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Konwencja z Faro, traktująca o wartościach dziedzictwa kul-
turowego dla społeczności, definiuje dziedzictwo jako zaso-
by – odziedziczone z przeszłości – z którymi identyfikuje się 
jakaś grupa ludzi. Jednocześnie w preambule wskazuje, że 
każda osoba ma prawo do obcowania z wybranym przez sie-
bie dziedzictwem, z poszanowaniem praw i wolności innych 
osób1.

Te piękne idee bywa że spotykają się z ograniczeniami 
powodowanymi choćby sytuacją polityczną czy finansowymi 
możliwościami zainteresowanych. Jednak równie często zda-
rza się sytuacja w pewien sposób odwrotna – gdy grupa osób 
mająca dostęp do jakiegoś zasobu nie życzy sobie uznawać 
go za dziedzictwo, bądź też uważa je za niechciane, czasem 
wrogie, a w efekcie odmawia uznania tego zasobu za warty 
ochrony i opieki. 

W artykule przyjrzymy się tzw. trudnemu dziedzictwu, 
czyli sprawiającemu, z różnych powodów, problemy jego in-
teresariuszom, czy też użytkownikom.

Trudne dziedzictwo, określane jest w angielskojęzycz-
nej literaturze przedmiotu, m. in. jako dissonant, difficult, 
traumatic, uncomfortable czy contested heritage. Po praw-
dzie, niektórzy autorzy zwracają uwagę na fakt, że każdy 
obiekt dziedzictwa może powodować dysonans, o ile nadaje 
się mu więcej niż jedno znaczenie, a tak dzieje się choćby 
z każdym obiektem będącym w zainteresowaniu turystyki. 
Inne bowiem znaczenie przypisuje turysta, a inne mieszka-
niec, bezpośrednio związany z danym miejscem. Wskazuje 
się więc na rozróżnienie pomiędzy dziedzictwem „trudnym”, 
wymagającym specjalnego podejścia, a „normalnym”, co do 
znaczenia którego wszyscy są zgodni2. Jako uproszczenie, po-
dejście takie może powodować dalszy sztuczny podział dzie-
dzictwa na wymagające zajmowania się nim i takie, którym 
zajmować się nie trzeba. Tymczasem strategia zarządzania 
dziedzictwem jest potrzebna dla całego jego zasobu. Mimo 
wszystko jednak zauważa się potrzebę specjalnego podejścia 
do dziedzictwa „trudnego”, aby umożliwić jego ochronę. 
Czym jest zatem trudne dziedzictwo? 

1 Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage 
for Society: 1, Internet: https://nid.pl/upload/iblock/844/8445eee1eed-
20fe93856a52376d47eaa.pdf (wgląd 13.12.2018).

2 Kisić 2013: 53.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw pokazać, 
jak rozwijało się samo pojęcie dziedzictwa. Jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu w tym kontekście mówiono o zabytku czy sta-
nowisku, jako o nośniku wartości zabytkowych (naukowych, 
historycznych, artystycznych), cennym relikcie przeszłości. 
W Karcie Weneckiej z 1946 roku, zawierającej wytyczne 
konserwatorskie, mówi się o zabytku rozumianym jako poje-
dynczy obiekt lub zespół obiektów3. Dopiero kilka lat później 
w międzynarodowych dokumentach pojawia się otoczenie 
zabytku, jego kontekst przestrzenny i historyczny (choćby Re-
komendacja Warszawska z 1976 r.4). W latach późniejszych 
zaczęto mówić o dziedzictwie kulturowym jako nośniku tra-
dycji, czy zwyczajów, a konserwacja zabytku rozumiana była 
jako adaptacja, element rozwoju. W polu zainteresowania 
myśli konserwatorskiej umieszczono też kontekst społeczno-
ściowy, wskazujący na ciągłość i związek emocjonalny grup 
ludzkich z tkanką zabytkową5. Ta swoista ewolucja rozumie-
nia zabytku i dziedzictwa przez środowiska badawcze i kon-
serwatorskie odzwierciedla zmiany podejścia do rządzenia / 
zarządzania i rozwoju lokalnego, czy ponadlokalnego. Spo-
łeczność stała się podmiotem działań, zyskała decyzyjność 

3 Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Za-
bytkowych 1964.

4 Szmygin (red.) 2015: 61–62.
5 Murzyn 2016: 19–40.

Aleksandra Chabiera

Niechciane dziedzictwo – pożądany rozwój. 
Przezwyciężanie paradoksów

17–21

Ryc. 1.  Kompleks cerkiewny św. Paraskewy w Radrużu (fot. 
A. Chabiera)

Fig. 1.  Tserkva complex of Saint Paraskeva in Radruż (photo by 
A. Chabiera)
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i przez to – współodpowiedzialność. Z tego względu stosu-
nek społeczności do danego zasobu dziedzictwa jest kluczo-
wy. To właśnie ona wraz z lokalnymi władzami uczestniczy 
w wyznaczaniu kierunków rozwoju lokalnego, czyli także 
uznaje (bądź nie) potrzebę działań ochronnych i populary-
zatorskich względem takiego zasobu. Dlatego współczesne 
rozumienie dziedzictwa – w kontekście relacji / emocji – 
stwarza potrzebę zidentyfikowania tego, co jest rozumiane 
jako dziedzictwo „trudne”. Wspomniane powyżej przymiot-
niki odnoszące się do dziedzictwa („trudne”, „niewygodne”, 
„traumatyczne”, itd.) niosą przekaz jedynie z dopełnieniem: 
dla kogo? Dziedzictwo samo w sobie „trudne” nie jest – to 
określenie emocji interesariuszy. Wydawałoby się, że np. dla 
zabytków wpisanych do rejestru nastawienie społeczności 
nie jest zbyt istotne, skoro i tak podlegają ochronie, ale nic 
bardziej mylnego. Już choćby analizując finansową stronę 
obowiązku opieki właścicielskiej gminy nad zabytkiem ła-
two stwierdzić, że wydatkowanie środków na taki cel mimo 
wszystko podlega ocenie (i emocjom) mieszkańców, zwłasz-
cza w kontekście zaspokajania innych potrzeb społeczności 
i w sytuacji ograniczonych budżetów lokalnych.

A zatem stosunek interesariuszy do zasobu dziedzictwa 
sprawia, że jest ono „trudne”. Jakiego rodzaju są te trudno-
ści, z czego wynikają? Wydaje się, że dziedzictwo jest uznane 
za trudne w dwóch kategoriach:

– dziedzictwo odrzucane / niechciane,
– dziedzictwo nieznane / nierozumiane.
W ramach tych kategorii obserwuje się różne przyczyny 

odrzucenia czy nieznajomości, czasem powiązane ze sobą.
Dziedzictwo odrzucane / niechciane: 
– ze względu na przynależność do konkretnej grupy spo-

łecznej, obarczonej konfliktem (np. dziedzictwo ukraińskie 
na ziemiach polskich), 

– ze względu na chęć zapomnienia złej przeszłości 
(np. obozy koncentracyjne, czy obiekty przypominające 
o dominacji sowieckiej),

– ze względu na niejednoznaczną ocenę wartości, niedo-
strzeganie jej (np. dziedzictwo PRL, poprzemysłowe).

Dziedzictwo nieznane/niezrozumiane: 
– ze względu na nieznajomość miejsc i obiektów nie 

odziedziczonych po przodkach (np. dziedzictwo Ziem Odzy-
skanych)

– ze względu na zmniejszenie / zanik grupy społecznej, 
która przekazywała wiedzę o danym dziedzictwie (np. Kara-
imowie, bracia polscy).

Jednocześnie dziedzictwo kulturowe uważamy za istot-
ne, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grup spo-
łecznych – lokalnej społeczności i społeczeństwa polskiego. 
W badaniach postaw Polaków wobec zagadnień związanych 
z dziedzictwem6 86% respondentów deklaruje, że dziedzic-
two jest dla nich osobiście ważne, 77,2% – że jest ono ważne 
dla ich społeczności lokalnej, a 85,3% uważa, że dziedzictwo 
jest ważne dla całości społeczeństwa polskiego7. Dodatko-

6 Badania przeprowadzone na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
w 2017 roku.

7 Fortuna-Marek i Stępnik 2017: 24–27.

wo zasadniczo uważamy, że dziedzictwo kulturowe powin-
no być bezwzględnie zachowane – tego zdania jest niemal 
65% ankietowanych8. Niemniej jednak wysoka świadomość 
w deklaracjach dotyczących stopnia ważności dziedzictwa 
nie zawsze idzie w parze z postrzeganiem swojej odpowie-
dzialności za dziedzictwo, zaangażowaniem w jego zachowa-
nie i wykorzystanie, czy też poczuciu wpływu na ten aspekt 
życia społeczności. Ponad połowa ankietowanych wskazuje 
samorządy lokalne jako odpowiedzialne za ochronę zabyt-
ków i przetrwanie tradycji, nieco mniej (45,7%) wskazuje 
rząd, natomiast tylko jedna czwarta upatruje takiej odpowie-
dzialności w każdym obywatelu9. Jedynie 5,5% jest bardzo 
zainteresowanych tym, co się dzieje z dziedzictwem w naj-
bliższej okolicy, a umiarkowanie – ponad 41%10. Podobnie 
zresztą ankietowani oceniają swój wpływ na to, co się dzieje 
z dziedzictwem kulturowym w ich okolicy – zdecydowanie 
odczuwa go jedynie nieco ponad 5% badanych. Natomiast 
przyczyny takiego stanu rzeczy wydają się być zróżnicowa-
ne. Respondenci spytani o powody braku osobistego wpły-
wu na dziedzictwo lokalne odpowiadali najczęściej, że nigdy 
się nad tym nie zastanawiali (niemal 30%), brak czasu i brak 
wiedzy, w jaki sposób można się zaangażować wskazywało 
odpowiednio ok. 25% i ok. 23% osób. Brak zainteresowania 
natomiast wskazywało niewiele, bo nieco ponad 11% bada-
nych, a jeszcze mniej (prawie 9%) było zdania, że ich zaanga-
żowanie nic nie zmieni11.

Jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy publicznych na 
ochronę tradycji i zabytków, to ankietowani gremialnie widzą 
jego sensowność: finansowanie publiczne ochrony tradycji 
ma ok. 85% poparcia, natomiast ochrony zabytków ok. 86%12. 

We wskazywanych badaniach zmierzono też podejście 
osób ankietowanych do dziedzictwa innych kultur i wyznań, 
czyli takiego, które może być przedmiotem konfliktów, bywa 
tzw. „trudnym dziedzictwem”. 

I tak – 29,5%13 respondentów uważa, że gmina zdecydo-
wanie powinna chronić takie dziedzictwo, a ok 55% raczej 
widzi taką potrzebę. 7% uważa, że gmina raczej nie powinna 
chronić dziedzictwa innych kultur i wyznań, a zdecydowany 
sprzeciw deklaruje ok 2%. Brak zdania na ten temat zade-
klarowało nieco ponad 6% badanych. Co uderzające, jeśli 
przyjrzymy się podziałowi odpowiedzi ze względu na wiek 
okazuje się, że taką powinność gminy w najmniejszym stop-
niu widzą ludzie młodzi – odpowiedzi „zdecydowanie tak” 
udzieliło 24% osób w wieku 18–24 lata, „raczej tak” – nieco 
ponad 45%. Natomiast zdecydowanie przeciwnych ochro-
nie dziedzictwa innych kultur w gminie jest 2,9% młodych 
respondentów, a raczej przeciwnych – niemal 18% i jest to 
grupa o najwyższych wskaźnikach sprzeciwu. Dodatkowo 
procent odpowiedzi „raczej nie” wśród młodych ludzi jest 

8 Fortuna-Marek i Stępnik 2017: 39.
9 Fortuna-Marek i Stępnik 2017: 71. 
10 Fortuna-Marek i Stępnik 2017: 62. 
11 Dąbrowski i Kozioł 2017: 84.
12 Łącznie procent odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”; por. Cha-

biera, Kozioł i Nowak 2017: 91–96.
13 Niepublikowane dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa związane z od-

powiedzią na to pytanie.
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ponad dwukrotnie wyższy niż w pozostałych grupach wieko-
wych. Drugi najwyższy współczynnik wyboru tej odpowiedzi 
znajduje się w grupie osób w wieku 40–59 lat i wynosi jedy-
nie 6,7%. Wydawałoby się istotne zbadanie przyczyn takiej 
niechęci wśród młodych ankietowanych,  zwłaszcza, że w po-
wszechnym odbiorze młodzi ludzie stanowią grupę najbar-
dziej otwartą na inność czy odmienność. 

Zasadniczo opinia o potrzebie ochrony dziedzictwa innych 
kultur przez gminę rośnie z wiekiem i najwyższa jest wśród 
respondentów powyżej 59 lat. Zdecydowane poparcie dla 
powinności ochrony dziedzictwa innych kultur przez gminę 
deklaruje ponad 38% osób z tej grupy i jest to wynik zdecy-
dowanie wyższy, niż wśród pozostałych grup. Druga w kolej-
ności grupa o takiej opinii to osoby pomiędzy 40 a 59 rokiem 
życia – procent wyboru odpowiedzi „zdecydowanie tak” wy-
nosi dla niej 28,5%. Osoby najstarsze najrzadziej odrzucają 
potrzebę ochrony „obcego” dziedzictwa (tylko 1,1% wska-
zań dla „zdecydowanie nie” i 3,4% dla „raczej nie”). Także 
ci respondenci najrzadziej ze wszystkich grup deklarują brak 
opinii. Odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć” wskazy-
wało 4,4% z nich, a najczęściej tę odpowiedź wybierali ludzie 
z najmłodszej grupy wiekowej – 10%). Można by się pokusić 
o interpretację być może idealistyczną, że największą potrze-
bę ochrony dziedzictwa innych kultur i wyznań widzą ludzie, 
którzy świadkowali (mniej lub bardziej bezpośrednio) skut-
kom braku szacunku i akceptacji dla „innych”. 

A jak według ankietowanych ochrona dziedzictwa innych 
kultur i wyznań wygląda aktualnie? Niemal 67% responden-
tów uważa, że ich gmina spełnia to zadanie (15,9% zdecydo-
wanie tak uważa, a 50,7% raczej skłania się do tej opinii)14. 
Dużo, bo ok. 21% badanych nie wie, czy i w jakim zakresie 
taka opieka jest realizowana. Najmniejszą wiedzą w tym za-
kresie dysponują ludzie młodzi – ponad 27% respondentów 
z grupy wiekowej 18–24 lata wybrało odpowiedź „nie wiem, 
trudno powiedzieć”. 

Niezależnie od wyników cząstkowych (nie wykazujących 
dużych różnic) wydaje się, że ankietowani w zdecydowanej 
większości uważają, że dziedzictwo innych kultur jest chro-
nione na poziomie lokalnym, deklarowana potrzeba ochro-
ny dziedzictwa innych kultur jest jednak niższa niż potrzeba 
ochrony dziedzictwa w ogóle. Ciekawe byłoby pogłębienie 
badań w zakresie lokalnym i poznanii opinie Polaków w kon-
tekście zasobów kulturowych i dziedzictwa ich miejsca za-
mieszkania. W społecznościach wielokulturowych (np. po-
granicze), zwłaszcza małych, istnieją mniejsze lub większe 
konflikty, a dziedzictwo (i wynikający z niego zasób kulturo-
wy czy system wartości) jest swego rodzaju symbolem, czy 
też przejawem odmienności.

Jak widać, świadomość i przekonania osób ankietowa-
nych na temat wagi dziedzictwa i potrzeby jego ochrony są 
raczej wysokie, natomiast aktywność czy poczucie wpływu 
są mniejsze. Wydaje się, że jest to związane z ogólnie wciąż 
niskim poziomem rozumienia obywatelstwa jako zaangażo-
wanie, współodpowiedzialność, ale też i decyzyjność. 

14 Zob. Dąbrowski i Kozioł 2017: 78. Część wyników w rozkładach na po-
szczególne zmienne – niepublikowana.

W społecznościach lokalnych, zwłaszcza tych mniejszych 
(małe miasta i wsie) jak w soczewce widać wpływ, jaki ma 
zmiana podejścia do trudnego dziedzictwa na rozwój lokalny. 
Dobrym przykładem jest przypadek wsi Radruż (Roztocze) 
i zabytkowego zespołu cerkiewnego św. Paraskewy15. Radruż 
istnieje od XV wieku, największy rozkwit przeżywał w XVII 
wieku. Od 1939 roku był pod radziecką okupacją, przeżywał 
najazdy UPA, a po wojnie wieś podzieliła granica, co też skut-
kowało wysiedleniami. Dziś Radruż jest małą przygraniczną 
wioską, ale to na terenie Polski znajduje się unikatowy zespół 
cerkiewny św. Paraskewy z końca XVI wieku (z cmentarzem, 
dzwonnicą, domem diaka i budynkiem czytelni „Proświta”). 
Gruntownie konserwowana w latach 1960., była własnością 
Skarbu Państwa, ale część kompleksu leżała w granicach 
terenów gminnych. Jednak od 2010 roku Muzeum Kresów 
w Lubaczowie podjęło starania o scalenie właścicielskie 
działek (co umożliwiło racjonalną ochronę i zarządzanie 
zabytkiem) i rozpoczęło prace konserwatorskie. Tak duże 
inwestycje w zabytek w małej, niedoinwestowanej wsi 
często napotykają na co najmniej niezrozumienie. Dodat-
kowo cerkiew kojarzy się mieszkańcom z tragicznymi, oso-
bistymi wspomnieniami krwawego konfliktu. W tej sytuacji 
Muzeum Kresów wraz z urzędem gminy zorganizowało dla 
mieszkańców działania edukacyjne i promocyjne, przybli-
żające zapomniane dziedzictwo sąsiadów (np. warsztaty 

15 Szczegółowa analiza przypadku Radruża i rozwoju lokalnego opartego 
o zasoby dziedzictwa, zob. Chabiera 2017.

Ryc. 2.  Dzwonnica przycerkiewna w Radrużu (fot. A. Chabiera)
Fig. 2.  Tserkva belfry in Radruż (photo by A. Chabiera)
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pisania ikon), ale też podkreślające całe dziedzictwo lokal-
ne. Mieszkańcy zostali przy cerkwi zatrudnieni, a działania 
rozwojowe gminy i Muzeum koncentrowały się na rozwoju 
turystyki i odpowiedniej infrastruktury (jednym z przewi-
dzianych efektów było lokalne zwiększenie zatrudnienia). 
Działania te spowodowały zmianę nastawienia – mieszkańcy 
zyskali nie tylko miejsca pracy, ale też ofertę kulturalną (m.in. 
zajęcia dla dzieci) nieobecną do tej pory w Radrużu. W 2013 
roku cerkiew została wpisana na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO (jako jedna z szesnastu cerkwi Polski i Ukrainy), 
a dodatkowo w 2017 roku zyskała status Pomnika Historii na 
mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej. To spowo-
dowało nieustannie i szybko rosnącą liczbę zwiedzających16 
i wymagało tez dodatkowych inwestycji, aby mała wioska 
mogła poradzić sobie z tak wzrastającym ruchem turystycz-
nym. Kolejne inwestycje, a także inne działania rozwojowe 
gminy Horyniec-Zdrój oparte o zasoby naturalne i kulturo-
we17 sprawiają, że społeczność Radruża intensywnie (w swo-
jej skali) się rozwija. Jesienią 2018 roku zakończył się remont 
czytelni „Proświta”, która będzie służyć i mieszkańcom i tury-
stom – jako miejsce wystaw, wydarzeń edukacyjnych, punkt 
informacji turystycznej itp. I tak to trudne dziedzictwo przy-
czynia się do rozwoju społeczności lokalnej, zmieniając też 
jej nastawienie do pamięci o sąsiadach. Kilkaset lat wspólnej 
wielokulturowej egzystencji było ze zbiorowej pamięci wy-

16  Chabiera 2017: 176.
17  Chabiera 2017: 172–180.

pierane przez wspomnienia ostatnich, dramatycznych kon-
fliktów – o nich też trzeba pamiętać, jednak warto, żeby nie 
były jedynym wspomnieniem dotyczącym ukraińskich sąsia-
dów Radrużan. Jednocześnie docenienie całości lokalnego 
dziedzictwa pozwala mieszkańcom na jasno zdefiniowany 
rozwój. Oczywiście zaakceptowanie „trudnego” dziedzictwa 
jako elementu swojego zasobu kulturowego nie jest proce-
sem szybkim i prostym, choć bywa wspomagany przez za-
interesowanie z zewnątrz, np. dzięki wyspecjalizowanej tu-
rystyce18. A na pewno wymaga wieloletnich działań różnych 
podmiotów19.

Przypadek Radruża pokazuje, że nie tylko edukacja, ale 
też planowanie i konsekwentne wdrażanie działań rozwo-
jowych to czynniki umożliwiające akceptację „trudnego” 
dziedzictwa. Uaktywnianie potencjału dziedzictwa kulturo-
wego traktowanego jako całość zasobu pomaga lokalnym 
społecznościom w uporaniu się z niekomfortowym dzie-
dzictwem. Wydaje się jednak, że uruchomienie potencjału 
w mieszkańcach przy pomocy dziedzictwa zdaje egzamin 
także w przypadku dziedzictwa akceptowanego. W pewien 
sposób potwierdzałoby to tezę wspomnianą powyżej, że 
skuteczna ochrona i wykorzystanie dziedzictwa w rozwoju 
wymaga strategii zarządzania dla całości zasobu, nawet jeśli 
wpisane są w nią specyficzne działania dotyczące dziedzic-
twa „trudnego”.

18  Pokojska i Suszewicz 2016: 104–105.
19  Owsianowska i Banaszkiewicz 2015: 152–155.
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Niechciane dziedzictwo – pożądany rozwój. Przezwyciężanie paradoksów

Aleksandra Chabiera

Unwanted heritage –  desired development. Overcoming the paradox

Summary

The article raises the topic of difficult heritage in the con-
text of cultural resources management in communities. 
The concept of heritage has evolved in time, and so has 
the approach to the principles of heritage protection and 
management. Mores so if one considers cultural heritage 
as a kind of local community property, on which the effec-
tiveness of this protection depends. Social studies led by 
National Heritage Board of Poland show that Poles under-
stand the importance of heritage and the need of its pro-
tection. They also understand its development potential for 

community. In order to unlock such a potential, heritage 
must be accepted by the community. The article shows 
an example of the Radruż (Horyniec-Zdrój commune) resi-
dents approach towards difficult heritage and its evolution. 
Educational and development activities implemented by 
various institutions allowed acceptance of difficult heritage 
and activation of inhabitants around local development 
based on heritage, also the one perceived as difficult.

Translated by Aleksandra Chabiera
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