 2020

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy 
i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa potrzebuje nowej 
strategii. Odpowiedzią na te wyzwania jest Europejski Zielony Ład (Euro
pean Green Deal – ang). To nowa strategia wzrostu, która ma na celu prze-
kształcenie UE w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, z nowoczesną, 
zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką, w której nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych w 2050 roku i w której wzrost gospodarczy bę-
dzie oddzielony od wykorzystania zasobów (Komisja Europejska 2019, 2).

Unia Europejska w dokumencie ogłaszającym Europejski Zielony Ład 
zakłada, że przyjęta przez nią strategia ma również na celu ochronę, za-
chowanie i wzmocnienie kapitału naturalnego UE oraz ochronę zdrowia 
i dobrobytu obywateli przed zagrożeniami i wpływem związanym ze śro-
dowiskiem. Jednocześnie przejście to musi być sprawiedliwe i integracyj-
ne. Na pierwszym miejscu musi stawiać ludzi i zwracać uwagę na regio-
ny, branże i pracowników, którzy staną przed największymi wyzwaniami. 
Ponieważ przyniesie to znaczące zmiany, jeśli polityka ma działać i zostać 
zaakceptowana, aktywny udział społeczeństwa i zaufanie do transformacji 
mają nadrzędne znaczenie. Potrzebny jest nowy pakt, który połączy oby-
wateli w całej ich różnorodności, przy czym władze krajowe, regionalne, 
lokalne, społeczeństwo obywatelskie i przemysł będą ściśle współpracować 
z instytucjami UE i organami konsultacyjnymi.

W 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjedno-
czonych przyjęło rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030. Zakładała ona program działań o bezpre-
cedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrównoważonego roz-
woju na poziomie globalnym. Powstało siedemnaście Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań. W Agendzie 2030 uzna-
je się między innymi ważną rolę, jaką odgrywa sektor turystyczny, który 

7 http://greentourism.eu/en/Post/Name/SustainableTourism (dostęp: 01.01.2021).
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odpowiada za jedną dziesiątą światowego PKB i zatrudnienia. Odnoszą 
się do niego bezpośrednio trzy cele zrównoważonego rozwoju (SDGs – Su
stainable Development Goals): cel 4 zakłada zapewnienie wszystkim eduka-
cji w wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie, cel 8 to 
promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospo-
darczego, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godna praca dla wszyst-
kich ludzi, zaś cel 12 – zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji. „Region europejski” UNWTO odpowiada za większość przy-
jazdów z zagranicy na świecie, stanowiąc prawie 40% wpływów z turysty-
ki międzynarodowej i jest odpowiedzialny za stworzenie ponad 27,3 mln 
miejsc pracy i 407 mld USD wpływów z turystyki w regionie. Mimo to 
turystyka w ramach nowego Zielonego Ładu nadal nie jest bezpośrednio 
wymieniana ani identyfikowana jako jedna z sił napędowych zrównoważo-
nego rozwoju w Europie. Istnieje uznana potrzeba, by europejskie państwa 
członkowskie wymieniły poglądy i zebrały się w celu ustalenia wspólnego 
przesłania dotyczącego znaczenia, dla przyszłości Europy, inicjatywy zrów-
noważonego rozwoju w turystyce8, ale także zaangażowania się bezpośred-
nio w projekty unijne, takie jak ArchaeoBalt.

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY – ARCHAEOBALT

Dziedzictwo archeologiczne znane jest w Polsce z takich choćby miejsc, 
jak rezerwat archeologiczny w Biskupinie, muzeum początków Państwa 
Polskiego w Gnieznie czy wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
 UNESCO neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach 
Opatowskich, w których prowadzona jest bardzo różnorodna i rozbudo-
wana działalność naukowa i edukacyjna. O wiele mniejszym zainteresowa-
niem cieszą się zwykłe stanowiska archeologiczne, które są słabo ekspono-
wane i niezagospodarowane pod kątem turystycznym. Odpowiedzialność 
za taki stan rzeczy spoczywa głównie na władzach samorządowych, które – 
z pewnymi wyjątkami – często nie wykazują zainteresowania wykorzysta-
niem potencjału dziedzictwa archeologicznego, ale także na archeologach, 
którzy nie zachęcają do udziału w swoich badaniach wolontariuszy, a wie-

8 United Nations World Tourism Organisation, UNWTO in conversation „The Fu-
ture of Sustainable Tourism in the Framework of the EU Green Deal”, 2020, https://
unwto.org/future-of-sustainable-tourism-in-the-framework-of-the-eu-green-deal (dostęp: 
20.01.2021).
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lokrotnie wręcz zasłaniają barierami stanowiska archeologiczne na których 
pracują, argumentując to względami bezpieczeństwa.

Archeological Institute of America archeoturystyką określa podróże 
skupiające się na odwiedzaniu i doświadczaniu miejsc archeologicznych 
oraz historycznych. Motywacją do zainteresowania się tego typu turystyką 
jest pasja związana z poznawaniem społecznej i kulturowej przeszłości czło-
wieka. Jak można przeczytać: 

Archeoturystów przyciągają miejsca egzotyczne (często trudno dostępne), w któ-
rych występuje nagromadzenie stanowisk archeologicznych oraz pragnienie do-
świadczenia unikalnych przeżyć (A Guide… 2009, 3).

W Polsce archeoturystykę, która jest stosunkowo nową formą turystyki, 
ma promować projekt pod nazwą ArchaeoBalt, realizowany wspólnie od 
lipca 2018 roku przez Uniwersytet Gdański (Polska), Uniwersytet w Aar-
hus (Dania), Muzeum na Bornholmie (Dania) oraz Uniwersytet w Lund 
(Szwecja). Pełna nazwa projektu brzmi: Laying fixed foundations for inno
vative Archaeotourism – a new „green” Archaeoroute in the Southern Baltic 
Sea Region, czyli Stawianie fundamentów pod innowacyjną archeoturystykę – 
nową „zieloną” trasę archeologiczną w regionie Południowego Bałtyku. Celem 
projektu jest stworzenie nowej marki turystycznej regionu Południowego 
Bałtyku z wykorzystaniem obiektów archeoturystyki w Twierdzy Wisło-
ujście, Grodzisku w Owidzu (Polska), Sorte Muld i Smørenge na Born-
holmie (Dania) i Uppåkrze (Szwecja), promowanie wspólnych walorów 
turystycznych i stworzenie dochodowej – zielonej i niebieskiej – trasy 
turystycznej (podobnej do już istniejącego Szlaku Majów w Meksyku). 
Długofalowym celem projektu jest połączenie uczelni, muzeów i branży 
turystycznej w celu opracowania nowej trasy archeologicznej, integracji już 
istniejących pomysłów i tras, ich ulepszenia i opracowania modeli rozwoju 
ofert turystycznych. W ramach trzyletniego projektu, którego zakończenie 
przewidziane jest na 2021 rok9, organizowane są wydarzenia kulturalno-
-edukacyjne, takie jak festiwale, gry, wykłady oraz otwarte bada nia archeo-
logiczne (spacery po wyjątkowych stanowiskach archeologicznych wraz 
z archeologiem przewodnikiem). Na stanowisku zawsze znajdują się osoby, 
które oprowadzą turystów czy wycieczki szkolne po terenie, ale także wyjaś-
nią znaczenie zabytków dla lokalnej społeczności i dla całego projektu (zob. 
fotografia 1 na wklejce). W Polsce można zwiedzać stanowisko archeo-

9 Z racji obecnej sytuacji pandemicznej, możliwe jest wydłużenie okresu realizacji pro-
jektu.
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logiczne w Owidzu oraz w Twierdzy Wisłoujście, w Szwecji miejscowość 
Uppakra, a na Bornholmie w Sorte Muld i Smørenge. Innowacyjną meto-
dą, dobrze znaną już w całej Skandynawii, jest coraz bardziej powszechny 
również w Polsce udział wolontariuszy.

Osoby, które nie są związane z archeologią, a wykazują zainteresowanie 
regionem, w którym mieszkają, i chęć jego poznania, chętnie biorą udział 
w wykopaliskach, pomagając przy wszystkich czynnościach, od flotacji 
po czyszczenie i konserwację zabytków (zob. fotografia 2 na wklejce). Naj-
ważniejszym elementem projektu są muzea znajdujące się tuż przy stano-
wiskach. Muzea są niewielkie, a poza obejrzeniem kilku zabytków turysta 
może zapoznać się przede wszystkim z historią wykopalisk, datowaniem 
zabytków i ich znaczeniem. Możliwość zobaczenia czy dotknięcia zabytku 
ma coraz większe znaczenie dla turystów. Nie chcą oni odwiedzać miejsc, 
w których eksponaty znajdują się za szybą wystawową, a same zabytki spra-
wiają wrażenie „niczyich”, jakby niebędących częścią ich dziedzictwa. Tury-
ści coraz częściej wybierają więc takie miejsca, w których mogą poczuć się 
częścią projektu i najchętniej samemu przyczynić się do odkrycia zabytku.

Omawiany projekt opiera się na innowacyjnym przedstawieniu nauko-
wych wykopalisk archeologicznych oraz zagospodarowaniu terenu wokół 
stanowisk, tak by przyciągnąć największą ilość turystów. Oczekiwanym re-
zultatem projektu jest coroczny wzrost ruchu turystycznego o 5% na tere-
nach zielonej i niebieskiej archeoturystyki, na które pilotażowy projekt ma 
wpływ poprzez współpracę transgraniczną, komunikację (z wykorzysty-
waniem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy 
Youtube, na których na bieżąco jest utrzymywany kontakt z obserwato-
rami i pokazywany przebieg wykopalisk archeologicznych) i inwestycje10.

W Polsce znajduje się wiele atrakcji archeoturystycznych, ale nie są one 
odpowiednio wykorzystywane, jak ma to miejsce w wielu krajach Europy 
Zachodniej, Skandynawii czy w Stanach Zjednoczonych, choć zainteresowa-
nie nimi wzrasta z roku na rok. Turystyka archeologiczna może obejmować 
wszystkie sfery związane z publiczną promocją archeologiczną, w tym wizyty 
na stanowiskach archeologicznych, muzeach, ośrodkach interpretacji, rekon-
strukcjach wydarzeń historycznych. Niestety, podnoszone są też głosy (np. 
Jaskanis 1999, 25), że to także turystyka inwazyjna, ponieważ niejednokrot-
nie przyczynia się do wyrządzania szkód na stanowiskach archeologicznych.

Turystyka archeologiczna bez wątpienia sprzyja kreowaniu określonych 
sposobów widzenia i poznawania przeszłości. Jednym z jej elementów jest 
niejednokrotnie nadmierna komercjalizacja, powodująca, że w wypadku sta-

10 https://keep.eu/projects/21902/ (dostęp: 07.01.2021).
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nowisk archeologicznych (np. grodzisk przekształconych w skanseny arche-
ologiczne), zarządzanych przez prywatnych przedsiębiorców czy organizacje 
turystyczne, zamiast promowania ich wartości naukowych i zabytkowych 
celem priorytetowym może stać się zysk, generowany przez opłaty za bilety 
wstępu i przychody z pamiątek. Pozostaje pytanie, czy warto udostępniać 
stanowiska archeologiczne, pokazywać zabytki i historię regionu, czy też 
pozostawiać je zamknięte i chronić przed wszelkim „niebezpieczeństwem”. 
Próbując odpowiedzieć na to pytanie, należy pamiętać, że uszkodzenie nie-
odnawialnych zasobów dziedzictwa archeologicznych może nastąpić nie 
tylko bezpośrednio przez nieuważnego turystę, np. poprzez zadeptywanie 
jego terenu. Może to być wynikiem również nieumiejętnego udostępniania 
terenu stanowisk, budowania na jego terenie rekonstrukcji, celowego nisz-
czenia czy rabunku stanowisk oraz pośrednio, w związku z nieprawidłowym 
lokowaniem obiektów turystycznych (hoteli, restauracji, dróg, itd.) w bez-
pośrednim otoczeniu, lub co gorsze, na terenie stanowisk archeologicznym. 
Prowadzić to będzie zatem do radykalnych zmian krajobrazu historycznego 
i utraty waloru autentyczności oraz integralności stanowisk. 

PODSUMOWANIE

Turystyka archeologiczna jest integralnym elementem turystyki kulturo-
wej, oferując możliwość zwiedzania stanowisk archeologicznych i pozna-
wania dziejów człowieka. Ponieważ wszystkie materialne pozostałości sta-
nowią bezcenne źródło do poznania pradziejów człowieka, tylko poprzez 
odpowiednią ich interpretację, nastawioną na ich jednoczesną ochronę 
i racjonalne wykorzystanie, można je zchować dla przyszłych pokoleń. 
Jest rzeczą oczywistą, iż nie wszystkie rodzaje stanowisk archeologicznych 
nadają się do tego, by na ich podstawie rozwijać inicjatywy turystyczne, 
ponieważ ciągła obecność ludzi i ich działalności (przemysłowej, turystycz-
nej) może wpłynąć negatywnie na stan ich zachowania. Jednak całkowite 
odcinanie się archeologów i osób zarządzających dziedzictwem kulturo-
wym od społeczeństwa, a w tym od turystów, i przekazywanie im jedynie 
wiedzy o ich dziedzictwie (stanowiskach, odkryciach, zabytkach) za po-
średnictwem artykułów naukowych, pisanych zwykle w żargonie nauko-
wym, nie prowadzi do kreowania głębszej więzi człowieka z dziedzictwem, 
powodującej chęć ochrony zabytków przez osoby trzecie. Niemniej bez 
podejmowania wspólnych inicjatyw i działań nie sposób zagwarantować 
skutecznej i efektywnej ochrony dziedzictwa archeologicznego.
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Zrównoważony rozwój – 
obszary leśne i dziedzictwo kulturowe

SUSTAINABLE DEVELOPMENT – FOREST AREAS 
AND CULTURAL HERITAGE

ABSTRAKT. Tekst dotyczy zagadnienia zrównoważonego rozwoju, omawianego 
w odniesieniu do dóbr kultury i środowiska (w formie głosu w dyskusji), ukazując 
zarazem pewne aspekty tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Pol-
sce. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe rozumiane są – w myśl idei zrównoważo-
nego rozwoju – jako podstawy współczesnych działań człowieka, które nie powinny 
umniejszać szans zaspakajania potrzeb przyszłym pokoleniom. Tytułowe zagadnienie 
omawiane jest w kontekście idei zintegrowanych działań, bazujących i działających 
na rzecz różnorodności biokulturowej. Tu uwaga skupiona została przede wszystkim 
na dziedzictwie archeologicznym, znajdującym się na terenach leśnych w Polsce, co 
stanowi zarazem przekrojową prezentację realizowanych w ostatnich latach inicjatyw 
Lasów Państwowych. Cele tekstu to przede wszystkim: 1) prezentacja zarysu koncepcji 
i podstaw idei zrównoważonych działań na terenach leśnych w Polsce w odniesieniu do 
dziedzictwa kulturowego, 2) charakterystyka przykładowych prac i wyników badań, 
prowadzących m.in. do rozpoznania zasobów zabytkowych, 3) ukazanie przykładów 
skutecznej, twórczej i rozwojowej pracy z różnymi grupami interesariuszy dziedzictwa, 
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które wdrażają idee zrównoważonego rozwoju opartego na zasobach dziedzictwa ar-
cheologicznego. Całość wieńczy podsumowanie z wnioskami końcowymi oraz postu-
latami badawczymi na przyszłość.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe – dziedzictwo archeologiczne, zrównoważony roz-
wój, gospodarka leśna, różnorodność biokulturowa

ABSTRACT. This chapter deals with the issue of sustainable development discussed in re-
lation to cultural and environmental heritage (as a voice in the discussion), and at the same 
time shows some aspects of the above phenomenon with a special focus on the situation 
in Poland. According to the idea of sustainable development, natural and cultural heritage 
are understood as a basis for contemporary human activities, which should not diminish 
the chances of satisfying the needs of future generations. The title issue is discussed in the 
context of the idea of integrated actions, based on and acting for the benefit of biocultural 
diversity. The chapter focuses primarily on the archaeological heritage found in forest areas 
in Poland, which is also a cross-sectional presentation of the initiatives of the State Forests 
implemented in recent years. The objectives of the text are primarily: 1) to provide an 
overview of the concept and foundations of the idea of sustainable activities on forest areas 
in Poland in relation to cultural heritage, 2) to characterise exemplary work and research 
results leading, among others, to the identification of historical resources, 3) to show exam-
ples of effective, creative and developmental work with various groups of cultural heritage 
stakeholders implementing the idea of sustainable development based on archaeological 
heritage resources. The chapter concludes with a summary with final conclusions and rese-
arch postulates for the future.

Key words: cultural heritage – archaeological heritage, sustainable development, forest manage-
ment, biocultural diversity

WSTĘP

Idea z r ó w n o w a ż o n e g o  r o z w o j u  (sustainable development) w od-
niesieniu do dziedzictwa kulturowego na obszarach leśnych nabiera szcze-
gólnego znaczenia w kontekście koegzystencji dóbr kultury i środowiska, 
a więc dóbr tak nieodnawialnych (kulturowych, zwłaszcza archeologicz-
nych), jak i w pewnym stopniu odnawialnych (przyrodniczych). Taka sy-
tuacja powoduje konieczność podejmowania inicjatyw o charakterze zinte-
growanym – z i n t e g r o w a n e g o  p o d e j ś c i a  d o  d z i e d z i c t w a 
p r z y r o d n i c z e g o  i  k u l t u r o w e g o  (integrated approach to natu
ral and cultural heritage), szczególnie na obszarach, gdzie zachodzą rów-
nież działania m.in. o charakterze gospodarczym. Zrównoważony rozwój 
rozumiany jest w tym tekście ogólnie jako działanie, które zapewnia zaspo-
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kajanie potrzeb obecnego społeczeństwa, nie umniejszając szans zaspaka-
jania potrzeb przyszłym pokoleniom (jakkolwiek moglibyśmy przewidzieć 
potrzeby przyszłych pokoleń) (Affelt 2008, 82)1. Takie działanie warto 
zatem postrzegać w sposób łączny  – jako zintegrowane działania w od-
niesieniu do dziedzictwa tak przyrodniczego, jak i kulturowego, zwłaszcza 
na terenach leśnych (ale nie tylko). Środowisko naturalne i dziedzictwo 
kulturowe stanowią zatem podstawę tych działań (swoisty kapitał przy-
rodniczy i kulturowy), natomiast gospodarka (szeroko rozumiana, wraz 
z mechanizmami zarządzania itp.) pojmowana jest jako narzędzie w celu 
zaspokajania potrzeb ludzkich. Stworzenie szans przyszłym pokoleniom 
w zaspokajaniu ich potrzeb warto zatem widzieć łącznie w odniesieniu do 
zasobów przyrodniczych i dóbr kultury (dziedzictwa, a dalej zabytków), 
co stanowi istotny element zrównoważonego rozwoju, a także – działań 
na rzecz r ó ż n o r o d n o ś c i  b i o k u l t u r o w e j  (biocultural diversity) 
(Sadowski 2017, 50). Eksploatacja zasobów przyrodniczych, a zarazem 
kulturowych, wymaga zatem szczególnej uwagi w kontekście działań ludz-
kich o różnorodnym wymiarze i różnorodnym charakterze również na te-
renach leśnych. 

Obszary leśne to zarówno przyroda chroniona, wyjątkowa i często za-
grożona, jak i przyroda eksploatowana (w sposób zrównoważony). Eks-
ploatacja postrzegana jest tu szeroko, jako zbiór działań, które zaspoka-
jają obecne potrzeby, wraz z funkcjami gospodarczymi (produkcyjnymi) 
i pozagospodarczymi (pozaprodukcyjnymi). Ochrona zatem, ale przede 
wszystkim eksploatacja wymagają szczególnych działań w kontekście po-
tencjalnych zagrożeń w odniesieniu do zasobu kulturowego (przypomnij-
my: zasobu nieodnawialnego), czyli działań, które winny wykazać szczegól-
ną wrażliwość na obszarach ich występowania – współwystępowania dóbr 
kultury i środowiska. Samo dziedzictwo kulturowe – przede wszystkim 
materialne (oraz dziedzictwo przyrodnicze) na terenach leśnych narażone 
jest na liczne procesy destrukcyjne, w tym procesy naturalne (np. osuwi-
ska – zob. Zapłata 2016, 229–239; Laskowicz, Mrozek 2019, 369–376), 
i procesy antropogeniczne np. ze strony niektórych działań gospodarczych 
(Budziszewski, Grabowski 2015, 207–218; Zapłata i in. 2015, 340–353). 

1 W dokumencie z 1987 r. zwanym Raportem Brundtland – od nazwiska Gro Har-
lem Brundtland, byłej premier Norwegii, w latach 1984–1987 przewodniczącej Światowej 
Komisji ds. Środowiska i Rozwoju ONZ (tzw. Komisja Brundtland). Definicja stwierdza, 
że jest to taki rozwój, który „zaspokaja potrzeby współczesnego pokolenia bez umniejszania 
możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb (ang. Sustainable De-
velopment as „development which meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs”)” (Affelt 2008, 82).
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Ten zasób kulturowy narażony jest również na negatywne działania w ra-
mach specyficznej formy „eksploatacji”, którą stanowi np. turystyka, co 
może jednocześnie przekładać się na zachowanie i niszczenie niektórych 
zasobów przyrodniczych. Za szczególną i przykładową formę eksploatacji 
można uznać nawet i same badania naukowe – inwazyjne (np. archeo-
logiczne), czy też udostępnianie obiektów zabytkowych in situ jako pro-
duktów turystycznych – atrakcji turystycznych na ternach leśnych. Takie 
sytuacje nabierają szczególnego znaczenia np. w odniesieniu do obszarów 
leśnych, a zwłaszcza chronionych, do których zaliczymy m.in. rezerwaty 
czy parki narodowe. 

Ideą przewodnią przyświecającą autorom tego artykułu, jak i dotych-
czasowym (przywoływanym w dalszej części tekstu) inicjatywom zwią-
zanym z działaniami dotyczącymi dziedzictwa kulturowego na terenach 
leśnych, jest podejście zintegrowane (Myczkowski 2009, 65–86), które 
ma na celu ochronę zarówno dóbr kultury, jak i środowiska w kontekście 
zrównoważonej gospodarki leśnej, wrażliwej na występowanie dziedzictwa 
kulturowego. Jest to idea, która nawiązuje do licznych postulatów odej-
ścia od podziału naturalne–kulturowe (van Londen, Schlaman, Marciniak 
2019, 3–12), a zarazem do działania na rzecz różnorodności biokultu-
rowej (Elands, van Koppen 2012; Elands i in. 2018; Pedroli 2019), czy 
też wypracowania wspólnej płaszczyzny do działania na rzecz dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego (Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 
2020 – Marciniak 2019, 23–136). To również odwołanie się do podejścia 
holistycznego (Marciniak 2019, 123–136) i do pewnych haseł pojawiają-
cych się w dyskursie publicznym czy literaturze przedmiotu – haseł typu 
„natura potrzebuje kultury” (Latour 2008; Krzysztofek 2009, 42). Tak for-
mułowane podejście w strategiach zrównoważonego rozwoju oparte jest 
m.in. na propozycji nowego spojrzenia na znaczącą rolę kultury w tym-
że rozwoju według schematu od trójkąta do kwadratu zrównoważonego 
rozwoju (Murzyn-Kupisz 2013, 94, za Pascual 2009, 36) (zob. rycina 10 
na wklejce), a sama idea jest realizowana w myśl zasady tripple bottom line 
(TBL) – czyli ekonomiczna korzyść, społeczna sprawiedliwość i satysfakcja 
oraz ochrona środowiska – dodajmy: środowiska naturalnego i kulturowe-
go (Bać 2014, 5).

Cele tekstu to przede wszystkim: 1) prezentacja zarysu koncepcji i pod-
staw idei zrównoważonych działań na terenach leśnych w Polsce w odnie-
sieniu do dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym podkreśleniem dzie-
dzictwa archeologicznego), 2) charakterystyka przykładowych prac i wy-
ników badań, prowadzących m.in. do rozpoznania zasobów zabytkowych, 
które należy widzieć jako potencjał kulturowy – archeologiczny, dla m.in. 
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zrozumienia i badania przeszłości, w tym np. różnorodności biologicznej 
na terenach leśnych w Polsce, a także 3) ukazanie „przykładów skutecz-
nej, twórczej i rozwojowej pracy z różnymi grupami interesariuszy dzie-
dzictwa, w tym z [np. środowiskiem leśników – przyp. autorów], które 
wdrażają idee zrównoważonego rozwoju opartego o zasoby dziedzictwa 
archeologicznego”2. Autorzy, podkreślając przeformułowane w ostatnich 
latach podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego (archeologicznego), 
dostrzegają potrzebę jego wzmacniania zrównoważonym i racjonalnym 
zarządzaniem, opartym na interdyscyplinarnym nastawieniu, z partycy-
pacją różnych grup i środowisk, będącym „twórczym potencjałem, który 
powinien zostać zaadaptowany do nowych warunków i wykorzystany dla 
rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego”3.

Tekst bezpośrednio nawiązuje do prowadzonych w ostatnich latach 
prac inwentaryzacyjnych w jednostkach Lasów Państwowych (działań dla 
dobra obecnych i przyszłych pokoleń) oraz do samej strategii i gospodarki 
Lasów Państwowych (osadzonych w ideach zrównoważonego rozwoju – 
w sformułowanych wytycznych w Agendzie 2030). Poniższy wywód nie 
uzurpuje sobie prawa do pełnego omówienia tytułowego zagadnienia, bę-
dąc przede wszystkim głosem w toczącej się od lat dyskusji na ten temat, 
ukazując zarazem pewne aspekty zjawiska, ze szczególnym uwzględnie-
niem sytuacji w Polsce. 

DZIEDZICTWO KULTUROWE  
I OBSZARY LEŚNE – PRZEKROJOWO

Zasoby kulturowe to jeden z elementów występujących na różnych obsza-
rach, w różnym charakterze i stopniu. To szeroko rozumiane dobra kultury 
(np. dzieła sztuki, budowle itp.), dziedzictwo kulturowe (zarówno mate-
rialne, jak i niematerialne – ujęte w ewidencji systemu ochrony zabytków, 
ale i znajdujące się poza jego ewidencją), to w końcu zabytki (architektury, 
archeologiczne itp.). Dziedzictwo materialne stanowi zasób, który wyma-
ga pełnego rozpoznania oraz badania i ochrony in situ, tak w akwenach 
wodnych, jak i na lądzie, na terenach zurbanizowanych, rolniczych itp., 
przyrodniczych, zatem i na terenach leśnych. Zasoby kulturowe to obiekty 
nieruchome i ruchome, obiekty poprzemysłowe, związane z przeszłą go-

2 http://komisjaarcheologii.poznan.pan.pl/?page_id=85 (dostęp: 18.06.2021).
3 Tamże.
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spodarką (w tym i z gospodarką leśną), zabytki techniki, ale i cmenta-
rze. W tego typu zestawieniu należy również wymienić (jako oddzielny 
i specyficzny zasób) szczątki ludzkie, nie zawsze występujące w miejscach 
oznaczonych, miejscach intencjonalnego pochówku (np. nekropoliach), 
świadczące o przeszłości i o dawnych społecznościach, a wymagające 
rozpoznania, zachowania czy upamiętnienia. W Ustawie z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami najogólniej o grupie 
obiektów zabytkowych, historycznych, kulturowych stwierdza się, że: 

1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dzie-
łem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 2) zabytek nierucho-
my – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1; 
3) zabytek ruchomy – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o któ-
rych mowa w pkt 1; 4) zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący po-
wierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 
człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów 
bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem […]; 12) histo-
ryczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie miejskie lub 
wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojekto-
wanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych 
i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 13) historyczny zespół budowlany – 
powiązana przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę ar-
chitektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek 
z wydarzeniami historycznymi; 14) krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie 
ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji 
oraz elementy przyrodnicze. 

Z punktu widzenia wymienionej ustawy (art. 3 pkt. 15) znaczące jest 
również otoczenie, a więc:

teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do re-
jestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony 
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

Takie obiekty, wraz z wyżej zdefiniowanym otoczeniem, odnotowuje-
my również na terenach leśnych, co skutkuje różnorodnymi działaniami 
ze strony właścicieli i/lub zarządców tego typu terenów, ale i zobowiązuje 
do określonych działań powiązanych z ideami zrównoważonego rozwo-
ju – zrównoważonego dziedzictwa, dokładniej – zrównoważonych działań 
dotyczących dziedzictwa. Jednym z obszarów identyfikacji, ochrony i za-



163Zrównoważony rozwój – obszary leśne i dziedzictwo kulturowe

rządzania dziedzictwem kulturowym są zatem tereny leśne, które w Polsce 
w znacznym stopniu (prawie 30% kraju) są zarządzanie przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zasób kulturowy na tym terenie sta-
nowi od lat zauważalny (przez różne środowiska, w tym leśników) element 
współczesnego krajobrazu leśnego, jego nierozłączny, ale i nadal odkrywany 
i rozpoznawany element, co w ostatnich latach (zwłaszcza w odniesieniu do 
dziedzictwa archeologicznego), uwidacznia się z niezwykłą intensywnością 
i skalą za sprawą m.in. metod nieinwazyjnych, w tym technologii LiDAR 
(Light Detection and Ranging – skanowania laserowego), ściślej ALS (Airbor
ne Laser Scanning – lotniczego skanowania laserowego). 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) to naj-
większa w Unii Europejskiej, działająca już 95 lat organizacja opiekująca 
się lasami publicznymi w Polsce. W imieniu Skarbu Państwa zarządza 77% 
powierzchni lasów w Polsce (ok. 7,5 z ponad 9 mln ha całej powierzch-
ni lasów w kraju). Ich misją jest gospodarowanie wspólnym, narodowym 
dobrem, jakim są lasy, w sposób gwarantujący ich trwałość, ochronę i po-
większanie zasobów przyrodniczych, przy uwzględnieniu oczekiwań społe-
czeństwa, a także potrzeby wspierania rozwoju gospodarczego Polski (wie-
lofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna). Warto dodać, iż lesistość 
naszego kraju wynosi prawie 30% i stale rośnie. 

Lasy Państwowe działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym 
i lokalnym. Tworzą je: Dyrekcja Generalna, 17 dyrekcji regionalnych i 429 
nadleśnictw – podstawowych komórek organizacyjnych i gospodarczych, 
oraz 7 zakładów krajowych i 15 zakładów regionalnych. Inaczej niż zarząd-
cy lasów w wielu innych krajach, LP są samodzielną finansowo organiza-
cją, która nie korzysta ze wsparcia podatników. Na terenach zarządzanych 
przez PGL LP znajdują się liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, w tym 
również historyczne założenia zieleni, miejsca pamięci (m.in. cmentarze, 
mogiły, pomniki), niejednokrotnie powstające z inicjatywy lokalnych 
społeczności. Wśród nich znajdują się pomniki historii, parki kulturowe, 
obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. W myśl artykułu 5 Ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, PGL LP jako zarzą-
dzający zabytkiem jest zobowiązany do sprawowania nad nim opieki, która 
polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: naukowego badania 
i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restaura-
torskich i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania 
zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku 
w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania 
i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kul-
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tury. Działania, jakie jednostki Lasów Państwowych podejmują w tym kie-
runku, wpisują się we wspomniane w Ustawie z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (art. 6 ust. 1, 1a, 6) funkcje pozaprodukcyjne trwale zrównoważo-
nej gospodarki leśnej. Lasy Państwowe starają się na bieżąco monitorować 
kwestie związane z będącym w ich zarządzie dziedzictwem kulturowym. 
Każde nadleśnictwo prowadzi ewidencję obiektów zabytkowych zloka-
lizowanych na zarządzanych przez nie gruntach, która zamieszczana jest 
w Programie Ochrony Przyrody, stanowiącym załącznik do planu urządza-
nia lasu4, jak również uwzględnia ochronę zabytków w prowadzonej przez 
siebie gospodarce leśnej. Zgodnie z ustawą o lasach (art. 7 ust. 3) gospo-
darka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie 
których znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 
prowadzona jest w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
z uwzględnieniem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Z inicjatywy Lasów Państwowych, w ramach pozaprodukcyjnej działal-
ności, realizowane były różnorodne inicjatywy związane z zestawieniem za-
sobów kulturowych na terenach leśnych, m.in. celem wypracowania pod-
staw na rzecz (zrównoważonego) zarządzania tymi terenami i istniejącymi 
zasobami. PGL LP jako zarządca zabytkowych obiektów stara się je chro-
nić, odpowiednio zabezpieczać i wpływać na ich dobry stan zachowania 
poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Do tego typu działań 
należy np. zaliczyć inwentaryzację zabytkowego dziedzictwa kulturowego, 
będącego w zarządzie Lasów Państwowych (Kozarski 2009), czy działania 
wspierające zachowanie licznych obiektów zabytkowych. 

Warto wspomnieć o Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie (woj. 
wielkopolskie), jednostce o zasięgu ogólnokrajowym, podległej bezpo-
średnio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Warszawie. 
Ośrodek funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-
-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe. Do zadań 
Ośrodka Kultury Leśnej należy m.in. działalność w zakresie ochrony dzie-
dzictwa leśnictwa polskiego poprzez prowadzenie Muzeum Leśnictwa, pie-
lęgnację i ochronę zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego oraz rewalo-
ryzację Parku-arboretum. W 2018 r. znalazł się on wśród laureatów kon-
kursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego 
Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”, otrzymując nagrodę w kate-
gorii: „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu” za „konserwację 

4 Jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej, opracowywany dla każdego nad-
leśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia 
gospodarki leśnej.
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i pielęgnację zieleni oraz prowadzoną z ogromną starannością i pieczołowi-
tością kompleksową rewaloryzację założenia parkowego w Gołuchowie 
utrwalającą historyczne wartości przestrzeni kulturowej i krajobrazu” (Ra-
port z działalności… 2019, 50–57). 

Z kolei w 2019 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa wyróżnił (przyznając 
statuetkę) Nadleśnictwo Suwałki za zaangażowanie w przywrócenie miej-
sca kulturowego Suwalszczyzny. Miało to związek z wydarzeniem „Śladem 
dworów i pałaców Suwalszczyzny”, przygotowanym na obchody Europej-
skich Dni Dziedzictwa „Polski splot”5. Organizatorem wydarzenia były sa-
morządy województwa podlaskiego i powiatu suwalskiego. Nadleśnictwo, 
włączając się w to wydarzenie, uporządkowało teren wokół fundamentów 
dworu należącego niegdyś do rodziny Rekoszów w miejscowości Sudaw-
skie koło Wiżajn, dzięki czemu wyeksponowano pozostałości po tym hi-
storycznym miejscu. 

Innym bardzo istotnym przykładem dbałości Lasów Państwowych 
o zachowanie dziedzictwa kulturowego są wykonane w 2018 r. na zlece-
nie Nadleśnictwa Czerwony Dwór prace remontowo-budowlane i konser-
watorskie słynnej kaplicy grobowej rodu von Fahrenheid – tzw. piramidy 
w Rapie (woj. warmińsko-mazurskie), poprzedzone kompleksowymi ba-
daniami archeologiczno-architektonicznymi przeprowadzonymi w 2015 r. 
przez ekspedycję z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 
(Łapo 2016). 

Lasy Państwowe starają się w szczególności utrwalać historię zapisaną 
w polskich lasach na cmentarzach, mogiłach, pomnikach i innych miej-
scach  pamięci narodowej, poprzez rewitalizację tych obiektów i upamięt-
nianie związ a nych z nimi osób i wydarzeń. Przykładem mogą być cmenta-
rze karpackie.Lasy w Bieszczadach pełne są miejsc pochówków, cmentarzy 
wojennych, cholerycznych i zbiorowych mogił w miejscach kaźni. Co 
roku, przed Świętem Wszystkich Świętych, są one porządkowane, leśnicy 
zapalają na nich znicze, organizowane są też leśne Zaduszki6.

Od 2020 roku na terenie całego kraju prowadzone są przez jednostki 
LP prace, mające na celu zgromadzenie kompleksowej wiedzy na temat 
l e ś n e g o  dziedzictwa kulturowego. W ramach tych działań zakończono 
już pierwszy etap inwentaryzacji, polegający na prowadzonej we współpra-
cy z wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków weryfikacji obiektów wpi-

5 https://suwalki.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/nad-
lesnictwo-suwalki-wyroznione (dostęp: 18.06.2021).

6 https://www.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/pamieta-
ja-o-lesnych-cmentarzach (dostęp: 18.06.2021).
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sanych do rejestru zabytków (zabytków nieruchomych, archeologicznych 
i ruchomych), pomników historii, parków kulturowych oraz obiektów 
z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na podstawie danych prze-
strzennych udostępnionych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na sku-
tek tych prac powstała geoprzestrzenna baza zweryfikowanych zabytków 
będących w zarządzie PGL LP. Na mapach (zob. ryciny 11, 12 na wklejce) 
przedstawiono ich rozmieszczenie w poszczególnych dyrekcjach LP oraz 
województwach. W związku z tym, iż powyższe dane dotyczą obiektów za-
bytkowych, tylko tych, które są w zarządzie Lasów Państwowych, ich liczba 
w danym regonie w dużym stopniu wiąże się z jego wskaźnikiem lesistości.

Inwentaryzacja wykazała, że największą grupę wśród zabytków rejestro-
wych stanowią stanowiska archeologiczne – ponad 1200 obiektów – głów-
nie stanowiska osadnicze (osady i grodziska – ponad 700) oraz sepulkralne 
(cmentarzyska, kurhany itp., ponad 300), dla których tereny leśne są pew-
nego rodzaju otwartym „magazynem” (zob. rycina 13 na wklejce). 

Obecnie rozpoczęto drugi etap inwentaryzacji pozostałych leśnych 
obiektów zabytkowych (wpisanych do ewidencji konserwatorskich oraz 
tych nieujętych w ewidencjach) i stref ochrony konserwatorskiej. Opraco-
wano m.in. katalog kategorii i definicji obiektów dziedzictwa kulturowego 
na podstawie pojęć zawartych w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami, plus posiłkując się fachową literatu-
rą dotyczącą dziedzictwa kulturowego. Na jego podstawie każdy zabytek 
w wyżej wymienionej bazie geoprzestrzennej jest przyporządkowywany 
do określonej kategorii. Jednocześnie trwają prace nad aplikacją webową 
(obecnie na etapie testów końcowych), która umożliwi jednostkom LP 
sprawną weryfikację danych w bazie i dołączanie/usuwanie obiektów.

Niezależną, ale zintegrowaną z omówionym wyżej przedsięwzięciem 
inicjatywą są prace inwentaryzacyjne LP, jakie prowadzone są od 2016 r. 
(do chwili obecnej), w związku z rozpoznaniem zasobów kulturowych 
(głównie archeologicznych) m.in. na podstawie danych lotniczego skano-
wania laserowego, zasobów archiwalnych czy prac terenowych na wybra-
nych obszarach RDLP w Białymstoku (Puszcza Białowieska wraz z Bia-
łowieskim Parkiem Narodowym), a także na terenach RDLP w Krośnie 
(oraz w parkach narodowych: Roztoczańskim, Magurskim i Bieszczadz-
kim)7. Tego typu działania wzmacniają strategię zrównoważonego rozwoju 

7 Zadania w ramach szerszych projektów – 1) „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowe-
go” na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej w ramach projektu „Ocena i monitoring 
zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych 
elementów przyrodniczych i kulturowych”; 2) „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” 
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w polityce Lasów Państwowych, poprzez uwzględnianie tych elementów 
kulturowych, stanowiących m.in. dziedzictwo regionu, o specyficznym 
charakterze, wnosząc wkład na rzecz działań ukierunkowanych w stronę 
zachowania różnorodności kulturowej. Warto podkreślić, że inicjatywy 
realizowane są w powiązaniu z inwentaryzacjami przyrodniczymi, a więc 
działaniami związanymi z różnorodnością biologiczną.

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA LEŚNA – 
ZRÓWNOWAŻONE DZIEDZICTWO

Zrównoważony rozwój – w odniesieniu do określonych obszarów przyrod-
niczych, ale i kulturowych – to zarazem zrównoważona gospodarka (leśna) 
oraz zrównoważone podejście do dziedzictwa. Idea mająca w pewnym sen-
sie swe korzenie w siedemnastowiecznej koncepcji Hansa Carla von Car-
lowitza (Plebańczyk 2017, 309), a dalej w latach sześćdziesiątych XX w., 
stopniowo rozwijająca się poprzez wiele dokumentów, inicjatyw i strategii, 
pośród których warto wymienić (w skali międzynarodowej) m.in. Raport 
Brundtland z 1987 r., Agendę 21 z 1992 r., Strategię Zrównoważonego 
Rozwoju (Unii Europejskiej – 2001 r.), Agendę 21 dla kultury z 2004 r., 
Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności 
form wyrazu kulturowego z 2007 r., dokumenty ICOMOS (ICOMOS 
Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, 
Québec [Canada] 2008 – „Karta interpretacji i prezentacji miejsc dziedzic-
twa kulturowego”; ICOMOS Charter on Cultural Routes, Québec [Cana-
da] 2008 – „Karta o szlakach kulturowych”; Declaration on the Preservation 
of the Spirit of Place, Québec [Canada] 2008 – „Deklaracja o zachowaniu 
charakteru miejsca”), Encyklikę Laudatio si z 2015 r., czy w końcu Agendę 
2030 z 2015 r. W skali krajowej idea zrównoważonego rozwoju to wielość 

na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej w ramach projektu „Ocena i monitoring 
zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych 
elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”; 3) „Inwentaryzacja dziedzictwa 
kulturowego” w ramach projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej w IV zgru-
powaniu nadleśnictw RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych 
i kulturowych”; 4) „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” w ramach projektu „Ocena 
stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podsta-
wie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”; 5) „Inwentaryza-
cja dziedzictwa kulturowego” w ramach projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej 
w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrod-
niczych i kulturowych” (w trakcie realizacji).
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inicjatyw rozwijających się od lat, bazujących na międzynarodowych dzia-
łaniach, ratyfikacje czy tworzone na kanwie wyżej wymienionych inicjatyw 
zapisy ustaw itp., wraz z zapisami w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2 kwietnia 1997 r.:

Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego te-
rytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kie-
rując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Warto podkreślić, że pośród tych inicjatyw od pewnego czasu kształtuje 
się w ramach strategii zrównoważonego rozwoju silny akcent o wymiarze 
kulturowym, czego wyrazem jest m.in. Agenda 21 dla kultury, a w skali 
krajowej np. Karta Krakowska 2000, z wyraźnym podkreśleniem znaczenia 
dziedzictwa kulturowego. Tego typu podejścia torują od lat drogę w stronę 
postrzegania kultury jako „warunku współczesnego rozwoju” – „osi zrów-
noważonego rozwoju” (Janikowski 2009, 17–39). Obok trzech elementów 
zrównoważonego rozwoju – gospodarka, włączenie społeczne i środowisko 
naturalne – pojawia się zatem czwarty: „kultura”.

W związku z tym kultura w ramach zrównoważonego rozwoju rysuje 
się jako jego element przynajmniej w dwojaki sposób: 1) jako siła napę-
dowa, i 2) jako część różnorodności kulturowej, zasobu nieodnawialne-
go, wymagającego troski, celem m.in. zachowania dla przyszłych poko-
leń. Podobnie jak zasoby naturalne, dziedzictwo kulturowe postrzegane 
jest zatem jako kapitał (Krzysztofek 2009, 41–63; Murzyn-Kupisz 2013, 
94–95), wykorzystywany w różny sposób, ale zarazem narażony na znisz-
czenie, zmniejszenie itd., ale i przyrastający zasób (np. odkrycia nowych 
obiektów – zabytków). Kulturowo zrównoważony rozwój opisywany jest 
również w literaturze przedmiotu poprzez zasady, jakie wypracowano 
w odniesieniu do zasobów naturalnych (Murzyn-Kupisz 2013, 94–95); 
jest dobrem nieodnawialnym – dziedzictwem, które na specyficznych ob-
szarach wymaga specyficznych działań. Z wyjątkową sytuacją spotykamy 
się m.in. na terenach leśnych, gdzie obok dóbr przyrodniczych istnieją do-
bra kulturowe, dla których wskazane jest wypracowanie zintegrowanych 
działań, celem zachowania różnorodności biokulturowej, czy też celem 
zachowania cennych zasobów dla przyszłych pokoleń, z takim ich eksplo-
atowaniem obecnie, które nie umniejszy zasobu z perspektywy przyszłych 
pokoleń. Sytuacja jest dość sprzyjająca, gdyż obszary przyrodnicze, zwłasz-
cza lasy, zyskały miano tych zasobów, które w pierwszej kolejności zostały 
objęte strategiami zrównoważonego rozwoju, co doprowadziło do powsta-
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nia różnorodnych form ochrony, które zarazem chronią dziedzictwo kul-
turowe, jednak nie w pełni. Wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa 
stała się konieczność zrównoważonego działania, które eksploatując zasoby 
naturalne, nie będzie negatywnie oddziaływało na inne zasoby – kulturo-
we. Sprawa nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście zasto-
sowania z początkiem XXI w. (również w Polsce) najnowszych technologii 
i badań zasobów archeologicznych na terenach leśnych, co przyczyniło się 
do wzrostu rozpoznawania zasobów zabytkowych. W związku z tym zna-
czenie zrównoważonej gospodarki leśnej nabiera niejako nowego wymiaru, 
a strategia eksploatacji zasobu naturalnego ze wzmożoną uwagą kieruje się 
w stronę działań chroniących również (coraz liczniej rozpoznawany) zasób 
kulturowy. 

Wymienione inicjatywy Lasów Państwowych, ale i wielu innych środo-
wisk, osób, instytucji oraz organizacji pozarządowych, kształtują obecnie 
nowe ramy działań na rzecz ochrony zasobów kulturowych (np. zastosowa-
nie technologii LiDAR, aplikacja technik geomatycznych, czy powstanie 
danych w ramach projektu ISOK). Nieosiągalne dotychczas rozpoznanie 
zasobów zabytkowych - m.in. z uwagi na brak odpowiednich metod – 
wpisuje w strategię zrównoważonego rozwoju (zrównoważonej gospodarki 
leśnej) i nowy wymiar dziedzictwa kulturowego.

Zrównoważona gospodarka leśna to:

działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania 
w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, 
wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności 
do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych (ochronnych, gospodar-
czych i socjalnych) funkcji bez szkody dla innych ekosystemów8. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 6.1) – 

1) gospodarka leśna – działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospo-
darowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospo-
darowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, 
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także 
sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu; 

8 https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/slownik/t/trwale-zrownowazona-gospodarka-le-
sna (dostęp: 18.06.2021). 
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dalej art. 7:

3. Zatem pozaprodukcyjna funkcja lasu przybiera specyficznego znaczenia w kontek-
ście najnowszych badań, rozpoznania zasobów zabytkowych, jak i idei zrównowa-
żonego rozwoju. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, gospodarka leśna 
w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się 
zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, prowadzona jest w uzgod-
nieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, z uwzględnieniem przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

oraz art. 8: 

Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: 1) powszechnej ochro-
ny lasów; 2) trwałości utrzymania lasów; 3) ciągłości i zrównoważonego wykorzy-
stania wszystkich funkcji lasów; 4) powiększania zasobów leśnych.

Znaczący zatem wydaje się m.in. zapis: „zrównoważonego wykorzy-
stania wszystkich funkcji lasów”, który kieruje również uwagę w stronę 
funkcji społecznych – rekreacyjnych, powiązanych z turystyką i udostęp-
nianiem terenów leśnych. W związku z tym, uwzględniając zrównowa-
żoną gospodarkę leśną, rysują się przynajmniej dwa istotne zagadnienia: 
1) działania, które winny chronić w sposób n i e n a r u s z a l n y  zasoby 
kulturowe, z założeniem m.in. ich zachowania dla przyszłych pokoleń, 
oraz 2) działania, które tak eksploatują zasób (również kulturowy) np. po-
przez udostępnianie turystom obiektów i określonych obszarów (produk-
tów turystycznych, wraz z infrastrukturą turystyczną), nie doprowadzając 
do jego niszczenia. Najogólniej więc zarówno funkcje produkcyjne, jak 
i pozaprodukcyjne lasu wymagają szczególnej uwagi, celem zintegrowanej 
w wielu sytuacjach ochrony dóbr kultury i środowiska. W odniesieniu do 
pierwszej sytuacji, w obliczu licznie rozpoznawanych zasobów zabytko-
wych, koniecznym wydaje się m.in. wpisanie tych zasobów (przynajmniej 
niektórych) do systemu ochrony zabytków w Polsce, lub też wypracowa-
nie rozwiązań pozwalających chronić również te obiekty, które znajdują 
się spoza ewidencją zabytków, a mają znaczenie dla nauki czy lokalnych 
społeczności. W odniesieniu do drugiej sytuacji dostrzegamy podobne 
wyzwania i problemy (z jakimi spotykamy się przy udostępnianiu obiek-
tów przyrodniczych), gdzie najważniejsze wydaje się zarówno tworzenie 
odpowiednich systemów zarządzania ruchem turystycznym, jak i samo 
udostępnianie zasobów przyrodniczo-kulturowych, tak aby turysta nie za-
deptał dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego (ujmując to w sposób obra-
zowy – kolokwialny). 
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Aby chronić, ale i w sposób zrównoważony zarządzać (udostępniać), 
czyli aby jak najlepiej realizować postulaty zrównoważonego rozwoju, trze-
ba w pierwszej kolejności wiedzieć, co i gdzie chronić, zatem wyjściowym 
elementem musi być jak najpełniejsze rozpoznanie zasobu kulturowego, 
który na terenach leśnych (nie tylko w Polsce) dotychczas był słabo rozpo-
znany – zwłaszcza zasób archeologiczny. Opisane tu prowadzone z ramie-
nia Lasów Państwowych inicjatywy inwentaryzacyjne dziedzictwa kulturo-
wego wytyczyły pewien kierunek działań, który w skali wielkoobszarowej 
stał się rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw współczesnym oczekiwa-
niom i zaistniałej sytuacji. Zarządca terenu stał się niejako inicjatorem 
działań, których celem było rozpoznanie zasobu kulturowego na podsta-
wie nowych – nieinwazyjnych – technologii, co można uznać za swoistą 
formę m e c e n a t u  na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Jest to 
pierwsza tego typu inicjatywa w historii funkcjonowania Lasów Państwo-
wych w Polsce i w całej historii polskiej archeologii oraz historii polskiego 
systemu ochrony zabytków. Warto podkreślić, że wraz z badaniami roz-
wijane są inicjatywy o charakterze popularyzatorskim, edukacyjnym itp., 
zwiększające świadomość społeczeństwa i świadomość samego środowiska 
leśników w zakresie występowania i rozpoznawania zasobów zabytkowych 
na terenach leśnych. Zrównoważona gospodarka leśna to zatem strategia 
uwzględniająca zasoby kulturowe, m.in. na bazie informacji o tych zaso-
bach, poprzedzona rozpoznaniem, badaniami i inwentaryzacją.

Omawiając zasoby kulturowe w kontekście zrównoważonego rozwoju, 
warto podkreślić znaczenie różnorodności kulturowej i zrównoważonego 
dziedzictwa, w ramach ogólnej idei różnorodności biokulturowej (Krzysz-
tofek 2009, 59). Zdaniem R. Janikowskiego (2009, 22):

różnorodność kulturowa jest tak samo potrzebna ludzkości, jak różnorodność biolo-
giczna jest potrzebna naturze. W tym znaczeniu, są one wspólną spuścizną ludzkości 
i powinny być uznane i afirmowane dla pożytku współczesnych i przyszłych pokoleń. 

Dziedzictwo zatem – różnorodne dziedzictwo – należy rozumieć jako 
m.in. podstawę rozwoju przyszłych pokoleń. Idąc dalej tym tropem, po-
znawanie dziedzictwa, jego zachowywanie, ale i udostępnianie winny od-
bywać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak pisze A. Ka-
dłuczka (2008, 9):

przenosząc ideę zrównoważonego rozwoju w obszar dziedzictwa kulturowego win-
niśmy szukać takiej możliwości eksploatacji tego obszaru, która nie narusza tego 
dziedzictwa, ale może także doprowadzić do odtworzenia czy odnowienia zaso-
bów dziedzictwa, a nawet jego pomnożenia. 
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Innym zagadnieniem wartym wspomnienia w tym miejscu jest prak-
tyczny wymiar badań przeszłości na terenach zalesionych, przydatny 
w analizowaniu np. przeszłości lasów, a tym samym przeszłej, ale i obecnej, 
oraz przewidywaniu przyszłej – bioróżnorodności. Różnorodność biolo-
giczna to jeden z zasadniczych elementów definiujących zrównoważony 
rozwój i troskę o zasoby przyrodnicze, wymaga również lepszego zrozu-
mienia dzięki badaniom przeszłości danego obszaru. Aby działać na rzecz 
bioróżnorodności, niezbędna jest zatem wiedza o przeszłości, o przeszłych 
procesach przyrodniczo-kulturowych, które np. doprowadziły do dzisiej-
szej sytuacji, czemu sprzyjają m.in. badania archeologiczne, historyczne 
czy palinologiczne (paleobotaniczne). Zrównoważenie, w odniesieniu do 
dziedzictwa kulturowego, warto również widzieć z uwzględnieniem pew-
nych zjawisk, w tym i tych, jakie inicjuje społeczeństwo, często oddolnych 
inicjatyw bądź działań, które stopniowo w ostatnich latach przybierają 
na sile, będąc zarazem (zwłaszcza na terenach leśnych) niekontrolowanym 
zjawiskiem. Do takich zjawisk należy zaliczyć m.in. tzw. poszukiwaczy 
skarbów – detektorystów czy też „urban explorerów”. Nie rozwijając tego 
zagadnienia obszerniej, warto w tym miejscu jedynie zasygnalizować zjawi-
sko i problem w kontekście zarządzania udostępnianiem i specyficzną eks-
ploatacją zasobów kulturowych. Niestety, aktywność wielu z osób to dzia-
łania niezgodne z prawem, powodujące zniszczenia zasobów kulturowych, 
przyczyniające się do dewastacji zabytków archeologicznych. Dostępność 
informacji o obiektach z przeszłości (w dobie technologii LiDAR, danych 
ISOK itp.) oraz dostępność do miejsca ich występowania jest bardzo łatwa, 
a monitorowanie poczynań niestety niemożliwe w pełni, zarówno ze stro-
ny systemu ochrony zabytków w Polsce, jak i ze strony zarządcy terenów 
leśnych. To dość szczególna sytuacja, która ukazuje niemalże swobodny, 
(poza jakimkolwiek systemem zarządzania) sposób odwiedzania i eksplo-
atowania zasobów zabytkowych (i w związku z czym ich niszczenia), który 
w wielu wypadkach jest lub może być zaprzeczeniem idei zrównoważonego 
rozwoju, zmniejszając szanse przyszłym pokoleniom na poznanie dziedzic-
twa kulturowego i samej przeszłości. Sytuacja ta wymaga wypracowania 
pewnych mechanizmów, być może kompromisowego rozwiązania, które 
w dobie społecznego zaangażowania i „poszukiwawczego zapału” dopro-
wadzi do jak najkorzystniejszych rozwiązań. 

Krokiem w stronę wypracowania pewnych mechanizmów było wpro-
wadzenie w LP Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych z dnia 13 lipca 2018. r. w sprawie udostępniania gruntów bę-
dących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo-
we do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających 
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na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń 
elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby. Zarzą-
dzenie to wyraźnie podkreśla podział kompetencji LP (jako zarządcy grun-
tów, wydającego zgodę na ich udostępnianie do badań/poszukiwań) oraz 
wojewódzkich konserwatorów zabytków (jako organu wydającego zgodę 
na prowadzenie badań/poszukiwań). Warto podkreślić, iż jest ono wyni-
kiem konsultacji DGLP m.in. ze środowiskiem detektorystów, dookreśla-
jąc np. działanie (procedowanie) jednostek LP w odniesieniu do spraw 
związanych z badaniami czy poszukiwaniami  zabytków. 

W zrównoważonym rozwoju należy również dostrzegać problematy-
kę zabytków z perspektywy administracji publicznej, która winna współ-
kształtować strategię traktowania dziedzictwa kulturowego – jak piszą 
K. Zalasińska i T. Bąkowski (2009, 270) – „jako potencjału, a nie ograni-
czenia”. Zjawisko to ma głębszy wymiar, z uwagi na sam problem działań 
przy zabytkach ze strony środowisk naukowo-konserwatorskich, co warto 
jedynie w tym miejscu zasygnalizować. Jak pisze A. Kadłuczka (2008, 8):

na ogół konserwatorzy zabytków architektury wyznający doktrynę zrównoważonej 
ochrony dziedzictwa, a więc jak zdefiniował Andre de Naeyer – szukający roz-
wiązań pomiędzy „nadmierną elastycznością” czy tolerancją a „konserwatorskim 
fundamentalizmem” zgodni są co do specyficznej cechy zabytku zmieniającego się 
w czasie. Jest to koncepcja tzw. „dynamicznej formuły zabytku” powszechnie ak-
ceptowana przez twórców „Karty Krakowskiej 2000”.

„Dynamiczną formułę zabytku” warto zatem postrzegać jako propozy-
cję wsparcia idei dziedzictwa kulturowego jako potencjału.

Zarysowane tu problemy i szanse działań na rzecz dóbr kultury i środo-
wiska kierują w stronę kolejnego zagadnienia, sygnalizowanego wcześniej, 
mianowicie zintegrowanych działań (zintegrowanej ochrony) – pojęcie ta-
kie pojawia się przynajmniej na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
(Myczkowski 2009, 67). Zintegrowane działania, a więc wspólna płasz-
czyzna działań, postulowane są m.in. w Konwencji Ramowej Rady Eu-
ropy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa z Faro (Rada 
Europy 2005), wiązane również z instytucjonalną próbą integracji sektora 
przyrodniczego i kulturowego UNESCO (Marciniak 2019, 23–136) i od-
syła do kategorii k r a j o b r a z u  (Cultural Landscapes 2019). Jak pisze 
Marciniak (2019, 129, cyt. za Bell 2004, 510): 

Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego i naturalnego ma rów-
nież wiele akademickich i koncepcyjnych zastosowań. Od lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku relacje człowiek–przyroda zaczęły być odpowiednio 
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uwzględniane w badaniach z zakresu ekologii i archeologii. Ponieważ naturalne, 
nietknięte ekosystemy są rzadkością na całym świecie, archeologia jest kluczowym 
czynnikiem w badaniach nad historycznym wpływem ludzkości na żywe ekosys-
temy9.

Wspólny mianownik dostrzegamy również w innych inicjatywach mię-
dzynarodowych, skupiających uwagę na krajobrazie. Zdaniem A. Marci-
niaka (2019, 127):

przyjęta przez ICOMOS Deklaracja Florencka w sprawie Dziedzictwa i Krajobra-
zu jako Wartości Ludzkich (The Florence Declaration 2014) zdefiniowała krajo-
braz jako połączenie kultury i natury, wzmacniając multidyscyplinarne podejście 
do krajobrazów kulturowych:
a) krajobrazy kulturowe nie powinny być interpretowane tylko jako obszary 

ochrony, ale także jako miejsca, w których z powodzeniem można stosować 
strategie zrównoważonego rozwoju i 

b) pojęcia takie jak „naturalny” i „kulturowy” straciły wiele ze swojego znaczenia, 
będąc zastępowane przez rozumienie biokulturowe, w którym nie tylko osad-
nictwo i rolnictwo, ale także gatunki i siedliska są określane i chronione przez 
ludzi.10

Jest to myślenie zgodne z ideą podejścia holistycznego, w którym uzna-
je się, że „rozwój krajobrazu obejmuje komponenty biologiczne, fizyczne 
i ludzkie, a zatem jest użytecznym podejściem do stawiania czoła szybkim 
zmianom”11 (Marciniak 2019, 131, cyt. za Palang i in. 2000, 87).

9 “The integrated approach to cultural and natural heritage has also numerous aca-
demic and conceptual iterations. Since the 1970s and 1980s, human-nature relations have 
been given due consideration in the research field of ecology and archaeology. As natural, 
untouched ecosystems are rare across the globe, archaeology is a key factor in the research 
of humanity’s historical impact on living ecosystems” (Marciniak 2019, 129).

10 “The Florence Declaration on Heritage and Landscape as Human Values adopted by 
ICOMOS (The Florence Declaration 2014) defined landscape as a fusion of culture and 
nature, empowering a multidisciplinary approach towards cultural landscapes: a) cultural 
landscapes should not only be interpreted as conservation areas but also as places where 
sustainable development strategies can be successfully applied and b) concepts such as 
„natural” and „cultural” have lost much of their meaning, being replaced by a biocultural 
understanding, where not only settlements and agriculture, but also species and habitats are 
determined and preserved by people” (Marciniak 2019, 127).

11 “[…] landscape development includes biological, physical and human components 
and is therefore a useful approach to challenge rapid change” (Marciniak 2019, 131).
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Jedną ze sfer aktywności człowieka, gdzie są widoczne, a zarazem rea-
lizowane założenia zrównoważonego rozwoju (na styku obszary leśne – 
dziedzictwo kulturowe), jest bez wątpienia turystyka, traktowana m.in. 
jako forma edukowania, czerpiąca z potencjału, jaki oferują dobra kultury 
i środowiska (Muszyński, Kozioł 2013). Omawiając zagadnienie udostęp-
niania obiektów przyrodniczych i kulturowych (razem lub oddzielnie) 
społeczeństwu – turystom, warto zwrócić uwagę na kilka zagadnień z per-
spektywy specyficznego obszaru – lasu oraz z perspektywy specyficznej 
formy eksponowania zasobów. W większości nieruchome zabytki archeo-
logiczne to obiekty in situ, pozostawione bez jakichkolwiek zabiegów za-
bezpieczających, występujące w sposób rozproszony – w formie rozproszo-
nego zbioru – o t w a r t e g o  m u z e u m. Las jest takim środowiskiem, 
które w porównaniu z terenami zurbanizowanymi, przemysłowymi czy 
rolniczymi specyficznie chroni zabytki archeologiczne. To również teren, 
na którym rozwija się tzw. sylwaturystyka (sylwanoturystyka) (Muszyński, 
Kozioł 2012; 2013) – specyficzna forma turystyki, ukierunkowana w stro-
nę zasobów przyrodniczych, z edukacyjnymi narzędziami, infrastrukturą 
itp. Ta sytuacja powoduje, że dziedzictwo kulturowe zyskuje sprzymierzeń-
ca – system zarządzania ruchem turystyczny, co może w doskonały sposób 
sprzyjać budowaniu rozwiązań uwzględniających zasoby kulturowe. Las 
zatem jest doskonałym środowiskiem realizacji turystyki łączącej – inte-
grującej działania na rzecz edukacji przyrodniczej i kulturowej, na rzecz 
edukowania o różnorodności biologicznej i kulturowej. Idąc tym tropem, 
zbliżamy się do kolejnego pojęcia, jakim jest turystyka zrównoważona, ro-
zumiana jako: 

każda forma rozwoju ruchu turystycznego, aktywności turystycznej oraz zarządza-
nia, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną, a także ekonomiczną integralność 
terenów oraz zachowuje w niezmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe 
tych obszarów dla przyszłych pokoleń (Referowska-Chopdak 2017, 25).

Zrównoważona turystyka to – za Pawlikowską-Piechotką (2009, 203): 

respektowanie wartości kulturowych, społecznych i przyrodniczych obszaru, 
w którym turyści przebywają, respektowanie i ochrona zasobów naturalnych i kul-
turowych, szacunek dla tożsamości, tradycji i stylu życia społeczności lokalnych 
przy jednoczesnym wykorzystywaniu (przede wszystkim przez społeczność lokalną, 
w mniejszym stopniu przez inwestorów zewnętrznych) ekonomicznej szansy, jaką 
niesie turystyka dla rozwoju gospodarczego regionu.
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Niestety, turystyka niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa i zagrożenia, 
np. czynniki biotyczne, w tym antropogeniczne, widziane jako przyczyna 
zmian zachodzących w naturalnym środowisku, np. zagrożenia dla runa 
leśnego (Muszyński, Kozioł 2013, 91). Choć ma formę dość zorganizowa-
ną, to jednak wymaga określonych działań, m.in. na tych obszarach, które 
wymykają się zarządzaniu lub też są zasobem – ujmijmy go mianem – do-
stępnego w formie niekontrolowanej, o czym wspominaliśmy wyżej. Czyli:

konieczność wdrażania priorytetów turystyki zrównoważonej do polityki gospo-
darczej Polski wynika z międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, np. De-
klaracji berlińskiej z 1997 roku pt. „Różnorodność biologiczna i zrównoważona 
turystyka” […]. W to podejście wpisuje się strategia Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, które wśród przyjętych za podstawę działania kryteriów 
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej wymienia kryterium utrzymania innych 
funkcji i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, w tym udostępniania lasów do 
celów zdrowotno-rekreacyjnych (Referowska-Chodak 2017, 26).

Turystyka zrównoważona rozumiana jest w nim jako zjawisko, w którym działa-
nia podejmowane przez turystów nie powodują strat lub trudnych do odwrócenia 
zmian w środowisku przyrodniczym, a jednocześnie przynoszą korzyści samym 
turystom, społecznościom zamieszkującym odwiedzane przez nich miejscowości 
i obszary, a także osobom i instytucjom świadczącym usługi turystyczne. Tak ro-
zumiana turystyka zrównoważona jest pewnym idealnym modelem, który może 
pojawić się jedynie wtedy, gdy między czterema jej zasadniczymi elementami (śro-
dowisko przyrodnicze, turyści, społeczności lokalne, usługodawcy turystyczni) wy-
stępuje stan równowagi (Kowalczyk 2010, 20, cyt. za Butler 1999, 7–25). 

Elementem budowania strategii zrównoważonej turystyki w odniesie-
niu do nieprodukcyjnych funkcji lasu z powodzeniem mogą być rozwiąza-
nia, które udostępniają w sposób zabezpieczający zasoby przyrodniczo-kul-
turowe, np. udostępnianie określonych obiektów lub ich części, czy za po-
średnictwem danych online. Niestety, z uwagi na wyjątkowość pewnych 
obiektów, w wielu sytuacjach niezbędne są działania ograniczające ruch tu-
rystyczny (np. wyłączenie z ruchu turystycznego niektórych obszarów czy 
obiektów, udostępnienie obiektów w formie wirtualnych replik itp.), a tym 
samym ograniczenia osobistego kontaktu z dobrami kultury czy środowi-
ska. Takie rozwiązana gwarantują jednak nienaruszalność dóbr, zwiększając 
szanse na przetrwanie gatunków zagrożonych, wyjątkowych itp.
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ – PUSZCZA BIAŁOWIESKA 
I OBSZARY LEŚNE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 

POLSKI

Przykładem działań, które wpisują się w koncepcję zrównoważonej gospo-
darki leśnej, uwzględniającej zasoby kulturowe – dziedzictwo kulturowe, 
są inicjatywy inwentaryzacyjne, które m.in.: 1) tworzą podstawy systemu 
(geosystemu) zarządzania dobrami kultury i środowiska na terenach le-
śnych (wraz z budową danych dla planów urządzania lasu), 2) rozpoznają 
zasoby kulturowe, a tym samy potencjalne obszary kolizji na styku zrów-
noważona gospodarka leśna – dziedzictwo kulturowe, 3) generują pilota-
żowe i niestandardowe strategie badania dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego (w skali wielkoobszarowej), 4) kształtują narzędzia zintegrowa-
nych działań na rzecz ochrony i eksploatowania dóbr kultury i środowiska, 
5) rozwijają akcje prospołeczne, z ukierunkowaniem na edukację, przyczy-
niając się jednocześnie do wzmacniania zachowań na rzecz różnorodności 
biokulturowej. 

Przykładowo w ramach inicjatyw dotyczących Puszczy Białowieskiej – 
„Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”12 – na terenie polskiej części 
Puszczy Białowieskiej (Stereńczak i in. 2016) w ramach projektu „Ocena 
i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowie-
skiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych” 
(2016 r.) oraz „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” – kontynuacja13 
(Zapłata i in. 2019a) dokonano rozpoznania zasobów kulturowych (ar-
cheologicznych – zob. Stereńczak i in 2020, 12), które wpisuje się m.in. 
w badania i działania na rzecz: 1) poszerzenia wiedzy i danych o obiektach 
zabytkowych, 2) analizy przeszłych procesów przyrodniczych na tym te-
renie (np. badania palinologiczne czy gleboznawcze), 3) planowania za-
rządzania kompleksem leśnym, wraz z formą i sposobem udostępniania 
dóbr kultury i środowiska. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano 
rozpoznania i/lub weryfikacji, a następnie inwentaryzacji około jednego 
tysiąca stanowisk archeologicznych – zabytków archeologicznych, tworząc 

12 Prace realizowane przez konsorcjum: Instytut Badawczy Leśnictwa (lider) oraz Insty-
tut Archeologii i Etnologii PAN (konsorcjant) – źródło finansowania Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych (umowa nr OR.271.3.1.2016 zawarta w dniu 16 czerwca 2016  r. 
w Warszawie).

13 Prace realizowane przez konsorcjum: Instytut Badawczy Leśnictwa (lider) oraz Fun-
dacja Hereditas (konsorcjant) – źródło finansowania Dyrekcja Generalna Lasów Państwo-
wych (umowa nr OR.271.3.4.2017 zawarta w dn. 13 czerwca 2017 r. w Warszawie).
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dla nich Karty Ewidencji Zabytków Archeologicznych (stan na 2019 rok). 
Łącznie zweryfikowano pozytywnie lub odkryto ponad trzy tysiące poje-
dynczych obiektów archeologicznych, które w wielu miejscach stanowią 
część złożonych struktur – wieloelementowych układów. Pośród nich wy-
różnić należy: 1) pojedyncze obiekty, jak np. kurhany, smolarnie; 2) sku-
piska obiektów, jak np. cmentarzyska kurhanowe, fortyfikacje polowe; 
3) skupiska o wielkoobszarowym charakterze – tzw. stanowiska wielkoob-
szarowe, np. pozostałości dawnych pól, oraz 4) znaleziska luźne, tzw. ślady 
osadnicze. W ramach badań wskazano kolejne potencjalne obiekty zabyt-
kowe, a także określono potencjalne obszary występowania nieznanych do-
tychczas zasobów archeologicznych. Jednym z ciekawszych odkryć tych ba-
dań było zidentyfikowanie liniowych (miejscami punktowych) wyniesień 
(grzbiety, uskoki itp.), ograniczających wewnętrzne przestrzenie, określane 
w literaturze przedmiotu m.in. jako field systems, fossils feild systems, lynches 
czy celtic fields (np. Zimmermann 1976; Godłowski 1983; Capelle 1997; 
Donat 2003). Wyniesienia te, interpretowane jako pozostałości dawnych 
systemów pól, identyfikowane są funkcjonalnie jako granice pól, pastwisk, 
miedze, ogrodzenia, drogi śródpolne, porządkowe kopce, odpłużne grani-
ce pól itp. Zachowały się one zazwyczaj w formie czworobocznych, zbio-
rowych, wielkoobszarowych lub prostopadłych i równoległych układów, 
tworzących złożone systemy w wielu miejscach Puszczy. W szczególnym 
zagęszczeniu odkryto je m.in. w Puszczy Ladzkiej, w południowej części 
O.O. Orłówka w Białowieskim Parku Narodowym, na zachód od Rezer-
watu Szczekotowo i w okolicach Drogi Narewkowskiej, czy na południe 
od miejscowości Narewka. Są to nieznacznej wysokości (czasem zaledwie 
0,2 m), ziemne lub kamienno-ziemne nasypy, o szerokości ok. 2–8 m, dłu-
gości sięgającej nawet kilkuset metrów, tworzące między nimi czworobocz-
ne przestrzenie o różnej powierzchni. Zarówno miejsce ich lokowania, jak 
i układ przestrzenny, zamykający przestrzeń w obrębie tych struktur, po-
zwalają przypuszczać, iż mamy do czynienia z intencjonalnym systemem 
wydzieleń, miejscami obejmującym łącznie powierzchnie ponad kilkuset 
hektarów. 

Na podstawie zabytków pozyskanych podczas badań archeologicznych 
oraz analogicznych znalezisk z terenów ziem polskich i pozostałych obsza-
rów Europy można przyjąć, że ślady tego rolniczego użytkowania pochodzą 
przede wszystkim z epoki żelaza – okresu wpływów rzymskich i wczesnego 
średniowiecza. Chronologicznie te systemy pól korelowane są z okresem 
od około II w. n.e. do około V w. n.e., a więc z działalnością ludności kul-
tury wielbarskiej, zaś obiekty późniejsze ze społecznościami słowiańskimi 
z okresu VI–XIII w. n.e. Jednakże kontekst osadniczy, rozpoznane stano-



179Zrównoważony rozwój – obszary leśne i dziedzictwo kulturowe

wiska archeologiczne i inne czynniki – chronologicznie wiązane z okresem 
od IV/III w. p.n.e. (Samojlik 2007; Krasnodębski, Olczak 2012; Olczak 
i in. 2018) wskazują, że niektóre z tych znalezisk mają wcześniejszą metry-
kę i można je wiązać również z okresem przedrzymskim (kulturą ceramiki 
kreskowanej), a także z okresami historycznymi (Zapłata i in. 2019b; Ste-
reńczak i in. 2020).

Znajomość przeszłych procesów w tym konkretnym przypadku dała 
np. dodatkowe wsparcie w analizie procesów przyrodniczych obiektu świa-
towego dziedzictwa UNESCO, z uwzględnieniem dotąd nieznanych da-
nych o obszarze Puszczy Białowieskiej. Elementy te (wraz z równolegle 
realizowaną inwentaryzacją przyrodniczą) kształtują zatem strategię takich 
działań, które pozwolą badać i zachować różnorodność biologiczną, a także 
zaspokajać potrzeby współczesnego pokolenia (np. pod kątem dostępności 
i zwiedzania obiektów in situ), bez umniejszania możliwości przyszłych po-
koleń – w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Zakładane – postulowane 
m.in. dla Puszczy Białowieskiej – kanalizowanie ruchu turystycznego to 
jeden z elementów zapobiegających masowej i niekontrolowanej turystyce, 
zwłaszcza w odniesieniu do lasów dostępnych ogółowi społeczeństwa.

Kolejny przykład to inicjatywy realizowane od 2016 r. na terenach po-
łudniowo-wschodniej Polski: 1) „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowe-
go” (Zapłata i in. 2019a) w ramach projektu „Ocena stanu różnorodności 
biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie 
wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych” (2016–2017)14; 
2) „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” (Wajda, Zapłata, Stereńczak 
2018) w ramach projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wy-
branych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elemen-
tów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”15; 3) „Inwentaryzacja 
dziedzictwa kulturowego” (badania w toku – w przygotowaniu opracowa-
nie wyników końcowych) w ramach projektu „Ocena stanu różnorodności 
biologicznej w IV zgrupowaniu nadleśnictw RDLP Krosno na podstawie 
wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”16. W ramach wy-
żej wymienionych projektów – zadań cząstkowych związanych z inwen-
taryzacją dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) na terenach RDLP 
w Krośnie oraz parków narodowych  – Magurskiego, Roztoczańskiego 

14 Prace realizowane przez konsorcjum: Instytut Badawczy Leśnictwa (lider) oraz Funda-
cja Hereditas (konsorcjant) – źródło finansowania Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

15 Prace realizowane przez konsorcjum: Instytut Badawczy Leśnictwa (lider) oraz Funda-
cja Hereditas (konsorcjant) – źródło finansowania Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

16 Prace realizowane przez konsorcjum: Instytut Badawczy Leśnictwa (lider) oraz Funda-
cja Hereditas (konsorcjant) – źródło finansowania Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
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i Bieszczadzkiego, poczyniono wiele prac, generując dane, które m.in.: 
1) stanowią bazę informa cyjną o wielu nieznanych dotąd obiektach zabyt-
kowych, a więc inicjują niejako proces ich ochrony; 2) wzmacniają wiedzę 
na temat różnorodności kulturowej regionu, różnorodności historycznej, 
różnorodności popadają cej w niepamięć i zapomnienie (np. relikty dawne-
go osadnictwa m.in. Łemków czy Bojków); 3) wzbogacają wiedzę na temat 
dawnych procesów przyrodniczo-kulturowych (jako działania inwentary-
zacyjne o charakterze przyrodniczo-kulturowym). Elementem towarzyszą-
cym wyżej wymienionym inicjatywom są działania popularyzacyjne czy 
edukacyjne (np.  konferencje, wystawy, szkolenia środowiska leśników) 
związane z poszerzaniem wiedzy o zasobach zabytkowych, w myśl zasady, 
w której:

za kluczowe uznaje się zdobycie rzetelnej wiedzy nie tylko od elity akademickiej 
i jej upowszechnienie poprzez publiczne dotarcie do osób, którym brakuje wiedzy 
o dziedzictwie, ale w znacznie szerszym zakresie (van Londen, Schlaman, Marci-
niak 2019, 5; zob. też Holtorf 2007)17.

Przykładowe działania wpisujące się – pośrednio lub bezpośrednio - 
w cele i postulaty strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem w Pol-
sce, do których zaliczymy m.in.: 1) „opracowanie i wdrożenie koncepcji 
partnerstwa lokalnego ukierunkowanego na ochronę dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego”18; 2) „zachowanie krajobrazów kulturowych”19; 
3) „osiągnięcie powszechnej akceptacji dla zachowania całości spuścizny 
przyrodniczej i kulturowej Polski”20; 4) rozumienie różnorodności biolo-

17 “[…] it is thought critical to gain reliable knowledge not only from an academic élite 
and its dissemination through public outreach to those who lack heritage knowledge, but 
much broader” (van Londen, Schlaman, Marciniak 2019, 5).

18 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz 
z Planem działań na lata 2015–2020. http://biodiv.gdos.gov.pl/wdrazanie-konwencji/
programme-conservation-and-sustainable-use-biodiversity/program-rb-z-planem-dzia-
lan-2015-2020.pdf (dostęp: 18.06.2021).

19 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicz-
nej wraz z Programem Działań na lata 2007–2013, zatwierdzona uchwałą nr 270/2007 
Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r. http://biodiv.gdos.gov.pl/biodiversity-po-
land/sustainable-use-and-conservation-biodiversity/national-strategy-conservation-and-
sustainable-use-biodivesity-polish (dostęp: 18.06.2021).

20 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
wraz z Programem Działań na lata 2007-2013, zatwierdzona uchwałą nr 270/2007 Rady 
Ministrów z dnia 26 października 2007 r. http://biodiv.gdos.gov.pl/biodiversity-poland/su-
stainable-use-and-conservation-biodiversity/national-strategy-conservation-and-sustainable-
use-biodivesity-polish (dostęp: 18.06.2021).
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gicznej poprzez rozpoznanie i zrozumienie przeszłych zjawisk. Działania te 
stanowią praktyczną realizację wybranych celów Agendy 2030, z uwzględ-
nieniem dziedzictwa kulturowego i działań inicjowanych przez Lasy Pań-
stwowe, w następującym ogólnym zakresie, co prezentują wyszczególnione 
tu, wybrane punkty Agendy 2030. 

Odnośnie do punktu 4 Agendy 2030 – „Zapewnić wszystkim eduka-
cję wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”, warto 
podkreślić, że edukacja dotycząca dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza ar-
cheologicznego, to m.in. nieformalna edukacja, jaką oferują muzea czy też 
ośrodki naukowe, a także organizacje pozarządowe. Nieformalny aspekt 
nie zwalnia jednak z oferowania edukacji o wysokiej jakości, która jest 
osiągana m.in. poprzez popularyzowanie (inicjatywy pod szyldami inwen-
taryzacji dziedzictwa kulturowego – zob. rycina 14 na wklejce) i edukowa-
nie o dziedzictwie kulturowym w różnorodnej formie m.in. za pośrednic-
twem różnego rodzaju inicjatyw i środków masowego przekazu (np. portal 
przyrodniczo-kulturowy Puszcza Białowieska”21, film „Zapomniane ślady 
w Puszczy”22). 

Omawiane przedsięwzięcia charakteryzuje w pewnym sensie e d u -
k a c j a  z i n t e g r o w a n a, a więc ta na rzecz dóbr kultury i środo-
wiska, jaka powstaje w ramach różnego rodzaju inicjatyw, istniejących 
Ośrodków Edukacji Leśnej, wydawnictw czy też wydarzeń o charakterze 
popularno-nauko wym (wystawy: „Archeologia w Puszczy Białowieskiej” 
2019, „Puszcza Białowieska. Przeszłość i metody badawcze” 2019, „Arte-
fakty z Puszczy Białowieskiej” 2019). Istotnym zagadnieniem w tego typu 
edukacji jest szeroko rozumiana przeszłość, również ta poznawana w wyni-
ku badań archeologicznych, uwzględniających dawne procesy przyrodni-
cze (paleobotanika, archeozoologia), za pośrednictwem której zwiększa się 
wiedza na temat procesów w przeszłości, m.in. tych doprowadzających do 
odlesiania lub zalesiania. 

Odnośnie do punktu 9 Agendy 2030 – „Budować stabilną infrastruk-
turę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowa-
cyjność” – zwłaszcza działanie na rzecz innowacyjności stało się w ostat-
nich latach cechą charakterystyczną wielu inicjatyw inwentaryzacyjnych. 
Przykładem wiążącym politykę Lasów Państwowych z dziedzictwem kul-
turowym są technologie LiDAR, geomatyka itp. Innowacyjne zatem są 
prowadzone badania, o charakterze interdyscyplinarnym, wykorzystywane 
technologie (np. skanowanie terenów leśnych bezzałogowymi jednostkami 

21 https://www.puszcza-bialowieska.lasy.gov.pl/ (dostęp: 18.06.2021).
22 https://www.youtube.com/watch?v=V-LSb3hv3Ks&t=526s (dostęp: 18.06.2021).
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latającymi), a także budowanie platform z danymi, usprawniających dzia-
łania w terenie itp. 

Odnośnie do punktu 10 Agendy 2030 – „Zmniejszyć nierówności w kra-
jach i między krajami” – cel ten osiągany jest w odniesieniu do specyficznego 
zagadnienia, mianowicie zwiększania dostępności do obiektów dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego m.in. za pośrednictwem otwartych danych, 
danych online itp. W Polsce znanych jest wiele sytuacji, w których np. 
pewne grupy społeczne są wykluczone z partycypacji w dostępie do okre-
ślonych dóbr lub inicjatyw (przykładem mogą być m.in. bariery architek-
toniczne w/przy obiektach zabytkowych). Stosowanie innowacyjnych tech-
nologii stanowi i w tym temacie element pozwalający na realizację tego celu. 
Zmniejszanie nierówności następuje choćby poprzez udostępnianie w formie 
zdalnej informacji i zasobów o dziedzictwie przyrodniczym czy kulturowym. 

Odnośnie do punktu 11 Agendy 2030 – „Uczynić miasta i osiedla 
ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi 
włączeniu społecznemu” – realizacja jednego z elementów wyżej wymie-
nionego celu kieruje uwagę w stronę podpunktu 11.4: „Wzmocnić wysiłki 
na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego” (działania szerzej omawiane w tym tekście). 

Odnośnie do punktu 12 Agendy 2030 – „Zapewnić wzorce zrówno-
ważonej konsumpcji i produkcji” – a więc w odniesieniu do omawianego 
zagadnienia – produkcja i konsumpcja produktu turystycznego, którego 
częścią jest dziedzictwo kulturowe, w ramach podejmowanych działań 
to zrównoważona produkcja i konsumpcja m.in. poprzez tyczenie okre-
ślonych ścieżek turystycznych, czyli kanalizowanie ruchu turystycznego, 
celem uniknięcia rozproszonego (i niekontrolowanego) docierania do 
wszystkich zasobów przyrodniczo-kulturowych.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, warto podkreślić, że zrównoważona gospodarka leśna to 
również liczne działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, z ukierunkowa-
niem na zrównoważone dziedzictwo, w tym m.in. na zrównoważoną tury-
stykę (zrównoważoną sylwaturystykę powiązaną z zasobami kulturowymi). 
Zarysowana w tym tekście koncepcja działań związanych z dziedzictwem 
kulturowym, zwłaszcza archeologicznym na terenach leśnych, to koncep-
cja idąca w parze z polityką zrównoważonego rozwoju, której elementami 
składowymi są przede wszystkim: rozpoznanie zasobów – zaewidencjono-
wanie (zinwentaryzowanie) – włączenie do procesów zarządzania terenami 
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leśnymi, wraz z ich ochroną – udostępniania (zrównoważone wieloaspek-
towe eksploatowanie). Zrównoważony rozwój postrzegany jest przez nas 
jako swego rodzaju (zintegrowane) „projektowanie zrównoważone” (inte
grated sustainable design - termin zaczerpnięty z projektowania, architektu-
ry czy urbanistyki – zob. Scheider-Skalska 2007, 257–264; Jagieło-Kowal-
czyk 2017, 180–186), czy też projektowanie zrównoważonych przyszłych 
działań i okoliczności do działania, w których nie może zabraknąć zin-
tegrowanego podejścia, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturo-
wego, współistniejącego z dobrami przyrody. Postulowanym podejściem 
w ramach dotychczasowych inicjatyw, jak i tego tekstu, jest praca na rzecz 
p r o j e k t o w a n i a  z r ó w n o w a ż o n y c h  d z i a ł a ń  n a  s t y k u 
p r z y r o d a  ( l a s y )  –  d z i e d z i c t w o  k u l t u r o w e, co umożliwi 
przyszłym pokoleniom zaspokajanie ich potrzeb i wypracowanie strategii 
zrównoważonego gospodarowania, z uwzględnieniem i ochroną zasobów 
kulturowych, zwłaszcza archeologicznych, których ogromne rozpoznanie 
w ostatnich latach i nieodnawialny charakter nie pozostają bez znaczenia 
dla zarządców obszarów leśnych. 

Kończąc, warto podkreślić znaczenie różnorodnych działań w zakresie 
zrównoważonych działań m.in. poprzez: wzmocnienie wysiłków na rzecz 
ochrony i zabezpieczania światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego; tworzenie programów ramowych w zakresie wzorców zrównoważonej 
konsumpcji (i produkcji) produktów turystycznych związanych z dobrami 
kultury – dziedzictwem kulturowym (Agenda 2030); kształtowanie zrów-
noważonej turystyki tworzącej miejsca pracy oraz promującej lokalną kul-
turę i produkty; tworzenie nowych wzorców zachowań/ nowych sposobów 
postępowania – zrównoważonego udostępniania i uczytelniania obiektów 
zabytkowych; czy też certyfikowanie znakiem „zrównoważonego rozwoju” 
projektów – koncepcji i obiektów oraz produktów turystyki archeologicznej.
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Dyskusja na temat wolnego obrotu  
zabytkami archeologicznymi 

DISCUSSION ON FREE MARKET OF ARCHAEOLOGICAL 
MONUMENTS

ABSTRAKT. Zasada zrównoważonego rozwoju w stosunku do ochrony zabytków ar-
cheologicznych stosowana jest per analogiam z prawa ochrony środowiska, choć dziś 
znaleźć ją można w coraz większej liczbie dokumentów, w tym aktów normatywnych 
poświęconych ochronie dziedzictwa kultury. Można wręcz stwierdzić, że została inkor-
porowana do prawa ochrony dziedzictwa kultury, stanowiąc jedną z zasad tego prawa. 
Łączy się ona pośrednio z zagadnieniem, którego dotyczy artykuł. 

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień na styku archeologii i prawa jest 
kwestia dopuszczalności obrotu zabytkami archeologicznymi. Możemy tu wskazać dwa 
skrajne stanowiska – nazwijmy je odpowiednio: skrajnej reglamentacji oraz skrajnego 
liberalizmu. Pomiędzy nimi znajdujemy „wszystkie odcienie szarości”, czyli propozycje 
najróżniejszych kompromisów pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stanowiskami. 

Pogląd często prezentowany przez konserwatywnie nastawionych archeologów 
i prawników opiera się na założeniu, że zabytki archeologiczne należą do kategorii res 
extra commercium, czyli rzeczy wyłączonych z obrotu. Więcej nawet, prezentowany jest 
pogląd, że wszystkie zabytki archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa. Ale 
trzeba stwierdzić, że oba te poglądy są, na gruncie aktualnie obowiązującego prawa, 
chybione. I dlatego warto poddać je krytyce i podjąć dyskusję w poszukiwaniu właści-
wych wniosków de lege lata oraz postulatów de lege ferenda. 

Słowa kluczowe: prawo ochrony dziedzictwa kultury, zabytki archeologiczne, res extra com
mercium
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ABSTRACT. The principle of sustainable development in relation to the protection of 
archaeological monuments is applied per analogiam with the environmental protection 
law, although today it can be found in an increasing number of documents, including 
normative acts, devoted to the protection of cultural heritage. It can even be said that it 
was incorporated into the law of protection of cultural heritage, constituting one of the 
principles of this law. It is indirectly related to the issue discussed in the article. 

One of the most controversial issues at the interface between archeology and law is the 
admissibility of trading in archaeological monuments. We can indicate here two extreme 
positions – let’s call them respectively: extreme restriction and extreme liberalisation. Be-
tween them we find „all shades of gray”, that is, proposals of various compromises between 
these two extreme positions. 

The view often presented by conservative archaeologists and lawyers is based on the 
assumption that archaeological monuments belong to the category of res extra commer-
cium, that is, things excluded from the market. Moreover, it is presented the view that all 
archaeological monuments are the property of the State. But it must be stated that both of 
these views are, on the basis of the law currently in force, flawed. And that is why it is worth 
criticizing them and starting a discussion in search of appropriate de lege lata conclusions 
and de lege ferenda postulates.

Key words: cultural heritage law, archeological heritage, res extra commercium

1. 

Zasada zrównoważonego rozwoju, będąca podstawą tzw. polityki zrówno-
ważonego rozwoju (Ciechanowicz-McLean 2019, 20), jest jedną z podsta-
wowych zasad prawa ochrony dziedzictwa kultury. Jakkolwiek w prawie 
krajowym nie została ona wyrażona wprost w stosunku do dziedzictwa 
kultury, to jednak stosuje się ją per analogiam z prawa ochrony środowiska, 
gdzie jest zasadą konstytucyjną i ustawową. Wykładnia językowa art. 5 
Konstytucji RP1 nie pozwala więc na stwierdzenie, że zasada zrównowa-
żonego rozwoju odnosi się nie tylko do ochrony środowiska, lecz także do 
strzeżenia dziedzictwa narodowego2. Ochrona dziedzictwa kultury pozo-
staje jednak w immanentnym związku z ochroną dziedzictwa naturalnego, 
a podejmowanie działań z zakresu ochrony może odnosić skutek zarówno 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., 
nr 78, poz. 483 ze zm.). 

2 Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i niena-
ruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bez-
pieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 
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w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i poszczególnych składni-
ków dziedzictwa kultury. 

W art. 3 pkt. 50 Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) znalazła się definicja le-
galna „zrównoważonego rozwoju”, jako takiego rozwoju społeczno-gospo-
darczego, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwaran-
towania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przy-
szłych pokoleń. 

Doprecyzowuje to Janina Ciechanowicz-McLean (2021, 34), pisząc: 

Można wyodrębnić następujące cechy zrównoważonego rozwoju: zrównoważone 
wykorzystanie zasobów naturalnych; zrównoważona struktura konsumpcji i pro-
dukcji; łączne rozwiązywanie problemów społecznych, ekonomicznych i środo-
wiskowych; między- i śródpokoleniowa słuszność i sprawiedliwość; ewolucyjne 
wprowadzanie zrównoważonego rozwoju; partycypacja społeczna we wdrażaniu 
zrównoważonego rozwoju. 

Istotne jest tu więc poszukiwanie idealnej równowagi pomiędzy korzy-
staniem a ochroną. Co więcej, można szukać dalszych analogii, gdy tę zasa-
dę prawa ochrony środowiska uzupełnimy o pozostałe najważniejsze, czyli: 
zasadę prewencji, zasadę przezorności, zasadę „zanieczyszczający płaci”, 
zasadę uspołecznienia ochrony środowiska, zasadę prawa państwa do ko-
rzystania z jego zasobów naturalnych (Ciechanowicz-McLean 2021, 35). 
Okazać się może, że każda z tu wymienionych zasługuje na rozwinięcie 
na gruncie prawa ochrony dziedzictwa kultury, a niektóre z nich już – 
w pewnych zakresach lub odmianach – są w tym prawie obecne. Tylko to 
sygnalizuję, ale nie jest to przedmiotem dalszych rozważań. 

Zasada zrównoważonego rozwoju, choć ukształtowała się na gruncie 
prawa ochrony środowiska, jest w pełni adaptowalna w prawie ochrony 
dziedzictwa kultury (Zeidler 2018, 147–154; Węgrzak 2020, 138–141). 
Co więcej, już w różnych oficjalnych dokumentach, a nawet w aktach nor-
matywnych, pojawia się coraz częściej jako wprost stosowana do prawa 
ochrony dziedzictwa kultury. Na przykład zasada zrównoważonego rozwoju 
została przywołana wprost w art. 2 ust. 1 Konwencji UNESCO z 2003 r. 
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czyli tam, gdzie zo-
stało zdefiniowane to dziedzictwo3. Wszystko to pozwala na stwierdzenie, że 

3 Art. 2 ust. 1. Dla celów niniejszej Konwencji: „Niematerialne dziedzictwo kulturowe» 
oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane 
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mamy dziś do czynienia z tą zasadą jako równocześnie zasadą prawa ochrony 
dziedzictwa kultury. W konsekwencji można ją odnieść także do tytułowego 
problemu niniejszego artykułu, jakim jest pytanie o dopuszczalność, a także 
ewentualnie o zakres dopuszczalności obrotu zabytkami archeologicznymi. 

2. 

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień na styku archeologii 
i prawa jest kwestia dopuszczalności obrotu zabytkami archeologicznymi 
(zob. szerzej Kobyliński 2009). Możemy tu wskazać dwa skrajne stanowi-
ska – nazwijmy je odpowiednio: skrajnej reglamentacji oraz skrajnej libe-
ralizacji. Pomiędzy nimi znajdujemy „wszystkie odcienie szarości”, czyli 
propozycje najróżniejszych kompromisów. Pogląd często prezentowany 
przez konserwatywnie nastawionych archeologów i prawników opiera się 
na założeniu, że zabytki archeologiczne należą do kategorii res extra com
mercium, czyli rzeczy wyłączonych z obrotu. Więcej nawet, prezentowany 
jest pogląd, że wszystkie zabytki archeologiczne w Polsce stanowią wła-
sność Skarbu Państwa. Ale trzeba stwierdzić, że oba te poglądy, na gruncie 
aktualnie obowiązującego prawa, są chybione. 

Co do pierwszego, obrót zabytkami archeologicznymi podlega de fac
to różnym ograniczeniom, ale nie jest zabroniony de iure. Oczywiście nie 
mam tu na myśli nielegalnego obrotu zabytkami archeologicznymi, czy-
li takimi, które zostały nielegalnie pozyskane ze stanowisk archeologicz-
nych, skradzione, nielegalnie wywiezione itp., bowiem ten nie dość, że jest 
z oczywistych względów zakazany, to łączy się z popełnianiem najczęściej 
kilku różnych przestępstw przeciwko dziedzictwu kultury (Trzciński 2010; 
Gadecki i in. 2019). 

Co do drugiego, nabywcą pierwotnym każdego zabytku archeolo-
gicznego odkrytego na terenie Polski jest Skarb Państwa, o czym stanowi 

z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy 
i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. 
To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale 
odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody 
i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten 
sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. 
Dla celów niniejszej Konwencji, uwaga będzie skierowana wyłącznie na takie niematerialne 
dziedzictwo kulturowe, które jest zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi 
w dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania 
między wspólnotami, grupami i jednostkami, oraz zasadom zrównoważonego rozwoju”.
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art. 35 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.). Zgodnie z jego treścią, 
przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo 
znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stano-
wią własność Skarbu Państwa (ust. 1). Własność Skarbu Państwa stanowią 
również przedmioty będące zabytkami archeologicznymi pozyskane w wy-
niku poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (ust. 2), czyli prowadzonych na pod-
stawie uzyskanego wcześniej pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, 
przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych 
oraz sprzętu do nurkowania. Tu więc sprawa jest oczywista. Nie wyklucza 
to jednak innych sposobów nabycia prawa własności zabytków archeolo-
gicznych, o czym dalej. 

Problem dopuszczalności obrotu zabytkami archeologicznymi wią-
że się wprost z zasadą zrównoważonego rozwoju. Otóż po jednej stronie 
przedstawiciele skrajnej reglamentacji optują za całkowitym zakazem ob-
rotu zabytkami archeologicznymi, a także w konsekwencji proponują tzw. 
monopol państwa na prawo własności zabytków archeologicznych. Można 
stwierdzić, że jest to więc stanowisko skrajnej ochrony. Z drugiej – wystę-
pują zwolennicy jak najdalej idącej liberalizacji w tym zakresie, prezentu-
jąc stanowisko skrajnej wolności w korzystaniu z zabytków archeologicz-
nych. Jest to więc dylemat analogiczny jak przy wyborze pomiędzy skrajną 
ochroną, przy akceptacji nawet bardzo daleko idącej ingerencji w prawo 
własności, oraz ograniczaniem dostępu do dóbr kultury, a także możliwo-
ści współczesnego z nich korzystania, a skrajną wolnością w zakresie obrotu 
i własności zabytków archeologicznych. W ujęciu najbardziej ogólnym to 
spór określany mianem liberalizm versus komunitaryzm (Zeidler, Łągiew-
ska 2021). Sądzę jednak, że żadne z tych skrajnych podejść nie jest wła-
ściwe. Szukać więc należy tzw. złotego środka, aby móc pogodzić ochronę 
zabytków dla przyszłych pokoleń ze współczesnym z nich korzystaniem. 
O to bowiem chodzi – co do zasady – w zrównoważonym rozwoju w od-
niesieniu do dziedzictwa kultury. 

3. 

W 2009 roku wspólnie z Maciejem Trzcińskim, w napisanym przez nas 
podręczniku Wykład prawa dla archeologów, wskazaliśmy te sytuacje, 
w których obrót zabytkami archeologicznymi w Polsce jest legalny i prze-
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niesienie prawa własności skuteczne (Zeidler, Trzciński 2009, 91–93). 
Choć prawdopodobnie poniższe sytuacje uzupełnić można jeszcze o inne, 
tu niewymienione. 

Po pierwsze, zabytki archeologiczne mogą zostać legalnie nabyte za gra-
nicą, a następnie legalnie przywiezione do Polski, i wówczas jeśli chodzi 
o dalsze przenoszenie ich własności, nie ma żadnych przeszkód. Można 
więc sobie wyobrazić antykwariat wyspecjalizowany w obrocie zabytkami 
archeologicznymi, które oferuje je do sprzedaży w kraju, a które pozyskuje 
za granicą, oczywiście pod warunkiem, że pochodzą one z tzw. legalnych 
źródeł i zostały legalnie z kraju ich pozyskania wywiezione. 

Po wtóre, zabytki archeologiczne mogą trafić do obrotu handlowego na 
skutek decyzji właściwego organu administracji – np. w przypadku zgody 
na sprzedaż muzealiów wydanego przez właściwego ministra, na co pozwa-
la art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 902)4. Choć, jak dobrze wiadomo, dziś takie sytuacje należą 
w praktyce do rzadkości, nie można jednak wykluczyć, że – na podstawie 
obowiązujących aktualnie przepisów prawnych – praktyka stosowania przy-
wołanych przepisów ustawy z 1996 r. o muzeach zmieni się w przyszłości. 

Trzecia sytuacja dotyczy spadkobrania, gdy spadkodawcą jest osoba, 
która nabyła własność zabytku archeologicznego w czasach, gdy obowiązu-
jące dziś regulacje prawne jeszcze nie obowiązywały. 

W konsekwencji, po czwarte, rozszerzając powyższą kategorię zdarzeń, 
każdy, kto legalnie nabył prawo własności rzeczy – także zabytku archeolo-
gicznego – mając pełne prawo do rozporządzania rzeczą, może je następnie 
skutecznie przekazać dalej, chyba że prawo przewiduje jakieś szczególne 
ograniczenia w tym zakresie. 

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że czym innym jest dopuszczalność obro-
tu zabytkami archeologicznymi w określonych okolicznościach, czym in-
nym – zasadność takiego obrotu, a czymś zupełnie innym całkowita wol-
ność obrotu. To właśnie jest przedmiotem dalszych rozważań, a celem jest 
sięgnięcie do argumentów na rzecz każdego z wyżej wskazanych, a przeciw-
stawnych stanowisk. 

4 „Art. 23. 1. Muzea państwowe i samorządowe mogą dokonywać zamiany, sprzeda-
ży lub darowizny muzealiów, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub darowiznę 
muzealiów może być udzielone tylko w uzasadnionych przypadkach. Środki uzyskane ze 
sprzedaży muzealiów mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie zbiorów muzeum. 
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu 
opinii Rady do Spraw Muzeów, może wydać pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub darowiznę 
muzealiów, na wniosek dyrektora muzeum zaopiniowany przez radę muzeum”.
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4. 

Po pierwsze, warto odnieść się do argumentów na rzecz reglamentacji, 
ograniczania, bowiem całkowity zakaz będzie praktycznie niemożliwy 
do wprowadzenia, chyba że jego rzecznicy opowiadają się za jakąś formą 
nacjonalizacji. To jednak nie jest rozwiązanie możliwe we współczesnym 
demokratycznym państwie prawa, stoi bowiem w opozycji do całego ze-
społu zasad konstytucyjnych. Niemniej można – w drodze działań legisla-
cyjnych, a także w praktyce stosowania prawa – dążyć do jak najdalej idącej 
reglamentacji obrotu zabytkami archeologicznymi. 

Należy więc mieć świadomość skomplikowanej sytuacji faktycznej oraz 
prawnej, gdzie dziś w obrocie pojawiają się zarówno „legalne” zabytki ar-
cheologiczne, jak i zabytki archeologiczne „nielegalne”. To zaś praktycznie 
komplikuje sytuację i pozwala osobom działającym w tzw. szarej strefie 
na podejmowanie prób legalizacji ich działań w stosunku do zabytków 
archeologicznych. 

Rozwiązanie polegające na reglamentacji ma co najmniej dwa silne 
uzasadnienia. Po pierwsze, służą pewności prawa w warstwie teoretycz-
noprawnej, po wtóre, służą skutecznej egzekucji prawa. Otóż pewność 
prawa, jako idea, jest jedną z podstawowych wartości we współczesnych 
państwach demokratycznych (zob. Wojciechowski 2014). Co więcej, pew-
ność prawa składa się na bezpieczeństwo prawne (zob. Potrzeszcz 2013). 
Jeśli przepis jest sformułowany jasno i łatwo, pozwala na kwalifikację nor-
matywną kolejnych zindywidualizowanych stanów faktycznych, to prawo 
jest przewidywalne i gwarantuje powtarzalność decyzji stosowania prawa 
wobec kolejnych stanów faktycznych. W tym sensie całkowity zakaz będzie 
właśnie służył pewności prawa, bowiem – i tu przechodzimy do aspektu 
praktycznego – kolejne stany faktyczne będą łatwe do oceny i powtarzalne, 
zaś prawo będzie dawało poczucie przewidywalności. 

W konsekwencji podejście to opierać się będzie na następujących 
stwierdzeniach: zabytek archeologiczny w rękach prywatnych – źle; pró-
ba wprowadzenia do obrotu rynkowego zabytku archeologicznego – źle; 
nabycie zabytku archeologicznego – niemożliwe ex lege itd. Jednak wobec 
sytuacji przywołanych w punkcie trzecim artykułu wiadome jest, że ten 
skrajny radykalizm w podejściu do zabytków archeologicznych musi upaść 
i dlatego nawet z tych bardzo konserwatywnych pozycji w omawianej tu 
dyskusji trzeba spoglądać w stronę liberalizacji. Choć, jak wiadomo, przed-
stawiciele tego stanowiska będą dążyli do jak najmniejszego zakresu tej 
liberalizacji. 



198 Kamil Zeidler

5. 

Po wtóre, warto popatrzeć na omawiany tu problem ze stanowiska skrajnie 
liberalnego, czyli prezentowanego przez osoby postulujące nawet całko-
witą wolność obrotu zabytkami archeologicznymi. Tu również odnaleźć 
można ważne argumenty na rzecz tego poglądu. Przede wszystkim prze-
mawiają za tym zasady współczesnego demokratycznego państwa prawa 
oparte na koncepcjach liberalnych, gdzie winno się zapewniać i gwaranto-
wać obywatelom jak najdalej idące wolności. Wszelkie ograniczenia w tym 
zakresie – tak co do ingerencji w prawo własności, jak i w wolność obrotu 
wolnorynkowego – muszą mieć bardzo silne uzasadnienie w ochronie do-
bra wspólnego. Tak przynajmniej została skonstruowana Konstytucja RP 
z 1997 r. – zresztą podobnie jak inne konstytucje demokratycznych państw 
europejskich i nie tylko europejskich. 

Argumentem przemawiającym za liberalizacją jest także ilość tzw. ma-
sowych zabytków archeologicznych, pozyskiwanych w wyniku wielkich 
inwestycji infrastrukturalnych. Koszt ich przechowywania w składnicach 
archeologicznych obciąża Skarb Państwa i można mieć wątpliwości, czy 
jest to w ogóle celowe, aby składować je ad infinitum, bez praktycznego 
z nich pożytku. Zwolennicy liberalizacji postulują pozostawienia najważ-
niejszych obiektów w muzeach i sprzedaż tego, co wartości muzealnej lub 
nie ma, lub czego wartość muzealna jest znikoma5. 

W końcu pojawia się tu kłopotliwa i bodaj najbardziej zapalna kwestia 
dotycząca osób, które hobbistycznie zajmują się poszukiwaniem zabytków, 
często nazwanych „detektorystami”. Jest to całkiem liczne środowisko mi-
łośników historii, którzy w miarę regularnie udają się na „poszukiwanie 
skarbów”. Jakby tego było mało, w telewizjach, także polskojęzycznych, 
emitowane są programy podsycające te fascynacje. Ta grupa, pośród któ-
rej są także osoby mające wykształcenie archeologiczne, podnosi najczęściej 
skrajnie liberalne postulaty w stosunku do omawianej tu kwestii. Problem 
ten jedynie sygnalizuję, choć podkreślić należy, że jest on żywotny zarówno 
z punktu widzenia ochrony dziedzictwa archeologicznego, jak i problemu 
naruszania prawa, w tym popełniania licznych przestępstw i wykroczeń. 
Zagadnienie to zasługuje jednak na całkiem odrębne i obszerne rozważania. 

Jednak i tu także wszyscy przedstawiciele skrajnego liberalizmu muszą 
się pogodzić z koniecznością akceptacji ograniczeń, choć – jak wiadomo – 
będą oni postulowali ich minimalizację.

5 Szerzej o dyskusji na temat tzw. masowych zabytków archeologicznych zob. Czerniak 
(2008); Lenarczyk (2016); Bugaj (2018). 
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6. 

W związku z powyższym, czytelnym się staje, że zasada zrównoważonego 
rozwoju, polegająca na poszukiwaniu złotego środka pomiędzy korzysta-
niem a ochroną, wiąże się w sposób bezpośredni z problemem, który tu 
roboczo można określić jako „wolność obrotu zabytkami archeologiczny-
mi – pomiędzy reglamentacją a liberalizacją”. Nie mam ambicji do propo-
nowania gotowych odpowiedzi, a tym bardziej rozwiązań legislacyjnych. 
Pragnę jedynie zwrócić uwagę na aktualność problemu wobec – z jednej 
strony wymogów współczesnego państwa demokratycznego i wolności, 
które winno one gwarantować, z drugiej ograniczaniem tych wolności 
w imię dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo kultury w ogólności, a za-
bytki archeologiczne w szczególności. 

Kolejnym krokiem mogłoby być uszczegółowienie tych rozważań po-
przez dokładną analizę aktualnie obowiązującego prawa ochrony zabyt-
ków, przede wszystkim ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz innych aktów prawodawczych dotyczących omawianej tu 
materii, a także poprzez analizę zmian prawodawczych ostatnich lat6. To 
właśnie pozwoliłoby na wskazanie nie tylko aktualnie obowiązującego sta-
nu prawnego, ale także pewnego „wykresu” tendencji prawodawcy – po-
cząwszy od decyzji podjętych przy pracy nad projektem ustawy z 2003 r., 
przez jej tekst pierwotny, aż po jak kolejne nowelizacje. Oczywiście w ta-
kim zakresie, w jakim dotyczy to zabytków archeologicznych. 
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Dziedzictwo archeologiczne 
jako czynnik rozwoju lokalnego

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE AS A FACTOR 
OF LOCAL DEVELOPMENT

ABSTRAKT. Dziedzictwo, w tym archeologiczne, ma potencjał rozwojowy. Jednak 
każdy potencjał wymaga uruchomienia, inaczej pozostanie uśpiony. Jakie zadania 
ma w tym zakresie samorząd lokalny? Jakie procesy projektuje i wdraża? W artykule 
przyglądam się temu zagadnieniu, szukając optymalnych działań, które by skutecznie 
obudziły potencjał lokalnego dziedzictwa archeologicznego. Wskazuję także ważną 
rolę współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji. Gminy bowiem jedynie 
(a może aż) tworzą warunki dla rozwoju, on sam jest realizowany jedynie częściowo 
przez urzędy gminne. Ważna jest aktywność liderów, muzeów, NGOs-y, przedsiębior-
ców, ośrodków naukowych oraz mieszkańców. Lokalna przedsiębiorczość, nie tylko 
ekonomiczna, ale też społeczna, wspólnotowa, może być wspierana przez dokumenty 
rozwojowe gminy, dlatego tak ważne jest, aby dziedzictwo archeologiczne było w tych 
dokumentach obecne. 

Artykuł jest próbą umiejscowienia archeologii w lokalnych procesach rozwojo-
wych. Potrzebę wdrażania dobrych jakościowo programów zarządczych widać bardzo 
dobrze, gdyż wiedza o lokalnym dziedzictwie archeologicznym i świadomość, że moż-
na je wykorzystać jako czynnik rozwoju – są dość niskie. Nie umieją tego robić sa-
morządy, mieszkańcy zaś nie znają lokalnych zasobów archeologicznych, zatem nie są 
w stanie postulować zmian rozwojowych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, aktywizacja społeczna, upowszechnianie dziedzictwa, do-
kumenty programowania lokalnego, edukacja
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ABSTRACT. Heritage – including archaeological one – has a development potential. Ho-
wever, every potential needs to be triggered, otherwise it will remain dormant. What tasks 
does the local government have in this regard? What processes does it design and imple-
ment? In the article I look at this issue, looking for optimal activities that would effectively 
awaken the potential of local archaeological heritage. I also show the key role of cooperation 
between various milieus, institutions and organizations. Municipal offices only – or perhaps 
as much as – create conditions for development and only partially implements it. The acti-
vity of leaders, museums, NGOs, entrepreneurs, research centres and residents is important. 
Local entrepreneurship, not only economic, but also social and community-based, can be 
supported by the development papers of the municipality. This is why it is so important that 
the archaeological heritage is present in these documents. 

The article is an attempt to locate archaeology in local development processes. The need 
to implement good-quality management programs is very clear, as the knowledge about the 
local archaeological heritage and the awareness that it can be used as a development factor are 
quite low. Local governments rarely know, how to do it, the residents often do not know the 
local archaeological assets, so they are not able to postulate development changes in this area.

Key words: local development, social activation, heritage dissemination, local policy documents, 
education

DZIEDZICTWO CZY ROZWÓJ – NIE TRZEBA 
WYBIERAĆ. ZAMIAST WSTĘPU

Obecnie stwierdzenie, że dziedzictwo może odgrywać dużą rolę w rozwoju 
lokalnym, nie jest już zaskakujące. Istnieją opracowania wskazujące potencjał 
tego zasobu do wpływania na gospodarkę lokalną i do zwiększania kapitału 
społecznego, a także rekomendacje do odpowiedniego prowadzenia polityki 
rozwojowej tak, aby zasób ten mógł być skutecznie uchomiony. Na poziomie 
europejskim rola dziedzictwa w rozwoju społeczeństw została dostrzeżona 
stosunkowo niedawno, jednak takie jednoznaczne wskazanie pozwala rozu-
mieć, że dziedzictwo należy rozpatrywać i badać niejako niezależnie wśród 
branż kultury. Najważniejszymi dokumentami europejskimi są tutaj:

1) Konkluzje Rady [Unii Europejskiej – przyp. A.C.] z dnia 21 maja 
2014 r. w sprawie dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu 
zrównoważonej Europy: wskazuje się tu, że dziedzictwo: 

odgrywa ważną rolę w tworzeniu i poszerzaniu kapitału społecznego”, oraz „ma 
znaczny wpływ gospodarczy […], ponieważ stanowi silny czynnik rozwoju lokal-
nego i regionalnego […], wspiera zrównoważony rozwój wsi i miast oraz rewitali-
zację […] generuje różnego typu zatrudnienie1.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014 XG 0614 
(08) &qid=1572383272052&from=EN (dostęp: 09.04.2021).
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2) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regio-
nów Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Eu
ropie z 2014 r. m.in. wskazuje się duży ekonomiczny udział dziedzic-
twa w gospodarkę (mimo wciąż małej liczby takich badań), oraz, 
co istotne, efekt mnożnikowy w innych sektorach gospodarki. Wi-
doczne jest, że wspieranie zachowania dziedzictwa i zarządzanie nim 
przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju 
społeczeństw, a inwestycje w dziedzictwo (i kulturę) „powinny być 
częścią zintegrowanych i trwałych strategii rozwoju gospodarczego”2.

3) Cultural Heritage Counts for Europe (Giraud-Labalte i in. 2015): 
analiza danych i badań jakościowych oraz ilościowych z krajów eu-
ropejskich uwydatnia synergiczny i rozwojowy aspekt dziedzictwa 
w istotnych dziedzinach życia: gospodarce, rozwoju społeczeństw 
włączających, w kulturze i środowisku naturalnym. Studia przy-
padków pokazują, jak dziedzictwo stymuluje regionalną działalność 
gospodarczą, powstawanie miejsc pracy, wzrost konkurencyjności3. 
Wart wspomnienia jest przykład belgijskiego Ename, w którym wy-
korzystanie m.in dziedzictwa archeologicznego miało duży wpływ 
na rozwój społeczno-ekonomiczny miasta4.

4) Getting Cultural Heritage to Work for Europe (Komisja Europejska 
2015): z tekstu tego dokumentu wynika, że inwestycje w dziedzictwo 
to szansa dla rozwoju gospodarki, zwiększenia spójności społecznej; 
wskazuje się w nim także kierunki polityki europejskiej w zakresie 
rozumienia i wykorzystywania potencjału dziedzictwa5.

Dwa ostatnie raporty bazują na danych pokazujących i analizujących 
wpływ dziedzictwa na rozwój społeczności w wielu dziedzinach życia, 
a także formułują rekomendacje dla polityk krajowych. Dokumentem 
użytecznym dla władz centralnych i regionalnych krajów członkowskich 
jest też tzw. Strategia Dziedzictwa Europejskiego dla XXI wieku (European 
Heritage Strategy for the 21st Century), nazywana Strategią 216. Jest to 
rekomendacja Rady Europy dla krajów członkowskich, przyjęta w 2017 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014 DC0477& 
qid 1572383485863&from=PL (dostęp: 09.04.2021).

3 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/  (dostęp: 
11.04.2021). Zespół badawczy był w dużej części złożony z przedstawicieli z Polski.

4 Tamże, 102.
5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/getting-cultural-heritage-

-work-europe (dostęp: 11.04.2021).
6 https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21 (dostęp: 11.04.2021).
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roku, bazująca m.in. na zapisach Konwencji ramowej Rady Europy o war-
tości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa (tzw. Konwencja z Faro) 
z 2005 r. W Strategii 21 mapuje się obecność dziedzictwa w różnych ob-
szarach życia społeczności i wskazuje, w jaki sposób systemowo ujmować je 
w tych obszarach, aby wzmacniać wykorzystanie jego potencjału rozwojo-
wego. Rekomendacje obejmują trzy obszary – społeczny, terytorialno-go-
spodarczy oraz wiedzy i nauki, a ich celem jest wsparcie w przezwyciężaniu 
wzywań społecznych, rozwojowych i wiedzy.

Pole dla rozumienia roli archeologii jest w zasadzie w każdym z kom-
ponentów. Przykładowo w komponencie wiedzy i edukacji rekomendowa-
ne jest m.in. zachęcanie do kreatywnego podejścia, aby przyciągnąć uwa-
gę społeczności. W jednym ze sposobów postępowania zaproponowano 
„podkreślanie wzajemnych powiązań między dziedzictwem a najnowocze-
śniejszymi technologiami w dziedzinie archeologii, konserwacji i restau-
racji”7. Ważną rekomendacją jest też skuteczniejsze włączanie edukacji 
o dziedzictwie do programów szkolnych, którego przykładem jest akcja 
„Adoptuj zabytek”8, prowadzona w Irlandii od 2015 roku i mająca pomóc 
społecznościom w aktywnym zaangażowaniu się w konserwację i interpre-
tację lokalnych stanowisk archeologicznych i dziedzictwa kulturowego9.

Jak dziedzictwo archeologiczne może być wykorzystywane w rozwoju 
lokalnym w Polsce i jaką rolę w tym procesie odgrywają samorządy?

DZIEDZICTWO I ROZWÓJ LOKALNY –  
ZADANIA SAMORZĄDÓW

Przede wszystkim należy przyjrzeć się istniejącym ramom systemowym dla 
planowania rozwoju. To samorządy – jako przedstawiciele mieszkańców – 
kreują wybrane kierunki rozwoju, definiują potrzeby wspólnoty, tworzą 
narzędzia wspierania wszelkiej przedsiębiorczości, tak gospodarczej, jak 
i społecznej. Cele i droga rozwoju, jaką obrała daną społeczność, zapisane 
są w dokumentach planowania rozwoju, tych obowiązkowych i tych do-
browolnie tworzonych ze względu na lokalne potrzeby. 

Gminy mają ustawowy obowiązek nie tylko ochrony zabytków, ale też 
ich zagospodarowania i utrzymania. Jest to kompetencja gminy rozumianej 

7  Tamże, 21.
8 Tamże, 43.
9 https://www.heritagecouncil.ie/projects/adopt-a-monument (dostęp: 11.04.2021).
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jako organ administracji publicznej. W ustawie o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami wymienia się obowiązki organu10, które w skrócie można 
określić jako pieczę nad zachowaniem zasobu. Jest to podstawowe zadanie 
zarządcze, niezbędne do zrównoważonego, racjonalnego wykorzystywania 
go w rozwoju. Gminy występują też w roli posiadacza zabytków i w takim 
przypadku mają obowiązki opiekuna, także wynikające z ustawy (art. 5). 
Jednak to rola zarządcza jest istotna w projektowaniu kierunków rozwoju 
gminy. Jednym z ustawowych obowiązków jest prowadzenie gminnej ewi-
dencji zabytków (dalej: GEZ), która stanowi wykaz obiektów zabytkowych 
znajdujących się na terenie danej gminy. Wykaz podstawowy dla rozpozna-
nia zasobu dziedzictwa gminy, jednak niepełny w kontekście jego wykorzy-
stania w rozwoju, gdyż niebiorący pod uwagę dziedzictwa niematerialnego. 

Podstawowym dokumentem dla planowania działań ochronnych i roz-
wojowych związanych z zasobem dziedzictwa jest gminny program opieki 
nad zabytkami (dalej: GPOnZ), opracowywany przez gminę raz na czte-
ry lata i zatwierdzany przez radę gminy. Obowiązek tworzenia GPOnZ 
wprowadzony jest w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(rozdz. 8, art. 87). Prawidłowo skonstruowany GPOnZ nie tylko określa 
plany gminy w zakresie ochrony zasobu zabytkowego, współpracy z właści-
cielami obiektów zabytkowych, działania zmierzające do tworzenia miejsc 
pracy związanych z opieką nad zabytkami czy wyeksponowanie poszcze-
gólnych obiektów i krajobrazu kulturowego, ale także plany rozwojowe 
bazujące na tym zasobie. W ustawie w art. 87, pkt. 5 wskazuje się m.in. na: 

podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecz-
nych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzro-
stowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

Innymi słowy, GPOnZ jest dokumentem, który:
1) Obszernie opisuje zasób dziedzictwa gminy – przy czym nie wy-

starczy załączenie pełnej ewidencji i charakterystyka zabytków. 
Dziedzictwem gminy, oprócz zabytków nieruchomych, ruchomych 
i archeologicznych, są też muzealia, archiwalia (w tym np. rodzinne, 
zakładowe), zasób biblioteczny, krajobraz kulturowy i dziedzictwo 
niematerialne. Te elementy także powinny być wyczerpująco opisa-
ne w programie, aby dać pełny obraz i móc projektować dla nich 

10 Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 710, art. 4.1).
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role w różnych działaniach rozwojowych. To bardzo analityczne 
i interpretacyjne zadanie, które wymaga czasu, współpracy z wielo-
ma interesariuszami, dialogu społecznego i zaangażowania samych 
autorów. Staje się wtedy bardzo mocnym atutem dla kolejnych kro-
ków procesu rozwojowego. 

2) Wyznacza plany ochrony zabytków gminnych – określa prioryte-
towe działania i niezbędne prace czy duże inwestycje w funkcjono-
wanie zabytków, tworzy harmonogram i analizę dostępnych źródeł 
finansowania dla kolejnych zadań.

3) Prowadzi aktywne działania rozwojowe bazujące na zasobie dzie-
dzictwa – edukacyjne, integracyjne, promocyjne, aktywizujące go-
spodarkę. Dogłębna znajomość zasobu pozwala na łączenie celów 
tych działań. Przykład: wspólne tworzenie questu o miejscowości 
przez młodzież i seniorów jest atrakcyjne i skuteczne edukacyjnie, 
aktywizujące – gdyż jest całkowicie samodzielne decyzyjnie – i inte-
grujące pokolenia, a na koniec jest gotowym produktem turystycz-
nym, w dodatku niemal bezkosztowym.

Jako dokument strategiczny GPOnZ wyznacza cele i sposoby ich reali-
zacji w odniesieniu do konkretnego zasobu gminy. Aby działania te były 
włączone w inne realizowane cele rozwojowe gminy, program powinien 
być spójny z innymi dokumentami strategicznymi.

Niestety, jak pokazują ostatnie badania GUS, na 2477 gmin polskich 
jedynie 794 posiada obowiązujący program (przy czym także obowiązkowy 
GEZ prowadzi 1875 gmin) (Ochrona 2020, 27, 47). Obowiązkowe co dwa 
lata sprawozdanie z realizacji GPOnZ powstały jedynie w 238 gminach. Są 
to, niestety, bardzo pesymistyczne dane, pokazujące, że GPOnZ nie jest 
postrzegany jako dokument istotny strategicznie dla gminy; ma go jedynie 
nieco ponad 32% gmin. Widać to także w treści programów: 79% gmin 
z obowiązkowym GPOnZ określa w nim konkretne cele do realizacji, a je-
dynie ponad 57% – wskaźniki do monitorowania tych celów (Ochrona 
2020, 50). Zarówno cele, jak i wskaźniki ich realizacji są bodaj podstawo-
wymi elementami dokumentu strategicznego. Bez zapisanych celów trudno 
wszak wykazać, jaką sytuację docelową zakładają autorzy, czyli jaką zmianę 
zaprojektowali w stosunku do wyjściowej. Wskaźniki natomiast pozwalają 
określić konkretnie stopień realizacji zaplanowanych działań.

Z kolei badanie dotyczące tworzenia i wdrażania GPOnZ, zrealizowa-
ne w 2019 r. na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa wśród 300 
reprezentantów gmin polskich, miało na celu pogłębienie wiedzy, jak two-
rzone są GPOnZ, czy i jakie wyznaczają konkretne cele, jakie trudności 
z ich wdrażaniem mają gminy (Dąbrowski 2019). Z badania tego wynika, 
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że mniej niż połowa gmin konsultowała treść programu z mieszkańcami. 
Co ciekawe, w ponad 90% przypadków programy zawierały charaktery-
stykę dziedzictwa archeologicznego. To bardzo dobry wynik – zabytki ru-
chome były scharakteryzowane w 73% badanych gmin, a dziedzictwo nie-
materialne – jedynie w 54%. Optymistycznie nastraja fakt, iż aż 90% pro-
gramów opisuje zabytki archeologiczne, jednak pamiętać należy, że mniej 
więcej tyle gmin, które program posiadają, wskazały GEZ jako podstawę 
jego stworzenia, zatem automatycznie zasób ten został w nim ujęty. Usta-
wowy zapis celu GPOnZ, jakim są „działania zwiększające atrakcyjność 
zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych…”, był 
„bardzo ważny” przy tworzeniu GPOnZ jedynie w 51% badanych gmin, 
a „raczej ważny” w 31%. Są to wyniki dość niepokojące, zwłaszcza w kon-
tekście oceny stanu wiedzy o potencjale rozwojowym dziedzictwa lokalne-
go. Oprócz ustawowo zapisanych celów GPOnZ, jedynie 7% badanych 
gmin realizowało w programie inne indywidualnie określone cele, w tym 
promocję dziedzictwa kulturowego, promocję gminy, rozwój produktu tu-
rystycznego i inne cele edukacyjne i ochronne. W dodatku 66% badanych 
gmin określiło wskaźniki pozwalające ocenić realizację programów, a tylko 
44% – harmonogramy zaplanowanych działań. 

Ten krótki przegląd wyników ostatnich badań dotyczących GPOnZ 
wskazuje, że gminy polskie wciąż mają kłopot z postrzeganiem dziedzictwa 
jako zasobu mogącego pełnić role rozwojowe i wpływać na ich sytuację 
społeczno-gospodarczą. A przynajmniej, że deklaracje w tym zakresie nie 
zawsze są stosowane w praktyce. Nawet bowiem pobieżne przyjrzenie się in-
nym dokumentom strategicznym gmin (jak strategia rozwoju czy promocji 
gminy) unaocznia, że zabytki, czy ogólnej dziedzictwo, często wskazywane 
są jako ważny zasób gminy (dodatkowo rozwój turystyki często jest jed-
nym z celów strategicznych), natomiast nie zawsze zaplanowane są działania 
dziedzictwo wykorzystujące. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabyt-
ków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego – jed-
nego z celów ustawowych programu – wskazało jako „ważne/ raczej ważne” 
539 gmin, czyli znakomita większość z tych, które GPOnZ posiadają. Nie 
ma jednak szczegółowych informacji, jaki odsetek gmin realizuje działania 
związane ze stanowiskami archeologicznymi. Intuicja podpowiada, że są to 
przypadki raczej rzadkie, dotyczące eksponowanych stanowisk – kłopoty 
z edukacją dotyczącą dziedzictwa archeologicznego i jego promocją często 
wynikają z faktu, iż zazwyczaj stanowiska nie są rozpoznawalne dla osób 
postronnych, nie wyróżniają się wyraźnie w otoczeniu.

Gminne dokumenty programowania rozwoju mogą być wymagane 
ustawami oraz nieobligatoryjne – takie, które gmina uważa za potrzebne. 
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Przykładowo, jeśli gmina uznaje, że dysponuje bogatym potencjałem tu-
rystycznym, może zdecydować się na tworzenie strategii rozwoju turystyki 
czy strategii rozwoju marki itp. Poza GPOnZ zaplanowane role elemen-
tów dziedzictwa powinny znaleźć odzwierciedlenie w tych dokumentach. 
GPOnZ będzie w takiej sytuacji rozwinięciem ujęcia dziedzictwa, np. 
w strategii rozwoju. Dokumenty planowania rozwoju powinny być ze sobą 
spójne, co oczywiście wymaga rzetelnego monitorowania i okresowej ak-
tualizacji dokumentów. 

Kolejnym narzędziem rozwojowym spełniającym rolę ochrony dzie-
dzictwa, a leżącym w kompetencjach samorządów gminnych, jest utwo-
rzenie parku kulturowego. To jedna z prawnych form ochrony zabytków, 
a zarazem jedyna pozostająca w gestii gminy. Powstanie parku kulturowego 
uchwala rada gminy po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków. Cele tworzenia parku kulturowego to: ochrona krajobrazu 
kulturowego, zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów (pól, 
łąk, lasów, zbiorników wodnych, rzek, kanałów, dróg) z zabytkami nieru-
chomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osad-
niczej11. Utworzenie parku kulturowego daje wspólnocie większy wpływ 
na zagospodarowanie i użytkowanie terenu parku, gdyż pozwala na usta-
nowienie ograniczeń i zakazów dotyczących: 

•	 prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, 
rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej;

•	 zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
•	 umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych zna-

ków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem zna-
ków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bez-
pieczeństwa publicznego (z zastrzeżeniem znaków na budynkach 
informujących o tym, iż są to zabytki podlegające ochronie;

•	 zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury;
•	 składowania lub magazynowania odpadów12.
Proces tworzenia parku kulturowego wymaga konsultacji społecznych, 

stworzenia planu ochrony parku oraz posiadania, lub przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Skutkiem powstania parku jest ochrona cennego zasobu przestrzennego 
oraz większe długoplanowe władztwo gminy nad rozwojem przestrzen-

11 Według art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 
23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162).

12 Art. 17 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 
2003 r. (Dz.U. nr 162).
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nym i gospodarczym na tym terenie. Niemożliwe jest chociażby wydawa-
nie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uchwała 
o ustanowieniu parku kulturowego jest prawem miejscowym, a jej ustale-
nia są wiążące dla innych aktów planistycznych. 

Określone ograniczenia dotyczące działalności pozwalają na uporząd-
kowanie zarządzania terenem. Wyjątkowo widoczne jest to w tkance 
miejskiej. Przykładem niech będzie Stare Miasto w Krakowie, w którym 
uchwalenie parku kulturowego pozwoliło na opanowanie chaosu rekla-
mowego, ogródków restauracyjnych czy grajków ulicznych (Chabiera, 
Kozioł, Skaldawski 2020, 103). Wprowadzono bowiem wiele ograniczeń, 
jak choćby zakaz prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej 
w bramach, przejściach i przejazdach do budynków czy nakaz zachowa-
nia zabytkowej stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram wejściowych. 
W krajobrazie wiejskim uchwalenie parku kulturowego może pozwolić 
m.in. na ograniczenia działalności przemysłowej (np. wydobywczej), któ-
ra zagraża terenom cennym kulturowo. Parki kulturowe chronią wszelkie 
zasoby dziedzictwa na swoim terenie – ich nazwy zazwyczaj nawiązują do 
najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
Bezpośrednie powiązanie ze stanowiskami archeologicznymi odnajduje-
my w Parku Kulturowym „Grodzisko w Wicinie” oraz w Parku Kulturo-
wym „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Ale oczywistym jest, 
że większość, jeśli nie wszystkie parki kulturowe kryje na swoim terenie 
zabytki archeologiczne. Jest to jeden z przypadków, w których dobra zna-
jomość zasobu lokalnego dziedzictwa może przyczynić się do wyekspo-
nowania nie tylko najbardziej znanych elementów dziedzictwa, ale także 
tych mniej rozpoznanych przez mieszkańców czy turystów. Dlatego warto 
szeroko konsultować założenia tworzonego parku kulturowego, nie tylko 
z mieszkańcami, ale też z lokalnymi muzeami, pasjonatami historii czy 
jednostkami naukowymi prowadzącymi badania wykopaliskowe. 

Dokumenty planistyczne, jak wspomniany wyżej miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego, także są narzędziami samorządu w pro-
wadzeniu polityki rozwojowej w odniesieniu do dziedzictwa. Treść pla-
nu  – w części dotyczącej zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków – powinna zawierać co najmniej określenie zasobu dziedzictwa 
kulturowego gminy podlegającego ochronie oraz ustalenie zasad ochrony 
zabytków i obszarów zabytkowych wskazanych w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz we wniosku 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Gdy samorząd widzi taką potrzebę, może zaproponować powołanie 
samorządowych służb konserwatorskich. Formalnie taki wniosek do wo-
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jewody składa wojewódzki konserwator zabytków (zatem wymaga to po-
rozumienia pomiędzy WKZ a władzami gminy). W takim przypadku nie-
które zadania WKZ wojewoda powierza na mocy porozumienia gminom 
(lub powiatom, związkom gmin czy powiatów). Tak zwany samorządowy 
konserwator zabytków może np. wydawać decyzje administracyjne, oprócz 
tych dotyczących prowadzenia rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji 
zabytków (ani spraw dotyczących ich prowadzenia). Samorządowy konser-
wator zabytków zazwyczaj odpowiada za realizację zadań własnych gminy 
z zakresu ochrony zabytków (i opieki nad nimi), zwłaszcza za prowadze-
nie GEZ, badania i dokumentację obiektów, udzielania dofinansowania 
na prace przy zabytkach, opracowania i nadzoru wdrażania GPOnZ czy 
za działania edukacyjne i promocyjne. Zależnie od danego przypadku, bę-
dzie on też potrzebny w Komitecie Rewitalizacji, co prowadzi nas do ko-
lejnego narzędzia samorządów, jakim jest gminny program rewitalizacji13. 
Program ten prowadzony jest na terenach zdegradowanych społecznie, go-
spodarczo, środowiskowo, technicznie i przestrzenno-funkcjonalnie. Jego 
istotą jest wyprowadzenie takich obszarów z kryzysu. Wymaga zatem dia-
gnozy sytuacji w gminie i określenia, który obszar zdegradowany wymaga 
rewitalizacji, czyli występuje na nich duża koncentracja negatywnych zja-
wisk. Obszar ten nie może przekraczać 20% powierzchni gminy i 30% jej 
ludności. Gminny program rewitalizacji tworzy się dla obszarów przezna-
czonych do rewitalizacji w wyniku diagnozy. Bardzo ważną cechą rewitali-
zacji jest nacisk na wzmacnianie i rozwój społeczności lokalnej – nie jest to 
narzędzie do planowania remontów, ale do włączania mieszkańców w de-
cyzyjność i współodpowiedzialność za zmiany w gminie. Dlatego uchwale-
nie programu i jego wdrażanie to procesy mocno interdyscyplinarne i włą-
czające społecznie (procesy partycypacyjne wymagane są tu ustawowo)14. 
W rewitalizacji jest sporo miejsca na projekty edukacyjne, integrujące, 
aktywizację mieszkańców, tworzenie miejsc spotkań i wspierających inicja-
tywy oddolne. W takich inicjatywach może być wykorzystywane lokalne 
dziedzictwo archeologiczne. Dla przykładu badania archeologiczne po-
wiązane z inwestycjami rewitalizacyjnymi (i ich wyniki) mogą być okazją 
dla projektów edukacyjnych, czy to muzealnych, czy prowadzonych przez 
inne organizacje i instytucje. 

13 Wprowadzony w 2015 r. ustawą o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. 
zm.).

14 Więcej o gminnym programie rewitalizacji i zasadach jego projektowania oraz wdra-
żania – zob. Chabiera, Kozioł, Skaldawski (2020, 148–151).
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Dodatkowo warto wspomnieć o statusie pomnika historii. Zabytek 
nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej warto-
ści dla kultury może, na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, zostać uznanym za pomnik historii. Poza tym obiekty o statucie 
pomnika historii mogą kandydować do wpisu na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Przyznanie statusu pomnika historii nie leży w gestii 
samorządów, jednak w praktyce często one właśnie zabiegają o przyznanie 
tytułu pomnika historii dla obiektów o wyjątkowej wartości oraz angażują 
się w ten proces. Przy tym dla układów przestrzennych i obiektów obszaro-
wych, jak np. parki, wskazane jest uchwalenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, tak aby ochrona zabytku o szczególnej wartości 
była na danym terenie realna, a to już leży w kompetencji samorządów15.

Niektóre z aktualnie 113 pomników historii (stan na 01.05.2021) są 
zabytkami archeologicznymi, przynajmniej w części: rezerwat archeolo-
giczny w Biskupinie, pole bitwy pod Grunwaldem, kopalnie krzemienia 
z okresu neolitu w Krzemionkach Opatowskich, w Wiślicy – zespół ko-
legiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z re-
liktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko, czy Święty 
Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny z przedchrześcijańskimi obwa-
łowaniami kamiennymi na Łysej Górze. Rzecz jasna, dziedzictwo archeo-
logiczne jako takie jest obecne na terenie większości, o ile nie wszystkich 
pomników historii. Wykorzystanie tego faktu, edukacyjnie, czy w promo-
cji stanowisk archeologicznych lub efektów badań przedinwestycyjnych, 
może być dodatkowym atutem miejscowości.

Zabytek o statusie pomnika historii może być lokomotywą rozwoju lo-
kalnego, jest to bowiem coraz lepiej rozpoznawalna marka o wciąż dużym 
potencjale. Status pomnika historii gwarantuje poza tym dodatkową punk-
tację przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie z funduszy Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Może być zatem ułatwieniem 
dla planowania inwestycji, ale też pozwala na kreowanie polityki lokalnej.

Samorząd lokalny ma też kompetencje wynikające z ustawy o samo-
rządzie gminnym. Zadaniami własnymi gminy, w realizacji których za-
sób dziedzictwa archeologicznego może być aktywnie używany, są m.in.: 
zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, zwłaszcza w zakresie edukacji 
publicznej, kultury (w tym bibliotek i instytucji kultury) turystyki, two-
rzenie warunków i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywa-
telskiej, promocji gminy czy współpracy i działalności na rzecz NGOs-ów. 

15 Kryteria i procedura uznania zabytku za pomnik historii opisane są w: Chabiera, 
Kozioł, Skaldawski (2020, 99–100).
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Zresztą aby te zadania realizować, gminy mogą (i często z tego korzystają) 
tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać umowy z różnymi podmiotami, 
np. z NGOs-ami. Przykładowo wśród samorządowych instytucji kultury 
znajdziemy zamek Krzyżtopór, instytucję powołaną przez Urząd Gminy 
w Iwaniskach, czy Muzeum Archeologiczne w Biskupinie wraz z rezerwa-
tem – którego organizatorem jest województwo kujawsko-pomorskie. 

Są tu, jak widać, pola do współpracy dla różnych interesariuszy, o róż-
nych kompetencjach i wiedzy. Zadania, które mogą spełniać we współpra-
cy z gminą organizacje, instytucje i osoby zainteresowane popularyzacją 
dziedzictwa archeologicznego, są różnorodne i mogą obejmować m.in.:

1) Monitorowanie dokumentów strategicznych (zwłaszcza GPOnZ 
czy strategii rozwoju, strategii współpracy z NGOs-ami) – wymaga-
nie raportowania i aktualizacji tych dokumentów, a zwłaszcza stoso-
wania narzędzi partycypacyjnych przy ich tworzeniu.

2) Sieciowanie organizacji, liderów lokalnych, instytucji (kultury czy 
naukowych), w kontekście współpracy z samorządem i tworzenia 
nowych dokumentów programowania rozwoju i wpływu na po-
trzebne zapisy w nich.

3) Współpracę gminnych ośrodków kultury z NGOs-ami, izbami re-
gionalnymi, muzeami, szkołami, naukowcami prowadzącymi ba-
dania na terenie gminy – chodzi o realizację wspólnych projektów 
edukacyjnych, aktywizujących wokół zagadnień archeologii tych 
terenów. Edukacja archeologiczna może być prowadzona w ra-
mach edukacji regionalnej, przewidzianej w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego w szkole. Jednymi z jej celów są: poznanie 
przez uczniów najbliższego środowiska i specyfiki regionu, rozwija-
nie wiedzy o kulturze własnego regionu, rozwijanie wiedzy o histo-
rii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny, poznawanie 
własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego, czy pogłębianie 
więzi ze swoim środowiskiem, regionem i krajem. 

Kluczem do skutecznej popularyzacji dziedzictwa archeologicznego 
i jego wykorzystywania w życiu gminy są interdyscyplinarność działań 
i popularyzacja jak najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Zaprojektowa-
na indywidualnie dla różnych grup (np. wiekowych) i aktywizująca, czyli 
stawiająca na samodzielność. Nie są to działania droższe czy bardziej skom-
plikowane od tych dotychczas najbardziej popularnych, jednak wymagają 
świeżego podejścia i otwartości na współpracę.



215Dziedzictwo archeologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego

Takimi działaniami mogą być:
•	 oddanie uczniom (przy wsparciu ekspertów) decyzyjności co do te-

matów wystawy, ich samodzielne poszukiwania źródeł i materiałów 
do niej;

•	 projektowanie przez młodzież ścieżek edukacyjnych czy turystycz-
nych (stworzenie scenariusza, treści i wyglądu tablic informacyjnych);

•	 wspólne tworzenie przedstawienia, questu czy gry terenowej bazują-
cej na dziedzictwie lokalnym;

•	 konkurs na projekt gadżetów/pamiątek turystycznych, z wykorzy-
staniem lokalnie stosowanych rzemiosł czy materiałów, ale nowo-
czesnych i ciekawych;

•	 wolontariat uczniowski, np. na stanowiskach archeologicznych16.

PO CO TO WSZYSTKO? PODSUMOWANIE

Dlaczego potrzebujemy rzetelnego podejścia samorządów do programo-
wania rozwoju, czyli tworzenia dobrych jakościowo dokumentów rozwo-
jowych z udziałem mieszkańców i liderów lokalnych oraz wdrażania ich 
zapisów? Dlaczego niezbędne są aktywne działania organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego i instytucji lokalnych? Skutkami będą: rozwijanie 
interdyscyplinarnego podejścia do dziedzictwa archeologicznego, bardziej 
atrakcyjne formy jego popularyzacji, powiązanie tego zasobu z innymi ele-
mentami dziedzictwa lokalnego i jego większe wykorzystanie rozwojowe. 

Potrzeba skuteczniejszej edukacji o dziedzictwie archeologicznym, 
skierowana zarówno do społeczeństwa, jak i do samorządów, jest w Pol-
sce bardzo duża. Wiele środowisk zdaje sobie sprawę, jak paląca jest to 
konieczność, jednak takich działań i współpracy jest wciąż za mało. Z ba-
dań wiemy17, że mniej niż połowa Polaków nie zna żadnego stanowiska 
archeologicznego w swojej okolicy. Optymistyczne jest, że 65% badanych 
chciałoby się na ten temat czegoś dowiedzieć. To oznacza, że istnieje zainte-
resowana grupa, należy jednak do niej trafić. Co ciekawe, wśród odpowie-
dzialnych za dziedzictwo archeologiczne badani najczęściej wskazują władze 

16 Autorka postuluje na podstawie swoich doświadczeń z okresu liceum – od 15. roku 
życia regularnie brała udział w wykopaliskach archeologicznych w trakcie wakacji.

17 Badanie wiedzy i świadomości Polaków dotyczących dziedzictwa archeologicznego – ra
port z badania. Badanie zrealizowane na zlecenie NID w 2020 r. Zastosowano metodę 
CATI na grupie 1023 osób, pozwalającej na reprezentatywne wnioskowanie o populacji 
Polaków w wieku 18 lat i więcej (nieopublikowane).
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lokalne (27%), na drugim miejscu archeologów (24%), potem rząd (22%) 
i państwowe służby konserwatorskie (20%). Oprócz nich – muzea, właści-
cieli zabytków i społeczności lokalne. Ale najwięcej badanych, bo ponad 
50%, uważa, że wszystkie wymienione grupy taką odpowiedzialność pono-
szą. Jest to przykład intuicyjnej świadomości potrzeby współpracy różnych 
instytucji i organizacji. Mimo iż generalnie badani uważają, że stanowiska 
archeologiczne w ich okolicach są atrakcyjne (86%) i mogą być użytecz-
ne np. pod względem ekonomicznym lub turystycznym (83% wskazań), to 
archeologią interesuje się tylko około 37% badanych. Z wystaw, muzeów, 
festy nów archeologicznych zwiedzania stanowisk czy innych wydarzeń zwią-
zanych z archeologią Polacy korzystają rzadko – jedynie 12% robi to około 
raz na pół roku, 27% raz w roku, a 38% jedynie raz na kilka lat. A jedno-
cześnie badani chętnie uczestniczyliby w zwiedzaniu z przewodnikiem lub 
aplikacją (86%), w pokazach (81%) i pokazach filmowych (73%). Festyny 
interesują 67% badanych, warsztaty – 59%, najmniej interesujące są wykła-
dy i gry terenowe (odpowiednio 45 i 42%, ale wciąż to jest niezły wynik).

Jak widać, deklaratywnie Polacy uważają dziedzictwo archeologiczne 
za ważne, ale w sumie nie wiedzą o nim dużo, nie korzystają z niego ani nie 
interesują się nim. Znaczące tu były skutkiem pytania otwartego o pierw-
sze skojarzenia z archeologią. Najwięcej osób wymieniło wykopaliska, ale 
kolejnymi najczęstszymi skojarzeniami były dinozaury (!), Egipt i pirami-
dy oraz… kości. 

Krótki przegląd wyników badania pokazuje dobitnie, że potrzebna jest 
zmiana – a zwłaszcza zaangażowanie w projektowanie i realizację procesów 
edukacyjnych różnych środowisk – naukowych, muzealnych, samorządów, 
organizacji pozarządowych. Wiele programów ministerialnych dofinanso-
wuje projekty edukacyjne związane z dziedzictwem, niestety wnioski do-
tyczące archeologii niemal się nie zdarzają. Programy choćby Narodowe-
go Centrum Kultury czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa są źródłem 
finan sowania, które może wspomóc takie działania18.

Jako wsparcie na poziomie centralnym, Narodowy Instytut Dziedzic-
twa pilotażowo wprowadza Europejskie Dni Archeologii, zachęcając po-
tencjalnych organizatorów do wzięcia w nich udziału, oraz zainicjował 
kampanię społeczną „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. 
Reaguj!”19. Kampania zwraca uwagę na popełniane przeciwko zabytkom, 
nieraz w sposób nieświadomy, przestępstwa i wykroczenia. W ramach 

18 Więcej o źródłach finansowania i tworzeniu projektów dziedzictwa: Chabiera, 
Kozioł, Skaldawski (2020, 221–255), oraz na portalu https://samorzad.nid.pl/ (dostęp: 
11.04.2021). 

19 Zob. https://zabytki-reaguj.nid.pl/ (dostęp: 11.04.2021).
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kampanii znani autorzy kryminałów napisali opowiadania wykorzystujące 
motyw takich przestępstw (do pobrania online). Jednak bez zaangażowa-
nia i współpracy różnych środowisk związanych z archeologią, wiedza spo-
łeczeństwa i świadomość samorządów o wartości tego dziedzictwa i jego 
potencjale rozwojowym pozostaną bez zmian. 

Zabytki archeologiczne są dla przeciętnego obywatela jednym puzzlem, 
który nie wiadomo, gdzie w całym obrazku pasuje. Wskazanie jego miejsca 
w historii i tożsamości regionu, pokazanie powiązań pomiędzy elementa-
mi dziedzictwa (ale też przyrody i współczesności) spowodują zwiększenie 
wiedzy i świadomości mieszkańców, co będzie skutkować poczuciem wię-
zi, a przez to – odpowiedzialności za dziedzictwo. Pozwoli to docelowo 
na lepszą jego ochronę – świadomość wartości zabytków archeologicznych 
i tego, jak mogą się przyczynić do rozwoju lokalnego uwrażliwiają na prze-
jawy zagrożeń dla nich. 
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Archeologia wspólnotowa jako sposób 
zrównoważonego podejścia do dziedzictwa – przykład 

projektu CARE

COMMUNITY ARCHAEOLOGY AS A SUSTAINABLE  
APPROACH TO HERITAGE – THE CARE PROJECT CASE

ABSTRAKT. Artykuł omawia archeologię wspólnotową (community archaeology) jako 
ważny sposób uprawiania archeologii będącej nauką o szerszym społecznym i kulturo-
wym znaczeniu. W pierwszej części pracy przyglądamy się bliżej, czym jest archeologia 
wspólnotowa oraz podkreślamy jej związki z implementacją koncepcji zrównoważonego 
rozwoju na polu ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Następnie prezen-
tujemy cele i założenia międzynarodowego projektu CARE, którego jednym z filarów 
jest archeologia rozumiana z perspektywy jej związków ze społeczeństwem. Ostatnia 
część tekstu to dyskusja na kanwie badań terenowych przeprowadzonych w Chycinie, 
gm. Bledzew, oraz Sławsku, gm. Sławno. Polegały one na sondażowych pracach wyko-
paliskowych prowadzonych przy aktywnym współudziale lokalnych społeczności. 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na archeologię wspólnotową jako sposób 
praktykowania zrównoważonego podejścia do ochrony i zarządzania dziedzictwem 
kulturowym, w którym ochrona i użytkowanie dziedzictwa są elementami procesu 
o wymiarze społecznym, kulturowym oraz naukowym.

Słowa kluczowe: archeologia wspólnotowa, dziedzictwo, zrównoważony rozwój, społe-
czeństwo, doświadczenie
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ABSTRACT. This article discusses community archaeology as an important way of practicing 
archaeology as an academic discipline of a broader social and cultural significance. In the 
first part, we discuss what community archaeology is and emphasize its links with the imple-
mentation of the concept of sustainable development in the field of protection and mana-
gement of cultural heritage. Then we present the goals and assumptions of the international 
CARE project in which archaeology is understood from the perspective of its relations with 
society. The last part is devoted to a discussion on the field research carried out in Chycina, 
Bledzew commune and Sławsko, Sławno commune. They consisted of survey excavation 
works carried out with the active participation of local communities. 

The aim of the article is to draw attention to community archaeology as a way of practi-
cing a sustainable approach to the protection and management of cultural heritage, in which 
the protection and use of heritage are part of processes with social, cultural, and scientific 
dimensions.

Key words: community archaeology, heritage, sustainable development, society, experience

WSTĘP: ARCHEOLOGIA WSPÓLNOTOWA  
JAKO SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONEGO PODEJŚCIA 

DO DZIEDZICTWA

Współczesna archeologia to dziedzina badań naukowych o bardzo zróżni-
cowanych perspektywach. Zwykle w społecznym i naukowym kontekście 
jest ona kojarzona z badaniem materialnych śladów odległej przeszłości 
(np. Holtorf 2007). W rzeczy samej, ogromna większość prac archeo-
logicznych nadal koncentruje się na ogólnie rozumianej próbie rekon-
strukcji czasów minionych – na poznaniu arche, tego, co odległe, dawne, 
skończone, martwe (np. Kobiałka, Kostyrko, Kajda 2016). Jednak biorąc 
pod uwagę rozwój archeologii, takie stwierdzenie jest zbyt daleko idącym 
uproszczeniem, ponieważ jej pole badawcze jest obecnie bardzo szerokie. 
Celem działań archeologicznych nie jest – lub nie musi być – w każdym 
przypadku rekonstrukcja przeszłości. Dla przykładu, wielu archeologów 
interesuje szeroko rozumiana współczesność (np. González-Ruibal 2019; 
Kiarszys 2019) i funkcjonowanie wytworów wiedzy archeologicznej w te-
raźniejszości (np. Pawleta 2015; 2016). Co więcej, archeologia może być 
także formą futurologii. Tutaj badaczy zajmuje kwestia m.in. konceptuali-
zacji, rozumienia oraz samego definiowania, czym jest i może być dziedzic-
two w perspektywie długiego trwania – nie za 10, 100 czy też 1000 lat, 
ale za setki tysięcy lat (np. Holtorf, Högberg 2020). Właśnie w kontekście 
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dynamicznego rozwoju dyscypliny na przestrzeni ostatnich dwóch dekad 
należy umieścić gałąź badań archeologicznych określaną jako a r c h e o -
l o g i a  w s p ó l n o t o w a  czy też czasem  a r c h e o l o g i a  w s p ó l -
n o t  l o k a l n y c h  (community archaeology) (np.  Agbe-Davis 2010a). 
Na potrzeby niniejszego opracowania będziemy konsek wentnie posługiwać 
się terminem a r c h e o l o g i a  w s p ó l n o t o w a, ponieważ z naszej per-
spektywy najlepiej oddaje ono koncentrowanie się na społecznym uczest-
nictwie i odbiorze prac archeologicznych, podkreślając znaczenie społecz-
ności lokalności i związków z badaną przestrzenią i przeszłością.

Należy przede wszystkim wyraźnie podkreślić, że archeologia wspólno-
towa jest składową społeczne ukierunkowanej archeologii – tzw. archeolo-
gii publicznej (Skeates, McDavid, Carman 2011). Archeologia wspólno-
towa nie jest definiowana przez ramy czasowe (np. epoka kamienia, epoka 
brązu, epoka żelaza) czy granice państwowe (np. archeologia niemiecka, 
archeologia polska, archeologia czeska). Badacze w ramach archeologii 
wspólnotowej prowadzą projekty dotyczące np. współpracy z natywnymi 
społecznościami Australii oraz Stanów Zjednoczonych (np. Harrison, Wil-
liamson 2002; Kerber 2006; Agbe-Davis 2010b) czy też mieszkańcami 
danych dzielnic, miast bądź wsi (Simspon 2010; Sayer 2014; Lewis i in. 
2020). Słowem, nie ma jednej archeologii wspólnotowej, ale raczej różne 
jej warianty, których odmienności w jej rozumieniu i praktykowaniu wy-
nikają w dużej mierze ze specyfiki historii powstania i rozwoju archeologii 
w danym państwie. Inne są historyczne konteksty archeologii wspólnoto-
wej w Australii, na Wyspach Brytyjskich czy też w Stanach Zjednoczonych 
(np. McDavid 2014). Niewątpliwie jednak można ogólnie stwierdzić, 
że rola i znaczenie tak ukierunkowanego sposobu badania i integracji spo-
łecznej będą rosnąć w najbliższym czasie. Za symptom tego można uznać 
powołanie do życia przykładowo „Journal of Community Archaeology & 
Heritage” – międzynarodowego czasopisma, które ogniskuje swoją działal-
ność wokół community archaeology1. 

To, co łączy i charakteryzuje tak odmienne studia przypadków, to 
fundamentalne założenie, według którego archeologia jest formą działa-
nia społecznego i kulturowego (np. Marshall 2002; Derry, Malloy 2003). 
Rzecz jasna, nie neguje się tutaj naukowego statusu praktyki archeolo-
gicznej. Raczej podkreśla się, że prowadzenie badań naukowych nie musi 
wykluczać aktywnej partycypacji społeczeństwa/ danej wspólnoty. Stąd 
właśnie takie inicjatywy określane są a r c h e o l o g i ą  w s p ó l n o t o w ą. 
Tutaj społeczeństwo, czyli podmiot, który w istocie finansuje badania na-

1 Porównaj: https://www.tandfonline.com/toc/ycah20/current (dostęp: 01.02.2021).



222 Kornelia Kajda, Dawid Kobiałka

ukowe, w tym też siłą rzeczy archeologiczne prace terenowe, jest rozumia-
ny jako aktywny i sprawczy agent. Nie jest ono tu pasywnym odbiorcą, 
ale dane grupy są widziane jako aktywni uczestnicy i współtwórcy nauki 
(Derry, Malloy 2003). Z tego wynika kolejna ważna uwaga. Obecne pro-
jekty z zakresu archeologii wspólnotowej nie są jedynie działaniami z za-
kresu edukacji i popularyzacji archeologii, w ramach których naukowiec 
dzieli się swoją ekspercką wiedzą ze społeczeństwem (tzw. podejście top
down). Coraz częściej nacisk jest kładziony na samą p a r t y c y p a c j ę, 
wspólne działania, których konsekwencją może, ale nie musi być zdobycie 
nowej wiedzy z zakresu archeologii (tzw. podejście bottomup) (por. Faulk-
ner 2000; Thomas 2010).

Archeologia wspólnotowa jest nie tyle zbiorem określonych teorii czy 
też pewnych skonkretyzowanych problemów badawczych, co raczej for-
mami praktyk społecznych. Można powiedzieć, że to archeologia w formie 
czasownikowej – archeologia jako forma działania nastawionego na pracę 
ze społecznością i dla społeczności (por. Holtorf 2018 2008). Podobne 
inicjatywy są ostatnio podejmowane w rodzimej archeologii (np. Zalewska 
2014; Kajda, Michalik, Kobiałka 2015). Dokładnie ten aspekt wybrzmie-
wa w definicji zaproponowanej swego czasu przez Carol McDavid (2014, 
1592; tłumaczenie autorów):

Archeologia wspólnotowa jest archeologią publiczną usytuowaną w określonych 
społecznościach, zamieszkanych przez współczesnych ludzi. Społeczności te są 
zwykle zorganizowane wokół różnych, nakładających się i często płynnych inte-
resów    – rodzinnych, potomnych, etnicznych, geograficznych, intelektualnych, 
politycznych, kulturowych i nie tylko. Archeolodzy zajmujący się sferą publiczną 
próbują zrozumieć te interesy i na różne sposoby włączyć do swoich prac. Nie 
wszyscy archeolodzy działają w ramach archeologii społecznej, ale wszyscy arche-
olodzy społeczni zajmują się archeologią publiczną.

Twierdzimy w tym miejscu, że narodziny i coraz bardziej dynamiczny 
rozwój społecznie ukierunkowanej archeologii, w tym archeologii wspól-
notowej, należy m.in. wiązać z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która 
na przestrzeni ostatnich dekad stała się fundamentem mającym zasadni-
czy wpływ na światową gospodarkę, politykę, społeczeństwo, środowisko 
naturalne oraz podejście do dziedzictwa kulturowego (np. Janikowski, 
Krzysztofek 2009; Murzyn-Kupisz 2013; Blicharska i in. 2019; Koby-
liński 2020). Chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie najważniejsze naszym 
zdaniem kwestie.

Po pierwsze, podstawową przesłanką rozwoju zrównoważonego jest 
założenie, żeby racjonalnie gospodarować zastanymi zasobami naturalny-
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mi, zważając na przyszłe pokolenia, które po nas nastaną. U podłoża tego 
przeświadczenia leżą drastycznie zmiany klimatyczne oraz bezpowrotne 
wymieranie w zatrważającym tempie fauny i flory od zakończenia II wojny 
światowej (np. Diamond, Ashmole, Purves 1989). Tak jak ropą czy węglem 
kamiennym należy dysponować w taki sposób, żeby ich zasoby mogły być 
wykorzystywane jeszcze w przyszłości, dokładnie w takim samym stopniu 
zakładano, że można/należy rozumieć dziedzictwo kulturowe. Ono też ma 
być skończonym i ograniczonym zasobem przeszłości, który nie jest odna-
wialny – naczyń ceramicznych wykonanych w epoce brązu już nigdy nie 
będzie więcej, a tylko mniej itd. (por. Kobyliński 2009).

Druga ważna implikacja wynikająca z ostatnich międzynarodowych 
konwencji to zwrócenie uwagi na społeczną rolę i znaczenie użytkowania 
dziedzictwa (Aas, Ladkin, Fletcher 2005). Nie tylko jego ochrona przed 
bezpowrotnym zniszczeniem, c a ł k o w i t y m  w y e k s p l o a t o w a -
n i e m / w y m a r c i e m  jest wytyczną w aspekcie zarządzania dziedzictwem 
kulturowym. Dziedzictwo kulturowe jest zarazem zasobem, który można/
należy wykorzystywać dla dobra ogółu społeczeństwa. Ujmując to inaczej, to 
dziedzictwo jest dla ludzi, a nie ludzie dla dziedzictwa. Dziedzictwo ma słu-
żyć i być wykorzystywane, a nie jedynie chronione za wszelką cenę dla dobra 
przyszłych pokoleń (por. także Kobiałka 2014; Holtorf 2018). Jak to trafnie 
ujął już ponad dekadę temu Robert Palmer (2009, 8; tłumaczenie autorów):

Dziedzictwo to nie tylko przeszłość; to też teraźniejszość i przyszłość. Dziedzictwo 
oddzielone od toczącego się życia ma ograniczoną wartość. Dziedzictwo obejmuje 
ciągłe tworzenie i transformację. Możemy tworzyć dziedzictwo poprzez dodawanie 
nowych pomysłów do tych zastanych. Dziedzictwo nigdy nie jest tylko czymś, co 
należy zachować lub chronić, ale raczej należy je modyfikować i ulepszać. Dzie-
dzictwo zanika przy braku zaangażowania i poparcia publicznego. Dlatego procesy 
związane z dziedzictwem muszą wykraczać poza zainteresowania ekspertów w mini-
sterstwach i zarządzających instytucjami publicznymi i obejmować wszelkie społecz-
ności zamieszkujące nasze miasta, miasteczka i wsie. Taki proces ma charakter spo-
łeczny i twórczy, a jego podstawą jest wartość jednostek, instytucji i społeczeństw. 

W naszym przeświadczeniu archeologia wspólnotowa w kreatywny 
sposób łączy oba wymienione aspekty, które, wydawałoby się, że stoją 
w opozycji do siebie. W jej ramach podejmuje się działania zmierzające 
do ochrony dziedzictwa. Niemniej prace wykopaliskowe, działania, któ-
re bezpowrotnie niszczą pierwotną substancję zabytkową, są jej ważnym, 
integrującym lokalną społeczność i archeologów aspektem. Prace tereno-
we mają charakter stricte naukowy, lecz ich aktywnymi uczestnikami, od-
krywcami dziedzictwa kulturowego są mieszkańcy miejscowości, w któ-
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rych prowadzi się dany projekt – pewna lokalna wspólnota. Z tych m.in. 
powodów sądzimy, że community archaeology może być wartościową drogą 
implementacji idei zrównoważonego rozwoju w kontekście teorii i prak-
tyk badań archeologicznych. Nie znaczy to, że tak ukierunkowany sposób 
uprawiania archeologii jest pozbawiony wielu problemów natury etycznej, 
naukowej oraz politycznej – na co naukowcy regularnie zwracają uwagę 
(np. McDavid 2014; Sayer 2014; La Salle, Hutchings 2016).

W następnych częściach pracy zwięźle prezentujemy cele i założenia mię-
dzynarodowego projektu CARE, którego z jednym z filarów jest archeologia 
wspólnotowa. Kolejna część tekstu to dyskusja na kanwie badań terenowych 
przeprowadzonych w Chycinie oraz Sławsku. Polegały one na sondażowych 
pracach wykopaliskowych prowadzonych przy aktywnym współudziale lo-
kalnych społeczności. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na archeologię 
wspólnotową jako sposób praktykowania zrównoważonego podejścia do 
ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym – gdzie ochrona i zarazem 
użytkowanie dziedzictwa są elementami tego samego procesu o wymiarze 
społecznym, kulturowym oraz naukowym (por. Kajda, Kostyrko 2016). 

PROJEKT CARE – CELE I METODY. ZARYS

Zaproszenie lokalnych społeczności do aktywnego wzięcia udziału 
w pracach archeologicznych, do doświadczenia archeologii n a  w ł a s n e j 
s k ó r z e, jest coraz częściej spotykanym i stosowanym sposobem promocji 
oraz prowadzenia prac archeologicznych. Tak zaplanowane działania są sku-
tecznie i przy dużym społecznym zainteresowaniu realizowane w Europie 
i na świecie (np. Lewis 2015). Jedną z kolejnych prób zastosowania archeo-
logii wspólnotowej w praktyce oraz krytyczna refleksja nad jej implemen-
tacją stanowią niektóre z celów międzynarodowego projektu naukowego 
Community Archaeology in Rural Environments – Meeting Social Challenges 
(CARE)2. Zakłada on m.in. partycypację społeczności wiejskich w osobi-
stym, aktywnym procesie odsłaniania materialnych śladów dawnej i bliskiej 
przeszłości. Akronim projektu CARE trafnie oddaję tę jego dualną naturę. 
Care w języku angielskim oznacza „troszczyć się o coś, o kogoś”. W ramach 
tej inicjatywy owa t r o s k a  obejmuje zarówno materialne ślady przeszło-
ści, jak i współczesne lokalne społeczności zamieszkujące wsie o średnio-
wiecznym rodowodzie.

2 Porównaj: https://archaeologyeurope.blogs.lincoln.ac.uk/ (dostęp: 01.02.2021).
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W celu zebrania różnorodnego materiału badawczego i doświadczeń 
w projekt zaangażowani są naukowcy z Anglii, Holandii, Czech oraz Polski 
(Kobiałka 2020; Lewis i in. 2020). W każdym z tych krajów archeologia 
funkcjonuje na różnych zasadach. We wszystkich państwach partycypują-
cych w projekcie rola i znaczenie archeologii są nieco inne. Dzięki wyko-
rzystaniu tej samej metodyki i metodologii badań w czterech państwach 
członkowskich Unii Europejskiej będzie możliwe zarysowanie ogólnego 
potencjału archeologii wspólnotowej w rozwój samej dyscypliny, jak i zba-
danie jej korzyści dla lokalnych społeczności. Zasadniczą przesłanką pro-
jektu jest głębokie przeświadczenie, że przeszłość może mieć przełożenie 
na czasy współczesne i przyszłość. Doświadczenia zebrane w trakcie prac 
terenowych pozwolą ich uczestnikom na budowę społecznego i kulturo-
wego kapitału poprzez aktywną partycypację w badaniach archeologicz-
nych. W zamierzeniu działania archeologiczne mają pomóc we wzroście 
społecznej świadomości dotyczącej roli i znaczenia ochrony miejscowego 
dziedzictwa kulturowego oraz promocji lokalnej historii i przeszłości – co 
może też mieć z kolei przełożenie na rozwój turystyki. Naukowe, stricte 
archeologiczne cele projektu to dokumentacja i analiza przestrzennego roz-
woju wsi, które są zamieszkiwane już od czasów średniowiecza.

Badania polegały na przeprowadzeniu prac sondażowych, w których 
każdy wykop miał wymiary 1 na 1 m2. W działania terenowe zaangażo-
wana była lokalna społeczność, której prace koordynowali profesjonal-
ni archeolodzy: dr Dawid Kobiałka, dr Kornelia Kajda, dr Maksymilian 
Frąckowiak, dr Patrycja Filipowicz oraz Filip Wałdoch. Liczba założonych 
wykopów była uzależniona od aktywności mieszkańców wsi, w których 
prowadzono badania terenowe. Przed ich rozpoczęciem uczestnicy zostali 
zaznajomieni z podstawowymi informacjami dotyczącymi celów prac, ich 
procedurą i dalszymi działaniami. W zależności od liczby wolontariuszy 
zostali oni podzieleni w zespoły składające się docelowo z 4–10 osób. Każ-
dy z nich został zaopatrzony w niezbędny sprzęt.

Wszystkie wykopy sondażowe zostały oznaczone. Ich lokalizacja była 
zadokumentowana przy użyciu odbiornika RTK GPS. Następnie społecz-
ne prace archeologiczne polegały na eksploracji warstwami mechaniczny-
mi o miąższości 10 cm wyznaczonego terenu. Co 10 cm każda warstwa 
była dokumentowana w formie fotograficznej i rysunkowej (skala 1:10). 
Ziemię z warstw przesiewano na sitach. W przypadku, gdy gleba nie nada-
wała się do przesiania, rozdrabniano ją ręcznie i poszukiwano zabytków. 
Wydobyte artefakty były dokumentowane w ramach poszczególnych 
warstw mechanicznych. 
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Pozostałości obiektów archeologicznych, takich jak np. elementy fun-
damentów, bruki kamienne, skupiska cegieł itd., były oczyszczane, do-
kumentowane oraz pozostawione in situ. Przyjęta metodyka badań miała 
pozwolić na losowe rozpoznanie chronologii badanego założenia, a nie 
na eksplorację obiektów archeologicznych. Projekt był realizowany przez 
wolontariuszy, stąd też założono, iż w wyniku ograniczeń czasowych dzia-
łań terenowych prace mogą zostać wstrzymane przed osiągnięciem war-
stwy naturalnej. 

Eksploracje w ramach poszczególnych wykopów sondażowych trwały 
do momentu natrafienia na obiekt (zarówno pradziejowy, jak i współcze-
sny), który był trudny albo niemożliwy do usunięcia dla wolontariuszy, 
osiągnięcia warstwy naturalnej albo głębokości 1,2 m, która jest uważa-
na za bezpieczną dla prac bez ich oszalowania. Po zakończeniu działań 
wykopy zostały zasypane i doprowadzone w miarę możliwości do stanu 
pierwotnego.

Częścią działań projektowych było także przeprowadzenie badań kwe-
stionariuszowych z wolontariuszami w celu uzyskania szerszej społecznej 
perspektywy dotyczącej roli, znaczenia i wpływu prowadzonych działań 
archeologicznych na lokalną społeczność. 

ARCHEOLOGIA WSPÓLNOTOWA W PRAKTYCE – 
WYNIKI PRAC TERENOWYCH. REFLEKSJE, 

UWAGI, DYLEMATY

W ramach realizacji projektu CARE w 2019 roku przeprowadzono bada-
nia terenowe w Chycinie (zob. fotografia 3 na wklejce). Rok później prace 
archeologiczne były kontynuowane w Sławsku (zob. fotografia 4 na wklej-
ce). W obu przypadkach polegały one na wizytach w danej miejscowości, 
podczas których przez kilka dni prowadzono wspólnie z lokalną społecz-
nością działania wykopaliskowe. Poniżej omawiamy refleksje, pozytywne 
oraz negatywne aspekty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
społecznych wykopalisk.

Po pierwsze, należy podkreślić fakt, że obie wsie mają średniowieczny 
rodowód. Są zamieszkałe do chwili obecnej i z tych powodów wybrano je 
jako studia przypadków (Rączkowski 1993; Skrzypek 2008; Sroka 2014; 
Frąckowiak 2016). Niewątpliwie jedną z najważniejszych dat w dziejach 
Chyciny i Sławska, mimo że miejscowości są od siebie oddalone o prawie 
300 km, jest rok 1772, kiedy to w wyniku I rozbioru Polski okoliczne tere-
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ny weszły w skład Królestwa Prus. Drugą ważną datą jest 1945 rok, kiedy to 
w wyniku konsekwencji wynikających z przegrania przez Niemcy II wojny 
światowej Chycina i Sławsko wróciły do Polski. Dotychczasowi niemieccy 
mieszkańcy uciekli lub też zostali siłą przesiedleni na zachód. Ich miejsce 
zajęli polscy migranci ze wschodu, przybyli w ramach akcji „Wisła”, którzy 
niewątpliwie mieli odmienne wartościowanie zastanych domów, dworów, 
pałaców, parków, cmentarzy. Polscy migranci inaczej odnosili się do lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego niż wcześniejsza miejscowa społeczność 
niemiecka (por. Kledzik, Michalski, Praczyk 2018). Konsekwencje tego 
procesu są widoczne w lokalnym krajobrazie i odcisnęły wyraźne piętno 
na obecnym ich stanie zachowania.

Chycina liczy w chwili obecnej około 120 mieszkańców3. W trakcie 
badań aktywnie w nich uczestniczyło 30 osób. Drugie tyle stanowili wi-
dzowie oraz turyści, którzy odwiedzili nas w trakcie wykopalisk. Sławsko 
z kolei to wieś w gminie Sławno licząca nieco ponad 900 mieszkańców4. 
Pierwotną ideą projektu było prowadzenie wspólnych prac projektowych 
w przydomowych ogródkach, podwórkach czy trawnikach. Taka forma 
uprawiania archeologii wspólnotowej bardzo dobrze sprawdza się od wielu 
już lat na Wyspach Brytyjskich (np. Lewis, Waites 2020). Jednak w na-
szym kraju sytuacja wygląda nieco inaczej. Nawet jeśli w mediach często 
powielany jest raczej pozytywny obraz archeologa jako badacza przeszłości 
oraz archeologii jako nauki, której wynikami interesuje się społeczeństwo, 
to lokalne wspólnoty z rezerwą podchodzą do tego rodzaju inicjatyw (por. 
Holtorf 2007b; Kajda i in. 2018). Oznacza to, że w trakcie przygotowy-
wania badań terenowych prawie zawsze spotykaliśmy się z zainteresowa-
niem i wsparciem naszego pomysłu wspólnych wykopalisk z mieszkańcami 
Chyciny i Sławska. Jednak tylko od jednej osoby fizycznej uzyskaliśmy 
zgodę na pracę na jej prywatnym gruncie. Mimo że archeologia przywołu-
je pozytywne skojarzenie (np. odkrywanie tajemnic przeszłości), to ludzie 
są świadomi konsekwencji i problemów wynikających z dokonania ewen-
tualnych odkryć na ich prywatnych gruntach. Odnosiliśmy czasem wręcz 
wrażenie, że archeolog to p r o b l e m  n a  d w ó c h  n o g a c h  s z u -
k a j ą c y  k ł o p o t ó w  w  z i e m i. Z tych też przesłanek badania w obu 
miejscowościach odbyły się na gruntach należących do lokalnych gmin czy 
też instytucji państwowych.

3 Porównaj: https://www.polskawliczbach.pl/wies_Chycina (dostęp: 01.02.2021).
4 Porównaj: http://www.gminaslawno.pl/499-informacja-17425.htm (dostęp: 01.02.2021).
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Działania w Chycinie były pierwszymi jakimikolwiek pracami archeolo-
gicznymi we wsi. Zostały one przeprowadzone na głównym placu w miej-
scowości. Jeden z członków naszego zespołu badawczego mieszka okreso-
wo w Chycinie. Stąd też lokalna społeczność znała nas przed rozpoczęciem 
prac terenowych. Te wstępne relacje z mieszkańcami pomogły w promocji 
projektu oraz zachęceniu wzięcia w nich udziału. Największym zaintereso-
waniem i entuzjazmem cieszyło się wśród dzieci i młodzieży eksplorowa-
nie i przesiewanie kolejnych warstw mechanicznych urobku. Archeologia 
terenowa była dla nich formą przygody, owym osobistym doświadczaniem 
odkrywania materialnej przeszłości (zob. fotografia 5 na wklejce).

Najmłodsi uczestnicy badań nigdy wcześniej nie mieli do czynienia 
z archeologią. Nie wiedzieli zatem, jak wygląda pradziejowa, średniowiecz-
na czy też nowożytna ceramika (zob. fotografia 6 na wklejce). Jednak bar-
dzo szybko nauczyli się ją rozpoznawać. Dla wolontariuszy niemalże każdy 
fragment ceramiki, który można było wrzucić do woreczka z materiałem 
z danej warstwy mechanicznej, był powodem do dumy. Dane odkrycie 
było bardzo wyraźnie personalizowane na zasadzie: t o  m o j e  o d k r y -
c i e. Nie jest zaskoczeniem, że dla najmłodszych najważniejszy był akt 
osobistego kopania, szukania śladów przeszłości. Każdy kamień stawał się 
dla nich niezwykle intrygujący i tajemniczy. Odkrycie nowego fragmentu 
naczynia ceramicznego było powodem do dumy. Nieraz byliśmy jako ar-
cheolodzy informowani o kolejnych przełomowych znaleziskach: „Proszę 
Pana, proszę Pani, znalazłem kolejną skorupkę”. Nagle zwykłe przedmioty 
nabywały nowych znaczeń. Dzieciom w niektórych przypadkach pomagali 
rodzice, ze względu na to, że fizyczne kopanie jest ciężką pracą, zwłasz-
cza dla dzieci. Dochodziło do sytuacji, kiedy w jednym wykopie mama 
nabierała ziemię do wiadra, a jej córki przesiewały urobek na sicie (zob. 
fotografia 7 na wklejce).

Jednym z zamierzeń projektowych było zwrócenie uwagi na kwestię 
tzw. wykluczonego dziedzictwa (subaltern heritage) – tych materialnych 
i niematerialnych aspektów otaczającego nas świata, których zwykle nie 
dostrzegamy i nie waloryzujemy jako wartościowe dziedzictwo kulturo-
we (np. Hansson, Nilsson, Svensson 2020). W wypadku mieszkańców 
Chyciny można powiedzieć, że badania terenowe pozwoliły, przynajmniej 
w pewnym stopniu, na z a c z a r o w a n i e  ś w i a t a. Wyraźnie widoczne 
było to wśród najmłodszych uczestników wykopalisk (por. Weber 2011). 
Pewną z konsekwencji prac archeologicznych, owego osobistego odkrywa-
nia materialnych śladów przeszłości, było znoszenie do domów różnego 
rodzaju ś m i e c i, na które wcześniej dzieci nie zwracały większej uwagi. 
O d p a d k i  stały się w pewien sposób d z i e d z i c t w e m  k u l t u r o -
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w y m. Tego potwierdzeniem jest historia jednego z uczestników wykopa-
lisk w Chycinie, który po pierwszym dniu prac zakomunikował zespołowi 
badawczemu, że jutro pojawi się nieco później, bo rano jedzie jeszcze z ro-
dzicami na grzyby (badania odbywały się na początku września). Wolonta-
riusz faktycznie pojawił się drugiego dnia nieco później na głównym pla-
cu we wsi. Jednym z cennych znalezisk z grzybobrania była przywleczona 
przez niego na wykop kość zwierzęca. Jako archeolodzy mieliśmy ocenić 
wartość tego, w jego głębokim i s łusznym  przekonaniu, ważnego znale-
ziska. Kość została ostatecznie zabrana później do domu przez młodzieńca.

W wyniku wspólnych prac projektowych odkryto niespełna 500 frag-
mentów przedmiotów ceramicznych, szklanych oraz metalowych (por. 
Krzepkowski 2019). Była to przede wszystkim ceramika późnośrednio-
wieczna, ale także fragmenty naczyń glinianych kultury łużyckiej oraz 
z czasów nowożytnych i współczesnych. Rzucają one światło na użytko-
wanie w przeszłości dzisiejszego głównego placu w Chycinie. Okazało się, 
że miejsce to, które było doskonale znane młodszym i starszym mieszkań-
com Chyciny, skrywa wiele materialnych świadectw przeszłości. Uczestni-
cy badań byli w większości przypadków zainteresowani znaleziskami, jak 
wyglądają ślady po wcześniejszych osadnikach ich miejscowości. Była to 
też okazja do szerszych dyskusji na temat przeszłości miejscowości czy też 
wspomnień rodziców, dziadków, którzy byli tymi, którzy przybyli do Chy-
ciny w 1945 roku.

Z kolei w przypadku badań w 2020 roku łącznie grupę wolontariu-
szy zaangażowanych w taki czy inny sposób w realizację prac wykopali-
skowych w Sławsku można szacować na około 70–80 osób. Należy jed-
nak podkreślić, że większość z nich nie pochodziła z samego Sławska, ale 
z okolicznych miejscowości. Ponad 50 wolontariuszy, którzy brali udział 
w projekcie, to dzieci z wsi sąsiadujących ze Sławskiem. W ramach zajęć 
w wiejskich świetlicach ich opiekunowie dowozili swoich podopiecznych 
na prace terenowe. Większość z nich była aktywnie zaangażowania w eks-
ploracje kolejnych warstw mechanicznych. Rzecz jasna, prawie wszystkie 
dzieci traktowały te spotkania jako dobrą zabawę i przygodę, a nie działa-
nie o charakterze naukowym. Dzieci z zaangażowaniem przesiewały kolej-
ne wiadra urobku. Do pojemników trafiały wszystkie c e n n e  z n a l e z i -
s k a, wśród których przeważały kamienie oraz współczesne śmieci jak, np. 
kapsle czy też gwoździe. Co więcej, dzieci pochodziły z tzw. t r u d n y c h 
r o d z i n. Z tego też powodu integrująca, włączająca i socjalizująca rola 
wspólnych prac w formie wykopów archeologicznych jest warta podkreśle-
nia (zob. fotografia 7 na wklejce).
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Wykopaliska archeologiczne mogą być postrzegane jako przestrzenie 
integracji wielu pokoleń. Tak też w rzeczy samej było w przypadku prac 
terenowych w Sławsku. Brali w nich udział seniorzy, osoby dorosłe oraz 
najmłodsi. Czasem wręcz jeden wykop był eksplorowany przez trzy poko-
lenia jednej rodziny: dziadka, córkę oraz jej dzieci – czyli wnuczęta seniora 
rodu. Archeologia dosłownie połączyła całe pokolenia.

Osoby dorosłe, mieszkańcy Sławska, raczej z rezerwą przyglądali się 
pracom archeologicznym. Jednym z powodów może być fakt, że archeolo-
dzy w przeszłości intensywnie działali w Sławsku (np. Rączkowski 1993). 
Część z osób dorosłych, wtedy jeszcze jako dzieci i młodzież, miała sposob-
ność zobaczenia i doświadczenia n a  w ł a s n e j  s k ó r z e, jak archeologia 
wygląda w praktyce. Tak nie było w przypadku pana Roberta, jednego 
z najaktywniejszych wolontariuszy, który pomagał zespołowi badawczemu 
w trakcie realizacji projektu. To właśnie on tak niestrudzenie eksplorował 
wykop 12, który składał się z 12 warstw mechanicznych. Pracom pana Ro-
berta przyglądały się cały czas z zaciekawieniem dwie córki. Tata regularnie 
pokazywał swym pociechom odkrycia. Jak się okazało w wyniku później-
szej rozmowy, jedna z córek już po wykopaliskach zaczęła do domu znosić 
swoje o d k r y c i a  a r c h e o l o g i c z n e, poczynione w przydomowym 
ogródku. Tu zatem prace archeologiczne miały bardzo realne przełożenie 
na zainteresowanie otaczającą przestrzenią.

Można powiedzieć, że w wyniku wykopalisk archeologicznych w Sław-
sku z w y k ł e  r z e c z y  stały się nagle b e z c e n n y m i  z n a l e z i s k a -
m i . Używając języka archeologicznego, przynajmniej część uczestników 
działań terenowych zaczęła dostrzegać otaczający ich świat poprzez pry-
zmat dziedzictwa kulturowego. Podobny proces miał miejsce w Chycinie. 
Wzbudzenie owej ciekawości w stosunku do archeologii, materialnych śla-
dów bliskiej i dalszej przeszłości należy uznać za ważne wyniki społecznej 
strony realizacji projektu. Udział dzieci z tzw. trudnych rodzin w pracach 
archeologicznych, oderwanie najmłodszych od niełatwego codziennego 
życia są warte wyraźnego podkreślenia.

Ze stricte archeologicznego punktu widzenia prace w Sławsku okazały 
się mniej udane, niż to było w przypadku wykopalisk w Chycinie. Wyko-
py sondażowe zostały założone w miejscach, które w znacznym stopniu 
zostały zniszczone/zniwelowane w trakcie ostatnich lat w wyniku różnego 
rodzaju gminnych inwestycji (np. budowa nowej szkoły, założenie kana-
lizacji odprowadzającej wodę deszczową). Stąd też, mimo potwierdzonej 
średniowiecznej chronologii miejscowości, tylko pojedyncze fragmenty 
naczyń ceramicznych można wiązać z okresem wczesnego oraz późnego 
średniowiecza (por. Krzepkowski 2020). Wolontariusze odkryli jeszcze kil-
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ka ułamków naczyń kultury łużyckiej. Reszta pozyskanego zbioru to arte-
fakty nowożytne i współczesne, które nie pozwoliły na osiągnięcie jednego 
z celów projektowych, jakim była próba przestrzennej analizy rozwoju da-
nej wsi w dłuższej perspektywie czasu. Po części wynikało to z charakte-
rystyki naszej w s p ó l n o t y  wolontariuszy. Dzieci i młodzież nie mogły 
prowadzić prac w głębokich wykopach ze względów bezpieczeństwa. To też 
jest wyraźna różnica pomiędzy naszymi pracami (Kobiałka 2020) a działa-
niami prowadzonymi na Wyspach Brytyjskich. Tam bowiem w większości 
przypadków, choć nie zawsze, wolontariuszami są osoby dorosłe i seniorzy, 
z którymi współpraca może być inaczej organizowana niż w przypadku 
dzieci i młodzieży (por. Lewis i in. 2020).

W końcu musimy także zasygnalizować pewne mankamenty tak zreali-
zowanych prac projektowych. Działania terenowe miały stanowić asumpt 
do zainteresowania archeologią, dziedzictwem kulturowym oraz lokalną 
historią i przeszłością. Niemniej projekty naukowe mają swój początek, 
etap realizacji oraz finalizacji. Podobnie będzie w wypadku dwóch opisy-
wanych w tym artykule społeczności. Po zakończeniu inicjatywy CARE 
nie będzie kolejnych badań terenowych w Chycinie i Sławsku. A właśnie 
pewna kontynuacja, systematyczna i cykliczna współpraca są zasadniczo 
sednem a r c h e o l o g i i  w s p ó l n o t o w e j  – nie tylko zawiązanie pew-
nej relacji społecznej i kulturowej, ale także jej podtrzymywanie i rozwija-
nie. Wielu badaczy wskazuje właśnie na tego rodzaju ograniczenia commu
nity archaeology, które są konsekwencją współczesnej polityki finansowania 
nauki (McDavid 2014; Sayer 2014).

Zainteresowanie lokalną przeszłością może mieć odwrotne, niż zakła-
daliśmy, konsekwencje. Zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież bardzo 
często pytały nas, czy i ile złota udało nam się odkryć w trakcie dotychcza-
sowych wykopalisk. Badania w Chycinie i Sławsku zaowocowały odkry-
ciem fragmentów artefaktów ceramicznych, szklanych czy też żelaznych. 
Nie mają one większej wartości finansowej. Jednak gdyby w toku realizacji 
prac terenowych został odkryty przedmiot ze złota, miałoby to raczej ne-
gatywne konsekwencje dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Miejscowe 
społeczności naprawdę z a i n t e r e s o w a ł y b y  s i ę  tym, co skrywa lo-
kalna ziemia i zapewne wiązałoby się to z licznymi nielegalnymi poszu-
kiwaniami  – lokalną „gorączką złota”. Czasem próby budowy kapitału 
kulturowego w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego mogą wiązać 
z intensyfikacją procesu jego rabowania. Niekiedy próby ochrony mate-
rialnych śladów przeszłości oznaczają ich niszczenie (por. Kobiałka 2014). 
Trzeba brać ten fakt pod uwagę w trakcie realizacji przedsięwzięć z zakresu 
archeologii wspólnotowej.
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Należy również zdawać sobie sprawę, że mieszkańcy danych wsi nie cze-
kają z utęsknieniem, aż archeolodzy rozpoczną na terenie ich miejscowości 
prace naukowe. Wykopaliska w Chycinie i Sławsku, mimo sprzyjających 
okoliczności, zainteresowały przede wszystkim dzieci i młodzież. Osoby 
dorosłe, poza kilkoma wyjątkami, z pewnym dystansem podchodziły do 
inicjatywy wspólnego odkrywania materialnej przeszłości ich miejscowości. 

PODSUMOWANIE

Archeologia wspólnotowa jest pokłosiem ważnych zmian zachodzących 
w archeologii na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech dekad. W tym tekście 
sugerowaliśmy, że powstanie i coraz większe zainteresowanie tego rodzaju 
praktyką archeologiczną są związane z implementacją idei zrównoważone-
go rozwoju na polu dziedzictwa archeologicznego.

Ogólne zarysowanie problematyki archeologii wspólnotowej stanowi-
ło pierwszą część artykułu. W niej szczególnie chodziło nam o zwrócenie 
uwagi na fakt, że archeologia jako nauka jest zarazem praktyką społeczną 
i kulturową. To za sobą niesie nasze głębokie przeświadczenie, że archeolo-
gia może/powinna być rozumiana jako działanie nastawione na współpracę 
z i dla społeczeństwa. Tego także implikacją jest stwierdzenie, że społeczeń-
stwo nie powinno być rozumiane jedynie jako pasywny odbiorca wiedzy 
naukowej. Archeologia dysponuje wieloma narzędziami i metodami, z wy-
kopaliskowymi pracami terenowymi na czele, które pozwalają na aktywny 
udział lokalnych społeczności w odkrywaniu śladów przeszłości i, siłą rze-
czy, współtworzeniu archeologii jako dyscypliny badań naukowych.

Następnie pokrótce przedstawiliśmy założenia, cele i metody międzyna-
rodowego projektu naukowego Community Archaeology in Rural Environ
ments – Meeting Social Challenges. Jest to jedno z kolejnych przedsięwzięć 
naukowych, którego ramą interpretacyjną jest archeologia wspólnotowa. 
Akronim projektu (CARE) właśnie tę naturę badań archeologicznych 
podkreśla – archeologia jest t r o s k ą  o materialne ślady przeszłości, jest 
nią także w kontekście współczesnego społeczeństwa. Można powiedzieć, 
że jest to nauka, która integruje w swojej działalności przeszłość i współ-
czesność, materialne ślady przeszłości (np. artefakty, ekofakty itd.) oraz lu-
dzi – tych już umarłych, ale także tych żywych t u  i  t e r a z.

Ostatni, zasadniczy element naszego wywodu stanowiła dyskusja 
na kanwie przeprowadzonych badań terenowych w Sławsku i Chycinie. 
W obu przypadkach omawialiśmy wnioski, które z nich wynikają. O ile 
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realizacja celów stricte archeologicznych projektu nie przyniosła spodzie-
wanych wyników, o tyle jego społeczną stronę, będącą najważniejszą skła-
dową community archaeology, należy uznać za udaną. Co prawda, doro-
śli mieszkańcy Chyciny i Sławska tylko w niewielkim stopniu aktywnie 
uczestniczyli w pracach terenowych. To raczej dzieci i młodzież z okolicz-
nych wsi zostały zaproszone na wykopy w ramach zajęć wiejskich świetlic. 
Fakt, że najmłodsi pochodzili także z tzw. trudnych rodzin, dodaje zna-
czenia archeologii wspólnotowej, gdzie dzieci z tego rodzaju społecznych 
środowisk mogą wspólnie angażować się w poznawanie przeszłości. 

Jak wynika z rozmów z uczestnikami prac terenowych, dzieci zaczęły 
przynosić do domów różnego rodzaju artefakty, które wcześniej nie wzbu-
dzały ich zainteresowania. Można powiedzieć, że nieistotne rzeczy stały się 
w wyniku doświadczenia pracy archeologa przedmiotami wartymi zainte-
resowania. 

Przeszłość jest tu i teraz, otacza nas w wielowymiarowy sposób. Jest 
składową naszego codziennego funkcjonowania – inherentną składową. 
Fakt, że w wykopaliska były zaangażowane trzy pokolenia niektórych ro-
dzin, wart jest odnotowania. W tym wypadku archeologia stała się pomo-
stem łączącym pokolenia.

PODZIĘKOWANIA

W tym miejscu należą się szczególne i serdecznie podziękowania dla miesz-
kańców Chyciny i Sławska, którzy aktywnie włączyli się w realizację prac 
terenowych. 

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „JPICH Heritage in Changing Environments – 
wsparcie dla badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach 
Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH)”.
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Tikkun Olam w kulturze religijnej judaizmu 
 a idea rozwoju zrównoważonego

TIKKUN OLAM IN THE RELIGIOUS CULTURE OF JUDAISM  
AND THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ABSTRAKT. Celem artykułu jest ukazanie idei Tikkun Olam jako judaistycznej kon-
cepcji „naprawy świata” w kontekście zasady rozwoju zrównoważonego. Co prawda, 
tak Tikkun Olam, jak i zasada zrównoważonego rozwoju jako koncepcje naprawy 
i równoważenie dysproporcji rozwojowych na świecie mają różne źródła pochodzenia 
oraz inspiracje, to jednak wrażliwość ich twórców i propagatorów na potrzebę do-
konania zmiany przekraczającej indywidualne potrzeby człowieka jest bezsprzecznie 
podobna. Obecnie idea Tikkun Olam ma znacznie szersze niż religijne implikacje i sta-
nowi fundamentalny element w prorozwojowej polityce Izraela.

Słowa kluczowe: Tikkun Olam, Izrael, rozwój zrównoważony, judaizm

ABSTRACT. The aim of the article is to present the idea of Tikkun Olam as a Judaic concept 
od “repairing the world” in regard of sustainability. It is should be noted that Tikkun Olam 
and the principle of sustainable development, as concepts of repairing and balancing social 
and economical disproportions in the world have had different origins and inspirations, 
but sensitivity of their initiators and promotors to make a significant change in the world, 
exceeding individual human needs, is undoubtedly similar. Today, the idea of Tikkun Olam 
is much broader than its first religious implications and plays a fundamental element for 
pro-developmental policies in Israel. 

Key words: Tikkun Olam, Israel, sustainable development, Judaism
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WPROWADZENIE 

Tikkun Olam jest nie tylko ideą religijną, ale stanowi jedną z fundamen-
talnych zasad moralnych judaizmu, która wyraża potrzebę naprawy świata. 
Postęp, będący podstawą rozwoju cywilizacji, w judaizmie stał się powinno-
ścią – obowiązkiem wyznaczonym przez Boga. Ludzkie działanie, aktywna 
postawa człowieka, jego czyny, które naprawiają, zmieniają i udoskonalają 
świat stanowią podstawowe wartości, do których Żydzi zawsze przywiązy-
wali szczególną uwagę w walce ze złem. W odróżnieniu od innych religii 
wschodu, judaizm uznawał, że fizycznie przeżywany świat nie jest iluzją. 
Cierpienie, okrucieństwo, niesprawiedliwość – dostrzegane w świecie – są 
prawdziwe. Naprawczy plan świata wymaga więc prawdziwych działań 
oraz zdecydowanych postaw. Głównym celem człowieka powinno być nie 
tyle oczekiwanie świata, który ma nadejść (Olam Haba), ile naprawienie 
już istniejącego (Tikkun Olam). Żydowskie przesłanie naprawy świata 
pierwotnie odnosiło się do życia duchowego Izraela, które miało stanowić 
wierne odzwierciedlenie nakazów zawartych w nauczaniu Tory (Rosenthal 
2005, 214–240). Podstawową wartością tak zorganizowanego świata ma 
być sprawiedliwość (Cedaka), która polega m.in. na: opiece nad ubogimi, 
wdowami i sierotami, zapewnieniu opieki lekarskiej chorym, udzielaniu 
gościny przybyszom z innych miast itp. 

Chociaż Tukkun Olam w żydowskim społeczeństwie stanowi swoiście 
rozumiany program moralnego i duchowego postępu człowieka i ma swój 
kulturowo odrębny kontekst, to jednak odczytanie tej idei w świetle zało-
żeń rozwoju zrównoważonego może wskazywać na to, iż potrzeba dbałości 
o integralność ziemskich ekosystemów oraz kierowania się zasadami spra-
wiedliwości społecznej były już mocno zakorzenione w świadomości staro-
żytnego Izraela. Sięgająca jeszcze czasów biblijnych tradycja Tikkun Olam 
jako religijna doktryna naprawy świata nakłada wręcz obowiązek czynienia 
świata lepszym i bardziej doskonałym. Obecnie jednak, szczególnie w krę-
gach liberalnych odmian judaizmu, Tikkun Olam posiada znacznie szersze 
znaczenie i wyraża się we wszelkiej działalności społecznej i politycznej, 
mającej celu wywołanie pozytywnej zmiany dla zachowania wspólnego 
dobra (Fried, Bennett, Keiden 2009, 82–90). Autorzy izraelskiej strategii 
wdrażania celów rozwoju zrównoważonego (Implementation of the Susta-
inable Development Goals) we wstępie tego dokumentu wyraźnie odwo-
ływali się do idei Tikkun Olam, pisząc: 

Naszą wizją jest wykorzystanie innowacji, które przyczynią się do rozwiązywania 
wyzwań stojących przed światem […]. Wizja budowania społeczeństwa, które na-
prawia świat – Tikkun Olam – ma swoje starożytne korzenie w naszej kulturze.
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POJĘCIE IDEI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Pierwsze istotne przesłanki dla idei rozwoju zrównoważonego pojawi-
ły się pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku jako próba odpowiedzi 
na zagrożenia związane z dynamicznym rozwojem gospodarki krajów za-
chodnich, wyczerpywaniem się nieodnawialnych zasobów przyrodniczych, 
zanieczyszczeniem naturalnego środowiska, szybkim tempem przyrostu 
demograficznego oraz ogólnym rozchwianiem, a w wielu przypadkach roz-
padem ziemskich ekosystemów. Wypracowanie tej idei jest niewątpliwie 
zasługą starań społeczności międzynarodowej funkcjonującej w ramach 
ONZ, niemniej na jej ukształtowanie miały również wpływ działania licz-
nych środowisk reprezentujących zarówno świat nauki, jak i sferę życia 
społeczno-politycznego. To właśnie ich obawy i przewidywania okazały się 
niezwykle trafne w świetle oenzetowskich raportów wykazujących, że roz-
wój gospodarczy pomijający potrzebę zachowania integralności ekosyste-
mów oraz pogłębiający problemy społeczno-gospodarcze na świecie może 
doprowadzić do nieprzewidywalnych napięć oraz globalnego kryzysu1.

Zdecydowana większość publikacji, prezentujących możliwości reagowa-
nia na zachodzące zagrożenia ekologiczne, posiadała charakter ekonomiczny 
i politologiczny. Opracowania te stanowiły pewien rodzaj ostrzeżeń, ale też 
sugerowały konieczność wprowadzania proponowanych korekt do obserwo-
wanych procesów. W konstruowaniu modelu zrównoważonej gospodarki 
istotną rolę odegrały badania w obszarze alternatywnych strategii rozwoju 
opartych na adekwatnych technologiach (Diwan, Livingston 1979). Słabo-
ścią tych rozwiązań jednak był fakt, że nie zawsze uwzględniały one aspekty 
kulturowe i możliwości technologiczne najbiedniejszych regionów świata. 

Inspirujące znaczenie dla formowania się refleksji nad ideą rozwoju 
zrównoważonego miały również analizy socjologiczne, szczególnie te, które 
korzystały z dorobku ekologii społecznej. Pierwsze teorie w tej dziedzinie 
pojawiły się już na początku XX w. W tym czasie grupa socjologów zorga-
nizowanych wokół Uniwersytetu w Chicago zainicjowała nowy kierunek 
badań nad społecznymi procesami zachodzącymi w obrębie amerykańskich 

1 Wśród publikacji, w których podejmowano krytykę niewłaściwego zarządzania zaso-
bami ziemskimi, znajdujemy między innymi takie opracowania jak: Osborn (1948); Car-
son (1962); Hardin (1968, 1243–1248). O niekorzystnym wpływie przyrostu demogra-
ficznego na procesy rozwoju społeczno-ekonomicznego pisał Thomas Malthus. W 1798 r. 
ukazał się jego znany traktat An Essay on the Principle of Population (zob. polski przekład: 
Malthus 2007). Na problem wyczerpywania się dóbr publicznych zwracał uwagę Lester 
Brown – zob. Brown (1982). 
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miast. Pod względem metodologicznym ekologia społeczna w dużej mierze 
bazowała na modelach zapożyczonych z badań biologicznych do wyjaśniania 
świata społecznego. Chętnie wykorzystywano pojęcia zaczerpnięte z nauk 
przyrodniczych, m.in. takie jak: „ekosystem” – oznaczał powiązania społe-
czeństwa z jego warunkami życia, „habitat” – odnosił się do ludzkiej części 
ekosystemu, „jednostka naturalna” – była synonimem samodzielnego ele-
mentu ekosystemu2. Z socjologicznego punktu widzenia istotne znaczenie 
posiadają następujące tezy przejęte z obszaru badań socjologii społecznej: 
1) społeczeństwo stanowi ponadjednostkowy byt, w którym zachodzą nie-
zbywalne relacje między wielością i strukturą społeczną a zasadami funkcjo-
nowania jego organizacji; 2) w sensie globalnym społeczeństwo może być po-
strzegane jedynie jako rzeczywistość abstrakcyjna – realne jedynie są „układy 
naturalne”, tj. wsie, dzielnice, miasta itp.; 3) do czynników zewnętrznych, 
determinujących funkcjonowanie struktury społecznej, należy m.in. prze-
strzenne rozmieszczenie elementów społecznych (Matczak 2000, 17). 

Ważne dla omawianej problematyki były niewątpliwie też dociekania 
z zakresu eko-etyki czy filozofii ekologicznej (Passmore 1974; Schweitzer 

1974; Taylor 1986; Callicot 1989; Leopold 1990; Singer 2004), teorii gier 
(Luce, Raiffa 1964; Gale 1969; Eigen 1983), czy te badania, w których 
zajmowano się problematyką analiz procesów i przemian kulturowych 
(Bell 1962; 1994, Horkheimer, Adorno 1994). Istotne znaczenie posia-
dały również te analizy, w których ukazywano konieczność większego za-
angażowania się poszczególnych państw w bardziej zrównoważone procesy 
gospodarcze. Historycznie miały one różne genetiwy oraz intelektualne in-
spiracje. Do nich można zaliczyć m.in. takie koncepcje, jak: krytyka spo-
łeczeństwa kapitalistycznego Thorsteina Veblena (Veblen 2008), Oskara 
Lewisa koncepcja kultury nędzy (Lewis 1987), teoria ubóstwa Kennetha 
Galbraitha (Galbraith 1987). Istotne były też badania, w których koncen-
trowano się na analizach procesów oraz zmian zachodzących w obrębie 
struktur poszczególnych społeczeństw czy też warunków ich planowego 
rozwoju (Mannheim 1974; Znaniecki 1974; Tӧnnis 2008). Znaczącą rolę 
w tej kwestii odegrał renesans na gruncie filozofii społecznej i politycznej 
na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Był on rezultatem 
pojawienia się nowych technologii wojennych, procesów globalizacji, in-
formatyzacji życia społecznego, wielkich migracji, zagrożeń środowisko-
wych, zmierzchu nastrojów zimnowojennych. Ważne stawało się okre-
ślenie nowych idei politycznych i moralnych, za pomocą których można 
byłoby wyjaśniać pojawiające się w świecie nowe trendy i wyzwania. Duże 

2 Więcej zob. Papuziński (1989, 45–48).
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znaczenie w dyskursie nad kształtem przyszłego społeczeństwa miało uka-
zanie się książki Johna Rawlsa Teoria sprawiedliwości (Rawls 1994).

Nie bez znaczenia dla idei rozwoju zrównoważonego miał również 
wpływ myśli religijnej. Szczególną rolę w tym przypadku odgrywała rozwi-
jana w dokumentach Stolicy Apostolskiej społeczna nauka Kościoła. Wy-
dawane już pod koniec lat sześćdziesiątych encykliki nawoływały do likwi-
dacji coraz bardziej zaznaczających się w świecie nierówności społecznych. 
W encyklice Evangelium vitae zawarta jest długa lista zagrożeń ludzkiego 
życia, w tym m.in. życia społeczno-gospodarczego. Nie bez znaczenia po-
zostaje również głos Światowej Rady Kościołów. W 1975 r. ta międzywy-
znaniowa wspólnota kościołów zainicjowała pro-środowiskowy program 
„Sprawiedliwe, obywatelskie, zrównoważone społeczeństwo”, który osta-
tecznie został przekształcony w wieloletni program „Sprawiedliwość, pokój 
i integralność stworzenia” (Czaczkowska 1998, 53–55).

Szczególnie ważną rolę w dociekaniach nad koncepcją rozwoju zrów-
noważonego posiadała zainicjowana pod koniec lat sześćdziesiątych zasada 
„ekorozwoju”. Twórcy tej idei pierwotnie wychodzili z założenia, że pod-
stawowym warunkiem w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju po-
winno być spełnianie wymogów środowiskowych. Przyjmuje się, że datą 
inicjującą debatę na temat ekorozwoju był rok 1969, kiedy to opubliko-
wany został Raport U Thanta „Człowiek i jego środowisko”. Jednak wyda-
rzeniem przełomowym w kształtowaniu się idei rozwoju zrównoważonego 
było wydanie Raportu Gro Brundtland Our Common Future w 1987 r. 
(Nasza wspólna przyszłość 1991). W przyjętym przez międzynarodową spo-
łeczność dokumencie czytamy: 

stabilny [zrównoważony – przyp. A.P.] rozwój oznacza rozwój, który zaspokaja po-
trzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich 
potrzeb (Nasza wspólna przyszłość 1991, 67). 

Definicja ta wydaje się wskazywać na trzy powiązane ze sobą wymiary 
(moralne!) rozwoju: 1) pojęcie potrzeb – zwłaszcza podstawowych potrzeb 
najbardziej ubogich na świecie, którym należeć powinno się pierwszeństwo; 
2) idea ograniczeń środowiskowych, które powinny być wymuszane przez 
regulacje prawne poszczególnych państw, technologie czy działalność orga-
nizacji pozarządowych; 3) idea sprawiedliwości, która wypływa z przekona-
nia o równości wszystkich jednostek ludzkich żyjących na świecie.
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GENEZA ORAZ ZNACZENIE TIKKUN OLAM

Wiele hebrajskich pojęć i zwrotów występujących w innych językach 
funkcjonuje w formie nieprzetłumaczalnej, również Tikkun Olam posiada 
swoje oryginalne brzmienie. Czasownik pochodzący od źródłosłowu tkn 
po raz pierwszy pojawia się w biblijnej Księdze Koheleta i oznacza „pro-
stować”, „porządkować”, „naprawiać”, „kształtować” (Cooper 2013, 11). 
W późniejszej tradycji żydowskiej jego znaczenie uległo pewnej seman-
tycznej ewolucji. Używany był m.in. w kontekście organizacji życia litur-
gicznego, ogłaszania wielkich wydarzeń czy też wykonywania niezbędnych 
przeliczeń w kalendarzu religijnym (Cooper 2013, 11). Również rzeczow-
nik Olam posiada wiele znaczeń. W bezpośrednim tłumaczeniu określa 
„świat” w sensie geograficznym, ale też społeczeństwo jako wspólnotę, tak-
że sferę duchową, wieczność czy wreszcie wszechświat (Cooper 2013, 11). 
Jednak pierwotnie pojęcie Olam odnosiło się raczej wyłącznie do żydow-
skiej kultury i cywilizacji, nie zaś do świata w sensie geograficznym, czy też 
w odniesieniu do rzeczywistości przyrodniczej i wszechświata jako kosmo-
su. Było określeniem występującym w przeróżnych sytuacjach związanych 
z interpretacją prawa określającego zasady transakcji gospodarczych, wy-
kładnią przepisów życia religijnego lub też zabezpieczeniem kobiet, które 
po rozwodzie pozostawały bez opieki i środków do utrzymania. Można 
więc przyjąć, że w pierwotnym znaczeniu Olam odnosiło się do świata, 
który regulowany był przez żydowskie prawo i kulturę w celu zachowania 
dziedzictwa Narodu Wybranego. Wyrażenie Tikkun Olam pojawia się za-
sadniczo najwcześniej i najczęściej w Misznie, która jest jedną z głównych 
rabinicznych wykładni Tory (Widzer 2008). 

Zgodnie z zasadami tradycji talmudycznej każdy religijny Żyd będzie 
musiał ostatecznie stanąć przed Stwórcą i rozliczyć się z czynów swojego 
życia, odpowiadając m.in. na pytanie: „Czy wierzyłeś w naprawę świata?”. 
Wezwanie do podjęcia działań na rzecz naprawy świata w rabinicznej inter-
pretacji przybiera zasadniczo dwa różne stanowiska. Według pierwszego, 
zewnętrzny świat, który jest dziełem samego Boga, jest doskonały i czło-
wiek sam z siebie nie może go poprawić. Nie do człowieka bowiem należy 
doskonalenie świata. Niemniej w nauczaniu Tory znajdują się konkretne 
wskazówki, jak w tym świecie należy postępować. Wszelka bowiem niedo-
skonałość świata jest rezultatem niedoskonałości człowieka spowodowanej 
złem. Właściwe więc rozumienie Tikkun Olam ma polegać na uporządko-
waniu wewnętrznego życia każdego człowieka, zmianie jego postępowania, 
a także wypełnianiu Micwot – nakazów prawa (Sherwin 2013, 33–35). 
Drugie stanowisko, które reprezentują zwolennicy bardziej liberalnego 
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skrzydła judaizmu, zakłada, iż idea Tikkun Olam posiada znacznie szerszy 
kontekst. Wywołanie bowiem pozytywnej zmiany ma mieć na celu przede 
wszystkim stworzenie takiego modelu społeczeństwa, które będzie zorien-
towane na osiągnięcie wspólnotowego dobra. 

Istotnym jednak elementem talmudycznej tradycji naprawy świata jest 
odniesienie do transcendentnych źródeł zasad i norm moralnych. Wy-
łącznie życie w zgodzie z nakazami Tory pozwala na doskonalenie świata. 
W pierwszej kolejności człowiek ma jednak pokonywać swoje ogranicze-
nia, zapanować nad instynktami, kontrolować naturalne odruchy własnej 
woli oraz kierować się sumieniem ukształtowanym judaistyczną etyką za-
sad. Naprawianie i udoskonalanie świata może być dziełem jedynie czło-
wieka, który najpierw nauczył się „naprawiać siebie samego”. Pierwotne 
znaczenie idei Tikkun Olam było więc ściśle związane z życiem religijnym 
i społecznym Izraela. Wyznaczona przez talmudyczną tradycję misja „do-
skonalenia świata” miała odbywać się na „skutek przybliżania ludzkości 
Królestwa Wszechmogącego” (L’taken Olam B’machlut Shaddaj), powiada 
Miszna. To jest bardzo ważne, jako że Tikkun Olam jest ideą teocentryczną, 
a nie antropocentryczną. Człowiek w swoim działaniu ma koncentrować 
się na spełnianiu przykazań Jahwe, dążąc do ideału, który wyraża „Wielka 
Zasada Tory”: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Bóg”. 
To jedyna droga. Tylko wtedy i tylko taki człowiek będzie mógł stworzyć 
lepszy świat. Filozoficzno-teologiczna myśl wczesnego judaizmu zauważa 
zatem konieczność ustawicznego działania na rzecz poprawy siebie same-
go, ale też doskonalenia świata zewnętrznego. Pozostaje jednak zasadnicze 
pytanie: na czym więc ta doskonałość ma polegać? Tradycja talmudyczna 
do końca tego jednak nie definiuje. Niemniej dostrzeżenie potrzeby dzia-
łań na rzecz naprawy świata musi zakładać fakt, że świat, w którym żyjemy, 
jest niedoskonały i wymaga naprawy. 

Uwzględniając opis stworzenia z Księgi Rodzaju, pierwotny świat, któ-
ry powstał z woli Boga, był „dobry”, takim też stwierdzeniem kończy się 
każdy etap stwórczego dzieła. Doskonałość świata wynikała z doskonałości 
jego Stwórcy. Owa doskonałość zawierała się w harmonii zachodzącej mię-
dzy światem ożywionym a nieożywionym, uporządkowaniu wszystkich 
sfer, całego kosmosu i umieszczeniu w nim ostatecznie człowieka (Nowic-
ka 2017, 53). W opisie stworzenia czytamy, że gdy Bóg uczynił człowieka, 
wyposażył go w szczególne dary, tj. rozum i wolność. Człowiek otrzymał 
wówczas również jeden charakterystyczny nakaz 

[…] z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła 
nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.
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 Zrywając owoc z drzewa poznania dobra i zła, człowiek sprzeciwił się 
woli Stwórcy, dopuszczając się tym samym zniszczenia doskonałego po-
rządku. Fakt ten okazał się mieć, zgodnie z przekonaniem judaizmu, kata-
strofalny wpływ na całe dzieje ludzkości. Również ziemia, która dostarcza-
ła pożywienia, uległa skażeniu: 

A do Adama powiedział: Ponieważ […] jadłeś z drzewa, z którego Ci zabroniłem, 
mówiąc: Nie wolno Ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie.

Odtąd człowiek wciąż podejmuje trud naprawiania. Ta teologiczna inter-
pretacja symbolu nieposłuszeństwa pierwszych ludzi ukazuje odwieczność 
koncepcji Tikkun Olam jako wezwania do naprawy świata, które jest na-
stępstwem natury człowieka skłonnej do niszczenia tego, co dobre.

Judaistyczna wizja naprawy i doskonalenia świata odwołuje się nie tylko 
do konieczności odbudowania relacji człowiek–Bóg, ale też do wywołania 
pozytywnej zmiany na płaszczyźnie człowiek i jego otoczenie zewnętrzne, 
w tym świat przyrody. Niewątpliwie najpełniej tę relację wyraża para he-
brajskich słów: Adam i Adamah (Immergut 208, 1–24). Pierwsze odnosi 
się do „ludzkiego istnienia”, drugie zaś oznacza „ziemię”. Oba słowa połą-
czone ze sobą razem wskazują na to, w jaki sposób ludzkie bycie i ziemia 
wzajemnie się splatają. Skoro Bóg, tworząc człowieka, umieszcza w nim 
swoją chwałę i podobieństwo (Kywod Jahwe) i powierza mu stworzoną 
przez siebie ziemię, to czyni go jednocześnie za nią odpowiedzialnym. 
To, że natura została stworzona, nie oznacza też, iż jest doskonała i nie 
wymaga ze strony człowieka pewnej troski i dbałości. W symbolicznym 
opisie z Księgi Genesis czytamy: „Pan Bóg wziął […] człowieka i umieścił 
go w Ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał”. Użyte w tym tekście 
hebrajskie słowa Amar – uprawiać (Fayerabend 1959, 49) i Shamar – do-
glądać (Fayerabend 1959, 357) mają wyraźnie wymiar etyczny i sugerują, 
że człowiek będzie miał wpływ na dokonywanie zmian w świecie przyrody. 
Niemniej nie oznacza to, że może czynić to bezmyślnie, eksploatując jej 
zasoby bez końca, ale raczej z dbałością i troską. Dlatego też Stwórca prze-
kazuje człowiekowi przykazania, które mają mu w tym pomóc. 

Jednym z nich jest prawo szabatu (Fink 1998). W tradycji talmudycznej 
dzień szabatu jest dniem odpoczynku dla całego stworzenia i ma być uświę-
cony przez zaniechanie wszelkiego rodzaju prac wykonywanych przez sześć 
dni. Odpoczynek szabatu ma przynosić korzyść nie tylko Izraelowi, ale też 
obcym i przybyszom. Siódmego dnia również stworzenie jest odnawiane.

Cotygodniowemu szabatowi odpowiada rok szabatowy (Shmita). We-
dług opisu z Księgi Kapłańskiej po osiedleniu się w Ziemi Obiecanej „zie-
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mia także będzie obchodzić szabat dla Pana”. Celebrowany przez Izraelitów 
rok szabatowy obligował do pozostawienia odłogiem ziemi i miał być wy-
razem przekonania, że ziemia oraz wszelki obrót towarami przynależą do 
Jahwe, a człowiek jest tylko ich tymczasowym zarządcą. Roczny odłóg zie-
mi był znany też w społecznościach starożytnego Bliskiego Wschodu, ale 
w Izraelu nabrał on nowego znaczenia, gdyż wyrażał nie tylko troskę Jahwe 
w stosunku do uprawiających ziemię, ale też wobec ubogich i zwierząt. Co-
kolwiek ziemia urodziła sama w ciągu tego roku, miało być spożyte przez 
wszystkich tak samo – rodziców i dzieci, panów i sługi, Izraelitów i obcych, 
ludzi i zwierzęta. Ten „szabatowy rok ziemi” jasno ukazuje, że szabat nie 
jest po prostu i tylko świętem dla człowieka. Jest to święto całego stworze-
nia. Siódmy rok celebruje także ziemia.

Rokowi szabatowemu odpowiada dalej rok jubileuszowy. Po siedmiu 
latach szabatowych, w Jom Kippur (Dniu Pojednania) dźwięk trąb miał 
ogłaszać pięćdziesiąty rok jako rok wyzwolenia Jahwe. Miał on być uświę-
cony przez restytucję pierwotnej sprawiedliwości Bożego przymierza mię-
dzy ludźmi. Wtedy każdy uzyskiwał prawo powrotu do swojej ziemi i swe-
go rodu. Sprzedaż tego co pierwotnie dał Bóg, była zakazana, a długi miały 
być darowane. Również w tym roku wolność każdego człowieka miała być 
zapewniona – także wolność każdego obcego i przybysza. Równocześnie 
w roku jubileuszowym miał być obchodzony szabat ziemi: „Nie będziesz 
siać i nie będziesz żąć tego, co rośnie”. To, co wyjątkowe było w tym roku, 
to fakt, że prawa i edykty przysługujące ludowi miały być przeniesione 
również na obcych, zwierzęta i ziemię.

Dzień szabatu, rok szabatowy, rok jubileuszowy nabierają nowego zna-
czenia w eschatologicznych wizjach proroków Izraela okresu babilońskie-
go i później. W literackich i teologicznych wypowiedziach Trito-Izajasza 
oczekuje się nadejścia mesjańskiego proroka, który przyniesie ze sobą za-
powiedź końca czasu roku jubileuszowego, 

aby ogłosić dobrą nowinę ubogim, opatrzyć rany złamanych serc, zapewnić wy-
zwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski pańskiej i dzień 
pomsty Boga (Iz 61,1–2). 

Z przyjściem tego prorockiego mesjasza nastanie era mesjańska, a obra-
zem tego ma być szabat. Ten mesjański szabat będzie „szabatem bez koń-
ca”, korespondującym z pierwszym szabatem Bożego stworzenia (Molt-
man 1995, 456–486). 
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TIKKUN OLAM JAKO IDEA ŁADU SPOŁECZNEGO, 
POLITYCZNEJ AKTYWNOŚCI, ODDOLNYCH 

INICJATYW I INNOWACYJNOŚCI

Obecnie Tikkun Olam znajduje coraz większą popularność, i chociaż 
w różnych środowiskach przybiera rozmaite znaczenia i formy, to jednak 
idea ta odnosi się do wartości ogólnospołecznych, takich jak: walka z ubó-
stwem i potrzebą stworzenia na świecie większego bezpieczeństwa, wdraża-
nie i udoskonalanie innowacyjnych projektów rozwojowych, promowanie 
społeczeństwa partycypującego, czy też ochrona środowiska naturalnego. 

Ten uniwersalny charakter idei Tikkun Olam stanowił również wyraź-
ny punkt orientacyjny syjonistycznego projektu budowy państwa Izra-
el. W utopistycznej powieści Altneuland (Stara-Nowa Ziemia), wydanej 
w 1909 r., Theodor Herzl (za: Beker 2006, 34) – ojciec politycznego syjo-
nizmu – pisał: 

Jest jeszcze jedna kwestia wynikająca z tragedii narodów, która do dziś nie została 
rozwiązana i której głębię może zrozumieć tylko Żyd. To jest kwestia Afryki. Wy-
starczy przypomnieć sobie te wszystkie straszne epizody handlu niewolnikami. Te 
istoty ludzkie, tylko dlatego, że miały czarny kolor skóry, zostały skradzione jak 
dzikie zwierzęta, schwytane, sprzedane i wzięte do niewoli. Ich dzieci wzrastały 
w obcych krajach jako obiekty pogardy i wrogości, ponieważ wyglądały inaczej. 
Nie wstydzę się jednak tego mówić. Mogę się narazić na pośmiewisko tak twier-
dząc, że byłem światkiem odkupienia Żydów, mojego narodu, chciałbym więc po-
móc również w odkupieniu Afrykanów. 

Pięć dekad później David Ben Gurion, ogłaszając w1948 r. powstanie 
państwa Izrael, mówił (za Jorisch 2000, 25): 

Wyciągamy przyjazną dłoń do wszystkich sąsiadujących z nami państw i ich na-
rodów oferując pokój i zgodne sąsiedztwo. Zwracamy się z wezwaniem do usta-
nowienia więzów współpracy z niezależnym narodem żydowskim zamieszkałym 
na swojej ziemi […]. Państwo Izrael gotowe jest wziąć udział we wspólnym wysiłku 
rozwoju całego Bliskiego Wschodu. 

Słowa te odczytywane dziś mogą brzmieć ironicznie, a nawet cynicznie, 
chociażby ze względu na konflikty zbrojne na Zachodnim Brzegu Jordanu 
czy w strefie Gazy. Nie powinny być one jednak lekceważone, chociażby 
ze względu na fakt, iż Izrael już w pierwszej dekadzie istnienia swojej pań-
stwowości podjął poważne kroki w sprawie nawiązania dyplomatycznych 
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kontaktów z krajami Afryki Subsaharyjskiej w celu niesienia pomocy roz-
wojowej w tym rejonie. Izraelski pierwszy program pomocy rozwojowej 
w Afryce odzwierciedlał nie tylko ówczesne interesy geopolityczne, ale 
też miał mocne podstawy ideologiczne i moralne (Divon 2006, 16). Już 
w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych izraelscy wolontariusze-eksperci 
z takich dziedzin, jak medycyna, rolnictwo, specjaliści od nawadniania pu-
stynnych obszarów oraz technicy i inżynierowie, byli gotowi nieść pomoc 
na całym kontynencie afrykańskim, a nawiązując kontakty z przywódcami 
i ludnością odwiedzanych krajów, zyskiwali opinię ludzi kompetentnych 
i godnych zaufania (Brodie 1971). Take decyzje były niewątpliwie wy-
razem chęci zwiększenia własnej pozycji na arenie międzynarodowej, co 
Izraelowi też w pewnym sensie udało się osiągnąć. Niemniej, jak zauważa 
Golda Meir (1975, 265) – pierwsza minister spraw zagranicznych: 

Prawda jest taka, że to, co zrobiliśmy w Afryce nie wynika tylko z czystej polityki 
interesu własnego, ale były to działania wyrastające z kontynuacji naszej najbardziej 
cenionej tradycji i naszych najgłębszych historycznych interesów.

W 1958 r. z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela utwo-
rzono specjalny program na rzecz pomocy rozwojowej, który w 1960  r. 
został przekształcony w Centrum Współpracy Międzynarodowej (w ję-
zyku hebrajskim MASHAV). Urząd ten nadzorował rocznie wyjazdy se-
tek doradców i asystentów technicznych, którzy wysyłani byli do nowo 
powstałych krajów na kontynencie afrykańskim i w Azji. W ciągu roku 
MASHAV szkolił również grupy ponad 1000 osób w ośrodkach i centrach 
edukacyjnych rozsianych po całym kraju. Szkolenia te obejmowały m.in.: 
rolnictwo, administrację publiczną, medycynę, handel, zarządzanie związ-
kami zawodowymi, spółdzielniami, rozwojem społeczności lokalnych 
i obszarów wiejskich (Inbal, Zahawi 2009, 16). Budżet rozwojowy Izraela 
w początkowym okresie z kwoty ponad 94 tys. USD wzrósł do 5,3 mln 
USD w 1963 r., z dodatkowym 1,3 mln USD pochodzących z innych 
izraelskich rządowych i pozarządowych źródeł (Laufer 1967, 17). W ciągu 
pierwszych dziesięciu lat obowiązywania programu pomocy rozwojowej 
MASHAV przeszkolił ponad 10 tys. specjalistów pochodzących z 90 kra-
jów rozwijających się oraz wysłał ponad 4000 fachowców różnych dziedzin 
do ponad 60 krajów (Amir 1974, 72). 

To, co zaczęło się jako skromny program pomocowy – jak pisze Avi Jorish 
(2000, 33) – rozrosło się w końcu w potężną inicjatywę, polegającą na wysyłaniu 
izraelskich ekspertów do państw rozwijających się na całym świecie, by szkolić po-
trzebujących. 
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Warto też wspomnieć, że Golda Meir, wspólnie z dwiema swymi 
przyjaciółkami – Izraelką Miną Ben Cwi oraz szwedzką dyplomatką Ingą 
Thorsson – w 1961 r. założyły w Hajfie centrum edukacyjne pod nazwą 
Mounth Carmel Training Center, którego głównym celem była aktywiza-
cja zawodowa kobiet z ubogich krajów Afryki, Azji i Afryki Południowej. 
Prowadzone w tym ośrodku szkolenia poświęcone były m.in. tematom 
edukacji, żywienia, przedsiębiorczości itp. 

Ten wyraz solidarności był w dużej mierze podyktowany tym, iż wie-
lu przywódców z krajów rozwijających chciało korzystać z doświadczeń 
Izrae la w budowaniu państwa oraz radzeniu sobie z podobnymi do swoich 
problemami. Ponadto w owym czasie izraelska pomoc rozwojowa nie była 
postrzegana jako chęć wykorzystania bogactw naturalnych oraz jako próba 
zawłaszczania terytoriów tych krajów, jak to było w przypadku wcześniej-
szej polityki kolonialnych potęg. Prezydent Tanzanii Julius Nyerare w jed-
nym ze swoich oficjalnych wystąpień mówił (za Peters 1992, 15): 

Izrael to mały kraj […] ale może zaoferować krajowi podobnemu do mojego wiele. 
Jako Tanzańczycy możemy wiele się nauczyć, ponieważ mamy podobne problemy. 
Jakie są to problemy? Przed nami są dwa główne zadania, tj. budowanie narodu 
oraz zmiana oblicza ziemi, zarówno w sensie fizycznym, jak i ekonomicznym.

Niestety ta wizja współpracy, przynajmniej jeśli chodzi o Afrykę, 
okazała się krótkotrwałym sprawdzianem. W marcu 1973 r. Egipt i Sy-
ria, pod dużym naciskiem Związku Radzieckiego, zawarły porozumienie 
o wspólnej akcji militarnej, mającej na celu zlikwidowanie państwa Izrael. 
Do tego projektu dołączyły się również Jordania, Maroko, Tunezja, Arabia 
Saudyjska oraz Irak. Na początku października tego samego roku, w dniu 
żydowskiego święta Jom Kippur, rozpoczęła się wojna – od zaskakujące-
go uderzenia wojsk Syrii z północy i Egiptu z południa. W wyniku tego 
konfliktu trzydzieści dwa państwa subsaharyjskie zostały zmuszone, m.in. 
pod naciskiem Związku Radzieckiego i Libii, do zerwania z Izraelem kon-
taktów dyplomatycznych w tym pomocy technicznej. Po zakończeniu 
zimnej wojny na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i zapoczątko-
waniu izraelsko-arabskiego procesu pokojowego większość państw Afryki 
Subsaharyjskiej wznowiła stosunki z Izraelem, ale współpraca ta nie po-
wróciła już do stanu pierwotnego (Wojtowicz 2017).

Niewątpliwie wyjątkowym przejawem Tikkun Olam jako idei napra-
wy i doskonalenia świata jest obecnie nieproporcjonalny w skali globalnej 
technologiczny i innowacyjny udział Izraela w rozwiązywaniu największych 
wyzwań stojących przed ludzkością. Izrael, pomimo niesprzyjających dla 
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siebie uwarunkowań geopolitycznych regionu, stał się jedną z najbardziej 
rozwiniętych innowacyjnie gospodarek na świecie. Oczywiście nie byłoby 
to możliwe bez silnych powiązań ze Stanami Zjednoczonymi. Niemniej 
Izrael w ekosystemie innowacji znajduje się w ścisłej czołówce światowych 
liderów. Świadczy o tym stale rosnąca pozycja tego kraju w międzynarodo-
wych rankingach konkurencyjności innowacyjnej oraz udział izraelskich 
naukowców i technologicznych start-upów w międzynarodowych projek-
tach racjonalizatorskich. Nie ma obecnie wątpliwości, że izraelska sztuka 
innowacyjności to symbol sukcesu tego kraju. Wystarczy wskazać dane 
Globalnego Raportu Konkurencyjności (Global Competitivenes Report) 
za lata 2017–2018, zgodnie z którymi Izrael plasował się w tym okresie 
na trzecim miejscu w rankingu najbardziej rozwijających się innowacyjnie 
krajów świata oraz na szesnastym miejscu pod względem konkurencyjno-
ści spośród 137 uwzględnionych gospodarek (Global Competitiveness Index 
2018). Innowacyjność i gospodarcza konkurencyjność stały się głównymi 
elementami izraelskiej dyplomacji, przez co kraj ten pozyskał też nowych 
międzynarodowych partnerów i sojuszników. 

Decyzje o promocji i inwestowaniu w innowacyjne sektory izraelskiej 
gospodarki, opartej na zaawansowanych technologiach, podjęte zosta-
ły jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Izrael jako jeden 
z pierwszych krajów już w 1984 r. wprowadził specjalne regulacje dotyczą-
ce innowacji (The Research and Development Law, później zmienione na In
novation Law). W konsekwencji izraelska ekonomia u progu trzeciego ty-
siąclecia przekształciła się w rynkową gospodarkę opartą na wiedzy, w któ-
rej dominującą rolę odgrywają informatyzacja społeczeństwa, innowacyjne 
sektory oraz tzw. „kapitał ludzki”. Niewątpliwie można śmiało twierdzić, 
że podjęte jeszcze w latach osiemdziesiątych reformy były spowodowane 
dążeniem Izraela do nadrobienia zaległości, które stanowiły rezultat za-
chodzących procesów globalizacji, podczas gdy większość krajów, a nawet 
całych regionów świata w owym czasie pozostała w wyraźnej izolacji i za-
późnieniu. Dotyczyło to dużej części Afryki, Ameryki Łacińskiej, Rosji, 
Azji, Bliskiego Wschodu, oczywiście z wyjątkiem Izraela (!). Obecnie sys-
tem izraelskiej polityki innowacyjnej stanowią: rządowe instytucje, nauko-
we jednostki badawcze, prywatne i publiczne firmy oraz przedsiębiorstwa. 
Ich głównym zadaniem jest ukierunkowanie działań na „tworzenie, roz-
powszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do celów ekonomicznych, spo-
łecznych i politycznych” (Dyduch, Olszewska 2018, 268–269).

Izrael jako stosunkowo niewielki kraj (zarówno pod względem tery-
torialnym, jak i liczby ludności), będący pod stałym oddziaływaniem ze-
wnętrznych politycznych i ekonomicznych presji, posiada obecnie więcej 
przedsiębiorstw typu start-up niż jakikolwiek większy i bardziej stabilny 



250 Adam Płachciak

kraj funkcjonujący w warunkach pokojowych. Jeśli chodzi o obszary i sek-
tory, w których obserwuje się ewidentną koncentrację innowacyjnych roz-
wiązań i start-upów w izraelskiej gospodarce, to niewątpliwie najbardziej 
znaczące są: 1) sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych; 2) sek-
tor medyczny i farmaceutyczny (w tym produkcja leków i sprzętu medycz-
nego); 3) sektor rolnictwa i biotechnologii; 4) sektor ochrony zasobów 
naturalnych i produkcji energii (z szybko rozwijającą się gałęzią energii 
odnawialnej, przemysłem uzdatniania słonej wody do celów spożywczych 
i rolniczych itp. (Dyduch, Olszewska 2018, 272). Niezbędnym elemen-
tem funkcjonowania każdego ekosystemu innowacji są wyrafinowane 
centra naukowo-badawcze, które najczęściej powiązane są z działalnością 
uniwersytetów, chociaż nierzadko mają też status samodzielnych jednostek 
naukowych. W Izraelu znajduje się siedem uniwersytetów, spośród któ-
rych cztery lokują się na liście 150 najlepszych wyższych uczelni na świecie 
(Piwowarska 2017, 39). Atrakcyjność, konkurencyjność oraz wpływ i zna-
czenie izraelskiej nauki znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach badań 
publikowanych w czasopismach naukowych światowej rangi. Liczba arty-
kułów izraelskich naukowców, które znajdują się w takich bazach jak The 
Science Citation Index, The Social Science Citation Index, The Arts & 
Humanity Citation Index, wykazuje linearny wzrost od ostatnich pięciu 
dekad (Dyduch, Olszewska 2018, 273).

Jeśli chcielibyśmy spojrzeć bliżej na obecną strategię izraelskiej gospo-
darki innowacyjnej, to niewątpliwie jej naczelnym hasłem będzie „nieza-
leżność ekonomiczna” lub „strategia zmniejszającej się współzależności”. 
Izrael stał się w tym przypadku bardziej „dawcą” niż „biorcą”. Zmniejszył 
swoją zależność od innych graczy, ale zwiększył ich zależność od siebie. 
Można przyjąć, że Izrael nie tylko chce stanowić ważny element globalnej 
gospodarki opartej na wiedzy, o n  c h c e  j ą  k s z t a ł t o w a ć. Ponad-
to Izrael jako bogaty kraj z dużym odsetkiem swoich biednych obywateli 
wydaje się nie tyle dążyć do zapewnienia optymalnego poziomu szczę-
ścia ludzi, ile raczej do zagwarantowania im bezpieczeństwa. Wydaje się 
więc, że współczesna aktywność Izraela w globalnej gospodarce poniekąd 
wpisuje się w tradycję Tikkun Olam – p o z b a w i o n e j  j e d n a k  j u ż 
t r a n s c e n d e n t n e j  o s n o w y.

Nie wolno jednak zapominać, że idea Tikkun Olam, bez względu 
na jej religijne czy też pozareligijne znaczenia, posiada ściśle aksjologicz-
ny wymiar. Jest projektem moralnego i duchowego postępu. Nie zachęca 
do uprawiania polityki kontroli społeczeństwa ani sprawowania nad nim 
władzy. Nie ma nic wspólnego z nacjonalistycznym poczuciem wyższo-
ści moralnej i intelektualnej. Nie wspiera politycznych akcji związanych 
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z osadnictwem Izraela na terenach zamieszkałych przez rdzenną ludność 
Palestyny. Idea Tikkun Olam przypomina raczej weberowski typ idealny, 
nawiązujący do protestanckiej etyki pracy, który na trwałe wpisał się w tło 
tożsamości kulturowej postprotestanckich społeczeństw krajów Europy 
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Ulepszanie świata we współczesnym 
rozumieniu Tikkun Olam przypomina bardziej mozaikę inicjatyw poszcze-
gólnych osób oraz instytucji, nie zaś zaplanowaną polityczną akcję ekspan-
sji Izraela na Bliskim Wschodzie. U źródeł judaistycznej koncepcji napra-
wy świata jest doświadczenie etyczne, które stawia człowieka w sytuacji 
odpowiedzialności za świat, nie zaś w jego imperialistycznym konstytu-
owaniu swego „jestem”. Istotę idei Tikkun Olam wydaje się odzwierciedlać 
myśl żydowskich filozofów dialogu, dla których podstawowym warunkiem 
rozumienia człowieka w świecie było radykalne zerwanie z metafizyką „Ja”. 
Prawdziwe rozpoznanie podmiotowości człowieka możliwe jest dopiero 
w relacji „Ja”–„Ty”, „Ja”–„To”. W przekonaniu Martina Bubera (1992) re-
lacja „Ja”–„Ty” odnosi się do odpowiedzialności wobec drugiego człowie-
ka, a także Boga. Natomiast „Ja”–„To” jest relacją podmiotu wobec bezoso-
bowego przedmiotu – świata przyrody. Emmanuel Levinas (1998), w od-
różnieniu od Bubera, rysuje bardziej radykalną wizję międzyosobowego 
dialogu. Doświadczenie spotkania drugiego człowieka, niesprowadzalnego 
do mnie samego – jak powiada Levinas – jest czymś zasadniczo różnym od 
symetrycznej relacji „Ja”–„Ty”, „Ja”–„To” Bubera. Jednym z najbardziej ory-
ginalnych rysów dzieła tego filozofa są rozważania dotyczące twarzy. Tym, 
co najgłębiej wyraża istotę człowieka, jest jego twarz jako osoby, też wrogiej. 
Możliwe jest doświadczenie obecności „Innego”, ale bez dostrzegania jego 
twarzy. Twarz „Innego” jest świadectwem prawdy o nim. Mogę poznawać 
„Innego”, ale nigdy go nie poznać. Jedynie doświadczenie bycia z „Innym” 
twarzą w twarz daje mi możliwość jego poznania. Niemniej twarzy nie da 
się poznać, jak rozpoznaje się poszczególne jej części. Doświadczenie twa-
rzy jest tożsame z doświadczaniem mowy. Każda bowiem twarz o czymś 
mówi. Moje bycie w świecie – zdaniem Levinasa – jest zależne od współby-
cia z twarzą „Innego”, bowiem mowa jego twarzy jest słowem, które kieruje 
mnie ku światu. Wyjście z siebie ku „Innemu”, albo mowa „Innego” i mowa 
moja do niego w naszym spotkaniu twarzą w twarz czynią ten świat nam 
wspólnym i powodują, że staje się on miejscem, w którym chcemy się spo-
tkać. Dostęp do twarzy „Innego” ma wymiar etyczny, bowiem „Inny” mówi 
do mnie: „Nie zabijaj mnie”. Co więcej, ów „Inny” wzywa mnie do wzięcia 
odpowiedzialności za siebie. Twarz „Innego” pobudza mnie do dobroci i na-
daje sens memu istnieniu.
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Ta dialogiczna perspektywa, obecna niewątpliwie w idei Tikkun Olam, 
wydaje się jedynym rozwiązaniem w konstruowaniu lepszego świata w re-
jonie państw Bliskiego Wschodu. Szczególnie istotne jest to w sytuacji 
zaostrzającego się obecnie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, w którym 
po obu stronach do głosu doszły grupy nacjonalistyczne, zarówno nacjo-
nalistów żydowskich, jak i palestyńskich. Pozostaje pytanie, czy nie warto 
spojrzeć na problem rozwiązywania wzajemnych niechęci i antagonizmów 
z perspektywy dążenia do pokojowego ulepszania świata, jak tego chce 
większość mieszkańców zarówno Izraela, jak i Palestyny, czy też iść za gło-
sem nacjonalistycznej mniejszości proponującej opcje konfrontacyjne. 

ZAKOŃCZENIE

Mając na uwadze starożytne dziedzictwo judaistycznej tradycji naprawy 
świata, Tikkun Olam stanowi w pewnym sensie antycypację idei rozwoju 
zrównoważonego. Obie koncepcje posiadają wyraźnie normatywny cha-
rakter. W obu projektach nadrzędnym celem jest stworzenie takiego świa-
ta/społeczeństwa, którego podstawą ma być sprawiedliwość jako zasada 
pokoju i harmonii, pokoju między ludźmi, pokoju w człowieku i w całym 
stworzeniu/przyrodzie. Zarówno Tikkun Olam, jak i idea rozwoju zrówno-
ważonego jako koncepcje naprawy i równoważenia dysproporcji społecz-
nych mają różne źródła pochodzenia i różne inspiracje, jednak wrażliwość 
ich twórców i propagatorów na potrzebę dokonania pozytywnej zmiany, 
przekraczającej indywidualne potrzeby człowieka, jest bezsprzecznie po-
dobna. Ta naprawa w obu projektach odbywa się w zwykłych codziennych 
czynnościach, które należy zmienić, jeśli okaże się, że posiadają one nega-
tywny wpływ na drugiego człowieka czy otaczającą przyrodę. 

Judaistyczna idea Tikkun Olam, jako religijna koncepcja naprawy świa-
ta, już od zarania jej dziejów była źródłem praktycznej mądrości w zarzą-
dzaniu środowiskiem życia człowieka. Inspirowała Żydów w diasporze do 
nieakceptowania świata takim, jakim jest, ale też do angażowania się w jego 
transformację. Współcześnie, kiedy innowacje technologiczne, wspierane 
osiągnięciami naukowymi, okazały się potężnym narzędziem wywierania 
wpływu na dzisiejszy świat, Tikkun Olam – może już pozbawiony pier-
wotych wątków i odniesień metafizycznych – stał się ważnym elementem 
izraelskiej soft/smart power, niosącej wiele pozytywnych rezultatów. Obec-
nie Izrael dzięki temu był w stanie zbudować sieć ważnych międzynaro-
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dowych stosunków politycznych i gospodarczych z wieloma krajami Unii 
Europejskiej, Afryki, a także ze Stanami Zjednoczonymi. Dobre wyniki 
ekonomiczne oraz sukces w technologicznej innowacyjności zdecydowanie 
wzmacniają międzynarodowy wizerunek tego kraju: 1) Izrael jest postrze-
gany jako wiarygodny i stabilny partner w biznesie; 2) Izraelczycy zauwa-
żani jako dostawcy wiedzy i technologii, stali się atrakcyjnym partnerem 
w międzynarodowych konsorcjach naukowych typu R&D (Research and 
Development); 3) wykorzystując swoje duże doświadczenie w walce z is-
lamskim terroryzmem, Izrael jest dostawcą technologii z zakresu bezpie-
czeństwa (w tym cyber-bezpieczeństwa), co może potwierdzać, że kraj ten 
walczy o wartości zachodniej cywilizacji (Dyduch, Olszewska 2018, 278). 
Właśnie dzięki takim wartościom jak demokracja, przejrzystość oraz odpo-
wiedzialność, Izrael jest atrakcyjnym graczem w relacjach z krajami Zacho-
du, ale przez to też może pozytywnie wpływać na sąsiednie kraje regionu. 
W tym drugim przypadku nie zawsze Izraelczykom to się udaje (!).

Napędzany dynamicznym duchem przedsiębiorczości, solidną infra-
strukturą techniczną oraz wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą, Izrael 
tworzy znaczące podstawy dla realizacji idei rozwoju zrównoważonego. 
Obecny rząd tego państwa popiera w pełni wyznaczoną przez międzynaro-
dową społeczność potrzebę osiągnięcia siedemnastu celów Agendy 2030. 
Na szczycie tej listy znajdują się m.in.: likwidacja światowego ubóstwa, 
walka z głodem, promowanie równości płci oraz powstrzymanie zmian 
klimatycznych. 
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na Bornholmie
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Rafał Zapłata, Kalina Juszczyk, Krzysztof Stereńczak

Rycina 10. Od trójkąta do kwadratu zrównoważonego rozwoju. Propozycja no
wego spojrzenia na rolę kultury w rozwoju

Rycina 11. Lokalizacja zabytków będących w zarządzie PGL LP 
Rycina 12. Liczba zabytków będących w zarządzie PGL LP według RDLP
Rycina 13. Lokalizacja rejestrowych zabytków archeologicznych będących w zarzą

dzie PGL LP 
Rycina 14. Logo projektów inwentaryzacyjnych Lasów Państwowych. Z lewej: 

„Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” na terenie polskiej części 
Puszczy Białowieskiej w ramach projektu „Ocena i monitoring zmian 
stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie 
wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” 
(2017–2019); z prawej: „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” 
w  ramach projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej 
w wybra nych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych 
elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”

Kornelia Kajda, Dawid Kobiałka

Fotografia 3. Chycina
Fotografia 4. Sławsko
Fotografia 5. Archeologia wspólnotowa w działaniu – prace terenowe w Chycinie
Fotografia 6. Archeologia wspólnotowa w działaniu – źródła archeologiczne (frag

menty późnośredniowiecznej ceramiki) odkryte przez wolontariuszy 
w trakcie prac terenowych w Chycinie 

Fotografia 7. Archeologia wspólnotowa w działaniu – prace terenowe w Sławsku



Rycina 1. Trzy podejścia do kultury w kontekście rozwoju zrównoważonego

Rycina 2. Cele zrównoważonego rozwoju

Źródło: Dessein i in. 2015, 30.

Źródło: https://www.un.org.pl/ (dostęp: 10.05.2021).

Joanna Sanetra-Szeliga



Rycina 3. Całkowita wartość kultury i dziedzictwa kulturowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Frey 1997, 231–246; Mason 2002, 5–30; Throsby 2010, 39; Murzyn-
-Kupisz 2012, 1371.

1 „Wartość istnienia” jest przypisywana przez osoby/społeczności niekorzystające z danego dobra 
czy usługi kulturalnej, jednak czerpiące satysfakcję z samego faktu, że dane dobro istnieje. Jest to nie-
jako wartość sama w sobie. Wartość ta jest powiązana z „wartością opcyjną” – część osób może czerpać 
wartość z samego faktu, że potencjalnie mają możliwość skorzystania z dóbr i usług kultury w bliżej 
nieokreślonej przyszłości, nawet jeśli w danym momencie nie mają takiego zamiaru. Inne osoby mogą 
przypisywać wartość pewnym dobrom tylko dlatego, że choć one nie korzystają, inne osoby powin-
ny mieć taką możliwość („wartość altruistyczna”). W przypadku „wartości spuścizny” chodzi przede 
wszystkim o poczucie obowiązku ochrony danych dóbr dla przyszłych pokoleń.

Źródło: Bińczycka i in. 2018; 2020b.  
* Średnia wyliczona dla lat 2010–2012.  
** Dane za rok 2012.  
*** Dane za rok 2014.

Rycina 4. Wpływ kultury na gospodarkę Polski w liczbach



Rycina 5. Chmura tagów – najczęściej występujących słów w analizowanych abstraktach

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 6. Samoorganizująca się mapa obszarów tematycznych w dziedzinie interpretacji 
dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju obecnych w literaturze przedmiotu

Źródło: opracowanie własne.

Marek Nowacki



Rycina 7. Urok utraconego dziedzictwa jako motor turystyki kreatywnej

Źródło: Ross, Saxena 2019, 11.

Rycina 8. Zarządzanie ruchem zwiedzających na obszarach dziedzictwa archeologicznego

Źródło: Enseñat-Soberanis, Frausto-Martínez Gándara-Vázquez 2018, 13.



Rycina 9. Gospodarka cyrkularna w sektorze turystycznym

Źródło: http://greentourism.eu/ (dostęp: 12.03.2021).

Paula Chmielowska



Fotografia 1. Zajęcia w trakcie warsztatów dla dzieci na grodzisku w Owidzu, fot. Paula 
Chmielowska



Fotografia 2. Praca wolontariuszy na stanowisku flotacyjnym na Sorte Muld 
na Bornholmie, fot. Paula Chmielowska



Rycina 10. Od trójkąta do kwadratu zrównoważonego rozwoju. Propozycja nowego 
spojrzenia na rolę kultury w rozwoju

Źródło: Murzyn-Kupisz 2013, 94, za: Pascual 2009, 36.

Rafał Zapłata, Kalina Juszczyk, Krzysztof Stereńczak



Rycina 11. Lokalizacja zabytków będących w zarządzie PGL LP

Źródło: Murzyn-Kupisz 2013, 94, za: Pascual 2009, 36.



Rycina 12. Liczba zabytków będących w zarządzie PGL LP według RDLP

Źródło: według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa,



Rycina 13. Lokalizacja rejestrowych zabytków archeologicznych będących w zarządzie 
PGL LP 

Źródło: według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.



Rycina 14. Logo projektów inwentaryzacyjnych Lasów Państwowych. Z lewej: 
„Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” na terenie polskiej części 
Puszczy Białowieskiej w ramach projektu „Ocena i monitoring zmian stanu 
różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych 
elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” (2017–2019); 
z prawej: „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”w ramach projektu 
„Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach 
RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych 
i kulturowych – kontynuacja”

Źródło: DGLP/ Fundacja Hereditas.



Fotografia 3. Chycina, fot. M. Frąckowiak

Kornelia Kajda, Dawid Kobiałka



Fotografia 4. Sławsko, fot. D. Frymark



Fotografia 5. Archeologia wspólnotowa w działaniu – prace terenowe w Chycinie, 
fot. D. Kobiałka



Fotografia 6. Archeologia wspólnotowa w działaniu – źródła archeologiczne (fragmenty 
późnośredniowiecznej ceramiki) odkryte przez wolontariuszy w trakcie prac 
terenowych w Chycinie, fot. D. Kobiałka, oprac. M. Krzepkowski



Fotografia 7. Archeologia wspólnotowa w działaniu – prace terenowe w Sławsku, 
fot. D. Frymark
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Idea zrównoważonego rozwoju, pomimo iż obecna w obiegu i działaniach od 
ponad trzech dekad, nadal zachowuje swą niesłabnącą aktualność, co więcej, 
jej dynamika coraz silniej obejmuje swoim zakresem również dziedzictwo kultu-
ry, czego dowodem jest niniejsza publikacja. Jako redaktorzy zdajemy sobie 
sprawę – co przejawia się też zresztą w opiniach Autorów wyrażonych w po-
szczególnych tekstach zamieszczonych w tomie – iż zagadnienia zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kultury i zachowania ich dla 
przyszłych pokoleń nie stanowią uniwersalnego remedium na wszystkie pro-
blemy, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, jakie napotykają na swojej drodze 
ochrona i racjonalne zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Niemniej za-
uważamy potencjał możliwości wykorzystania go jako zasobu dla zrówno-
ważonego rozwoju regionalnego i ochrony krajobrazów kulturowych. Wymaga to 
skoordynowanej polityki na poziomie regionalnym w kwestiach dotyczących 
środowiska, rozwoju społecznego, kultury, edukacji, turystyki i rozwoju gospo-
darczego, a także planowania przestrzennego. Konieczna jest przy tym meto-
dyczna waloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego, będąca podstawowym 
składnikiem zrównoważonego zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, zgodnie z zasadą służebności wobec społeczeństwa i jego potrzeb 
oraz zapewniającego zachowanie różnorodności tychże zasobów, a także ich 
wszystkich wartości dla obecnego i przyszłych pokoleń. Dziedzictwo ma olbrzymi 
potencjał i ważną rolę do odegrania w kontekście zrównoważonego rozwoju, 
związanego ze spójnością społeczną, dobrostanem, kreatywnością, atrakcyj-
nością ekonomiczną i promowaniem zrozumienia między społecznościami.

Zachęcamy do potraktowania niniejszej publikacji jako otwartego forum 
wymiany myśli i idei, prezentującego zarówno refleksje akademickie dotyczące 
dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, jak i jego praktyczne i insty-
tucjonalne ujęcia. Żywimy nadzieję, że okaże się ona przydatna przy kreowaniu 
skutecznej, a jednocześnie bazującej na racjonalnych przesłankach polityce 
w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym. Z jednej strony będzie 
stanowić inspirację dla wykorzystywania dziedzictwa w obszarze dobra społecz-
nego, akcentując jego rolę i potencjał w społeczno-kulturowym rozwoju spo-
łeczności lokalnych. Z drugiej, umożliwi także integrację różnych środowisk 
naukowych oraz wypracowanie interdyscyplinarnej współpracy, kształtującej 
przyszłe działania wokół dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. Wreszcie, 
poprzez promowanie podejścia do nauki, w którym otaczający świat jest także 
ważnym partnerem, uzasadni jeszcze silniej konieczność zachowania dzie-
dzictwa kulturowego i jego wartości dla kolejnych pokoleń, zachęcając do zrów-
noważonego zarządzania tym cennym i nieodnawialnym zasobem.

ze Wstępu

Książka w swym zakresie tematycznym odnosi się do 
potencjału i wartości dziedzictwa kulturowego, w tym 
archeologicznego. Jednocześnie uznaje, że tylko ca-
łościowe i zintegrowane podejście może pomóc 
w uchwyceniu zróżnicowanego wpływu dziedzictwa na 
poszczególne dziedziny życia i jego rolę w generowaniu 
różnych wartości, które przyczynią się do kształtowania 
przyszłego zarządzania tymże dziedzictwem.

Zrównoważony rozwój – jak wynika z zamieszczo-
nych w niniejszej pracy tekstów – to nie tylko wewnę-
trzna równowaga między środowiskiem naturalnym, 
gospodarką i społeczeństwem. Chodzi również o rów-
nowagę między zróżnicowanymi pod tym względem 
społecznościami w taki sposób, by tworzyły one 
zrównoważoną całość pod względem wartości, ma-
jących decydujący wpływ na poszczególne dziedziny 
życia. Archeologia bowiem nie tylko odtwarza i bada 
minioną rzeczywistość, lecz projektuje równocześnie 
tę, w której sama funkcjonuje, będąc jej emanacją. 
W ten oto sposób, dążąc do równowagi, wzbogaca 
treść  dziejową jej  dziedzictwa kulturowego.

prof. dr hab. Henryk Mamzer

Książka dostępna 
także jako e-book UNIVERSITAS
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