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Czy istnienie dziedzictwa kulturowego powinniśmy zawsze 
wartościować pozytywnie? Odpowiedź na tak postawione py-
tanie może z pozoru wydawać się oczywista. Przecież wszyscy 
intuicyjnie wyczuwamy, że przekazane nam przez przodków 
dziedzictwo należy chronić i opiekować się nim, być z niego 
dumnym i zachować je dla przyszłych pokoleń. Ale przecież 
równocześnie to właśnie z powodu odmienności dziedzictwa 
kulturowego, a więc posługiwania się innym językiem, wyzna-
wania innej religii, noszenia innych strojów, czy spożywania 
innych potraw podejmowano w przeszłości – i niestety podej-
muje się nadal = wrogie działania, brutalne i agresywne, takie 
jak czystki etniczne czy religijne, nakierowane nie tylko na do-
bra kultury uznanej za „obcą”, ale niekiedy nawet na twórców 
czy nosicieli tej kultury. Działania takie – mam nadzieję, że 
wszyscy – potępiamy i jako ludzkość wstydzimy się ich. A jed-
nak zdarzają się one, gdyż dziedzictwo kulturowe odgrywa-
ło – i nadal odgrywa – kluczową rolę w kreowaniu poczucia 
tożsamości grupowej, a ta z kolei budowana jest najczęściej 
w opozycji do tożsamości innych grup i w konkurencji – poli-
tycznej, ekonomicznej i/lub terytorialnej – z nimi. Zdaniem 
Laurajane Smith: „jeden ze sposobów działania dziedzictwa 
polega na uprawomocnianiu i propagowaniu określonych 
tożsamości i narracji, przy równoczesnym wspieraniu pew-
nych rodzajów pamięci kosztem innych i propagowaniu ich 
jako kulturowego dziedzictwa narodu czy ludzkości”1. Dzie-
dzictwo bowiem zawsze jest „czyjeś”: bądź „nasze”, bądź też 
„obce”, tym samym definiując kto jest „swój”, a kto „obcy”. 
Wskutek tego dziedzictwo kulturowe bywało wykorzystywa-
ne – celowo lub spontanicznie – do wzmacniania lub wręcz 
wytwarzania tożsamości grupowych i podkreślania ich kultu-
rowych odrębności, zwłaszcza w sytuacjach powstawania no-
wych organizmów politycznych. Marta Kania zwraca uwagę, 
że: „Niedocenianie i pomniejszanie dziedzictwa kulturowego 
ludności rdzennej Afryki, Ameryk oraz Australii służyło dys-
kredytowaniu społeczności kolonizowanych i udowadnianiu, 
że są one niezdolne do samodzielnego, autonomicznego roz-
woju. W procesie dekolonizacji zatem to właśnie dziedzictwo 
kulturowe odegrało fundamentalną rolę w odbudowywaniu 
poczucia własnej wartości i odzyskiwaniu autonomii spo-
łecznej i politycznej. Polityczne zawłaszczanie i wykorzysty-

1  Smith 2016: 25.

wanie dziedzictwa kulturowego było (i jest nadal) obecne 
w procesach konstruowania narodów i programach nacjona-
listycznych, stanowiąc istotny element narracji kształtującej 
narodową tożsamość. Jest to zjawisko tak powszechne, że 
jednoznacznie przyjmowane w teoriach socjologii narodu 
jako niezbędne (definiujące) moment powstania narodowej 
wspólnoty”2. Grzegorz Piwnicki i Adam Klein podkreślają, że 
„w polityce istnieje konieczność sterowania i manipulowa-
nia świadomością zbiorową”3. W związku z tym dziedzictwo 
kulturowe, jako posiadające istotne wartości symboliczno-e-
mocjonalno-skojarzeniowe, często niestety staje się właśnie 
przedmiotem politycznej manipulacji, zmierzającej do wy-
kreowania „dziedzictwa narodowego”, rozumianego jako 
dziedzictwo grupy tworzącej państwowość, w odróżnieniu 
od dziedzictwa „obcego”, związanego ze współcześnie istnie-
jącymi grupami mniejszościowymi lub z grupami poprzed-
nio zamieszkującymi terytorium danego państwa, czy też 
poprzednio dominującymi politycznie. Zbieżne przekonanie 
wyraża Robert Łoś, który pisze: „Kultura, a w szczególności 
religia […] dostarcza poczucia przynależności, bezpieczeń-
stwa, wspólnotowości, ale to też sprawia, że jest doskonałym 
narzędziem wykorzystywanym w manipulacji politycznej”4. 
Na początku XX wieku w krajach Ameryki Łacińskiej, zwłasz-
cza w Meksyku, Peru, Boliwii czy Brazylii, nowoczesna tożsa-
mość narodowa i kulturowa kreowana była w nawiązaniu do 
gloryfikowanego przedkolumbijskiego dziedzictwa w ramach 
nurtu zwanego indygenizmem (indigenismo), odrzucającego 
europejskie wpływy kulturowe5. Podobne zjawiska występują 
także w postkolonialnej Afryce. Liczne przykłady takiego wy-
korzystywania dziedzictwa w procesach definiowania tożsa-
mości etnicznej i narodowej pochodzą także z europejskich 
krajów odzyskujących niepodległość, czy powstałych w wy-
niku rozpadu istniejących wcześniej imperiów, a także z sy-
tuacji uzyskiwania podmiotowości przez mniejszości etniczne 
i kulturowe6.

2  Kania 2018: 215.
3  Piwnicki i Klein 2010: 199.
4  Łoś 2016: 12.
5  Zob. np Troyan 2008; Nugent 2009; Cruz Rodríguez 2010; Giraudo i Mar-

tín-Sánchez (red.) 2011; Cohen-Aponte 2016/2017.
6  Por. np. Ireland 2002; Peleikis 2006; Winter 2012. 
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Zjawisko uznawania części dziedzictwa kulturowego za 
„obce” i odsuwania w społeczną niepamięć lub wręcz doko-
nywania wobec niego aktów przemocy fizycznej zachodziło 
i zachodzi nadal również w sytuacjach, kiedy następują grun-
towne zmiany ideologiczne i polityczne. Jak przypomniała 
Krystyna Gutowska, „kiedy w XVII wieku w Rosji patriarcha 
Nikon przeprowadzał reformy, dostosowujące Cerkiew do 
obrządków greckich, chcąc dobitnie i widowiskowo zazna-
czyć zerwanie z dotychczasową liturgią, organizował publicz-
ne i uroczyste niszczenie ikon, namalowanych na zachodni 
sposób”7. Do uznawania za „obce” części własnego dziedzic-
twa kulturowego, wytworzonego przez warstwy czy grupy 
społeczne tracące władzę, i w konsekwencji do niszczenia go, 
dochodziło w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w cza-
sie Rewolucji Październikowej, a współcześnie na przykład 
w czasach dekomunizacji w Polsce i innych krajach dawnego 
obozu socjalistycznego.

Podkreślanie – rzeczywistej lub wykreowanej – odmien-
ności dziedzictwa kulturowego może zatem stać się źródłem 
wrogości, prowadzącej do rozmaitych konfliktów społecz-
nych, także zbrojnych, a w konsekwencji do wojen, a nawet 
ludobójstwa. Dlatego też, zdaniem Davida Lowenthala, prze-
rażenie dziedzictwem jako potencjalnym lub rzeczywistym 
źródłem wrogości, nienawiści i wojen pomiędzy grupami 
etnicznymi czy kulturowymi jest jednym z powodów nie-
skuteczności tradycyjnie rozumianej i uprawianej ochrony 
zabytków8.

Z drugiej strony wiele międzynarodowych dokumentów 
doktrynalnych, dotyczących konserwacji dziedzictwa kultu-
rowego, akcentuje pokojową rolę dziedzictwa kulturowego. 
Dokument Sympozjum na temat dziedzictwa kulturalne-
go państw uczestniczących w Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (KBWE) w Krakowie, 28 maja – 7 
czerwca 1991 r., głosi w swojej preambule m.in., że: „Państwa 
uczestniczące szanują niepowtarzalność wszystkich swych 
kultur i będą się starać wspierać ciągły dialog kulturowy po-
między sobą i resztą świata. Potwierdzają swoje przekona-
nie, że poszanowanie różnorodności kulturowej przyczynia 
się do porozumienia i tolerancji pomiędzy jednostkami i gru-
pami. Uważają, że regionalne aspekty kultury powinny same 
w sobie być czynnikiem porozumienia pomiędzy narodami. 
Regionalna różnorodność kulturowa jest wyrazem bogactwa 
wspólnej tożsamości kulturowej państw uczestniczących. Jej 
zachowanie i ochrona przyczynia się do budowania demo-
kratycznej, pokojowej, i zjednoczonej Europy”9. Powszechna 
Deklaracja UNESCO o różnorodności kulturowej, przyjęta 
w roku 2001 w Paryżu, stanowi w swojej preambule: „posza-
nowanie różnorodności kultur, tolerancja, dialog i współpra-
ca, w klimacie wzajemnego zrozumienia i zaufania, stanowią 
jedną z najlepszych gwarancji międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa”10, zaś Ramowa Konwencja Rady Europy 
dotycząca wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeń-
stwa, przyjęta w Faro w roku 2005 mówi o „roli dziedzictwa 

7  Gutowska 2003: 108–109.
8  Lowenthal 2000: 18–20.
9  Szmygin (red.) 2015: 99–100.
10  Szmygin (red.) 2015: 139.

kulturowego w tworzeniu pokojowego i demokratycznego 
społeczeństwa oraz w procesach zrównoważonego rozwoju 
i promocji różnorodności kulturowej” (art. 1), a jej sygnata-
riusze zobowiązują się „rozwijać wiedzę o dziedzictwie kultu-
rowym, jako zasobie ułatwiającym pokojowe współistnienie 
poprzez propagowanie zaufania i wzajemnego zrozumienia 
ukierunkowanego na rozwiązywanie i zapobieganie konflik-
tom”  (art. 7)11.

Zatem: czy dziedzictwo kulturowe sprzyja wrogości i nie-
nawiści między grupami, czy też – przeciwnie – pokojowemu 
współistnieniu różnych grup społeczno-kulturowych? Oba 
skrajne stanowiska zarysowanego tutaj paradoksu są praw-
dziwe. Jeśli bowiem nie potrafimy – lub nie chcemy – uznać, 
że to co „obce”, jest równocześnie „nasze”, to dziedzictwo 
kulturowe może być podstawą do kreowania negatywnych 
stereotypów etnicznych12 w ramach ksenofobicznej i etno-
centrycznej „megalomanii narodowej”13. Jeśli natomiast 
chcemy i potrafimy zrozumieć odmienne dziedzictwo kul-
turowe i uznać je za część szerzej rozumianego wielokultu-
rowego dziedzictwa Polski, Europy i świata, to akceptacja 
odmienności dziedzictwa stanie się podstawą poszanowania 
odmienności poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się 
od naszych własnych, rodząc postawy tolerancji i dialogu.

Wielokulturowość, jak definiuje to pojęcie Andrzej Sza-
chaj, to „sytuacja, w której na tym samym terytorium żyją 
obok siebie ludzie reprezentujący odmienne systemy prze-
konań o charakterze poznawczym oraz – co ważniejsze – ak-
sjologicznym (światopoglądowym, obyczajowym, etycznym 
oraz estetycznym)”14. Sytuacja taka, która może być wyni-
kiem rozmaitych procesów historycznych, np. powstawania 
państw obejmujących terytoria zamieszkałe przez różne gru-
py etniczne, procesów kolonizacji i dekolonizacji, czy wresz-
cie migracji grup ludzkich w czasach historycznych i współ-
czesnych15, stwarza istotny problem z punktu widzenia 
zarządzania dziedzictwem kulturowym. Mianowicie, w jaki 
sposób zdefiniowany powinien być w takiej sytuacji zasób 
dziedzictwa kulturowego, podlegający ochronie i zarządza-
niu na poziomie państwowym?

Trzeba zauważyć, że wielokulturowość może przybierać 
współcześnie rozmaite formy, zwłaszcza w aspekcie jej związ-
ku z terytorialnością: zróżnicowane kulturowo grupy mogą 
zajmować odrębne terytoria w obrębie jednego organizmu 
państwowego, a nawet w obrębie jednego organizmu miej-
skiego, ich miejsca zamieszkania mogą częściowo zazębiać 
się w strefach pograniczy kulturowych, mogą też mieszać się 
ze sobą na tym samym obszarze w zdeterytorializowanych16 
społeczeństwach pluralistycznych. Zróżnicowana może też 
być świadomość odrębności kulturowej poszczególnych grup 
i stopień jej uzewnętrzniania. Wbrew oczekiwaniom, wraz 

11  Szmygin (red.) 2015: 164–165.
12  Niestety, zjawisko kreowania stereotypów etnicznych jest żywe w pol-

skim dyskursie politycznym również i obecnie: zob. Marczewska 2018.
13  Pierwszym, który w polskim piśmiennictwie opisał to zjawisko był Jan 

Stanisław Bystroń (1924).
14  Szachaj 2010.
15  Na temat źródeł wielokulturowości zob. np. Golka 2010: 76‒48.
16  O procesach deterytorializacji kultury zob. np. Burszta 2008: 26–27. 
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z upływem czasu i długością trwania sąsiedztwa różnych 
grup niekoniecznie zmniejszają się pomiędzy nimi różnice 
kulturowe na zasadzie określanej metaforą „tygla”, często 
odnoszoną do procesu tworzenia się narodu amerykańskie-
go w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wielokulturowość 
może bowiem przybierać raczej formę kultury mozaikowej, 
opisywaną metaforą „salaterki” zawierającej składniki nie 
mieszające się ze sobą17, zaś różnice kulturowe w społe-
czeństwach ‒ zdawać by się mogło ‒ ujednoliconych dzięki 
procesom „kreolizacji”18, niekiedy ulegają nieoczekiwane-
mu i gwałtownemu wzmocnieniu, jak to miało miejsce np. 
w końcu XX wieku na Bałkanach19. 

W państwach, w których występują społeczeństwa wielo-
kulturowe zawsze potencjalnie istnieje problem konfliktu po-
między koncepcją „dziedzictwa narodowego”, rozumianego 
jako uzyskujące prawną legitymizację państwową dziedzic-
two jednej, zwykle większościowej i dominującej politycznie 
grupy kulturowej, a koncepcją „dziedzictwa wielokulturo-
wego”, rozumianego jako suma dziedzictw wszystkich grup 
kulturowych występujących na terytorium danego państwa. 
Konflikt taki powstaje już na etapie identyfikacji zasobu, któ-
ry ma stać się ewentualnie przedmiotem ochrony i zarządza-
nia. Dziedzictwo grup mniejszościowych może być w takich 
przypadkach mniej lub bardziej świadomie marginalizowane 
i niezauważane przez gremia podejmujące decyzje w spra-
wie uznawania za dobra otaczane opieką i chronione (np. 
do niedawna dziedzictwo kultury Aborygenów w Australii20). 
W skrajnych przypadkach dziedzictwo tych grup może na-
wet być określane przez władze polityczne czy inne gremia 
opiniotwórcze jako „obce” i jako takie planowo eliminowa-
ne z przestrzeni publicznej w celu zatarcia pamięci społecz-
nej21 o zamieszkujących wcześniej dane terytorium grupach 
etnicznych czy kulturowych (tak dzieje się często w wyniku 
zmian granic politycznych: dobitnym przykładem może być 
akcja „odprusaczania”, czy inaczej: „repolonizacji”22 miast 
tzw. Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej, ale także ‒ 
z drugiej strony ‒ na terenie obecnej Ukrainy czy Litwy za-
cieranie pamięci o polskiej kulturze Kresów. W toku takich 
procesów nowego znaczenia nabierało pojęcie „zabytku 
narodowego”, rozumianego jako identyfikacja proweniencji 
etnicznej, a tym samym kryterium selekcyjne, co jest „na-
sze”, a co „obce”, podczas gdy pierwotnie ‒ w końcu XVIII w. 
we Francji w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej ‒ kiedy 
pojawił się ten termin, w ówczesnym dyskursie politycznym 

17 Na temat różnych typów społeczności pluralistycznych zob. np. Szachaj 
2003; Harrison 2010: 171‒174; Ashworth 2015: 109‒123; Tunbridge 
2018: 84‒88.

18 O procesach kreolizacji kulturowej zob. np. Hannerz 2004.
19 Ratajczak 2014: 218. 
20 Harrison 2010: 179–190.
21 Zjawisko, określane łacińskim terminem damnatio memoriae, znane było 

już w starożytnym Egipcie, a wielokrotnie występowało w czasach Repu-
bliki Rzymskiej i Cesarstwa Rzymskiego – Gałaj-Dempniak, Okoń i Sem-
czyszyn (red.) 2016: 11‒94.

22 „Repolonizacja” nie jest przy tym wynalazkiem czasów dopiero po II woj-
nie światowej, jak pokazują przykłady „przywracania Narodowi” histo-
rycznych obiektów i zespołów zabytkowych w dwudziestoleciu między-
wojennym; por. Korneluk 2018 na temat „repolonizacji” Zamościa. 

stosowano go dla podkreślenia prawa ludu do posiadania 
i użytkowania obiektów historycznych23. 

Kiedy wskutek ludobójstwa czy przesiedleń braknie no-
sicieli pamięci kulturowej jakiejś grupy etnicznej, a jej dzie-
dzictwo kulturowe uznane zostaje przez obecnych mieszkań-
ców za „obce”, a tym samym społecznie „bezwartościowe”, 
dochodzi w rezultacie do pozostawienia elementów dzie-
dzictwa bez opieki i do ich dewastacji, jak to miało miejsce 
po II wojnie światowej w przypadku np. licznych cmentarzy 
ewangelickich czy dziedzictwa kultury żydowskiej w różnych 
częściach Polski24. 

Pod pojęciem wielokulturowości rozumiemy współcze-
śnie nie tylko stwierdzenie istnienia zjawiska, ale także po-
stawę jego akceptacji, a nawet uznania za istotną wartość 
wzbogacającą życie człowieka. Andrzej Szachaj ujmuje to 
następująco: „wielokulturowość to wyraz zerwania z prak-
tyką zniewolenia, opresji i podporządkowania powszechnie 
stosowaną w dziejach przez dominującą większość wobec 
różnego rodzaju mniejszości (przede wszystkim etnicznych 
i religijnych), a także z ideologią i praktyką asymilacjonizmu, 
która była niesprawiedliwa wobec grup zmuszanych do asy-
milacji. To uznanie inności, wielości i różnorodności za war-
tość, a w każdym razie za rzecz godną szacunku, ewentualnie 
– tolerancji, a samej wielokulturowości za coś, co wzbogaca 
nasze życie w sensie duchowym dzięki temu, że prowadzi 
do rozszerzenia naszej wyobraźni kulturowej, w tym aksjo-
logicznej”25. W kontekście procesów jednoczenia się Europy, 
otwierania granic państwowych i przewartościowania kon-
cepcji państw narodowych oraz globalizacji kultury Andrzej 
Tomaszewski uznał – chyba niestety zbyt optymistycznie – na 
początku XXI wieku, że „Odchodzimy od pojęcia ‘sztuki na-
rodowej’, które od chwili pojawienia się w XVIII wieku stało 
u podłoża kulturalnego barbarzyństwa i nadal czyni spusto-
szenia w inwentarzu zabytków”26. 

„Oficjalny”, czy ‒ mówiąc inaczej ‒ „usankcjonowany” dys-
kurs dziedzictwa27, formułowany, a przynajmniej kontrolowa-
ny przez władze polityczne, chociaż zazwyczaj legitymizowa-
ny odwołującymi się do wartości naukowych i artystycznych 
opiniami eksperckimi, rozpowszechniany jest przez różnego 
rodzaju służby i instytucje państwowe, wyposażone w kom-
petencje prawne i administracyjne. W ramach tego dyskursu 
kształtowane są podstawy selekcji dziedzictwa poprzez de-
finiowanie tego, co spośród dóbr kultury zostaje uznane za 
godne ochrony i opieki, a co skazane na zapomnienie. Ten 
dyskurs, stanowiący jeden z politycznych mechanizmów 
utrwalania i pielęgnowania wartości decydujących o tożsa-
mości homogenicznego narodu, zmierza często do eliminacji 
tego, co jako „obce” uznane zostaje za zagrażające „bezpie-
czeństwu kulturowemu”28. Szczęśliwie, we współczesnych 

23 Rymaszewski 1995: 35‒36.
24 Zob. np. Grzywa 2010; Dalidowicz 2014; Machowska 2015; Stachowiak 

2015.
25 Szachaj 2010.
26 Tomaszewski 2006: 270.
27 Termin authorized heritage discourse zaproponowany został przez Laura-

jane Smith, 2016.
28 Na temat „bezpieczeństwa kulturowego” zob. np. Bodziany 2017.
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społeczeństwach demokratycznych ten oficjalny dyskurs 
może być uzupełniany lub modyfikowany dzięki działalno-
ści lokalnych „aktorów” nieinstytucjonalnych, takich jak np. 
miłośnicy historii regionalnej, nauczyciele, czy dziennikarze, 
tworzących „oddolny” dyskurs dziedzictwa, w którym często 
akceptowane są jako własne dziedzictwo te elementy, które 
dyskurs oficjalny uznaje za „obce”. Przykładami ze współcze-
snej Polski mogą być różnego rodzaju oddolne inicjatywy29 
na rzecz przywracania pamięci o dziedzictwie kulturowym 
Żydów, Tatarów, Karaimów, czy Niemców. Akceptacja „obce-
go” dziedzictwa nie jest jednak procesem łatwym, zarówno 
dla władz politycznych, jak i dla mieszkańców wielokulturo-
wych terytoriów. Pokazuje to, między innymi, przykład trud-
ności z docieraniem do świadomości społecznej niemieckiej 
przeszłości takich miast, jak Gdańsk, Szczecin, czy Wrocław30. 
Dzieje się tak dlatego, że – jak powiedział już w 1962 roku 
Paul Ricoeur – „odkrycie kulturowego pluralizmu nigdy nie 
jest doświadczeniem bezbolesnym”31, burzy bowiem ugrun-
towane politycznie i ideologicznie przekonanie o wyjątkowo-
ści i szczególnym znaczeniu naszej „kultury narodowej”.

Historia świata zna jednak przykłady tworzenia harmo-
nijnej synkretycznej kultury o pluralistycznych źródłach 
etnicznych i religijnych. Zaliczyć do nich można wielonaro-
dowościową i wielokulturową Rzeczpospolitą Obojga Na-
rodów, ale najpiękniejszym z nich jest niewątpliwie kultura 

29  Zob. np. Zatorska 2016; por. też niepublikowane prace licencjackie doty-
czące inicjatyw na rzecz przywracania pamięci o dawnej kulturze żydow-
skiej Ryk i Chmielnika: Stefko 2007; Tantawy 2019.

30  Zob. np. Dymnicka i Kajdanek 2018.
31  Cyt. za Owens 1997: 422.

średniowiecznej Andaluzji od VIII do XV w., o której María 
Rosa Menocal pisze następująco: „muzułmanie, chrześci-
janie i żydzi nie tworzyli trzech odrębnych kultur opartych 
na podziałach religijnych. Zamiast tego wszyscy stanowili 
część bogatej i ekspansywnej kultury, która wchłonęła roz-
maite elementy wszystkich trzech tradycji – kultury, którą 
mogli współtworzyć wszyscy, bez względu na wyznanie. Na 
przykład pisanie poezji w języku arabskim było zajęciem 
ludzi wykształconych, nie tylko muzułmanów; a kiedy żydzi 
z Toledo zbudowali synagogę, której konstrukcja wspierała 
się na podkowiastych łukach, zaadaptowali dla swoich po-
trzeb styl; będący cechą charakterystyczną nie tyle pewnej 
religii, ile raczej specyficznej kultury. Te same podkowiaste 
łuki, kojarzące się nieodmiennie z Wielkim Meczetem w Kor-
dobie, były architektonicznym elementem przejętym przez 
pierwszych muzułmańskich władców Kordoby z dawnych 
chrześcijańskich kościołów Wizygotów. Innymi słowy, kultu-
ra tolerancji odrzucała poprawność religijną czy polityczną 
jako podstawę wartości estetycznych czy intelektualnych”32. 
Jakże odmienne to podejście od dzisiejszego niszczenia „ob-
cego” dziedzictwa kulturowego przez fanatycznych wyznaw-
ców fundamentalizmu islamskiego.

Podziękowania
Za cenne uwagi na temat wcześniejszych wersji tego tekstu 
pragnę podziękować dr Krystynie Gutowskiej i dr Weronice 
Kobylińskiej-Bunsch.

32  Menocal 2006: 227.
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This is (not) my heritage: cultural heritage as a source  
of acceptance of otherness or a source of intergroup hostility?

Summary

Should we always value the existence of cultural heritage 
positively? The answer to this question may, at first, seem 
obvious. We all intuitively sense that heritage is given to us 
by our ancestors. We also think that it should be protect-
ed and looked after and that we should be proud of it and 
preserve it for future generations. But at the same time the 
existence of different cultural heritages, that is, the use of 
a different language, profession of a different religion, wear-
ing other costumes, or eating other dishes, provoked hos-
tile, brutal and aggressive actions, such as ethnic or religious 
purges, directed not only at the cultural goods recognised 
as “alien”, but sometimes even at the creators or carriers 
of this culture, not only in the past, but unfortunately, even 
nowadays. We hope that we all condemn such actions and, 
as humanity, we are ashamed of them. And yet they happen 
because cultural heritage has played ‒ and still plays ‒ a key 
role in creating a sense of group identity. Group identities 
are, in turn, most often built in opposition to the identity 
of other groups and in political, economic and/or territorial 
competition with them. Heritage is always “someone’s”: be it 
“ours” or “foreign”, thus defining who is a “compatriot” and 
who is an “alien”. As a result, cultural heritage has been used 
‒ intentionally or spontaneously ‒ to strengthen or even to 
produce group identities and to emphasise their cultural dif-
ferences, especially in situations of creation of new political 
organisms. Cultural heritage, which has significant symbol-
ic-emotional-associative values, often becomes the object of 
political manipulation, aimed at creating “national heritage”, 
which is understood to be the heritage of the group forming 
the state. This stands in opposition to the “alien” heritage as-
sociated with the currently existing minority groups or with 
groups previously residing in the territory of the country, or 
once politically dominating it. 

The phenomenon of recognising parts of cultural her-
itage as “alien” and committing them into social obliv-
ion, or even committing acts of physical violence against 
them, has also occurred and continues to occur in situa-
tions where profound ideological and political changes are 
taking place. Recognising some parts of cultural heritage, 
created by social groups losing power, as “alien”, and con-
sequently destroying it, occurred during the Great French 
Revolution, during the October Revolution, or during the 
decommunisation in Poland and other countries of the for-
mer Socialist Block.

Emphasising ‒ real or created ‒ diversity of cultural her-
itage can, therefore, become a source of hostility, leading 
to various social conflicts, including armed conflicts, and 
consequently to wars and even genocide.

On the other hand, many international doctrinal doc-
uments regarding the conservation of cultural heritage 
emphasise the peaceful role of cultural heritage. So: does 
cultural heritage promote hostility and hatred between 
groups, or, on the contrary, peaceful coexistence of vari-
ous socio-cultural groups? Both extreme positions of the 
paradox outlined here are true. For if we cannot ‒ or do 
not want to ‒ recognise that what is “alien” is also “ours”, 
then cultural heritage can be the basis for creating negative 
ethnic stereotypes within the xenophobic and ethnocentric 
“national megalomania”. However, if we want and are able 
to understand the different cultural heritage and recognise 
it as part of the broadly understood multicultural heritage 
of Poland, Europe and the world, then accepting the diver-
sity of heritage will become the basis for respecting the 
difference of views, beliefs, preferences, differing from our 
own, generating tolerance and dialogue.

It should be noted that multiculturalism may take var-
ious forms today, especially in terms of its relationship 
with territoriality: culturally diverse groups may occupy 
separate territories within one state organism, and even 
within one urban organism, their places of residence may 
partially overlap in border cultural areas, they can also mix 
together in the same area in deterritorialised pluralistic 
societies. There may also be varied awareness of the cul-
tural separateness of individual groups and the degree of 
its manifestation. Contrary to expectations, along with the 
passage of time and the length of the neighbourhood of 
different groups, the cultural differences between them do 
not necessarily decrease, according to the “melting pot” 
metaphor, often related to the formation of the American 
nation in the United States of America. Multiculturalism 
may take the form of a mosaic culture, described by the 
metaphor of a “salad bowl” containing ingredients that do 
not mix with each other, while cultural differences in so-
cieties ‒ seemingly harmonised by the processes of “cre-
olisation” ‒ sometimes undergo unexpected and rapid 
strengthening, as it happened, e.g., at the end of the 20th 

century in the Balkans.
In countries with multicultural societies, there is always 

a potential problem of conflict between the concept of 
“national heritage”, understood as obtaining legal legiti-
macy of the heritage of one, politically dominant cultural 
group, and the concept of “multicultural heritage”, under-
stood as the sum of the heritage of all groups occurring in 
the territory of a given country. Such a conflict arises at the 
stage of identifying the resource that is to become possibly 
subject to protection and management. In such cases, the 
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heritage of minority groups may be more or less conscious-
ly marginalised and unnoticed by the decision-making bod-
ies (e.g., until recently the heritage of Aboriginal culture in 
Australia). In extreme cases, the heritage of these groups 
may even be identified by political authorities or other 
opinion-forming bodies as “alien” and ‒ as such ‒ eliminat-
ed from the public space in order to erase social memory of 
ethnic or cultural groups previously inhabiting the territory 
(this often happens as a result of changes in political bor-
ders: a clear example can be the action of “repolonisation” 
of cities of the so-called Regained Territories after World 
War II, but also - on the other hand - in current Ukraine or 
Lithuania, blurring the memory of the Polish culture of the 
Borderlands). In the course of such processes, the concept 
of “national monument”, which is then understood as the 
identification of ethnic provenance, and thus the selection 
criterion of what is “our” and what is “foreign” took on 
a new meaning. Originally ‒ at the end of the 18th century 
in France during the Great French Revolution ‒ when this 
term first appeared, it was used to emphasise the right of 
the people to keep and use historic buildings.

When, as a result of genocide or resettlement, the car-
riers of cultural memory of an ethnic group are missing, 
and its cultural heritage is recognised by the current res-
idents as “alien” and thus socially “worthless”, the result 
is that the elements of heritage are left unattended and 
devastated. This took place after World War II in the case 
of, e.g., numerous Protestant cemeteries or Jewish cultural 
heritage in various parts of Poland.

“Official” or ‒ in other words ‒ “authorised” heritage 
discourse, is formulated or at least controlled by political 

authorities, while it is usually legitimised by expert opin-
ions referring to scientific and artistic values. This discourse 
is disseminated by various types of services and state insti-
tutions which have legal and administrative competences. 
As part of this discourse, the foundations for heritage se-
lection are shaped by defining what among cultural assets 
are considered worthy of protection and care, and what 
is doomed to be forgotten. This discourse, which is one of 
the political mechanisms for consolidating and nurturing 
the values that determine the identity of a homogeneous 
nation, often aims to eliminate everything what, as “alien”, 
is considered threatening the “cultural security”.

Fortunately, in modern democratic societies, this of-
ficial discourse can be supplemented or modified thanks 
to the activities of local non-institutional “actors”, creating 
a “grassroots” heritage discourse, in which elements that 
the official discourse recognises as “alien” are often accept-
ed as “our” heritage. Examples from contemporary Poland 
include various types of grassroots initiatives to restore the 
memory of the cultural heritage of Jews, Tartars, Karaims 
and Germans. 

Acceptance of “foreign” heritage is not an easy process, 
both for political authorities and for the residents of multi-
cultural territories. This is because, as Paul Ricoeur said in 
1962, “the discovery of cultural pluralism is never a pain-
less experience,” because it destroys the politically and 
ideologically grounded belief in the uniqueness and special 
significance of our “national culture”.

Translated by Zbigniew Kobyliński 
and Louis Daniel Nebelsick
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