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PROBLEMY OCHRONY NARODOWEGO DZIEDZICTWA 
KULTÜROWEGO 

ПРОБЛЕМЫ ПО ОХРАНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

Dziedzictwo kulturowe stanowi jcdn;) z centralnych kategorii 
humanistyki, jest takze zrödlem narodowej i lokalnej tozsamosci. Jego 
ochrona nie powinna by с zatem przediriiotem sporow czy kontrawersji. 
Wydaje si§ bowiem z humanistycznej perspektvwy dzialalnosci^ nauiralru|. 
nie nanis/aj;(c;( niczyich interesow. Ludowe przyslowie mowi jednak, ze 
diabel tkwi w szczegolach. I to wlasnie ten diabel wznieca na tym polu 
ogromne emocje. S;( one niekiedv tak wielkie, ze poczynaj^ stanowic \va/nq 
barierg w komunikacji migdzykulturowej. Barierg, о ktorej warto razmawiac, 
szczegölnie w gronie sasiadöw. ktorych pohic/ліа dawniej przeszlosc а 
pozniej podzielily wspolczesne nacjonalizmy. Warto przy lym pamiptac. ze w 
codziennych kontaktach to najczgsciej mit, a nie rzetelna wiedza history czna, 
decyduje о jakosci komunikacji migdzykulturowej. Gdzie zatem s;t tc obszary 
sporow wokol dziedzictwa kulturowego? 

1. Pojqcia 'dziedzictwo kulturowe' i 'dobra kultury' jako zrödlo sporow 
о definicje. Problem wyboru okresu historycznego, traktowanego jako 
'dziedzictwo' kultury wspötczesnej i wyboru wartosci artystvcznych, 
decvdujqcych о uznaniu sladöw przeszlosci jako 'dobro kultury', warte 
ochrony. 
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Pozornie koniecznosc ochrony dziedzictwa kulturowego nie powinna 
budzic wcupliwosci. a tym bardziej jakiclikolwiek kontrowersji. Dzialalnosc 
ta, wazna dla pamigci historycznej oraz lokalnej tozsamosci jest doceniana, 
wspierana przez agendy rzqdowc i organizacje pozarz^dowe. Jako liaslo jest 
chwytliwe i popularne. Cz?sto powolywane s;j oddzielne, wyspecjalizowane 
instytucje. Liczne granty umozliwiaj^ zdobycie niekiedy calkiem pokaznych 
srodkow finansowych. Dokladniejsza amliza wskazuje, ze dyskusyjne jest 
juz samo poj?cie 'dziedzictwa kulturowego'. W literaturze przedmiotu i 
licznych dyskusjach uzywane bywa zamiennie z ochronq dobr kultury i 
ochrony zabytkow, choc wnikliwsi autorzy zwracaj^ mwag? na to, ze poj?cia 
te nie s;| bvnajmnicj identyczne. 

Kiedy mowimy bowiem 'dziedzictwo kulturowe', to nieuclironnie musi 
nasuнас si? pytanie 'czyje?'. Kiedy uzywamy pofgda 'dobr kultury', to 
musimy zapytac, ktore z wytworow kultury przeszlych lub wspölczesnych 
spolecznosci zaliczymy do wartych ochrony 'dobr'. Ktore zas, i wedlug 
jakich kryteriöw, skazemy na zapomnienie. Najcz?sciej wskazuje si? w 
takich przypadkach walory artystyczne klasyfikowanego w ten sposöb 
obiektu, to one nuijq rozstrzygac о jego losach. Kazdy artysta i liistoryk 
sztuki wie jednak jak bardzo niejednoznaczne to kryterium. Moze 
pozostawac ono pod wplywem okresowej mody lub bye narzpdziem 
politycznej propagandy. Najbezpieczniejsze jest tu poj?cie zabytku, 
od\\oluj;(cc si? do historycznosci obiektu. 

Mamy wi?c pierwszy obszar sporn, mniej niebezpieczny, bardziej 
'oswojony', ze w/glcdu na fakt, iz toc/ц go najcz?sciej zawodowcy, znaj^cy 
reguly takiego dyskursu. Dyskutuj^cy historycy i artysci patrzq na obszar 
dziedzictwa kulturowego ze perspektywy wlasnej kultury narodowej i z tej 
perspektywy formuluj^ odmienne oceny. Ich tozsamosc narodowa kieraje ich 
w strong odmiennych warstw historycznych, traktowanych jako wlasne 
dziedzictwo. Z dziejow dawnej Rzeczypospolitej inne warstwy liistoryczne 
za swqje dziedzictwo uzna Bialorasin, Li twin. Polak, Ukrainiec czy Zyd. 
Jednakze humanisei io/umicj;(. ze odmienne spojrzenia na wspolne dzieje 
moga budowac calkiem wspolczesne konflikty mi?dzykulturowe. Latwo jej 
wywolac, znacznie trudniej zazegnac. Dia tego ich spojrzenie na 
problematyk? dziedzictwa kulturowego zawiera c/gsto tzw. wspolczynnik 
humanistyczny. A wipe prob? intcrprctacji dziedzictwa z perspektywy 
wartosci kultury s^siedniej. Tworzy to waranki porozumienia. Znajomosc 
regul dialogu migd/ykulturowego powoduje takze poszukiwania wspolnych 
perspektyw intcrprctacji przeszlosci jako zrodel tozsamosci wspolnie 
zamieszkalego regionu Europy. Та wiedza powoduje, ze dyskurs о 
dziedzictwie kulturowymjest w srodowisku uczonych i artystow prowadzony 
bez nami?tnosci, towarzysz^cych najcz?sciej zaclrowaniom politycznym. 
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2. Dziedzictwo kulturowe jako zrödlo pami^ci historycznej i kulturowej 
tozsamosci w regionalnej i panstwowej 'polityce historycznej'. Problem 
irwarimkowan politycznvch i ideologicznvch 'polityki historycznej'. 

Istotne i niebezpieczne spory pojawiaj^ sig wowczas, gdy tytulowa 
problematyka staje sig obiektem lokalnej 'polityki liistorycznej' prowadzonej 
przez samorz^dy regionalne czy nawet wladze panstwowe. Niekiedy takze 
lokalna spolecznosc akceptuje tylko niektöre sposrod pozostalosci 
przeszlosci, ішіе wymazuj^c z liistorycznej pamigci i skazuj^c na niebyt. W 
obu przypadkach nie istnicjq swiadomie dobrane kryteria oceny wartosci, a 
wigc i ochrony, elementow kultury. Raczej nalezy tu mowic о pewnej 
wybiorczosci wartosci jakimi kicrujq sig lokalne srodowiska i regionalne 
wladze w takiej ocenie. W pierwszym przypadku decyduj^ czgsto wzglgdy 
polityczne, a czasem wrgcz marketingowe, gdy 'polityka liistoryczna' jest 
dementem kampanii propagandowych. W przypadku polityki 
ogölnopanstwowej docliod/a jeszcze preferencje ideologiczne r/ad/^ccj 
partii lub koalieji. Rodzi to ryzyko manipulaeji materialem historvc/nvm. 

Z kolei wladze lokalne czgsto nie akceptuje tych pozostalosci 
przeszlosci, ktöre nie s;i zgodne z ich regional^ tradycj^ i tozsamosci^ 
historyczn^. Bgd^c gospodarzami obszara charakteryzuj^cego sig w 
przeszlosci \viclokulturo\vosci;( i, czasami, konfliktami migdzykulturowymi, 
- cksponuj;( przede wszystkim wlasne dziedzictwo, jego elementy owym 
'dobrem kultury'. We wszystkich wymienionych tu pr/ypadkach 
„dziedzictwo", czy tez „dobro kultury" inteфretowane bywa niezwykle 
jednostronnie, stanowi^c gotowe pole dla konfliktu migdzy kultiirowego. Nie 
ma tu bovviem miejsca dla znajomosci metodologii naukowej, regul 
komunikacji migdzykulturowej czy po prostu dystansu, wlasciwego 
srodowisku naukowemu. 

3. Spory woköl dziedzictwo kultiirowego na tereriach mieszanych 
etnieznie i narodowosciowo. Problem wyboru röznvch okresöw historycznvch 
pojmowanych jako dziedzictwo wlasnej kultury. 

Tego typu pytania rodzq konflikty na terenach zamieszkalych przez 
ludnosc \\ icloctnic/n;p gdzie kazda z grup traktuje шщ warstwe historyczn^ 
dziejow jako swoje dziedzictwo i zrödlo swojej tozsamosci. Tytulowa 
kontrowersyjnosc w wysokim stopniu wynika z faktu, iz wiele regionow 
charakteryzowalo sig lub charakteryzuje jeszcze obeenie ludnosci^ mieszan^ 
etnieznie lub narodowosciowo о zröznicowanym pozioinie swiadomosci 
wlasnej tozsamosci. To oznacza, iz eksponowanie tylko niektörych 
wytworow przeszlosci, pochodz^cych od jednej tylko grupy 
narodowosciowej i przyznawanie im statusu dziedzictwa kultiirowego czy tez 
dobra kultury - must wywolywac konflikty. Rzecz jednak w tym, ze nie sq 
one do uniknigeia. Chociaz bowiem mieszane etniczne lub narodowosciowo 
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regiony nie stanowi^ w wielu krajach dzis duzego procentu obszaru, to 
jednak pozostaly slady spolecznosci niegdys щ zamieszkuj^cych. Owe 
mrody i grapy etniczne byly nosicielami swoich kultur, cz?sto wspoltworz^c 
wraz z innymi spolecznosciami unikalne kultury regionalne. Ale cz?sto 
röwniez pozostawaly ze sob^ w konflikcie. I to wlasnie owe dramaty 
pozostaj^ najcz?sciej w pamigci historycznej. Wipe choc wiele z tych ludöw 
przcminplo i niewiele zostalo po nich sladöw, to jednak pamige dawnych 
konfliktöw nie pozwala wspolczesnym mieszkancom na kultywowanie takich 
pozostalosci w fonnie uznanego dziedzictwa czy dobra kulturowego. 

4. Wspötczesna regionalna 'polityka historyczna'. Problem wvborii i 
'zapominania' lokalnvch miejsc pamiqci historycznej. 

Kilka lat temu w jednej z pomorskich miejscowosci odkryto dawny 
nieiniecki napis na scianie budynku starej szkoly i fakt öw wywolal gor^ca 
dyskusj?. Pytano glöwnie w gronie regionalnych elit wladzy, czy godzi si§ go 
zachowac, czy tez raezej zniszczyc, traktujqc jako pozostalosc po wrogiej 
Polakom naeji. Przy czym, rzeez ciekawa, nieiniecki napis inniej 
przeszkadzal mieszkancom, zamieszkuj^cym tarnten region z dziada 
pradziada. Stanowi^c spolecznosc о mieszanej tozsamosci (kaszubskiej, 
polskiej, niemieckiej) dobr/c rozumieli skomplikowane historycznie losy tej 
ziemi i ich pozostalosci. Wspierali ich specjalisci, historycy, konserwatorzy. 
Wspolnie towarzyszylo im haslo Nie zaslaniac tylko tlumaczyc. 

Miejscowi radni zajmowali tu znacznie bardziej pryncypialne 
stanowisko, widz^c w starym napisie Anno 1909 Gemeindeschule slady 
gennanizaeji i nakazuj^c wojtowi gminy jej zasloni^cie. Jak widac nie 
rozpatrywano tu owej inskrypeji w kategoriach zabytku, dobra kultury, czy 
tym bardziej dziedzictwa kulturowego. Miala zostac zapomniana, 
reprezentowany przez пщ fragment przeszlosci nie byl godny przypomnienia 
i wl^czenia w sklad lokalnej swiadomosci. Zadaniem dla etnologow 
i socjologöw jest zbadanie zjawiska, gdzie swiadomosc liistoryczna lokalnej 
spolecznosci okazala si§ bardziej tolerancyjna od tej, ktorej nosicielami byli, 
wywodz^cy sig przeciez tez z tego regionu, miejscowi radni. 

5. Wspölczesna panstwowa 'polityka historvczria'. Problem wvboru 
i 'zapominania' narodowvch miejsc pamiqci historycznej. 

Bardzo wyrazistym, choc nie do konca typowym przykladem jest 
stosunek do pozostalosci kultury niemieckiej na ziemiach zachodnich 
i polnocnych Polski, zwanych w literaturze liistorycznej 'ziemiami 
odzyskanymi'. Dramaty czne konsekwencje II wojny swiatowej 
spowodowaly przemieszczenie si§ tamtejszej ludnosci niemieckiej na teren 
Niemiec i zaj^cie opuszczonych przez ludnosc niemieck^ terenow przez 
Polakow wysiedlonych z kolei z tzw. kresow II Rzeczypospolitej. W nowej 
rzeczywistosci politycznej usilowano propagandowo i historycznie pomijac 
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dorobek cywilizacyjny i kulturowy ludnosci niemieckiej osiadlej tarn 
przeciez przez szereg stuleci. Przykladem jest tu juz sama nazwa 'ziem 
odzyskanych'. 

Historiografia PRL-u pomijala nicmicck;) obecnosc na tych terenach, 
a najcz^sciej przywolywana tradycja odnosila si§ do okresu piastowskiego 
polskiej historii. Konfliktogenny byl takze stosunek do przeszlosci 
poszczegölnych narodow. Botoer dla jednej nacji bywal dla dragiej czasem 
zbrodniarzem. Pamipc lokalna odnosila sie do dziejow polskich 'pionierow'. 

Zamazywanie pamigci ludow zamieszkuj^cych tereny zdominowane dzis 
przez kultury polskq i, na ogöl. objgtc regional^ lub panstwow^ 'polityк^ 
historyczn^', posiada zreszt^ starszq metrykf, Bezpowrotne zniszczenie 
dorobku kulturalnego i cywilizacyjnego mieszkancow Bieszczad przyniosla 
przeprowadzona w 1947 akcja 'Wisla'. Та bratalna akcja przesiedlencza 
d/icsiatköw tysi^cy tubylcöw spowodowala, iz jedynym sladem ich 
egzystencji na tym terenie byly nazwy miejscowosci, cz^sto istniej^cych juz 
tylko na mapie. Pod koniec lat siedemdziesi^tych ubieglego stulecia wladze 
PRL postanowily jednak zmienic nazwy bieszczadzkich miejscowosci na 
polskie i politycznie wowczas poprawne. Odbylo si§ to kosztem rasinskich 
lemkowskich, ukrainskich nazw miejscowosci, majqcych na tamtym terenie 
wiekowe tradycje. Liczne protesty m. in. elit intelektualnych spowodowaly 
odwrocenie. ale tylko cz^sciowe, tego procesu. Owe zmiany nazw 
miejscowosci mialy wowczas wyraznie polityczny Charakter, samo zas 
nazewnictwo о historycznym przeciez charakterze nie zostalo potraktowane 
w kategoriach dziedzictwa kulturowego regionu, lecz jako nicwygodna 
liistorycznie pozostalosc przeszlosci. Takich przykladöw w polityce okresu 
PRL-u bylo duzo wi^cej. Problem 'zapominania' nazw i nazwisk i ich 
zmiany byl zreszt^ aktualny takze pözniej i nie w wielu innych krajach. To 
dose typowe zjawisko zamazywania sladöw obeenosei innych kultur na 
danym terenie, gdy nie ma juz ludzi, ktörzy je wytworzyli. 

6. Nacjoiialistvczna wizja przeszlosci i dziedzictwa kulturowego jako 
zrödlo tozsamosci narodowej. Problem ksztaltowania siq barier 
w komunikaeji miqdzykulturowej sqsiednich narodow i panstw. 

Ziniana тару Europy po II wojnie swiatowej i pozostawienie poza 
granicami wielu krajöw symboli ich kultur, a takze ementarzy pelnych jej 
wybitnych przedstawicieli, gdy tereny te objekiv narody konkuruj^ce dotad 
о wplywy kulturowe i polityczne - wykreowaly kolejne obszary sporn. 
Przykladöw mozna by przywolac wi^cej. IstoUi sporn jest tu fakt, ze 'dobra 
kultury' dawnych gospodarzy tych ziem godzq w kulturp i tozsamosc 
historyczn^ aktualnych. Wywoluje to rözne konsekwencje dla interesuj^eego 
nas zjawiska. Nie podejmowanie tradu rewitalizacji zabytköw wi^zanych 
z przeszlosci^ nosicieli dominuj^cej niegdys, ale nie wspölczesnie kultury -
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jest tylko jcclntj z nich. Niekiedy dochodzilo w где/ do niszczeiiia zabytkow 
konkurencyjnej kultury, niekiedy do narodowego zawlaszczania dorobku 
wybitnych postaci. Szczegölnie, gdy osoby takie zyly na pograniczu kultur. 
Nacjonalistyczna perspektywa widzenia tego problemu nie pozwala na 
rozwi^zanie sporow tego rodzaju. Mozna powiedziec wigcej - jest zrodlem 
najbardziej niebezpiecznych konfliktow, ktore iviogq miec takze 
niebezpieczne znaczenie polityczne. 

7. Dziedzictwo kulturowe wieloetnicznvch wielkich organizmdw 
panstwowveh (Rzeczpospolita szlachecka, Austro-Wqgrv, Rosja) w 
nacjonalistycznych interpretacjach wspölczesnych panstw narodowych. 
Problem kreowania konfliktow miqdzykulturowych na tie odmiennych wizji 
przeszlosci i tendencji do 'imperializmu kultiirowego'. 

Dyskurs na temat dziedzictwa kulturowego czgsto dotyczy 
wieloetnicznych organizmow panstwowych, funkcjonuj^cych w przeszlosci. 
Zasigg Rzeczpospolitej szlacheckiej, wliczaj^c lenna Kurlandii i Inflant, 
siggal w 17 stuleciu dzisiejszej Pribaltyki, obejmuj^c röwniez znaczne 
obszary obecnych terenöw Ukrainy i Bialorusi. Niekiedy jednak 
wieloetniczny jej dorobek kulturowy utozsamiany bywa z zasiggiem polskiej 
kultury i jej glownie dziedzictwem kulturowym. Stqd рЗрщ niekiedy 
roszczenia wobec obecnych gospodarzy tych terenow о zachowanie 'dobr 
polskiej kultury'. Oczywiscie takie zawlaszczanie dorobku kulturowego 
i cywilizacyjnego wielu ludow, zamieszkuj^cych wymienione tereny w obrqb 
wyl^cznie kultury polskiej musi budzic sprzeciwy up. Litwinow, 
Bialorusinow, Ukraincow, Lotyszy, Rosjan czy Zydöw. Wigcej, rodzi 
podejrzenia о swoisty imperializm kulturowy. 

Nie dziwi przeto sytuacja gdy dzisiaj niieszkancy tych panstw 
w odniesieniu do wspolnej przeciez przeszlosci w пю\\щ juz tylko 
о litewskosci czy ukrainskosci kultury na swoim terenie, niegdysiejsze 
zwi^zki z kultury poIskq marginalizuj^c lub intcrprctuj;(c jako polonizacjg, 
nie zawsze dobrowolnq. swoich spoleczenstw w przeszlosci. Owo 
nacjonalistycznego zawlaszczanie wspolnego dorobku kulturowego i 
niemoznosc spojrzenia nan jak na wspolne dziedzictwo, choc zrozumiale 
jako czgsc procesu ksztaltowania wlasnej tozsamosci liistorycznej - stanowi 
przeciez potgzn^ barierg w komunikacji itiied/\ kulturowej. Podobnie rzecz 
wyglqda gdy spojrzy sig na panstwo austro-wggierskie, czy rosyjskie. Kultura 
na terenach tych imperiow nigdy nie byla wyl^cznie niemiecka czy rosyjska, 
choc podejmowano proby przedstawiania jej w taki wlasnie sposob. 

8. Zabvtki zagrabione jako zrödlo konfliktow miqdzykulturowych. 
Odrtpbrui kategorig konfliktow rod/a zabytki przeszlosci zagrabione lub 

w inny sposob przejgte w czasie roznych konfliktow wojennych. Prawnicy 
opracowali fonny ich restytucji a narody, ktore je utracily problem ich 
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zwrotu lub rekompensaty wpisuj;) w zakres swojej polityki historycznej. 
W praktyce problem nie jest taki prosty i budzi sporo emocji. Obszarem 
sporn pozostaje zazwyczaj problem zwrotu wywiezionych zabytköw czy tez 
eksponowania ich w miejscu ich aktualnego przechowywania, w ramach 
rekompensaty przekazuj^c pierwotnym wlascicielom tylko duplikaty, 
niekiedy w zdigitalizowanej fonnie. Pierwsza z mozliwosci najczpscicj ma 
miejsce wowczas, gdy grabiezy cennych pozostalosci przeszlosci dokonano 
w minionych okresach historycznych i w nowym miejscu pocz^ly one pelnic 
swoiste role kulturowe. Polacy domagali sie od dawna zwrotu dziel sztuki 
zrabowanych w czasie II wojny swiatowej, strona niemiecka zwrotu slynnej 
Biblioteki Praskiej. Ale nie ma sporn пр. о zwrot przedmiotöw 
wywiezionych w XVII w. czasie wojen szwedzkich przechowywanych 
i eksponowanych m. in. w Uppsali. Ze wzgl^du na ich 'zakorzenienie sic" w 
nowych warankach traktowane raezej jak reprezentaeja kultury polskiej 
na tamtym terenie. 

9. Wielosc interpretaeji dziedzictwa kulturowego obszaröw 
wieloetnicznvch, granicznvch i о wielu warstwach osadniczych. Problem 
poszukiwania minimalnego pola niesprzecznosci kulturowejdefmiowanie 
kanalöw i barier w komimikacji miqdzykulturowej. 

Jak widac z przywolanych przykladöw proces ochrony zabytköw, 
by uzyc najmniej obei^zonego ideologieznie terminu, jest waznym 
zjawiskiem spolecznym. Od dawna przestal byc spraw^ wyl^cznie historyka. 
IntcrcsLij;( si§ nim srodowiska lokalne, elity polityczne jest elementem 
regionalnej panstwowej polityki liistorycznej. Ale nade wszystko 
problematyka ta odgrywa istotnq rolg procesie komunikaeji 
mi^dzykulturowej. Moze stanowic \\a/n;( barierg. ale takze obszar 
porozumien i wspölpraey. Wazne, aby zdac sobie spraw§. iz dziedzictwo 
regionu obejmuje wszystkie pozostalosci po spolecznosciach, ludach 
narodach ktöre go kiedykolwiek zamieszkiwaly. 

To zadanie niezwykle latwo jest sfonnulowac, natomiast ogromnie 
tradno wcielic w zycie. Cz^sto pr/ewa/aj;) przeciez lokalne interesy 
odnoszone röwniez do przeszlosci. Wsz^dzie tarn, gdzie tozsamosc lokalna 
jest w trakeie ksztaltowania si§, dziedzictwo kulturowe bywa jednostronnie 
zawlaszczane. Dotyczy to m. in. pograniczy etnicznych lub ludnosci 
naplywowej. Poniewaz jednak jestesmy skazani na multi kulturowosc 
naszego swiata, a sprawny proces komunikaeji mi^dzykulturowej warunkuje 
wysol«) jakosc zycia spolecznego, wielo perspektywicznosc postrzegania 
przeszlosci i jej dziedzictwa staje sig nakazem chwili. Dotyczy to 
w szczegölnosci srodowisk lokalnych, gdzie zyj^ obok siebie ludzie 
о röznorodnej tozsamosci liistorycznej. Jezeli zatem dzisiaj wiedza 
historyczna ma miec jakies pragmatyczne znaezenie, a wolajq dzis glosno 
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о to media, politycy, urzgdnicy - to wlasnie jako narzgdzie porozumien ludzi 
wielu kullur. Bez szczegölowej faktografii mozna sig dzisiaj obejsc, 
rzeczywiscie, jak postuluje wielu, mozna jq odnalezc w internecie. Ale bez 
wiedzy о kulturze naszego s^siada, a dzis moze nimbyc Ukrainiec, Rosjanin, 
Litwin, ale i Basek czy Alzatczyk - juz nie. Jezeli bowiem we wspolnym 
swiecie przyjdzie nam wspoldzialac, a to dzis standard, to konieczne jest 
wypracowanie jakiegos, „obszara niesprzecznosci kulturowej". Myslenie 
о dziedzictwie kulturowym jako о wspolnym dorobku moze bye jego czgsci^. 
Pogodzenie sig z faktem, ze nasze postrzeganie dziedzictwa kulturowego jest 
tylko jcdn;| z wielu mozliwych tu perspektyw - jest krokiem w dobrym 
kieranku. 

Niezbgdna jest zatem tolerancja wobec wizji przeszlosci. W interpretacji 
przeszlosci bgdzie nalezalo odejsc od narodowej, nacjonalistycznej, 
koncepcji pisania historii na rzecz perspektywy regionalnej. Pozwoli to 
uniknqc narodowego „zawlaszczenia" przestrzeni i dziedzictwa tarn, gdzie 
krzyzowaly sig kulturowe wplywy röznych spolecznosci. I to w sposöb 
uniemozliwiaj^cy okreslenie indywidualnego wkladu kulturowego danego 
ludu czy narodu. Myslenie о przeszlosci w kategoriach regionu, 
zamieszkalego przez ro/norodna etnieznie i narodowosciowo ludnosc, 
bgdac;( nosicielem roznorodnych wzorow kulturowych, ale czuj^cych 
zwi^zek z tym obszarem pozwala uniknqc tych trudnosci. Poczucie 
przynaleznosci regionalnej pozwala na wspolny, niezaleznie 
od przynaleznosci narodowej obraz dziejow swojego regionu. 
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