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Pami  wymaga no ników (miejsc) pami ci, elementów s u cych przypominaniu, ulokowanych poza 

ludzkim umys em, w przestrzeni, w której dana zbiorowo  funkcjonuje. Takie formy upami tniania mog  

zosta  zgrupowane w system – szlak kulturowy, który racjonalnie skonstruowany stanowi by modelowy 

przyk ad kompleksowego i efektywnego zarz dzania pami ci  o arty cie. Szlaki dedykowane postaciom 

ze wiata kultury nadal nale  do rzadko ci, cho  ze wzgl du na zasi g oddzia ywania i ró norodno  

obiektów wchodz cych w ich sk ad stanowi  najlepszy kana  kreowania wizerunku i promocji artysty, 

obejmuj cy zarówno miejsca autentyczne, które s  upami tniane, jak i przestrze , której dopiero zostan  

instytucjonalnie nadane formy pami tania. 
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Memory management on an artist. The case of a cultural route
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Memory requires carriers (places) of memory, elements aimed at reminding, located outside the human 

mind, in space, where a given community operates. Such forms of commemoration can be grouped 

into a system – a cultural route, which, rationally constructed, would be a model of a comprehensive 

and efficient management of the memory of an artist. Routes dedicated to the figures from the world of 

culture are still rare, although, due to the extent of the impact and variety of the objects belonging to them, 

they are the best way to create the images of an artist and to promote them, including both authentic 

places that are commemorated and space which will be institutionally given forms of remembering.
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1. Wprowadzenie

Kondycja wspó czesnego cz owieka, który poszukuj c w asnej osobowo-
ci i, próbuj c odnale  si  w ród wielu propozycji to samo ciowych, si ga 

do przesz o ci po wzorce osobowe (Banaszkiewicz, 2011, s. 38), stanowi 
punkt odniesienia dla bada  o miejscach pami ci, biografistyce edukacyjnej, 
zarz dzaniu pami ci  o wybitnych postaciach. „To samo , tak jak i pami , 
staje si  swoistym obowi zkiem – cz owiek okre la to samo  dzi ki auto-
refleksyjnej interpretacji przesz o ci. Ona za  jest tajemnicza i pozna  j  
mo na wy cznie po niewyra nych ladach.” (Banaszkiewicz, 2011, s. 38). 
Niewyra ne lady – to miejsca pami ci, zwane inaczej figurami b d  ikonami 
pami ci, mnemotopami, formami upami tniania. Pami  wymaga takich 
miejsc-no ników, czyli elementów s u cych przypominaniu, ulokowanych 
poza ludzkim umys em, w przestrzeni, w której dana zbiorowo  funkcjonuje. 
Szeroka definicja miejsc pami ci w cza w ich obr b wszelkie obiekty, b d ce 
depozytariuszami przesz o ci. „Sz oby tu o miejsca, w dok adnym znaczeniu 
tego s owa, gdzie pewne wspólnoty – jakie by one nie by y – naród, rodzina, 
grupa etniczna, partia przechowuj  swoje pami tki (souvenirs) lub uznaj  
je za niezbywaln  cz  swojej osobowo ci: miejsca topograficzne, jak na 
przyk ad archiwa, biblioteki czy muzea; miejsca monumenty – pomniki, 
cmentarze, architektura; miejsca symboliczne, takie jak rocznice, piel-
grzymki, upami tnienia; miejsca funkcjonalne – stowarzyszenia, autobio-
grafie podr czniki” (Nora, 2008; za: Szpoci ski, 2008, s. 21). Takie formy 
upami tniania mog  zosta  zgrupowane w system – szlak kulturowy, który 
racjonalnie skonstruowany stanowi by modelowy przyk ad kompleksowego 
i efektywnego zarz dzania pami ci  o arty cie. Upami tnianie elementów 
przestrzeni zarówno fizycznej, jak i mentalnej (odpowiadaj cej materialnym 
i niematerialnym miejscom pami ci) jest zabiegiem celowym, który prze-
prowadzony konsekwentnie stworzy by krajobraz kulturalny dedykowanej 
jednej postaci. 

Potrzeba nadania poszczególnym elementom przestrzeni wagi pami tania 
jest rezultatem konkretnych przemian spo eczno-kulturowych: przyspiesza-
nia tempa ycia, zacierania si  lub wr cz przeciwnie – klarowania granic 
pomi dzy przestrzeni  lokaln  a globaln , prywatn  i publiczn , elimino-
wania przesz o ci na rzecz przysz o ci, które w sposób bezpo redni powo-
duj  zapominanie (Saryusz-Wolska, 2006, s. 221). Wspólnocie kulturowej 
przys uguje pami  zbiorowa, spo eczna, która nie jest intencjonalna, lecz 
podlega procesom zarz dzania – cz owiek nie ma wp ywu na to, co pami ta 
(cho  ma na to, co zapami ta); poruszaj c si  w konkretnej przestrzeni jest 
poddany wp ywom bod ców maj cych na celu przypominanie o faktach, 
wydarzeniach, postaciach. Przyczyn przypominania nale y doszukiwa  si  
w a nie w tych bod cach (miejscach pami ci), których oddzia ywanie mo e 
by  przypadkowe, lecz dopiero przez ich w a ciwie eksponowane mo na wia-
domie nimi operowa  i wpisywa  w proces zarz dzania pami ci  o arty cie.
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Pami  zbiorowa jest selektywna, gdy  nie obejmuje przesz o ci ca o-
ciowo, a jedynie fragmentarycznie, i elitarna, gdy  cz sto wymaga posia-

dania umiej tno ci i kompetencji spo ecznych oraz wiedzy (Assmann, 2009, 
s. 82). Cz onkowie danej spo eczno ci pami taj  fakty i postacie z przesz o ci 
istotne dla nich z ró nych powodów, nie zawsze precyzyjne wyt umaczalnych 
i obiektywnych; nie ka dy jest te  predysponowany do ich kompleksowego 
zrozumienia, co otwiera szerokie pole dla procesu zarz dzania pami ci .

2. Zarz dzanie pami ci  o arty cie

Zarz dzanie pami ci  o arty cie, b d ce procesem obejmuj cym d ugo-
falowe dzia ania maj ce na celu zapoznanie cz onków danej spo eczno ci 
z yciem i twórczo ci  wybitnej postaci oraz utrwaleniem wiedzy o niej 
w powszechnej wiadomo ci za pomoc  ca o ciowego i efektywnego admini-
strowania formami upami tniania z ni  zwi zanymi, bezpo rednio wskazuje 
cechy charakteryzuj ce proces zarz dzania miejscami pami ci. Mo na go 
zdefiniowa  jako zespó  celowo dobranych dzia a , s u cych u wiadomieniu 
powi zania postaci z materialnym lub niematerialnym miejscem pami ci, 
utrwalaniu i upowszechnienie wiedzy o jej yciu i dokonaniach w wiado-
mo ci cz onków okre lonej spo eczno ci (K dziora, 2012, s. 109).

W zarz dzaniu pami ci  o arty cie miejsca pami ci by yby fizycznymi 
b d  duchowymi elementami dziedzictwa kulturowego, umo liwiaj cymi 
u wiadomienie wi zi kulturowych i kultywowanie ich w danej grupie spo-
ecznej, jak równie  wydarzeniami b d  przedsi wzi ciami, których cel 

stanowi oby budowanie wzajemnych relacji pomi dzy cz onkami omawia-
nej zbiorowo ci, oraz organizacjami i instytucjami maj cymi udzia  w ich 
tworzeniu i funkcjonowaniu. Z powy szych informacji wynika, e miejsca 
pami ci mog , lecz nie musz  przybiera  form instytucjonalnych, czy je 
natomiast wspólna funkcja – pami tanie o przesz o ci, czenie spo eczno ci 
z przesz o ci  poprzez miejsca wyobra aj ce b d  symbolizuj ce istotne 
wydarzenia historyczne, kulturowe, spo eczne oraz kreowanie i utrwalanie 
to samo ci (K dziora, 2012, s. 107).

Podstaw  procesu pami tania s  ikony pami ci, a figury stanowi ce natu-
ralny ci g obiektów, uk adaj cych si  w tras  wiod c  poprzez najistotniejsze 
z punktu widzenia zarz dzaj cego pami ci  miejsca zwi zane z postaci  
artysty tworz  szlak kulturowy jemu po wi cony. Hagen Schulze i Etienne 
François zwracaj  uwag  na wtapianie si  miejsca pami ci w krajobraz, nie 
tylko kulturowy, ale tak e polityczny, spo eczny, ekonomiczny – realny oraz 
niematerialny, wyobra eniowy – pejza  symboliczny (Schultze i François, 
b.d.; za: Pazderski, b.d., s. 15). Figury pami ci cechuje jednak szczególna 
– symboliczna – wi , cz ca je z cz onkami danej spo eczno ci. Aleida 
Assmann zwraca uwag  na zwi zki pokoleniowe, fizyczne pozosta o ci arche-
ologiczne i antykwaryczne, mentalne lady przestrzeni materialnej, wi zi 
traumatyczne (Assmann, 2003; za: Saryusz-Wolska, 2006, s. 216). Andrzej 
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Szpoci ski, nie precyzuj c charakteru wi zi, podkre la, e ich istot  jest 
powi zanie konkretnych tre ci i warto ci, czytelnych, o precyzyjnym prze-
s aniu symbolicznym, wyra anych przez miejsce pami ci (Szpoci ski, 2003, 
s. 13–14), z odbiorc , uczestnikiem szlaku kulturowego, pozwalaj cym na 
jednoznaczne powi zanie warto ci z obiektem. 

3. Krajobraz kulturowy

Zgrupowanie miejsc pami ci tworzy krajobraz kulturowy, który – odpo-
wiednio zorganizowany i zarz dzany – mo e przekszta ci  si  w szlak dedy-
kowany postaci, pami ci , o której zamierzamy zarz dza . Nie ka dy pejza  
kulturowy przeobra a si  w tras , lecz dopiero ona pozwala na kompleksowe 
poznanie postaci, zaprezentowanie jej ca o ciowego wizerunku, wpisanie 
w czasoprzestrze  historyczn  i kulturow , co jest mo liwe dzi ki celowemu 
zaplanowaniu poznawania obiektów na szlaku, chronologicznym przedsta-
wianiu obiektów, w a ciwemu wykorzystaniu pozostaj cych do dyspozycji 
czasu i przestrzeni.

Odczuwanie przez cz onków danej spo eczno ci wi zi z konkretnym 
miejscem przebiega na ró nych p aszczyznach percepcji, mo e by  czysto 
intelektualne, wymagaj ce posiadania odpowiedniej wiedzy i stosowania 
umiej tno ci spo ecznych, ale tak e zmys owe. Zwi zki z miejscami mog  by  
intuicyjne, bezkompromisowe, odczuwalne przez odbiorców dzi ki samemu 
faktowi bycia figurami pami ci, nierzadko jednak do ich rozpoznania i zro-
zumienia potrzebny jest konkretny, ci le okre lony zasób wiedzy. Omawiane 
wi zi stanowi  jeden z komponentów pami ci zbiorowej, buduj  to samo  
spo eczn  i kulturow , reguluj  porz dek tak e innego rz du – polityczny 
i ekonomiczny, zatem wykorzystanie ich w ramach miejsc pami ci, elemen-
tów konstytuuj cych szlak kulturowy, powinno zak ada  takie ich zaprezen-
towanie, aby by y czytelne i naturalne. Wydaje si  to by  mo liwe jedynie 
z uwzgl dnieniem wspó czesnego punktu widzenia na posta  lub zjawisko 
b d ce tematem szlaku. Zw aszcza, e miejsca pami ci wiadcz  o faktach 
minionych, które cz sto, wyrwane z kontekstu, potrzebuj  komentarza.

Nie wszystkie jednak formy upami tniania mog  sta  si  obiektami 
szlaku kulturowego, gdy  nie mog  by  interpretowanie dowolnie, jedynie 
ich konkretny sens nadaje im status figury w okre lonym kr gu kulturowym. 
Funkcjonowanie w tak uporz dkowanej przestrzeni kulturowej, jakim jest 
szlak, pozwala na uzupe nianie si  sensów niesionych przez poszczególne 
obiekty, wzajemne wyja nianie i dope nianie prezentowanego obrazu. 

4. Szlak kulturowy w procesie zarz dzania pami ci  

W procesie zarz dzania pami ci  o arty cie szlak odgrywa niebagateln  
rol , gdy  to w a nie celowo uporz dkowany szereg miejsc pami ci zapada 
w pami  bardziej ni  pojedyncza figura. Nadto tworzy i pozwala na zapo-
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znanie si  z kompletnym wizerunkiem zagadnienia, a nie jedynie z jego 
wycinkiem. Szlaki kulturowe wydaj  si  tak e w mniejszym stopniu pod-
dane negatywnym efektom ubocznym procesu upami tniania, takim jak na 
przyk ad skostnienie i odrealnienie przesz o ci, co wynika zarówno z dyna-
micznego procesu uczestniczenia w nich, jak i mo liwo ci w czania w jego 
obr b ró norodnych miejsc upami tniania, gwarantuj cych wszechstronne 
poznanie tematu, aktywizuj ce wiele metod poznawczych, oraz dostosowanie 
ich do ró nego typu odbiorcy. 

Szlak kulturowy, który wpisywa by si  w proces zarz dzania pami ci  
o arty cie, powinien zosta  poddany zabiegom umo liwiaj cym nie tylko 
ich fizyczn  modernizacj , ale tak e nieustaj ce redefiniowanie, gdy  miej-
sca pami ci, tak jak sama pami , nie s  dane raz na zawsze, ale ci gle 
podlegaj  procesom interpretacji i aktualizacji. Celem takiego szlaku staje 
si , podobnie jak miejsc pami ci w ogóle, przypominanie faktów i postaci 
z przesz o ci, gdy  pami  kulturowa jest bierna, niezb dne s  uaktywnia-
j ce j  bod ce – celowo nagromadzone w konkretnej przestrzeni miejsca 
pami ci (Sztumski, 2000).

Szlaki kulturowe jako element zarz dzania pami ci  o arty cie spe niaj  
cele i za o enia stawiane turystyce kulturowej, takie jak budowanie i kulty-
wowanie to samo ci kulturowej opartej na wiedzy, kultywowanie tradycji, 
ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa, stwarzaj c zarazem 
ekonomiczne warunki ich istnienia, promocj  kultury danej spo eczno ci 
poprzez promocj  miejsc pami ci (Orzechowska-Kowalska, 2009, s. 4).

5. Turystyka biograficzna

Teoretycy zajmuj cy si  turystyk  kulturaln  (Wyszkowska, 2008; Bucz-
kowska, 2009; Mikos v. Rohrscheidt, 2008) ukuli na omawiany typ szlaku 
okre lenie – kulturowy szlak biograficzny. To typ trasy powsta y w wyniku 
klasyfikacji tematycznej, zaliczany do jednego ze szlaków historycznych, obok 
m.in. militarnych, pielgrzymich, archeologicznych (Mikos v. Rohrscheidt, 
2008, s. 20). Z punktu widzenia lokowania miejsc pami ci na szlaku kul-
turowym figury te mog  obejmowa  zarówno miejsca autentyczne, posiada-
j ce formy upami tniania, którym ju  zosta y nadane lub nadane zostan  
w procesie tworzenia szlaku funkcje instytucjonalne, oraz elementy, które 
pierwotnie nie posiadaj  wspomnianej funkcji, lecz obejm  je wraz z zaini-
cjowaniem dzia alno ci szlaku (Assmann, 2003; za: Saryusz-Wolska, 2006, 
s. 216).

Turystyka biograficzna zatem to: „odwiedzanie miejsc zwi zanych 
z yciem i dzia alno ci  ludzi – jednostek wybitnych, znacz cych czy bliskich 
szerszemu gronu odbiorców, a tak e znanych tylko wybranym kr gom kul-
turowym (…). Zainteresowaniem turystów ciesz  si  zarówno miejsca odno-
sz ce si  do postaci yj cych, jak i nie yj cych. Przedmiotem uwagi staj  si  
domy rodzinne, miejsca zatrzyma , letnie czy zimowe rezydencje, pracownie, 
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miejsca pracy, ulubione lokale, miejsca narodzin, lubów, mierci oraz trasy 
odbytych podró y” (Buczkowska, 2009, s. 5). Odbiorca tego typu turystyki, 
co wynika z powy szych rozwa a , stawia wi ksze wymagania odwiedzanym 
miejscom ni  przeci tny uczestnik szlaków turystycznych, gdy  w wi kszo ci 
nie jest nastawiony na pozyskiwanie wiedzy, a na jej pog bianie, oczekuje 
od miejsc pami ci przede wszystkim satysfakcji intelektualnej, potem dopiero 
emocjonalnej i estetycznej (Zmy lony, 2001, s. 23; Buczkowska, 2009, s. 5).

6. Biograficzny szklak kulturowy

Biograficzny szlak kulturowy jest tras  tematyczn , zespolon  wybitn  
postaci , której ycie, dzia alno , dokonania mia y znacz cy wp yw na funk-
cjonowanie danej spo eczno ci. W czaj c w jego obr b materialne miej-
sca pami ci, takie jak dom urodzenia, szko y, budynki, w których mieszka  
i pracowa , miejsca wyst pie  publicznych, ulubionych kawiarni, miejsce 
spoczynku, szlak obejmuje równie  niematerialne figury – wspomnienia, 
anegdoty, opowie ci. W obr b szlaku biograficznego mog  wchodzi  nie tylko 
miejsca bezpo rednio zwi zane z artyst , ale tak e szko y, ulice, o rodki kul-
turalne jego imienia, pomniki, tablice pami tkowe, muzea biograficzne, izby 
pami ci, jak równie  przedmioty (pami tki ze szlaku) upami tniaj ce jego 
posta  – publikacje, plakaty, pocztówki – oraz wydarzenia – obchody roczni-
cowe, sk adanie kwiatów przy pomnikach, wystawy, koncerty (Wyszkowska, 
2008, s. 24–25). Omawiana trasa obejmuje zatem obiekty materialne, niema-
terialne, wydarzenia kulturalne (festiwale, koncerty), przemys y kreatywne, 
organizacje i instytucje powi zane z artyst . Ich charakter koreluje z celami 
turystyki kulturowej – poznaniem duchowego i materialnego dziedzictwa 
kulturowego okre lonej spo eczno ci (Mikos v. Rohrscheidt, 2008, s. 52). 

Biograficzny szlak kulturowy bezsprzecznie stanowi jeden z elementów 
turystyki kulturowej rozumianej jako „te wszystkie grupowe lub indywidu-
alne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników 
podró y z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub 
popularnej albo powi kszenie ich wiedzy o organizowanym przez cz owieka 
wiecie otaczaj cym jest zasadnicz  cz ci  programu podró y lub stanowi 

rozstrzygaj cy argument dla indywidualnej decyzji o jej podj ciu lub wzi ciu 
w niej udzia u” (Mikos von Rohrscheidt, 2008, s. 18). Ka dy biograficzny 
szlak kulturowy, a zarazem obiekty go tworz ce, wchodz  w zakres turystyki 
kulturowej, umo liwiaj  bowiem zapoznanie z obiektami, wydarzeniami, 
warto ciami danej kultury, powi kszenie wiedzy na temat zagadnienia lub 
postaci, którym dedykowana jest trasa. Ch  poznania ycia i twórczo ci 
artysty mo e by  g ównym powodem podró y kulturowej, ale mo e by  
równie  efektem pobocznym, cho  rozstrzygaj cym podj cie decyzji o jej 
dokonaniu. Turystyka kulturowa, b d ca cz ci  procesu zarz dzania pami -
ci , zak ada wiadomy i celowy udzia  w niej odbiorców, której zamierze-
niem jest poznanie ycia i twórczo ci artysty, ale tak e nabycie umiej tno ci 
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i kompetencji spo ecznych, takich jak na przyk ad zdolno  do krytycznej 
analizy i interpretacji oraz kreowanie to samo ci, budowanie i kultywowanie 
wi zi spo ecznych i kulturowych.

Szlaki dedykowane postaciom ze wiata kultury nadal nale  do rzad-
ko ci, cho  ze wzgl du na zasi g oddzia ywania i ró norodno  obiektów 
wchodz cych w ich sk ad stanowi  najlepszy kana  kreowania wizerunku 
i promocji artysty. Trasa biograficzna jest jedn  z mo liwych realizacji pro-
cesu zarz dzania pami ci , jest to jednak, ze wzgl du na mo liwo  w -
czania w jego obr b wielu miejsc pami ci o ró nym charakterze, element 
najbardziej kompleksowy i atrakcyjny, umo liwiaj cy zarazem wszechstronn  
i drobiazgow  interpretacj  dziedzictwa. Wpisuje si  zarazem w nurt biografii 
edukacyjnej, postrzegania i interpretowania przesz o ci poprzez pryzmat 
konkretnych biografii wybitnych postaci ze wiata nauki, sztuki i kultury, 
pozwalaj cej na krytyczne, komplementarne i komparatywne ukazanie arty-
sty na przestrzeniach: kulturowej, spo ecznej, politycznej, ekonomicznej, 
gospodarczej i in. (Majorek, 1996, s. 179). „Biografia jest narracj  obejmu-
j c  rekonstrukcj  sekwencji zdarze  z ycia jednego cz owieka, opisuj c  
i warto ciuj c  jego osobowo  oraz wyja niaj c  wp yw, jaki wywar  na 
istotne fakty i zjawiska mu wspó czesne i po nim nast puj ce” (Bruneau, 
1980, s. 568; za: Majorek, 1996, s. 179).

7.  Biograficzny szlak kulturowy w procesie 
zarz dzania pami ci

Wykorzystanie szlaku kulturowego jako cz cej miejsca pami ci trasy 
obj tej procesem zarz dzania pami ci  o arty cie pozwoli na realizacj  sze-
regu celów, a zw aszcza najwa niejszego z nich – upowszechniania wiedzy 
o yciu i twórczo ci artysty poprzez interesuj ce materialne i niematerialne 
elementy dziedzictwa kulturowego. Dwutorowo  tego typu przedsi wzi  
gwarantuje promocj  i zachowanie pami ci zarówno o arty cie, jak i o obiek-
tach szlaku. Stworzenie trasy kulturalnej umo liwia rozwój lokalny regionów 
nim obj tych, gospodarcze, turystyczne zbli enie ich do siebie, wprowadzenie 
(b d  o ywienie i przywrócenie) na map  okre lonych miejsc atrakcyjnych 
turystycznie, wzmocnienie potencja u kulturowego regionu. Celem czysto 
praktycznym staje si  zbadanie, oszacowanie, zabezpieczenie, konserwacja, 
u ycie i zarz dzanie szlakiem oraz opisanie i ochrona relacji bezpo rednio 

cz cych posta  artysty z naturalnym, kulturowym i historycznym usytu-
owaniem danego obiektu. 

Biograficzny szlak kulturowy, maj cy na celu zachowanie i promocj  
narodowego dziedzictwa kulturowego poprzez ukazanie wspólnych euro-
pejskich warto ci oraz wyj cie naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez 
edukacj  kulturow  poprzez turystyk , nie pokrywa si  z innymi kategoriami 
lub typami dóbr kulturalnych – zabytkami, miastami, pejza ami kulturowymi, 
dziedzictwem miejskim itp. – istniej cymi wewn trz przestrzeni zakre lonej 
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szlakiem, lecz w cza je w spójny system, uwydatniaj c ich znaczenie jako 
ca o ci. Ta zintegrowana, interdyscyplinarna i wspólna struktura umo liwia, 
za pomoc  nowatorskiej perspektywy naukowej, prowadz cej wielostronn , 
bardziej kompletn  i precyzyjniejsz  wizj  historii, stworzenie nowych relacji 
pomi dzy poszczególnymi obiektami. Takie podej cie stymuluje nie tylko 
zrozumienie i komunikacj  mi dzy lud mi, ale równie  wzrost wspó pracy 
w celu ochrony dziedzictwa kulturalnego. Dobrze zorganizowana i zarz -
dzana trasa mog aby sta  si  nie jedynie prost  drog  komunikacji i trans-
portu przypadkowo zawieraj c  dobra kulturowe, ale szlakiem uwidoczniaj -
cym rozwój cywilizacji, sposób ycia cz owieka okre lonej epoki, przestrze  
spo eczn , kulturow , polityczn  i ekonomiczn , jak  swoj  aktywno ci  
obejmowa . Nie jest jedynie prost  sum  warto ci wszystkich obiektów, ale 
synergiczn  ca o ci , co w procesie zarz dzania pami ci  decyduje o donio-
s o ci szlaku. Naturalne i kulturowe uwarunkowania terytorialne szlaku 
dostarczaj  ram i nadaj  specyficzn  atmosfer , okre lon  przez elementy 
i warto ci natury zarówno materialnej, jak i niematerialnej. Szlak czy 
geografi  z ró nymi aspektami dziedzictwa i kreuje z nich spójn  ca o . 
Stworzone w ten sposób pejza e przyczyniaj  si  do scharakteryzowania 
poszczególnych sekcji szlaku jako ca o ci i wzbogacaj  ich ró norodno . 
Trasa, oprócz ogromnej wiedzy merytorycznej o wy ej wymienionych aspek-
tach podanych w najbardziej atrakcyjnej formie, poniewa  g ównie wizualnej, 
po czonej z innymi rodzajami aktywno ci, daje mo liwo  przeprowadzania 
bada  nad konkretnymi obiektami, ich zabezpieczania i rozwoju projektów 
z nimi zwi zanymi.

8. Szlak biograficzny w pami ci kulturowej

Szlak biograficzny jest sposobem nieustannego przypominania o yciu 
i twórczo ci artysty; wpisania go w obr b pami ci kulturowej i narodowej 
w ró nych, pozornie niezwi zanych ze sob , a w istocie po czonych niezwykle 
siln  wi zi , bo stanowi c  wiadectwo rozwoju duchowego, emocjonalnego, 
materialnego, miejscach pami ci. Omawiany typ trasy jest jednym ze sposo-
bów ochrony dziedzictwa kulturowego, stwarzaj cego mo liwo  renowacji 
poszczególnych obiektów oraz stymulowania rozwoju turystyki kulturowej. 
Obiekty znajduj ce si  na szlaku kulturowym, w porównaniu z obiektami 
trasy turystycznej, w wi kszym stopniu zdaj  si  pe ni  rol  informacyjn  
i to samo ciow , pozwalaj c  zapozna  si  z dziedzictwem materialnym i nie-
materialnym danej kultury (Mikos v. Rohrscheidt, 2008, s. 12). 

Biograficzny szlak kulturowy wydaje si  odwo ywa  bezpo rednio tak e 
do innego znaczenia miejsc pami ci; znaczenia, wywodz cego si  z antycz-
nej i redniowiecznej sztuki zapami tywania dzi ki nadawaniu sensu lub 
wyobra enia okre lonym miejscom wyimaginowanej przestrzeni – ars memo-

riae. Konkretne miejsce, nasuwaj c skojarzenia z tre ci  lub wizerunkiem, 
pozwala o zarazem na ich przypominanie (Szpoci ski, 2008, s. 13). Celowe 
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wykorzystanie architektonicznych miejsc pami ci zwi zanych z wybitn  
postaci  kultury staje si  przedmiotem zarz dzania pami ci  o niej. Tak 
rozszerzone poj cie mnemotopu wydaje si  czy  jego podstawowe funkcje 
z przestrzenn  lokacj , de facto tworz c klasyczny zarys szlaku kulturowego 
jako sieci obiektów po czonych wspólnym tematem, umieszczonym w okre-
lonej, znacz cej przestrzeni fizycznej i mentalnej. 

Przestrzenne ulokowanie miejsca pami ci, a zw aszcza to, gdzie jest 
ono percypowane (co jest szczególne wa ne w przypadku niematerialnych 
obiektów szlaku), bezpo rednio referuje do naturalnego odbioru wizualnego, 
audialnego, z wykorzystaniem smaku b d  dotyku. Trudno ci wydaje si  
nastr cza  aspekt temporalny miejsca pami ci – odwo anie do konkretnego 
momentu przesz o ci, w którym y a posta , o której chcemy pami ta . 
Podczas codziennych czynno ci tak e napotykamy na lady przesz o ci, jed-
nak bez celowych, przypominaj cych zabiegów nie jest mo liwy odbiór ich 
przes ania. Twórca poj cia mnemotopu – Pierre Nora – zwraca  uwag  na 
selektywno  pami ci oraz sposób percepcji figur. Pami  jest wybiórcza, co 
oznacza, e nie zawsze cz onkowie danej spo eczno ci maj  wp yw na to, co 
pami taj , natomiast za pomoc  miejsc pami ci mo na ni  sterowa , wp y-
waj c na to, co powinno, z punktu widzenia utrzymania wi zi z przesz o ci , 
zosta  zapami tane (Nora, 2008; za: Szpoci ski, 2003, s. 18). W tym celu 
mog  zosta  wykorzystane ró ne w a ciwo ci miejsc pami ci, które – je li 
pojmowane nie tylko intelektualnie, ale tak e polisensorycznie – g biej 
zapadaj  w pami . Obiekty szlaku kulturowego s  odbierane najpierw zmy-
s ami, wzrokiem, s uchem, dotykiem, smakiem, w drugiej kolejno ci dopiero 
intelektem, wa ne zatem wydaje si  wykorzystanie dozna  zmys owych celem 
zaciekawienia i zmuszenia do refleksji nad znaczeniem miejsc pami ci. 

Pozostawienie obiektu szlaku kulturowego w stanie niezmienionym, 
jedynie zakonserwowanym i opatrzonym stosownym komentarzem, nie jest 
wystarczaj ce, aby uczyni  z niego aktywne miejsce pami ci; takie b dzie 
mo liwe jedynie wówczas, gdy uwzgl dni si  wspó czesny punkt widzenia 
uczestników szlaku, ich potrzeby, przyzwyczajenia. Pami  ewoluuje, dopa-
sowuje si  do zmiany obyczajowo ci, oczekiwa , mo liwo ci technicznych, 
podobnie powinny funkcjonowa  miejsca pami ci, elastycznie i szybko reago-
wa  na wymagania odbiorców. W sytuacji, gdy miejsca pami ci nie zosta y 
obj te wiadomym procesem zarz dzania, sam ich aspekt przestrzenny nie 
wystarcza nie tylko dla odczucia wi zi z przesz o ci , ale równie  zrozu-
mienia i poprawnego umiejscowienia figury pami ci (a tak e postaci lub 
wydarzenia, do których referuje) w historii i kulturze danej spo eczno ci. 

9. Klasyfikacja kulturowych szlaków biograficznych

Typologia szlaków biograficznych mo e zosta  zbudowana wedle wielu 
kluczy, najcz stszy z nich – tematyczny – wskazuje zarazem na ten typ tras, 
które ciesz  si  najwi ksz  popularno ci  (co wynika zapewne ze stopnia 
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rozpowszechnienia wiedzy o tych twórcach w ród uczestników szlaków kul-
turowych), czyli literacki, obejmuj cy miejsca pami ci zwi zane z poetami, 
powie ciopisarzami, publicystami (Wyszowska, 2008, s. 26). Krajobraz kultu-
rowy tworz cy biograficzny szlak literacki oprócz miejsc zwi zanych z yciem 
i twórczo ci  literatów (mazowiecki Szlak Kochanowskiego, wielkopolski 
Adama Mickiewicza, ódzki W adys awa Reymonta, mi dzynarodowa trasa 

ladami Aleksandra Fredry) dotyczy tak e obiektów odwo uj cych si  do 
fikcyjnych miejsc zwi zanych z akcj  (miejscem i postaciami) utworów lite-
rackich (Szlak Don Kichota w ramach Szlaków Kulturowych Rady Europy, 
podkarpacki Szlak Dobrego Wojaka Szwejka). Izabela Wyszowska, referuj c 
Karolin  Buczkowsk , wskazuje cechy charakterystyczne szlaków dotycz -
cych postaci zwi zanych z literatur  (Buczkowska, 2008, s. 58; za: Wyszow-
ska, 2008, s. 26), wydaje si  jednak s uszne zastosowanie takich wyró ników 
do wszystkich osób wiata artystycznego: malarzy (Szlak Sakralnej Sztuki 
Barokowej im. Michaela Willmanna), aktorów (Szlak Wojciecha Bogus aw-
skiego), rze biarzy, muzyków (Szlak Mozarta w ramach Europejskich Szla-
ków Kultury; krajowy szlak Fryderyka Szopena), tym bardziej, e obejmuj  
te same miejsca pami ci zarówno rzeczywiste, materialne, muzea biogra-
ficzne czy tematyczne (literackie, teatralne, karykatury, grafiki, pinakoteki), 
jak i niematerialne – konkursy, wr czanie nagród imienia artysty, a tak e 
symboliczne, wyobra one miejsca pami ci – postaci literackich, bohaterów 
scenicznych, pejza y malarskich (Buczkowska, 2009, s. 5).

W ród kategorii tematycznych dokonanych przez Rad  Europy, w ród 
Europejskich Dróg Kulturowych znajduj  si  m.in. te, wliczane do grupy 
obejmuj cej szlaki dedykowane postaciom maj cym szczególny wp yw na 
kszta towanie cywilizacji europejskiej, podtrzymywanie to samo ci oraz 
rozwój materialny i duchowy. Wiedza, któr  mo na pozyska , staj c si  
uczestnikiem trasy, umo liwia pe niejsze zrozumienie oraz szersz , bo w -
czaj c  wiele kontekstów, interpretacj  zarówno w aspekcie historycznym, jak 
i wspó czesnym sytuacji spo ecze stwa (Orzechowska-Kowalska, 2009, s. 9). 

10. Zako czenie

Miejsca pami ci nie stanowi  jedynych komponentów szlaku kulturowego. 
Laszlo Puczko i Tamara Ratz do figur zaliczaj  obiekty i miejsca oryginalne, 
pierwotne, niestworzone z my l  o celach turystycznych (domy urodzenia, 
miejsca pochówku), oraz inicjatywy wtórne, s u ce uatrakcyjnieniu zwie-
dzany miejsc (muzea, koncerty, spotkania), zarazem jednak zwracaj  uwag  
na inne, niezb dne do istnienia i funkcjonowania szlaku elementy: zaplecze 
noclegowe, gastronomiczne, komunikacyjne i in., oraz podmioty obs uguj ce 
tras  (Puczko i Ratz, 2007; za: Mikos von Rohrscheidt, 2008, s. 26). Oprócz 
samej promocji postaci poprzez miejsca pami ci z ni  zwi zane, biograficzny 
szlak kulturowy buduj  mark  lokaln , wspomaga przedsi biorczo  w -
czan  w funkcjonowanie szlaku – lokale gastronomiczne, hotele, pami tki. 
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Cz stym zjawiskiem jest wykorzystywanie szlaków ladami znanych osób 
(Williama Szekspira, Fiodora Dostojewskiego, Franza Kafki) do promocji 
miasta i regionu (Wyszowska, 2008, s. 26). To, w jaki sposób i czy w ogóle 
miejsca pami ci b d  rozpoznawane i percypowane, jest przede wszystkim 
uzale nione od ich twórców – instytucji rz dowych, organizacji trzeciego 
sektora, podmiotów niezinstytucjonalizowanych (Zió kowski, 2003, s. 5), 
autorytetów i grup zorganizowanych (Szpoci ski, 2008, s. 12) oraz sposobu 
w czania si  w proces wspierania przedsi biorczo ci lokalnej, wspó pracy 
z instytucjami i organizacjami.

Wprowadzenie biograficznego szlaku w proces zarz dzania pami ci  
o arty cie umo liwia, oprócz kszta towania w sposób bezsprzeczny kre-
owania wizerunku postaci i jej promocj , tak e kulturow , edukacyjn  
i turystyczn  aktywizacj  terenów, na których znajduj  si  obiekty trasy, 
nawi zanie wspó pracy pomi dzy instytucjami i osobami, w gestii których 
le y opieka nad nimi. Szlak kulturowy staje si  zatem nie tylko polem dla 
refleksji nad miejscem artysty w dziejach kultury i wag  pami ci o nim, 
ale równie  sposobem na promocj  niedostatecznie znanych i zauwa anych 
miejsc atrakcyjnych kulturowo i turystycznie, pozwalaj cych na zachowanie 
dziedzictwa i sposób interpretacji pami ci oraz historii oraz zach caj cych 
do realnego zapoznania si  z prezentowanymi miejscami. 
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