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Streszczenie: Artykuł poprzez analizę aktów 
normatywnych ukazuje dziedzictwo kulturalne, 
jako bezcenne świadectwo odzwierciedlające 
dorobek kulturowy minionych pokoleń. Pod-
kreśla fakt, że stanowi ono zbór myśli, pracy i 
talentu wielu społeczności, stanowiąc tym 
samym o materialnym i niematerialnym dowo-
dzie dziejów każdego narodu świadczącym o 
ciągłości i kolejach jego istnienia. Niniejszy 
artykuł porusza także kwestię wzrostu świado-
mości społeczeństw, areny międzynarodowej w 
zakresie dziedzictwa kulturalnego i jego ochro-
ny. Świadczy o tym  chociażby ilość dokumen-
tów prawnych ukazujących dążenie zarówno 
państw, jak i organizacji międzynarodowych do 
wypracowania jak najbardziej precyzyjnego 
określenia tego, co ma być chronione poprzez 
regulacje prawne. 
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Abstract. The article by analyzing the norma-
tive acts shows the cultural heritage as a 
priceless testimony reflecting the cultural 
heritage of past generations. It highlights the 
fact that it is a congregation of thought, work 
and talent of many communities. Thus provid-
ing of tangible and intangible proof of the 
history of every nation. Demonstrating the 
continuity and railways of its existence. This 
article also addresses a growing awareness of 
the international arena societies in the field of 
cultural heritage and its protection. About as 
evidenced by the number of legal documents. 
Showing the desire of both countries as and 
international organizations to develop the 
most precise definition of what is to be pro-
tected by the regulations. 
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Ochrona i opieka nad dziedzictwem narodowym to bez wątpienia jedno z naj-

bardziej fundamentalnych obowiązków wszystkich organów i instytucji władzy pu-

blicznej, a więc organów państwa i samorządu terytorialnego. Doniosłości roli, jaką 

dziedzictwo odgrywa w zbiorowej pamięci narodów, w zachowaniu ich tożsamości, 

nie trzeba właściwie wyjaśniać ani dowodzić. W przypadku Polski zadania te mają 

szczególną wymowę i charakter, ze względów historycznych oraz treści i wagi 

współczesnych znaczeń nadawanych dorobkowi przeszłości [Rouba 2013, 9].  

O randze tego zagadnienia świadczy chociażby podkreślanie go w licznych doku-

mentach i aktach prawnych, na czele z ustawą zasadniczą Konstytucją Rzeczypospo-

litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej 5 artykułem Rzeczpospolita 

Polska strzeże dziedzictwa narodowego. Stwarza warunki upowszechniania i równe-

go dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego 

trwania i rozwoju oraz udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zacho-

waniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym (art. 6) [Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej]. Doniosłość dziedzictwa kulturalnego niejednokrotnie 

podkreślał Papież Jan Paweł II. Jego ocenę wyrażał w takich charakterystycznych 

określeniach jak: bogactwo, z którego wciąż na nowo musimy czerpać, tysiącletnie 

dziedzictwo, wielkie dziedzictwo polskiego ducha i polskiej kultury, ogromne bogac-

two, wartości ludzkie, własność, wyposażenie, integralna część psychiki osobowości. 

Trudno o bardziej zdecydowane i wymowne określenia, które uzasadniały stawiane 

przez Papieża wymagania w tym względzie. Wyrażały je również następujące sfor-

mułowania, takie jak: świadomość posiadanego dziedzictwa, twórcze odczytywanie 

swego rodowodu, umieć czytać, rozróżniać, wybierać, dostosować do potrzeb miej-

sca i czasu, odczuć i wyrazić, odkrywać, pogłębiać, podejmować trudne dziedzictwo  

i rozwijać je, odważnie podejmować, pielęgnować i chronić, pomnażać przez pracę, 

dzielić się nim, przekazywać następcom. Wezwania te oznaczają wymagania intelek-

tualne i moralne, a jednocześnie są wyrazem nowoczesnego patriotyzmu. Jan Paweł 

II w 1980 roku w Moguncji powiedział do Polaków, że oparcie o tradycję, o kulturę, 

która tak jak polska kultura, przesiąknięta jest wartościami religijnymi, sprawi, że 

egoistyczna cywilizacja i egoistyczna technologia pracy nie może zredukować czło-

wieka do roli narzędzia produkcji. A człowiek świadomy swej tożsamości płynącej  

z chrześcijańskiej kultury, dziedzictwa ojców i dziadów, zachowa swą godność, znaj-

dzie poszanowanie u innych i będzie pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, 

w którym wypadło mu żyć. Papież wielokrotnie podkreślał, że o wartości człowieka 

ostatecznie decyduje to, kim jest, a nie to, ile ma. I jeżeli człowiek zatraci swoją god-
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ność, wiarę, świadomość narodową tylko dlatego, by więcej mieć, to postawa taka 

musi ostatecznie prowadzić do pogardy dla samego siebie. A naród, który pozwala 

się odciąć od tradycji, schodzi do poziomu plemienia. O przyszłości zaś nie można 

myśleć spokojnie, gdy zapomina się o przeszłości. Bez niej nie można odnaleźć ani 

pogłębić swej tożsamości. Myśląc o przyszłości nie można odcinać tych korzeni,  

z których się wyrasta, bo one są kluczem do zrozumienia nas samych 

[https://archiwum.dlapolski.pl/]. Również Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak  

w październiku 2003 roku podczas udziału w uroczystościach Dnia Pułaskiego  

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce podkreślał, aby nie zapominać  

o przeszłości, aby ją pielęgnować i szanować. Bo naród bez przeszłości nie ma przy-

szłości. Naród trwa dzięki swojej kulturowej świadomości, dzięki wiedzy historycznej 

i jej kumulacji [Rouba 2013, 9].  

Problematykę dziedzictwa kulturalnego można badać wieloaspektowo. Jednym  

z ważniejszych ujęć jest badanie jej w aspekcie aksjologicznym. Istotne jest bowiem 

wskazanie podbudowy ideowej, na której bazować winny nasze zachowania i spo-

sób, w jaki faktycznie dziedzictwo jest przez nas traktowane. Najważniejsze z punktu 

widzenia rzeczywistego wpływu dziedzictwa na tożsamość kulturową i historyczną 

społeczeństwa jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie jest jej odzwierciedle-

nie w praktyce. W życiu codziennym społeczeństwa znajdują tak mocno i jedno-

znacznie brzmiące deklaracje konstytucyjne, modele prawne i założenia edukacyjne 

(nie tylko młodego pokolenia)? Ważne jest więc znalezienie odpowiedzi na pytanie, 

jak litera ustaw i intencje prawodawcy przekładają się na rzeczywistość? Jak te i inne 

wzniosłe myśli, na których młodzi ludzie wzrastają od przedszkola, znajdują sobie 

miejsce w ich umysłach i jak kształtują ich zachowania, jako obywateli? Jakie działa-

nia podejmowane są w ramach państwa, jako sformalizowanej i najbardziej znaczą-

cej struktury życia zbiorowego narodu o najwyższych władczych kompetencjach? 

Demokratyzacja stosunków społecznych i systemu władzy publicznej w wyniku jego 

dekoncentracji i decentralizacji zaowocowała m.in. przywróceniem samorządu tery-

torialnego. Warto przemyśleć zatem i to, w jakim stopniu poszczególne składniki 

dziedzictwa są przedmiotem zainteresowania władz lokalnych. One, bowiem są 

integralnymi komponentami systemu władzy publicznej, na barkach, której spoczy-

wa główny ciężar strzeżenia dziedzictwa narodowego [Rouba 2013, 9-11].  

Kwestie dziedzictwa i jego ochrona to nie tylko odpowiedzialność po-

szczególnych państw, ale również społeczności międzynarodowej. Znalazło 
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to swoje odbicie również w dokumentach międzynarodowych. Pojęcie dzie-

dzictwa kulturalnego w niniejszych dokumentach pojawiło się już w 1945 

roku, w Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych, Nauki i Kultury przyjętej w Londynie dnia 16 listopada tegoż roku. Ce-

lem organizacji jest przyczyniać się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa 

przez pogłębianie - wychowania, nauki i kultury – współpracy narodów dla 

zapewnienia ogólnego poszanowania, sprawiedliwości, praworządności oraz 

praw człowieka i podstawowych swobód, które Karta Narodów Zjednoczo-

nych przyznaje wszystkim narodom świata bez różnic rasy, płci, języka i reli-

gii. Dla osiągnięcia tych celów organizacja pielęgnuje, rozwija i upowszech-

nia, zapewnia ochronę i opiekę świadectwu dziedzictwu książek, dzieł sztuki, 

pomników historii i nauki oraz poleca narodom zainteresowanym zawieranie 

niezbędnych w tym celu konwencji międzynarodowych. Zachęcając narody 

do współpracy we wszystkich dziedzinach działalności intelektualnej włącznie 

z międzynarodową wymianą przedstawicieli wychowania, nauki i kultury 

przez wymianę wydawnictw i przedmiotów o wartości artystycznej i nauko-

wej oraz innych źródeł informacji, inicjując metody międzynarodowej współ-

pracy, zmierzającej do udostępnienia społecznością wszystkich krajów mate-

riałów przez nie drukowanych i opublikowanych [Konwencja dotycząca 

utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki  

i Kultury]. Natomiast artykuł 5. Europejskiej Konwencji Kulturalnej sporzą-

dzonej w Paryżu 19 grudnia 1954 roku zobowiązał państwa-strony do uzna-

nia obiektów o europejskiej wartości kulturalnej znajdujące się w jej dyspo-

zycji za integralne części wspólnego dziedzictwa kulturalnego Europy oraz 

podjęcia odpowiednich kroków dla ich ochrony i zapewnienia do nich wła-

ściwego dostępu [Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona].  

Dokumentem, w którym dziedzictwo kulturalne uzyskało po raz pierwszy norma-

tywną definicję i prawno-międzynarodowy, kompleksowy model ochrony jest Kon-

wencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, 

przyjęta w Paryżu 16 listopada 1972 r., przez Konferencję Generalną Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. 

Artykuł 1 stanowi, że w rozumieniu niniejszej Konwencji za dziedzictwo kulturalne 

uważane są: 1) zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malar-

stwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy groty i zgrupowa-
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nia tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia 

historii, sztuki lub nauki; 2) zespoły: budowli oddzielonych lub łącznych, które ze 

względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjąt-

kową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki; 3) miejsca 

zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również 

strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość  

z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicz-

nego [Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i natu-

ralnego przyjęta w Paryżu, art. 1].  

Konwencja także określa, czym jest dziedzictwo naturalne zaliczając do 

niego: 1) pomniki przyrody utworzone przez formację fizyczne i biologiczne 

albo zgrupowania takich formacji, przedstawiające wyjątkową powszechną 

wartość z punktu widzenia estetycznego lub naukowego; 2) formacje geolo-

giczne i fizjograficzne oraz strefy o ściśle oznaczonych granicach, stanowiące 

siedlisko zagrożonych zagładą gatunków zwierząt i roślin,, mające wyjątkową 

powszechną wartość z punktu widzenia nauki lub ich zachowani; 3) miejsca 

lub strefy naturalne o ściśle oznaczonych granicach, mające wyjątkową po-

wszechną wartość z punktu widzenia nauki, zachowania lub naturalnego 

piękna [Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i natu-

ralnego przyjęta w Paryżu, art. 2]. 

Dla rozważań definicyjnych dotyczących dziedzictwa kulturalnego istotne 

znaczenie ma też analiza określenia tego dziedzictwa zawarta w przyjętym 

równocześnie z Konwencją – 16 listopada 1972 roku, Zaleceniu dotyczącym 

ochrony na płaszczyźnie krajowej dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. 

Definicja przedmiotu ochrony zawarta w Zaleceniu jest podobna do wyja-

śnienia konwencyjnego, bowiem wyróżniono w nim także trzy grupy obiek-

tów: zabytki, zespoły budowli i miejsca zabytkowe. Zamiast jednak występu-

jącego w Konwencji kryterium wyjątkowej wartości uniwersalnej, przyjęto 

określenie specjalnej wartości. Różnica ta wynika z faktu, iż Zalecenie odnosi 

się nie tylko do ochrony krajowej dziedzictwa kulturalnego. Z porównania 

obu tekstów wynika, że istnieją dwa poziomy tego dziedzictwa: światowy  

i narodowy. Poziom narodowy obejmuje znacznie szerszy krąg obiektów, 

które przedstawiają specjalną wartość z punktu widzenia dorobku kultural-

nego poszczególnych państw. Potwierdzeniem słuszności takiego rozróżnie-
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nia może być zawarte w art. III pkt 5 Zalecenia stwierdzenie, iż dziedzictwo 

kulturalne lub naturalne powinno być traktowane, jako jednorodna całość 

obejmująca nie tylko obiekty o wielkim znaczeniu, ale także elementy 

skromniejsze, które jednak w miarę upływu czasu nabyły wartości kulturalnej 

i naturalnej. Pewna różnica między dokumentami dotyczy określenia miejsc 

zabytkowych. W Zaleceniu określeniem tym objęto: miejsca topograficzne, 

wspólne dzieła człowieka i przyrody, o specjalnej wartości z powodu ich 

piękna i znaczenia z archeologicznego, historycznego, etnologicznego lub 

antropologicznego punktu widzenia. Pominięto wymienione w Konwencji 

dzieła samego człowieka i w ten sposób znikło rozróżnienie między miejsca-

mi zabytkowymi a krajobrazowymi [Przyborowska-Klimczak 2011, 33].  

Oryginalną definicją dziedzictwa kulturalnego posłużono się w przyjętej 

pod auspicjami Rady Europy Ramowej Konwencji o znaczeniu dziedzictwa 

kulturalnego dla społeczeństwa z 27 października 2005 roku. W myśl art. 2 

Konwencji obejmuje ono zasoby odziedziczone z przeszłości, które identyfi-

kują narody, niezależnie od tego czyją są własnością, stanowiące formę 

utrwalenia i wyrazu nieustannie zmieniających się wartości, wierzeń i trady-

cji, obejmujące wszystkie aspekty środowiska wynikające z oddziaływania  

w czasie pomiędzy ludźmi i otoczeniem. Jest to definicja o najszerszym za-

kresie przedmiotowym spośród definicji zawartych w dokumentach między-

narodowych. W postanowieniach Konwencji zaznaczono, iż wspólne dzie-

dzictwo Europy stanowią wszystkie formy tego dziedzictwa na kontynencie, 

które razem tworzą wspólne zasoby pamięci, zrozumienia, tożsamości, spój-

ności i kreatywności, a także idei, zasad i wartości pochodzących z doświad-

czenia gromadzonego w wyniku postępu i minionych konfliktów, które sprzy-

jają rozwojowi pokojowego i stabilnego społeczeństwa, opierającego się na 

poszanowaniu praw człowieka, demokracji i praworządności. Nieco górno-

lotnie brzmiące wyjaśnienia dostosowane są do specyficznej funkcji, jaką ta 

Konwencja Ramowa może spełniać, będąc raczej przesłaniem i manifestem 

Rady Europy, dotyczącym roli dziedzictwa kulturalnego niż umową między-

narodową przewidującą konkretne zobowiązania państw-stron [Przyborow-

ska-Klimczak 2011, 33-34]. 

Oprócz ogólnego określenia dziedzictwa kulturalnego w dokumentach 

międzynarodowych przewidywano też ochronę różnych jego rodzajów. Dla 
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potrzeb tych dokumentów wprowadzono definicję dziedzictwa archeolo-

gicznego, architektonicznego, audiowizualnego, podwodnego i niematerial-

nego. Trzy pierwsze rodzaje dziedzictwa zostały zdefiniowane w konwen-

cjach przyjętych pod auspicjami Rady Europy, pojęcie dziedzictwa podwod-

nego i niematerialnego wyjaśniono w konwencjach opracowanych w ramach 

UNESCO. Warto też zwrócić uwagę na postanowienia definicyjne zawarte w 

Konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego, historycznego i arty-

stycznego państw amerykańskich, przyjętej 1976 roku przez Zgromadzenia 

Ogólne Organizacji Państw Amerykańskich. Do dziś Konwencja ta nie została 

przyjęta przez wszystkie kraje obu Ameryk i tym samym nie stała się jeszcze 

powszechnym, choć regionalnym, narzędziem prawno-międzynarodowej 

ochrony dziedzictwa kultury na Kontynentach Amerykańskich. Konwencję z 

San Salvador ratyfikowało dotychczas trzynaście państw: Argentyna, Boliwia, 

Chile, Ekwador, Gwatemala, Haiti, Honduras, Kostaryka, Nikaragua, Panama, 

Paragwaj, Peru oraz Salwador. Konwencja z San Salvador obejmuje swym 

zakresem kilka ważnych zagadnień składających się na ochronę dziedzictwa 

narodów amerykańskich. Z jednej strony statuuje obowiązki obejmujące 

identyfikację, rejestrację, ochronę i strzeżenie dóbr kultury,  z drugiej zaś ma 

na celu zapobieganie niezgodnemu z prawem wwozowi i wywozowi dóbr 

kultury, jak też tworzy ciekawy model restytucyjny oraz po trzecie ma służyć 

wspieraniu współpracy między państwami amerykańskimi na rzecz szerzenia, 

wzajemnego zrozumienia i poszanowania ich dziedzictwa kulturowego 

[http://www.europeistyka.uj.edu.pl/…, 197-200]. Artykuł 2 tejże Konwencji 

określa, czym są dobra kultury. Wyodrębnia 5 kategorii, do których należą: 

(a) zabytki, rzeczy ruchome, części ruin budynków oraz znaleziska archeolo-

giczne należące do kultury amerykańskiej sprzed zetknięcia się z kulturą eu-

ropejską, a nadto szczątki ludzkie, fauna i flora związane z tą kulturą; (b) za-

bytki, budynki, przedmioty o znaczeniu artystycznym, użytkowymi etnolo-

gicznym, zarówno w całości jak i we fragmentach, z epoki kolonialnej i XIX 

wieku; (c) biblioteki i archiwa, inkunabuły i manuskrypty, książki i inne publi-

kacje, pinakoteki, mapy i dokumenty opublikowane przed rokiem 1850; (d) 

wszelkie przedmioty powstałe po roku 1850, które zostały przez Umawiające 

się Państwo wpisane do rejestru, jako dobra kultury, pod warunkiem, że o 

takiej rejestracji Państwo to powiadomi pozostałe Państwa będące stronami 

niniejszej Konwencji; (e) wszelkie dobra kultury, które zostaną imiennie 
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uznane przez Umawiające się Państwo za mieszczące się  

w zakresie niniejszej Konwencji [http://www.europeistyka.uj.edu.pl/…, 201].   

Przedmiotowa Konwencja posługuje się tradycyjnie miękkimi środkami 

ochrony. Nie wprowadza szczególnych, autonomicznych, ponadnarodowych 

mechanizmów. Nakazuje w sprawach z niej wynikających stosować drogę 

dyplomatyczną. Godnym uwagi jest art. 11 Konwencji, statuujący odmienny 

w stosunku do znanych z Konwencji UNESCO, jak też regulacji Unii Europej-

skiej, model restytucji dóbr kultury, które po nielegalnym wywiezieniu z któ-

regoś z państw stron Konwencji, znalazły się na terytorium innego. Działa on 

w ten sposób, że jeżeli rząd któregoś z państw stron Konwencji poweźmie 

wiadomość o niezgodnym z prawem wywozie przedmiotu stanowiącego 

dobro kultury, może wystąpić do rządu państwa, do którego wywóz nastąpił, 

z żądaniem podjęcia kroków w celu przejęcia i zwrotu tego przedmiotu. Żą-

danie takie następuje na drodze dyplomatycznej. Do żądania winien być 

dołączony dowód niezgodnego z prawem wywiezienia takiego przedmiotu 

[http://www.europeistyka.uj.edu.pl/…, 198]. Dowód winien pozostawiać  

w zgodzie z porządkiem prawnym państwa wzywającego, natomiast podlega 

ocenie przez państwo wezwane. Państwo wezwane jest zobowiązane do 

podjęcia wszelkich dostępnych i zgodnych z prawem środków w celu zlokali-

zowania, przejęcia i zwrotu żądanego dobra, które mogło być wywiezione po 

wejściu w życie Konwencji. Jeżeli prawo państwa wezwanego wymaga 

wszczęcia postępowania sądowego w celu odzyskania dóbr kultury, a które 

niezgodnie z prawem znalazły się na jego terytorium, postępowanie takie 

winno być wszczęte w sądzie właściwym przez odpowiedni organ państwa 

wezwanego. Państwo wzywające jest również uprawnione do wszczęcia po-

stępowania sądowego w państwie wezwanym, zarówno w celu odzyskania 

dóbr jak i w celu nałożenia odpowiednich kar na osoby winne. Zgodnie z art. 

12 Konwencji, gdy tylko stanie się to możliwe, państwo wezwane jest zobo-

wiązane zwrócić państwu wzywającemu dobro kultury, które zostało wywie-

zione. Koszty zwrotu owego dobra poniesie państwo wezwane, jakkolwiek 

obowiązek poniesienia kosztów nie wyłącza możliwości wystąpienia o ich 

zwrot. To, co jest ciekawe w powyższym modelu restytucyjnym i na co należy 

zwrócić uwagę, to kwestia pokrycia kosztów postępowania restytucyjnego, 

jak i kwestia roszczenia regresowego. Na uwagę zasługuje także treść art. 19 
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Konwencji, zgodnie, z którym Konwencja jest otwarta do podpisu dla państw 

członkowskich Organizacji Państw Amerykańskich, jednakże przystąpić do 

niej może każde państwo. Oznacza to, iż teoretycznie, stać się ona może 

prawno-międzynarodowym narzędziem ochrony dziedzictwa kultury o cha-

rakterze nie tylko regionalnym, ale i potencjalnie globalnym 

[http://www.europeistyka.uj.edu.pl/..., 199].  

Jednym z rodzajów dziedzictwa kulturalnego jest dziedzictwo archeolo-

giczne. Jego definicja została zawarta w Konwencji o ochronie dziedzictwa 

archeologicznego z 6 maja 1969 roku oraz jej zrewidowanej wersji z 16 

stycznia 1992 roku. Wyjaśnienia definicyjne różnią się od siebie, co związane 

było z poszerzeniem zakresu konwencyjnej ochrony. W myśl art. 1 Konwencji 

z 1969 roku przedmiotem ochrony są wszelkie pozostałości i obiekty lub 

innego rodzaju ślady ludzkiej egzystencji, stanowiące świadectwo epok  

i cywilizacji, dla których wykopaliska lub odkrycia są podstawowym źródłem 

informacji [Przyborowska-Klimczak 2011, 36]. Artykuł 1 Europejskiej Kon-

wencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawionej) sporządzonej 

w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 roku, stanowi, iż celem niniejszej Kon-

wencji jest ochrona dziedzictwa archeologicznego, jako źródła zbiorowej 

pamięci europejskiej i jako instrumentu dla badań historycznych i nauko-

wych. W tym celu za przedmiot dziedzictwa archeologicznego należy uznać 

wszelkie pozostałości, obiekty i jakiekolwiek inne ślady ludzkości minionych 

epok, których zachowanie i analiza pomogą prześledzić historię ludzkości i jej 

stosunek do środowiska naturalnego. Dla których, wykopaliska i odkrycia 

oraz inne metody badań nad dziełami ludzkości i jej środowiskiem są pod-

stawowym źródłem informacji i są usytuowane w jakimkolwiek miejscu pod-

legającym jurysdykcji stron. Zgodnie z artykułem 1 niniejszej Konwencji dzie-

dzictwo archeologiczne obejmuje struktury, konstrukcje, zespoły budowlane, 

eksploatowane tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak też ich oto-

czenie znajdujące się na ziemi lud pod wodą [Europejska Konwencja  

o ochronie dziedzictwa archeologicznego, art.1]. 

Dziedzictwo architektoniczne to drugi rodzaj dziedzictwa kulturalnego. 

Jego konwencyjna definicja została ujęta w postanowieniach umowy mię-

dzynarodowej przygotowanej pod auspicjami Rady Europy. Wcześniej,  

w ramach Rady przyjęto Europejską Kartę Dziedzictwa Architektonicznego,  
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w której określono elementy i cechy tego dziedzictwa. Podkreślono, iż euro-

pejskie dziedzictwo architektoniczne tworzą nie tylko najważniejsze zabytki, 

ale także zespoły mniejszych budowli w starych miastach i charakterystycz-

nych wioskach, w ich naturalnym lub przez człowieka stworzonym otoczeniu. 

Dziedzictwo to powinno być przekazane przyszłym pokoleniom w jego au-

tentycznym stanie i całej różnorodności, stanowi ono bowiem kapitał nieza-

stąpionych duchowych, kulturalnych, społecznych i ekonomicznych wartości. 

Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy została przyję-

ta 3 października 1985 roku podczas drugiej Europejskiej Konferencji Mini-

strów odpowiedzialnych za dziedzictwo architektoniczne [Przyborowska-

Klimczak 2011, 36-37]. Artykuł 1 niniejszej Konwencji klasyfikuje dziedzictwo 

architektoniczne na 3 grupy określając je, jako dobra trwałe obejmujące: a) 

zabytki – wszelkie budowle i obiekty wyróżniające się szczególną wartością 

historyczną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną lub techniczną 

włącznie z ich częściami składowymi i wyposażeniem; b) zespoły budynków – 

jednolite zespoły zabudowy miejskiej lub wiejskiej wyróżniające się szczegól-

ną wartością historyczną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną 

lub techniczną na tyle zwarte, aby tworzyły określoną jednostkę urbanistycz-

ną; c) tereny - dzieła stworzone wspólnie przez człowieka i naturę, stanowią-

ce obszary częściowo zabudowane, dostatecznie wyodrębnione i jednolite, 

aby tworzyły jednostkę urbanistyczną, mające szczególną wartość historycz-

ną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną lub techniczną [Kon-

wencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, art.1].  

Dziedzictwo audiowizualne jest kolejnym rodzajem dziedzictwa kultural-

nego zdefiniowanym i poddanym ochronie międzynarodowej w konwencji 

opracowanej w ramach Rady Europy. Postanowienia Europejskiej Konwencji 

o ochronie dziedzictwa audiowizualnego z 8 listopada 2001 roku, także te  

o charakterze definicyjnym, nawiązują do postanowienia Zalecenia UNESCO 

o ochronie i zachowaniu materiałów z 27 października 1980 roku. W pream-

bule Konwencji podkreślono, iż materiały są integralną częścią europejskiego 

dziedzictwa kulturalnego, a w art. 1 dodano, że dziedzictwo audiowizualne 

jest formą sztuki i zapisem przeszłości. W art. 2 zawierającym wyjaśnienia 

pojęć używanych w Konwencji nie zamieszczono jednak definicji dziedzictwa 

audiowizualnego, wyjaśniając tylko pojęcie materiału filmowego i utworu 
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kinematograficznego. Przyjęto iż, materiałem filmowym jest każdy zapis fil-

mowy, niezależnie od tego, jakimi środkami i na jakim nośniku został zreje-

strowany, z dźwiękiem lub bez, zdolny do przekazania wrażenia ruchu. Na-

tomiast utwór kinematograficzny określono, jako dowolnej długości materiał 

filmowy, w szczególności obejmujący filmy fabularne, rysunkowe i dokumen-

talne, przeznaczone do wyświetlania w kinach. Zaznaczono ponadto, że  

w drodze protokołów dodatkowych do Konwencji będzie można rozszerzyć 

jej stosowanie do materiałów filmowych innych niż utwory kinematograficz-

ne, takich jak produkcje filmowe. W porównaniu z innymi ustaleniami defini-

cyjnymi wyjaśnienia zawarte w Europejskiej Konwencji z 2001 roku dotyczą 

znacznie większej grupy obiektów i jednocześnie mają bardziej specjalistycz-

ny charakter [Przyborowska-Klimczak 2011, 37-38].  

Czwarty rodzaj dziedzictwa stanowi podwodne dziedzictwo kulturowe. 

Zgodnie z artykułem 1 Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzic-

twa kulturowego przyjętej 2 listopada 2001 roku, na 31 Konferencji General-

nej UNESCO w Paryżu, oznacza ono wszelkie ślady egzystencji ludzkiej mają-

ce charakter kulturowy, historyczny lub archeologiczny, które pozostawały 

lub pozostają całkowicie lub częściowo pod wodą, okresowo lub na stałe, 

przez co najmniej 100 lat w tym: stanowiska, budowle, obiekty, artefakty 

oraz szczątki ludzkie, wraz z ich kontekstem archeologicznym i przyrodni-

czym; statki, samoloty oraz inne pojazdy lub ich części, ładunek lub inna za-

wartość, wraz z ich kontekstem archeologicznych i przyrodniczym oraz 

przedmioty o charakterze prehistorycznym [Kowalski 2014, 328].  

Ostatnim rodzajem dziedzictwa definiowanym w dokumentach między-

narodowych jest niematerialne dziedzictwo kulturowe. Oznacza ono prakty-

ki, wyobrażenia, przekazy wiedzę i umiejętności – jak również związane  

z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową, które 

wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część wła-

snego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, 

przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspól-

noty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich histo-

rią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten 

sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej 

kreatywności [Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
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dzictwa kulturowego, art. 2]. Dla celów niniejszej Konwencji, uwaga jest skie-

rowana wyłącznie na takie niematerialne dziedzictwo kulturowe, które jest 

zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi w dziedzinie praw 

człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania 

między wspólnotami, grupami i jednostkami oraz zasadom zrównoważonego 

rozwoju. Niematerialne dziedzictwo kulturowe przejawia się między innymi: 

w tradycjach i przekazach ustnych, w tym języku, jako nośniku niematerial-

nego dziedzictwa kulturowego, sztukach widowiskowych, zwyczajach, rytu-

ałach i obrzędach świątecznych. Obejmuje także wiedzę i praktyki dotyczące 

przyrody i wszechświata oraz umiejętności związane z rzemiosłem tradycyj-

nym [Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, art. 2]. 

Zdefiniowane powyżej rodzaje dziedzictwa kulturalnego świadczą o uzna-

niu ich przez poszczególne Konwencje za odzwierciedlenie bogactwa i zróż-

nicowania dziedzictwa kulturalnego narodów, będące niczym niezastąpio-

nym bezcennym świadectwem naszej przeszłości i stanowiące wspólne dzie-

dzictwo zarówno społeczeństw Europy jak i świata. Należy jednak pamiętać, 

że dziedzictwo kulturalne stoi przed wieloma wyzwaniami. Zagrożenia dzie-

dzictwa kulturalnego mają podwójny charakter, wynikają one zarówno  

z działalności człowieka i jego złej woli (do których zaliczyć możemy wojnę, 

kradzieże, podpalenia, wandalizmy, nieposzanowanie, terroryzm). To rów-

nież zaniedbanie, lekceważenie, ignorancja i bardzo często brak wyobraźni. 

Jego zniszczenia powodowane są także przez przyrodę (trzęsienia ziemi  

i morza. huragany, ulewy, powodzie czy pioruny).  

Liczba i ciężar gatunkowy zagrożeń nie maleje, lecz wzrasta. Współcześnie 

można odnieść wrażenie, że konflikty zbrojne, zwłaszcza jądrowe, są mało 

prawdopodobne, jednak z ich realnością jak uczy historia należy się zawsze 

liczyć. Dlatego konieczne są działania obronne społeczności międzynarodo-

wej, wyrażające się w prawnych zabezpieczeniach i praktycznych przedsię-

wzięciach na rzecz ochrony światowego dziedzictwa i dorobku kulturalnego 

poszczególnych krajów, uwzględniając zarówno minione, tak dotkliwe dla 

ludzkości doświadczenia, jak i współczesne realia. Poprzez analizę dokumen-

tów międzynarodowych można dostrzec dążenie państw i organizacji mię-

dzynarodowych do wypracowania najbardziej adekwatnego i użytecznego 
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określenia przedmiotu ochrony. Bowiem mądre państwo to państwo świa-

dome potęgi kultury i dbające o swoje dziedzictwo. Dbałość tą można bardzo 

często dostrzec obserwując sferę regulacji prawnych. Jeżeli dane prawo po-

wstaje w reakcji na społeczne i polityczne potrzeby, to jakoś tego prawa sta-

nowionego w dziedzinie kultury odzwierciedla znaczenie, jakie jest jej przypi-

sywane w życiu społecznym i narodowym. W związku z tym nie dziwi fakt 

ilości dokumentów międzynarodowych, których celem jest ochrona kultury  

i dziedzictwa kulturalnego. A ich obecność na arenie międzynarodowej 

uświadamia nam, że kwestia ta w zglobalizowanym świecie staje się coraz 

bardziej istotna i dostrzegana. 
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