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STRESZCZENIE Celem badań przeprowadzonych przez autorkę była 

odpowiedź na pytanie, czy odtwórcy historyczni, odtwórcy 

wczesnośredniowieczni, w trakcie festiwalu tematycznego two-

rzą enklawę kulturowo-przestrzenną. Według autorki oznacza 

ona wspólnotę osób połączonych więzią społeczną, charaktery-

zującą się odrębnością, inkluzywnością, tożsamością i integra-

cją, przebywającą w określonej przestrzeni, w której wyraźnie 

odznacza się jej kultura. W definicja autorka wykorzystuje trzy 

kategorie teoretyczne: enklawy społecznej, przestrzeni oraz kul-

tury. Wyniki badań przeprowadzonych podczas jednego z festi-

wali historycznych prowadzą autorkę do wniosku, że odtwórców 

wczesnośredniowiecznych w sytuacji festiwalu można uznać, 

według przyjętej definicji, za prawie kompletną enklawę kulturo-

wo-przestrzenną z uwagi na ograniczoną (częściową, niepełną) 

inkluzywność. 

Odtwórstwo historyczne jest zjawiskiem relatywnie no-

wym, obejmującym wiele przejawów – jednym z nich jest 

odtwórstwo wczesnośredniowieczne. Przez odtwórstwo 

historyczne, według Michała Bogackiego, rozumieć należy 
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„zbiór działań, podczas których ich uczestnicy odtwarzają w strojach i za pomocą arte-

faktów wytworzonych współcześnie (…), konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęś-

ciej bitwy) lub różnorodne aspekty życia w wybranym okresie historycznym” (Kwiatkow-

ski 2008: 110). Początki współczesnego odtwórstwa datuje się na lata sześćdziesiąte 

XX wieku. W Polsce wiąże się je z organizacją pierwszego turnieju rycerskiego na zamku 

w Golubiu-Dobrzyniu, a także z pierwszym zlotem Miłośników Kultury Indian w Cho-

dzieży (Kwiatkowski 2008: 112). Odtwórcy spotykają się podczas imprez tematycznych 

(festiwali), które mają dla nich niezwykle ważne znaczenie. Spotkania są miejscem pre-

zentacji całorocznego dorobku, dają także możliwość wymiany informacji, dzielenia się 

doświadczeniami oraz dyskusji. Skutkiem takich spotkań jest wyłanianie się wewnętrz-

nych standardów działania, powstawanie nieformalnej hierarchii oraz grup dominują-

cych (Kwiatkowski 2008: 115). Odtwórcy funkcjonują w ramach dwóch strumieni czasu 

przeszłego. Pierwszy z nich odnosi się do bitew i turniejów, drugi natomiast do długiego 

trwania cywilizacji, a więc sposobów walki, życia codziennego oraz kultury symbolicznej 

(Kwiatkowski 2008: 122). W raporcie z badań zleconych przez Narodowe Centrum Kultu-

ry i Bibliotekę Elbląską podano, że w Polsce jest około 300 bractw rycerskich, a docho-

dzą do tego jeszcze na przykład rzymscy legioniści, starożytni Słowianie i wikingowie, 

żołnierze napoleońscy, powstańcy styczniowi, listopadowi, śląscy i warszawscy, ułani, 

czerwonoarmiści, Wehrmacht, Legia Cudzoziemska (Pęczak 2012). 

Enklawy społeczne nie mają charakteru jednorodnego, są zróżnicowane i wieloaspek-

towe (Golka 2007). Leszek Gołdyka i Irena Machaj uważają, że enklawa jest względnie 

domkniętym zbiorem osób, wyraźnie odmiennym od otoczenia, charakteryzującym się 

włączeniem w dany „obszar” społeczny przy jednoczesnym wyłączeniu z „obszaru” 

szerszego (Gołdyka, Machaj 2007). Marika Pirveli i Zbigniew Rykiel odróżniają enkla-

wę od eksklawy. Enklawa w ich ujęciu charakteryzuje się odrębnością, inkluzywnością, 

tożsamością i integracją, natomiast dla eksklawy dominująca jest ekskluzja, wyklucze-

nie, izolacja i marginalizacja. Enklawa utożsamiana jest ze swojskością, domknięciem 

więzi oraz poczuciem wspólnoty (Pirveli, Rykiel 2007). Poza tym jest źródłem wartości 

i norm charakterystycznych dla jej członków (Rykiel 2009). Stella Grotowska operuje 

rozumieniem enklawy Petera Bergera i Thomasa Luckmanna, dla których stanowi ona 

system symboliczny oddzielony od codzienności. Oddzielenie nie oznacza jednak bra-

ku związku między tymi układami. Enklawa wpływa bowiem na codzienność, między 

innymi redukując napięcia zaistniałe w związku z przyjętą wizją świata. Jest miejscem, 

w którym jednostka przebywa przez chwilę. Nieuchronny jest bowiem powrót do życia 

codziennego. Między codziennością i enklawą istnieje wyraźna granica, która jednak 

jest przekraczalna dla pewnych jednostek, funkcjonujących wówczas w dwóch rzeczy-

wistościach (Grotowska 2007).

Według Bohdana Jałowieckiego i Marka S. Szczepańskiego, przestrzeń społeczna 

może być ujmowana jako metafora. Może być także rozpatrywana wraz z jej material-

nym substratem i określać „terytorium zamieszkane przez grupę społeczną o pewnych 

określonych cechach, która naznaczyła je w jakiś specyficzny sposób” (Jałowiecki, 

Szczepański 2009: 316) lub być traktowana jako „miejsce wytworzone przez daną gru-

pę społeczną, któremu wyznaczyła ona funkcję i nadała znaczenie” (Jałowiecki, Szcze-

pański 2009: 316). Przestrzeń społeczną można ujmować więc jako oderwaną od ma-

terii, abstrakcyjną, istniejącą w sferze świadomości lub jako „przyziemną”, materialną, 

fizyczną, jednak naznaczoną społecznie. Osoby zajmujące daną przestrzeń społecz-

ną mogą przywiązywać do niej szczególną wagę, przez co może być ona traktowana 

jako wartość istotna społecznie (Gołdyka 1976). Jest uważana również za przestrzeń 
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nasilonych kontaktów między jednostkami (Suchocka 2009). Traktowanie przestrzeni 

społecznej zarówno jako obszaru o charakterze fizycznym, jak i symbolicznym prowadzi 

do rozróżnienia dwóch podstawowych typów granic. Przedstawia je Zofia Kawczyńska- 

-Butrym w odniesieniu do enklawy społecznej, dzieląc granice na materialne i symbo-

liczne. W skład pierwszego typu wchodzą mury, płoty, ogrodzenia, a także ochrona, 

która ogranicza dostęp oraz opuszczanie danej przestrzeni. Granice symboliczne nato-

miast podzielone zostały na granice związane z symbolami niematerialnymi, w których 

skład wchodzą między innymi styl życia, język, normy, wartości, oraz na granice zwią-

zane z symbolami materialnymi, czyli na przykład środkami transportu, infrastrukturą 

czy higieną. Zofia Kawczyńska-Butrym określa enklawę społeczną w kategoriach prze-

strzennych i podaje kryteria ją wyznaczające. Pierwsze z nich odnosi się do poziomu 

uczestnictwa i korzystania z różnych uprawnień czy instytucji społecznych oraz z praw 

obywatelskich w ramach enklawy. Wiąże się to więc ze stopniem partycypacji lub wyklu-

czenia z praw i instytucji. Drugie kryterium odnosi się do sposobu wyodrębnienia prze-

strzeni enklawy. Może być ona nadawana celowo danej grupie lub grupa może się w niej 

znaleźć spontanicznie, na przykład w wyniku mobilności społecznej. Trzecie kryterium 

dotyczy własności zajmowanej przestrzeni. Autorka wyróżnia w ramach tego kryterium 

przestrzeń prywatną, należącą wyłącznie do jej właścicieli, którzy mają prawo do decy-

dowania o dostępności do niej osobom z zewnątrz, oraz przestrzeń publiczną, dostępną 

każdemu bez ograniczeń (Kawczyńska-Butrym 2007). W związku z ostatnim kryterium 

należy odwołać się do zjawiska przyswojenia przestrzeni. Uważane jest ono za „krótsze 

lub dłuższe umiejscowienie na jakimś terenie, uznanie go w mniejszym lub większym 

stopniu za własny, oczywiście niekoniecznie w sensie prawnym, ale w znaczeniu in-

dywidualnego lub grupowego użytkowania” (Jałowiecki, Szczepański 2009: 351). Wo-

bec tego przyswojenie przestrzeni uznać można za trzeci typ w ramach wyżej wymie-

nionego kryterium. Istotne przy rozpatrywaniu przestrzeni społecznej jest wyróżnienie 

form przestrzennych, będących obszarami o określonym przeznaczeniu i wyposażeniu 

materialnym. Jako pierwszą można wyróżnić przestrzeń produkcji związaną z wytwa-

rzaniem dóbr, usług i informacji. Drugą jest przestrzenna forma konsumpcji, w której 

użytkuje się wytworzone dobra i usługi oraz reprodukuje zdolności do pracy. Trzecia 

forma, jaką jest przestrzeń władzy, odnosi się do obszaru objętego jurysdykcją prawną 

lub do instytucji sprawujących władzę. Czwarta jest przestrzeń symboliczna, która jest 

związana z cenionymi przez zbiorowość wartościami, z jej przeszłością oraz miejscami 

kultu. Ostatnią formą jest przestrzeń wymiany, w której dokonywana jest wymiana dóbr, 

usług i ludzi (Jałowiecki, Szczepański 2009: 365–366).

Zdaniem Gustava Klemma kultura ma charakter całościowy, jest systemem przy-

swajanym przez człowieka ze względu na przynależność do określonej społeczności. 

Według niego do kultury należy zaliczyć „wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moral-

ność, obyczaje i wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka 

społeczeństwa” (Golka 2007: 34–35). Stanisław Ossowski uważa, że kulturę stanowią 

wzory myślenia i zachowania, z jednoczesnym wyłączeniem przedmiotów fizycznych, 

które są, według niego, jedynie materialnymi korelatami kultury. Natomiast dla Stefa-

na Czarnowskiego elementy materialne współtworzą kulturę wraz ze wzorami myślenia 

i działania i są związane z nimi poprzez znaczenia grupowe (Filipiak 2009). Dla Antoniny 

Kłoskowskiej kultura to „względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi 

przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych 

i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań” (Kło-

skowska 1980: 40). Autorka ujmuje więc kulturę w sposób całościowy, zakłada istnienie 
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charakterystycznych dla niej wzorów zachowań, które są wytwarzane i przyswajane 

przez członków społeczeństwa w trakcie zachodzących między nimi interakcji oraz 

wskazuje na produkty tych działań, które prawdopodobnie mogą mieć wymiar mate-

rialny i niematerialny. Wyróżnia kulturę bytu, która obejmuje wszelkie sposoby produkcji 

oraz wytwory mające za zadanie realizację podstawowych, bytowych potrzeb człowieka 

za pomocą dóbr materialnych i usług (Filipiak 2009). Wskazuje także na kulturę społecz-

ną, która „charakteryzuje się (…) tym, że podmiotem i przedmiotem kulturalnie określo-

nych działań są tutaj sami ludzie, że regulujący wpływ kultury odnosi się w tym wypadku 

nie do żadnych innych substancji lub wartości, lecz do stosunków, ról i układów ludzi 

w ich wzajemnych powiązaniach” (Kłoskowska 1981: 111), a więc podkreśla znaczenie 

norm i wzorów regulujących stosunki społeczne, komunikacji sprzyjającej utrzymaniu 

porządku społecznego oraz struktury społecznej. Kłoskowska jako trzecią wyznacza 

kulturę symboliczną, obejmującą wartości, przeżycia oraz czynności autoteliczne, które 

można uporządkować w cztery dziedziny: zabawę, sztukę, naukę i religię. Pełnią one 

przede wszystkim funkcje estetyczne, ludyczne i poznawcze (Filipiak 2009).

W artykule wykorzystano pojęcie enklawy kulturowo-przestrzennej, oznaczające 

wspólnotę osób połączonych więzią społeczną, charakteryzującą się odrębnością, in-

kluzywnością, tożsamością i integracją, przebywającą w określonej przestrzeni, w której 

wyraźnie odznacza się jej kultura. Definicja ta wykorzystuje trzy kategorie teoretyczne: 

enklawy społecznej, przestrzeni oraz kultury. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, 

czy odtwórcy wczesnośredniowieczni w sytuacji festiwalu tworzą enklawę kulturowo- 

-przestrzenną?

Wyniki badań

Aby sprawdzić, czy odtwórcy wczesnośredniowieczni w trakcie festiwalu tematycz-

nego tworzą enklawę kulturowo-przestrzenną, zrealizowano badania jakościowe, wyko-

rzystujące obserwację nieustrukturyzowaną, wywiad swobodny oraz analizę czasopis-

ma tematycznego. Obserwację prowadzono wśród uczestników XVI Festiwalu Słowian 

i Wikingów w Wolinie w czasie jego trwania (5–8.08.2010 r.). Miała ona służyć przede 

wszystkim odnalezieniu cech przestrzennych i kulturowych badanej zbiorowości. Wy-

wiad swobodny prowadzony był z członkami jednej ze szczecińskich grup odtwórstwa 

wczesnośredniowiecznego, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w wyżej wymienio-

nym festiwalu. Celem wywiadu było pogłębienie zdobytej w trakcie obserwacji wiedzy 

oraz poszukiwanie cech enklawy kulturowo-przestrzennej, być może nieujawnionych 

podczas pierwszego etapu badań. Próba objęta wywiadem liczyła 14 osób. Analizie 

poddano także dostępne artykuły z „Gazety Rycerskiej”, kwartalnika zajmującego się 

tematyką średniowiecza. Przeanalizowano artykuły z lat 2005–2009, podejmujące te-

matykę festiwali wczesnośredniowiecznych odbywających się w Polsce i za granicą. 

Celem analizy treści artykułów było odnalezienie cech enklawy w innych festiwalach niż 

odbywający się w Wolinie.

Na podstawie wypowiedzi uczestników oraz prowadzonych obserwacji można dojść 

do wniosku, że przestrzeń, w której odbywa się część historyczna festiwalu, jest miej-

scem celowo wyznaczonym do zamieszkiwania przez określoną kategorię osób – od-

twórców wczesnośredniowiecznych, będących formalnymi uczestnikami imprezy. Prze-

strzeń ta jest udostępniana przez organizatorów i przez nich rozdzielana, a uczestnicy nie 

mają prawie żadnego wpływu na wybór miejsca zajmowanego podczas festiwalu, mogą 

jedynie wybierać spośród zaproponowanych im parceli, jeśli pojawią się na imprezie 

odpowiednio wcześnie. Późniejsze zjawienie się – wiąże się z przyjęciem miejsc wska-
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zanych przez organizatorów. O przeznaczeniu przestrzeni festiwalu dla odtwórców 

świadczy również brak obozowisk wczesnośredniowiecznych poza granicami skansenu. 

Co prawda odtwórcy, którzy nie są formalnymi uczestnikami rozbijają namioty poza ob-

szarem wskazanym przez organizatorów, jednak nie są to obozy wczesnośredniowiecz-

ne, a oni sami większość czasu spędzają w przebraniu na terenie skansenu. 

Przestrzeń, na której odbywa się festiwal, nie może być uznawana przez odtwórców 

za przestrzeń prywatną, nie są oni bowiem jej właścicielami ani jej nie dzierżawią. Nie 

może być również uważana za przestrzeń publiczną, do której dostęp mają wszyscy bez 

ograniczeń. Uczestnicy festiwalu traktują swoje obozowiska jak domy, przestrzeń skan-

senu natomiast jako formę „podwórka wokół domu”. Są to miejsca bliższe odtwórcom 

niż znajdująca się kilkaset metrów dalej – część jarmarczna:

obozowisko, to jest ten typowy dom, skansen, to jest to podwórko przed do-

mem, gdzie się już wszyscy kręcą, a druga strona mostu… to nie kojarzę się 

z tą stroną. (…) skansen jest jak podwórko przed domem, gdzie wszyscy cho-

dzą i każdy ma tam kawałek domu1. 

Uczestnicy, jako swego rodzaju „właściciele” obozów, mają także prawo do regulowa-

nia dostępu do nich innym odtwórcom oraz turystom:

turyści zazwyczaj się pytają, najczęściej się zgadzamy (...) aczkolwiek go-

rzej jak są osoby, które bez pytania wchodzą [na teren obozu]. Traktują to 

po prostu jak atrakcję turystyczną, bo kupili bilet na Festiwal i uważają, że 

wszędzie mają wstęp wolny, to jednak trzeba pomóc taką osobę na ziemię 

sprowadzić i delikatnie powiedzieć, że „Panie, pan mi do domu teraz wcho-

dzisz, tak nie wypada”.

Wobec tego należy uznać przestrzeń zajmowaną przez odtwórców za przestrzeń 

przyswojoną. Podczas festiwalu stanowi ona dla nich miejsce najbezpieczniejsze i za-

pewniające największą swobodę, porównywalną do panującej w domu. Jest ona rów-

nież swobodnie zagospodarowywana przez uczestników oraz naznaczana symboliką 

występującą na chorągwiach czy tarczach.

Uczestnicy festiwalu dysponują pewnymi prawami (przywilejami) odróżniającymi ich 

od turystów oraz od innych odtwórców, niebędących formalnymi członkami imprezy. 

Większość odtwórców samo uczestnictwo w festiwalu uważa za przywilej. Wynika to 

przede wszystkim z dużej konkurencji podczas przyjmowania zgłoszeń na imprezę. 

Przyjęcie na festiwal wiąże się z otrzymaniem miejsca na rozbicie obozu, możliwością 

prowadzenia handlu i prezentowania uprawianych rzemiosł, nieodpłatnego przebywania 

na terenie skansenu oraz pozostawania w nim na noc. Podstawową instytucją działającą 

podczas imprezy jest biuro festiwalowe, dystrybuujące tak zwane medaliki, stanowiące 

przepustkę na teren skansenu, zapewniające ciepły posiłek lub prowiant do wykorzy-

stania oraz ubezpieczenie dla uczestników festiwalu. Poza uprawnieniami formalnymi, 

wyznaczonymi przez organizatorów, odtwórcy mają pewne prawa niepisane. Tylko oni 

mogą uczestniczyć w pełni w wydarzeniach festiwalowych, takich jak inscenizacje czy 

konkursy:

1 Wyróżnione fragmenty są cytatami wypowiedzi uzyskanych podczas wywiadów z członkami badanej grupy 

wczesnośredniowiecznej.
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turysta nie będzie uczestniczył we wszystkich eventach, które będą się od-

bywały w czasie Festiwalu. Turysta nie wyjdzie na bitwę na pewno. Jeżeli 

organizujemy jakąś scenkę, to turysta zawsze będzie widzem, nie będzie 

uczestnikiem.

Nawet jeśli uczestnik nie przygotowuje danej inscenizacji, więc nie jest też bezpośred-

nio w nią zaangażowany, to może podejść bliżej niż turysta do odtwórców ją odgrywają-

cych. Poza tym jedynie odtwórcy biorący udział w imprezie mogą korzystać z zaplecza sa-

nitarnego zapewnionego przez organizatorów. Mają oni także większy niż turyści dostęp 

do obozów innych odtwórców. Ponadto ważnym przywilejem, umożliwiającym uniknięcie 

odtwórcom długich kolejek, jest utworzenie osobnego wejścia na teren skansenu.

Część historyczna festiwalu organizowana jest na wyspie Ostrów, położonej na rzece 

Dziwnie. Występują więc materialne granice w postaci rzeki oraz bagna i trzcinowisk, 

oddzielające świat odtwórców od świata codziennego. Skansen nie zajmuje jednak całej 

powierzchni wyspy, wobec czego konieczne stało się ustalenie granicy konwencjonal-

nej. Została ona poprowadzona wzdłuż linii jednej z kas umożliwiających wejście na 

teren. Dodatkowo przy kasach ustawione są bramki strzeżone przez wynajęte służby 

ochroniarskie. Obok granic materialnych występują granice symboliczne. Najbardziej 

widoczną jest wygląd odtwórców. Są to nie tylko stroje, w jakie ubrani są odtwórcy, ale 

także takie cechy, jak długie włosy u kobiet i znacznej część mężczyzn czy długie brody. 

Cechą charakterystyczną są również tatuaże, które przedstawiają między innymi sym-

bolikę wczesnośredniowieczną, a niektóre z nich są wykonywane w sposób historyczny. 

Inną cechą wyraźnie odróżniającą odtwórców jest używany przez nich język, który jest 

językiem specyficznym, zaczerpniętym ze źródeł archeologicznych, legend, sag skan-

dynawskich. Stąd też czerpane są imiona, jakie nadają sobie odtwórcy oraz nazwy czę-

ści ubrań czy funkcji pełnionych w drużynie. Rozmowy, które prowadzą, często nie są 

zrozumiałe dla osób spoza ich kręgu. Innym elementem, wchodzącym w skład granic 

symbolicznych, jest higiena odtwórców, której poziom należy określić jako relatywnie 

niski. Co prawda istnieje zaplecze sanitarne zarówno na terenie skansenu, jak i w części 

jarmarcznej festiwalu, które jest przeznaczone wyłącznie dla odtwórców, jednak jest ono 

niewystarczające w stosunku do potrzeb uczestników. Cechą charakterystyczną wyspy 

jest jej infrastruktura – dominują namioty odtwórcze oraz chaty z bali budowane we-

dług historycznych zasad. Poza tym w części centralnej występują drewniane „chodniki” 

oparte na balach oraz wydeptane ścieżki.

Skansen nie stanowi przestrzeni jednolitej pod względem pełnionych funkcji. Składa 

się z obszarów o określonych zadaniach i wyposażeniu służącym do ich realizacji. Pierw-

szym typem takiego obszaru jest przestrzeń produkcji, która prowadzona jest przede 

wszystkim w obozach odtwórców. To właśnie tam uczestnicy festiwalu wykonują swo-

je rzemiosło. Oprócz tego w obozach wykonywane są codzienne czynności domowe, 

takie jak przygotowywanie posiłków, oporządzanie terenu wokół namiotu czy naprawa 

odzieży. Poza tym za przestrzeń produkcji można uznać wszelkie kramy gastronomiczne 

wystawione na terenie skansenu, przy których przygotowywane są historyczne potrawy. 

Innym typem jest przestrzeń konsumpcji. Są to miejsca, w których dokonywana jest 

konsumpcja wytworzonych dóbr i usług. Są to również obszary, w których się odpoczy-

wa, nabiera energii. Tego typu miejscami podczas imprezy są przede wszystkim obozy 

odtwórcze, ale również znajdująca się w centrum skansenu wiata, pod którą umiesz-

czone są ławki i stoły, gdzie można nie tylko spożyć posiłek zakupiony w kramach, ale 

także posłuchać koncertów czy obejrzeć niektóre pokazy. Obszar części historycznej 
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festiwalu objęty jest jurysdykcją prawa stworzonego przez organizatorów imprezy. Poza 

tym funkcjonujące w jego ramach biuro festiwalowe stanowi swego rodzaju instytucję 

władzy. Oprócz tego w skansenie wyraźnie zaznacza się przestrzeń symboliczna, obej-

mująca symbole istotne dla odtwórców biorących udział w imprezie. Do takich miejsc 

należą ustawione na terenie skansenu malowane obeliski. Są one związane z poprzed-

nimi edycjami festiwalu, rzeźbione przez gości z zagranicy, upamiętniają ważne wyda-

rzenia sprzed wieków, są wykonane w związku z aktualną tematyką festiwalu. Miejscem, 

które wyraźnie próbuje nawiązać do wartości wczesnośredniowiecznych jest pole walki, 

na którym odbywają się inscenizacje podkreślające między innymi takie wartości jak od-

waga, męstwo, znaczenie wodza czy walki. Poza wyżej wymienionymi formami, na terenie 

festiwalu można zaobserwować także przestrzeń wymiany. Niemal przy każdym namiocie 

rozstawione jest stoisko, na którym odtwórcy handlują wytworzonymi przez siebie przed-

miotami. Poza tym elementami tej przestrzeni są także wspomniane wcześniej kramy ga-

stronomiczne, w których sprzedawane są przygotowane chwilę wcześniej potrawy. 

Poza aspektami przestrzennymi, odtwórców można opisać za pomocą cech kulturo-

wych. Z pewnością charakteryzuje ich odmienny ubiór oraz wykorzystywane przedmio-

ty. Noszą stroje szyte na kształt ubioru wczesnośredniowiecznego, wykorzystując do 

ich produkcji jedynie materiały znane we wczesnych wiekach, a więc przede wszystkim 

len, bawełnę i skórę. Odtwórca najczęściej ma dwa zestawy ubrań: na lato oraz na zimę. 

Poza tym istnieją rodzaje ubioru dostosowane do pełnionej przez odtwórcę funkcji, czyli 

na przykład wojownik poza codziennym strojem obozowym ma także strój do walki. 

Ubioru dopełniają ozdoby, w skład których wchodzą najczęściej klamry, wisiory, rze-

mienie, bursztyny, kły, pierścienie, kolczyki, krajki czy zapinki. Często nawiązują one do 

symboliki religijnej lub oznaczają pozycję w hierarchii drużyny:

na przykład szable dzika, niektórzy noszą pojedyncze, niektórzy podwójne. 

Podwójne to jest domena jarlów, czyli dowódców drużyn, a pojedyncze to są 

wojowników. One są oprawiane w brąz, srebro.

Interesujące są także używane przez odtwórców przedmioty, które nawiązują do tych 

stosowanych we wczesnym średniowieczu, wobec czego na przykład wśród naczyń 

nie odnajdziemy widelca, którego wówczas nie znano. Poza tym odtwórcy zajmują się 

świadczeniem usług. Najbardziej popularny jest handel wytworzonymi własnoręcznie 

przedmiotami. Oprócz tego często spotykane jest kowalstwo, gastronomia, rzeźbiar-

stwo i kaletnictwo, które są świadczone zarówno odtwórcom, jak i turystom. Poza tym 

wykonywane są usługi typu naprawczego oraz związane z realizacją zamówionych 

przedmiotów – kierowane przede wszystkim do odtwórców i działają na zasadzie sieci 

znajomości:

działa to na tej zasadzie, że ja wiem czym się dana osoba zajmuje. Jest to taka 

sieć znajomości, że... nie konkretnie, że ta i ta osoba się tym zajmuje i tysiąc 

osób przyjdzie do Sambora i on zrobi dwieście par butów, tylko po prostu jest 

takich „Samborów” z piętnastu, co sobie siedzą i dziergają buty i po prostu 

jedni ludzie znają tego „Sambora”, inni tamtego „Sambora”. I tak samo jeśli 

chodzi o sukienki, to też po znajomości.

Zapłata za usługi najczęściej ma charakter pieniężny, jednak w ramach owych sieci 

znajomości może dochodzić do barterów:
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w większości przypadków sprzedaż na Festiwalu jest za pieniądze, a han-

del wymienny raczej występuje w przypadku znajomych, jak są ludzie już 

bardziej ze sobą zapoznani i wiedzą, że mogą sobie zaufać, bo w przypadku 

handlu wymiennego, no to musi być zaufanie.

Przedmioty oraz usługi charakterystyczne dla odtwórców są elementami odróżnia-

jącymi ich od osób z zewnątrz. Nie chodzi tu jednak o rodzaj stosowanych przedmio-

tów, te bowiem często są analogiczne do używanych współcześnie. Odróżnia je spo-

sób produkcji, forma oraz materiały, z jakich są wykonane. Interesująca jest też kwestia 

usług świadczonych podczas festiwalu. Odtwórcy świadczą bowiem wiele usług, które 

w obecnych czasach tracą na znaczeniu, na przykład kowalstwo. 

Odtwórcy zajmują się przede wszystkim rzemiosłem i walką. Zarówno pierwszy, jak 

i drugi typ działalności wymaga od nich kierowania się zasadą zgodności historycznej, 

a więc wykonywaniem wszystkiego, co jest związane z odtwórstwem zgodnie z zapi-

sami historycznymi. Jest to szczególnie widoczne przy różnego rodzaju wytwórstwie. 

Wszystko, co odtwórcy produkują, starają się wykonywać samodzielnie, ręcznie. Wyko-

rzystują do tego celu jedynie materiały znane we wczesnym średniowieczu oraz charak-

terystyczne wzory oraz kształty. Zależy im również, aby wykonywane przedmioty były 

adekwatne do odtwarzanej kultury, regionu i przedziału czasowego. Wszelki eklektyzm 

w tej kwestii jest źle postrzegany. Wierne odtwórstwo nie oznacza jednak braku krea-

tywności wśród odtwórców. Ich wiedza pozwala na tworzenie nowych przedmiotów, 

wykorzystując znane wzory, kształty czy materiały. Najlepszym przykładem jest odtwa-

rzanie na naczyniach wzorów, które zostały odkryte na innych przedmiotach:

miski mniej więcej stylizuje się na to co było, ale one mają jakieś własne tam 

kształty, bo wiadomo, jak widzę jakieś wzornictwo na misce okrągłej, to nie 

muszę robić okrągłej, tylko mogę, na przykład prostokątną z takim samym 

wzorem i tak robię. (…) Tu chodzi o to, żeby była drewniana, żeby została 

pokryta olejem na koniec, żeby nie piła wody, i żeby miała wzornictwo na 

dany teren, na dany okres.

Kultura odtwórców wczesnośredniowiecznych nie ogranicza się jedynie do aspek-

tów rzeczowych. Poza nimi są jeszcze elementy głębsze, których odnalezienie wymaga 

uważnej obserwacji. Jednym z takich elementów są wartości. Dla odtwórców najważ-

niejsze jest pozostawanie w zgodzie z historią. Wszystkie działania, posiadane przed-

mioty czy zachowania powinny odpowiadać wczesnośredniowiecznym:

nie każdy musi się bić, nie każdy musi mieć dobre rzemiosło, nie wszyscy 

mają takie talenty, a jeżeli chcą się pobawić, to najważniejsze żeby robili do-

brą rekonstrukcję, nawet jeżeli nie szyją sami, a kupują rzeczy. Oczywiście 

przecież nie każdy potrafi to zrobić. Niektórzy kupują, ale najważniejsze jest, 

żeby to było zgodne z historycznością.

Istotna jest tutaj umiejętność odnalezienia się w jednej epoce, w poszukiwaniu lub wy-

twarzaniu przedmiotów odpowiadających odtwarzanemu regionowi i kulturze. Jest z tym 

związana kolejna niezwykle ważna dla odtwórców wartość, a mianowicie wiedza histo-

ryczna. Jest to zarówno wiedza ogólna na temat wczesnego średniowiecza, jak i wie-

dza szczegółowa, odnosząca się do konkretnych wydarzeń historycznych, wierzeń czy 
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nowych odkryć archeologicznych. Odtwórcy dużą wagę przywiązują także do samo-

rozwoju, który prowadzi do pogłębienia wiedzy historycznej, ale również do zdobycia 
nowych umiejętności praktycznych oraz do rozwoju osobowości:

dla nas to jest jednak trochę coś więcej, doskonalenie swojej siły, pasji, którą 

jest walka. Bo my to traktujemy jako pasję i też sposób na rozwój poprzez 

walkę, no i kształtowanie też swojej niepodległości.

Przedstawione wartości mają charakter ogólny, jednak są grupy odtwórców, które 
poza tym charakteryzują się takimi wartościami, jak honor, patriotyzm, duma, męskość, 
waleczność czy siła w znaczeniu nietzscheańskim (Tatarkiewicz 1978: 165). Wartości 
te mogą przywodzić na myśl etos rycerski charakterystyczny dla osób odtwarzających 
późniejsze średniowiecze, co nie oznacza jednak, że odtwórców wczesnośredniowiecz-

nych oraz członków bractw rycerskich można ze sobą utożsamiać. Wśród odtwórców 
zaznacza się również znaczenie przykładane do wartości kultury osobistej, zarówno 
własnej, jak i innych odtwórców oraz osób spoza odtwórstwa, a także zasad moral-
nych, będących podstawą uczciwości i silnej postawy obywatelskiej. Ważną wartością 
dla wielu odtwórców jest zabawa, która towarzyszy uczestnictwu w festiwalu, a także 
odtwórstwu jako takiemu. Istotne jest traktowanie przestrzeni, na której odbywa się fe-

stiwal, jako swoistej wartości wiązanej z poczuciem więzi z zamieszkującymi ją przed 
wiekami odtwarzanymi ludami. Śledząc wartości charakterystyczne dla odtwórców 
wczesnośredniowiecznych, można dojść do wniosku, że część jest charakterystyczna 
przede wszystkim dla nich, natomiast inne funkcjonują w świecie codziennym, jednak 
mają w nim mniejsze znaczenie, nie tylko nie są odczuwane, ale tracą także uznanie. 
Bezpośrednio z wartości wypływają normy, którymi kierują się odtwórcy. Z „historycz-

ności” wyłania się zasada postępowania zgodnie z duchem historii. Nieprzestrzeganie 
jej może doprowadzić do sankcji, takich jak zarzut niekompetencji, ośmieszenia lub utra-

ty szacunku:

ale naprawdę to, co najbardziej rzuca się w oczy to właśnie ubiór i ludzie 

czasem tracą szacunek albo zostają wyśmiani za to, że nie potrafią tego swo-

jego odtwórstwa zgrupować w jednym wieku ani w jednym okresie jednego 

terytorium.

Poza tym „historyczność” rodzi normę pełnego zaangażowania w prowadzone działa-

nia, a więc poświęcenia czasu na działalność odtwórczą, wysiłku oraz niemałych pienię-

dzy, a także dążenia do jak najlepszego odtwórstwa. Wierna rekonstrukcja niesie ze sobą 
sankcje pozytywne w postaci szacunku, pochwał, poważania. Oprócz norm ogólnych 
istnieją też te, które są związane z konkretną dziedziną działalności. Przykładem mogą 
być zasady dotyczące walk wczesnośredniowiecznych. Reguły te są jednolite w ramach 
jednego kraju, różnią się w zależności od państwa. Generalnie im dalej na wschód, tym 
większa tolerancja wobec zadawania różnorodnych ciosów. Reguły te nie są odgórnie 
narzucone, jednak powszechnie obowiązują. Podstawowe zasady dotyczą tak zwanych 
miejsc punktowanych. Są nimi obszary od łokcia w górę, od kolana w górę oraz głowa. 
Uderzenie w te miejsca oznacza śmierć przeciwnika podczas walki. Istnieją także strefy 
zakazane, takie jak łokieć, kolano czy nerki. Podczas bitwy zasad tych strzegą specjalni 
sędziowie, którzy mają prawo wycofać z walki osoby je łamiące. Obecność sędziów 
jest szczególnie ważna podczas takich imprez jak wolińska, kiedy walki przebiegają 



82 / KATARZYNA MAJTAS / ODTWÓRCY WCZESNOŚREDNIOWIECZNI W SYTUACJI FESTIWALU...

spontanicznie. Normą występującą w świecie odtwórczym jest istnienie wewnętrznej 

hierarchii w ramach drużyn. Z konkretnymi pozycjami związane są określone zachowa-

nia, zadania i przywileje. Nazwy pozycji zależne są od typu odtwarzanej społeczności. 

Badanie zaprezentowane w artykule przeprowadzono z odtwórcami Wikingów. Przy-

wódca drużyny to tak zwany jarl. Do jego kompetencji należało podejmowanie najważ-

niejszych decyzji w drużynie oraz zwoływanie thingów, czyli zebrań, na których oma-

wiano jej najważniejsze sprawy. Najniższą pozycję w drużynie zajmuje kandydat. Jego 

zadaniem jest kompletowanie niezbędnego stroju i pogłębianie wiedzy historycznej. Po 

odpowiednim czasie może stać się thrallem, czyli niewolnikiem. Jest to już pełnoprawny 

członek drużyny, którego głównym zadaniem jest dbanie o porządek w obozie. Jeśli 

będzie się dobrze sprawował, to może zostać karlem, czyli wolnym człowiekiem. Jako 

karl osoba może się szkolić w boju i po spełnieniu odpowiednich warunków może zostać 

wojownikiem. Karl może także wybrać rzemiosło i rozwijać swoje umiejętności oraz pre-

zentować wyroby podczas imprez tematycznych. Istotną funkcję pełni lagmann, który 

jest głosicielem prawa. Oprócz niego ważną funkcję pełni hovding, którego zadaniem 

jest szkolenie w boju i prowadzenie wojowników do walki. Przedstawione normy mają 

charakter nieformalny. Poza nimi istnieją zasady narzucone przez organizatorów i obo-

wiązujące podczas festiwalu. Zakazane jest używanie przez odtwórców przedmiotów 

niehistorycznych (plastikowe i szklane butelki), palenie papierosów czy używanie telefo-

nów komórkowych. Zakazy te obowiązują przede wszystkim przy turystach, jednak od-

twórcy starają się odrzucić te przedmioty także podczas całej imprezy, gdyż dzięki temu 

mogą wejść głębiej w historyczną atmosferę. Cechą charakterystyczną dla odtwórców 

jest swoista etykieta. Dotyczy ona między innymi sposobu przekraczania granic obozu 

innej drużyny. Odtwórcy wiedzą, że nie powinni wchodzić na teren obozu drużyny bez 

przywitania, szczególnie gdy jej członkowie nie są im znani. Poza tym nie przerywa się 

althingów drużynowych. Ta zasada dotyczy wszystkich odtwórców, bez względu na to, 

czy są oni znani członkom danej drużyny czy nie. Nie należy też dotykać przedmiotów 

należących do innych odtwórców bez ich zgody. Istotne jest to, że odtwórcy znają tę ety-

kietę, dzięki czemu mogą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Częścią etykiety jest także 

sposób poznawania się członków różnych drużyn, co polega na obdarowaniu członków 

drużyny, których mamy zamiar poznać, przysłowiowym „dzbanem miodu”:

bardzo często zdarzają się sytuacje grzecznościowe, typu przychodzi jeden 

osobnik z drużyny i na przykład zaprasza do siebie do drużyny na ognisko, 

ale pewnie jakbyśmy się zebrali i poszli do nich na ognisko to też by się nie 

obrazili, szczególnie gdybyśmy przynieśli coś od siebie, zwłaszcza płynnego, 

to jest mile widziane, a im większa ilość płynów, tym bardziej mile widziane.

Etykieta jest formą modelowych zachowań, jednak odtwórców cechują też pewne 

wzory realne. Ważnym wzorem zachowania podczas festiwalu jest uczestnictwo w bit-

wie głównej oraz przygotowania do niej. Obejmują one założenie stroju do walki, w czym 

pomagają inni członkowie drużyny oraz przygotowanie psychiczne, koncentrację, nasta-

wienie się na to, że podczas bitwy może zdarzyć się wszystko. Interesujące są zachowa-

nia wojów przed rozpoczęciem walki. Naprzeciwko siebie stoją wówczas dwie armie zło-

żone z różnych drużyn. Na początku dochodzi do potyczek słownych, mających na celu 

zmotywowanie do walki. Następnie na pole wychodzi kilku śmiałków prowadzących ze 

sobą pojedynki. Zwycięstwo wojownika danej armii ma wieścić jej zwycięstwo. Potem 

zaczyna się właściwa bitwa, która jest jednym ze stałych elementów każdego festiwa-
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lu. Innym takim elementem jest wieczorna biesiada rozpoczynająca się po opuszcze-

niu skansenu przez ostatniego turystę. Charakterystycznymi dla odtwórców wzorami 

zachowań są różnorodne gesty, takie jak przywitania czy pożegnania, polegające na 

dość typowo męskim uścisku drugiej osoby. Poza tym do tego typu czynności należą 

codzienne zachowania odtwórców wykonywane na wzór historyczny, czyli na przykład 

jedzenie z drewnianych mis wyłącznie za pomocą łyżek i noży czy mycie naczyń bez 

użycia środków chemicznych.

Istotnym elementem kultury jest język. Odtwórcy stanowią zbiorowość, u której ta 

cecha wyraźnie się zaznacza. Jest ona najbardziej widoczna w używanych przez od-

twórców imionach. Są one dostosowywane do typu społeczności odtwarzanej w danej 

drużynie i dobierane ze względu na znaczenie, pochodzenie od znanej postaci historycz-

nej lub ze względu na brzmienie. Imiona wczesnośredniowieczne są używane przede 

wszystkim podczas imprez historycznych, na co dzień częściej są stosowane prawdziwe 

imiona, jednak nie jest to regułą. Duże znaczenie ma to, na ile imię odtwórcze przylgnęło 

do danej osoby. Zdarza się też tak, że odtwórcy nie znają swoich prawdziwych imion 

i posługują się tylko imionami historycznymi:

jeżeli chodzi o naszą własną drużynę, to zwracamy się do siebie za pomocą 

imion wczesnośredniowiecznych i również swoimi własnymi, prywatnymi 

imionami. Jeżeli chodzi o ludzi z Polski, to powiem szczerze, że tylko parę 

osób znam po imieniu, tak jak się w rzeczywistości nazywają, a resztę to po 

imionach historycznych.

Poza tym wyrażenia historyczne są stosowane do określenia pozycji w drużynie, 

przedmiotów, wydarzeń czy części garderoby. W kwestii porozumiewania się przez od-

twórców językiem historycznym, należy stwierdzić, że zjawisko takie występuje, jednak 

niezwykle rzadko. Najczęściej dotyczy to pojedynczych osób, które w pewnym stopniu 

opanowały frazy języka, na przykład wczesnoislandzkiego. W innych przypadkach moż-

na zaobserwować stosowanie nazewnictwa historycznego zaczerpniętego z przekazów, 

sag skandynawskich i innych źródeł historycznych. Zdarzają się też sytuacje, w których 

wyrażenia wczesnośredniowieczne są przemycane do języka codziennego, jednak nie 

jest to powszechne. Interesującą cechą języka, występującą wśród niektórych odtwór-

ców, jest stosowanie przez nich pewnej maniery językowej, a więc akcentowanie innej 

sylaby lub używanie szyku przestawnego. Ciekawym elementem językowym jest też 

wykorzystywanie pisma runicznego, przede wszystkim na tarczach czy sztandarach.

Wśród drużyn odtwórczych biorących udział w festiwalu można zauważyć pewną 

hierarchię. Przyjmuje ona formę struktury opartej na randze, prestiżu. Wyznacznikiem 

pozycji jest tutaj widoczność drużyny, jej zaangażowanie w działalność odtwórczą, wie-

lokierunkowość tej działalności oraz jej jakość. Wyraźnie zaznacza się w niej wierzcho-

łek, który tworzą drużyny najbardziej znane i uznawane za najlepsze. Nie są one jednak 

uważane przez odtwórców za przywódców, natomiast są traktowane jako te, na których 

można się wzorować:

wiadomo, że to nie jest tak, że przyjdzie drużyna X czy Y i wszyscy padną na 

kolana i ich słuchają (…) oni się jakoś tak bardziej razem trzymają i można 

powiedzieć, że oni są w pewnym sensie elitą. Oni nie wpuszczają do siebie 

wszystkich. Tak X jak i Y, mają selekcję dużą, mają masę treningów i wycisk 

w pewnym sensie. (…) Oni nie wszystkich znają, ale wszyscy znają ich. Na tej 
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zasadzie. Więc to już samo tworzy z nich w pewnym sensie elitę, że wszyscy 

ich znają.

Przyglądając się kulturze uczestników festiwalu, należy zwrócić uwagę na prezento-

waną przez nich sztukę. Najczęściej jest to sztuka użytkowa związana ze zdobnictwem 

ław, łoży, misek, łyżek, biżuterii, broni, a także wykonywaniem haftów. Poza tym można 

wyróżnić rzeźbiarstwo czy muzykę oraz taniec. Istnieją zespoły, które specjalizują się 

w wykonywaniu muzyki wczesnośredniowiecznej, wykorzystując repliki instrumentów 

muzycznych tamtej epoki. Poza tym formą sztuki jest zdobienie ciała w postaci tatuaży, 

które nie tylko nawiązują do symboliki wczesnośredniowiecznej, ale również pojawiają 

się próby wykonywania ich za pomocą znanych ówcześnie technik. Głównym źródłem 

wiedzy są inni uczestnicy festiwalu. Podczas rozmów dochodzi do wymiany doświad-

czeń oraz informacji na temat nowych odkryć archeologicznych. Innym źródłem wiedzy 

jest obserwacja pracy rzemieślników czy przyglądanie się scenkom tematycznym pre-

zentowanym podczas festiwalu. Niezwykle ważne są też wygłaszane prelekcje. Festiwal 

jest dla odtwórców również źródłem rozrywki, która polega na spotkaniach z dawno 

niewidzianymi przyjaciółmi, oglądaniu kramów, widowisk, koncertów czy braniu udziału 

w konkursach. Także bitwa główna, turnieje, mimo że na pierwszy rzut oka nie wyglądają 

na zabawę, służą głównie rozrywce. Ten cel jest także realizowany podczas wieczor-

nych biesiad, które dają odtwórcom możliwość odetchnięcia i zrelaksowania się w gro-

nie przyjaciół. Podczas festiwalu wskazywane były pewne formy obrzędów religijnych. 

Przykładem może być swadźba, czyli zaślubiny, które były odprawiane przez kapłana ze 

Skandynawii. Innym obrzędem jest odlewanie alkoholu do ognia przed althingiem, co 

ma być formą błagania bóstwa o mądrość. Obrzędy tego typu dla pewnej grupy ludzi 

(neopogan) mogą pełnić funkcje mistyczne, dla innych natomiast stanowią rodzaj obrzę-

dowości służący pogłębieniu uroczystego charakteru danej chwili.

Powyższe rozważania wskazują na występowanie wśród odtwórców wczesnośred-

niowiecznych elementów przestrzennych i kulturowych. Aby uznać ich za enklawę kul-

turowo-przestrzenną, należy jeszcze sprawdzić istnienie takich cech, jak odrębność, 

inkluzywność, integracja, tożsamość i więź społeczna.

Odrębność rozumiana będzie jako faktyczne odróżnianie się od kogoś, czegoś oraz 

świadomość tej różnicy. Na podstawie cech przestrzennych i kulturowych można 

stwierdzić, że odtwórcy rzeczywiście odróżniają się od osób z zewnątrz, niezwiązanych 

z odtwórstwem. Prowadzone rozmowy wskazują, że również są tej różnicy świadomi. 

Dotyczy to przede wszystkim powierzchowności odtwórców, czyli ich ubioru, a także 

stosowanych przedmiotów czy miejsc, w których mieszkają podczas festiwalu. Cechy te 

wymieniano jako pierwsze, co wiąże się najprawdopodobniej z ich dużą widocznością. 

Poza tym cechą, która odróżnia odtwórców jest zachowanie, takie jak jedzenie z miski, 

branie udziału w walkach, konkursach czy powszechne wykorzystywanie ogniska do 

przygotowywania posiłków. Wymienia się również takie cechy, jak posługiwanie się wy-

rażeniami pochodzącymi z języka historycznego, wyższy poziom wiedzy historycznej, 

lepsza pamięć historyczna czy określony system wartości. Wiedza historyczna i stoso-

wany język tworzą swoisty kompleks, który może uniemożliwić turystom zrozumienie, 

o czym rozmawiają odtwórcy. Wywołuje to swego rodzaju wyłączenie turystów z odbio-

ru informacji, nawet jeśli uważnie przysłuchują się ich rozmowie. Odtwórcy wskazują na 

wyższy poziom swojej kultury osobistej. Z tego też względu uważają, że turyści odróż-

niają się od nich w sposób negatywny. Objawia się to przede wszystkim we wchodzeniu 

bez pytania na teren obozu, dotykaniu bez pozwolenia przedmiotów należących do od-
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twórców, wyśmiewaniu ich, a nawet kierowaniu w ich stronę obelg. Te skrajne zacho-

wania charakteryzują najczęściej osoby będące w stanie upojenia alkoholowego. Poza 

tym cechą odróżniającą odtwórców jest świadoma postawa obywatelska. Przejawia się 

ona przede wszystkim w chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym, także tym 

będącym w stanie zagrożenia i wynika między innymi z przygotowania do boju i odwagi, 

która towarzyszy odtwórcom, szczególnie wojownikom:

jakby mi się zdarzyło być w takiej sytuacji, to bym reagował, jak w każdej 

sytuacji. Czy to jest na festiwalu, czy w życiu prywatnym to tak samo bym 

zareagował, chyba jak każdy… większość. W tym wypadku jest to o tyle więk-

sza odwaga, że my walczymy. My się nie boimy ani bólu, ani zadać ciosu.

Inkluzywność wskazuje na otwartość, dostępność, udział w czymś, włączanie do cze-

goś, które następuje bez większych przeszkód. Cecha ta jest interesująca, po pierwsze, 

ze względu na faktyczne możliwości wzięcia przez odtwórców udziału w festiwalu oraz, 

po drugie, ze względu na skłonność do wprowadzania lub znoszenia przeszkód w do-

stępie do imprez tego typu przez samych uczestników. Członkiem festiwalu może zo-

stać drużyna lub niezrzeszony odtwórca, który prezentuje odpowiednio wysoki poziom 

odtwórstwa. Kryteria te są wyznaczane przez organizatorów imprezy i wynikają z pod-

stawowej wartości odtwórców, czyli „historyczności”. Stanowią one podstawę selekcji, 

w rezultacie której w pierwszej kolejności przyjmowane są drużyny sprawdzone, a od 

debiutantów oczekuje się nadesłania, wraz ze zgłoszeniem, zdjęcia drużyny, na któ-

rym prezentuje ona swoje wyposażenie. Kryteria te odnoszą się przede wszystkim do 

w pełni odpowiadającego historii wyposażenia drużyny oraz utrzymania się w ramach 

czasowych odtwarzanej epoki. Mają służyć przede wszystkim zapewnieniu klimatu hi-

storyczności zarówno odtwórcom, jak i turystom. Czynnikiem wpływającym na wyzna-

czanie tego typu kryteriów jest obszar skansenu, na którym odbywa się festiwal. Mimo 

że z roku na rok jest powiększany, liczba chętnych jest tak duża, że nie jest on w stanie 

zmieścić wszystkich zainteresowanych. Wobec tego organizatorzy są zmuszeni zmniej-

szać liczbę zaproszonych gości i przekazują każdej przyjętej drużynie informację na 

temat tego, ilu jej członków może przybyć na imprezę, a dalsza selekcja przebiega już 

w jej ramach:

są cięcia w drużynach związane z ilością osób, które mogą pojechać na Wo-

lin, ze względu na teren. Są drużyny, które wysyłają tylko jedną czwartą lu-

dzi i wtedy wybierają albo losują kto ma pojechać.

Istotne znaczenie ma tutaj kolejność nadsyłanych zgłoszeń oraz zachowanie członków 

danej drużyny podczas poprzednich edycji imprezy. Warto zwrócić uwagę, że organi-

zatorzy zawsze zostawiają miejsca zapasowe na wypadek niezapowiedzianych gości, 

co świadczy o ich otwartości na przyjęcie dodatkowych osób. Sami odtwórcy również 

wprowadziliby ograniczenia w dostępie do udziału w festiwalu, gdyby to od nich zale-

żało. Tu również decydowałyby takie czynniki, jak poziom odtwórstwa i adekwatność 

historyczna. Interesujące jest, że ograniczenia takie byłyby wprowadzone nawet w przy-

padku nieograniczonych możliwości przestrzennych. Proponowaną przez odtwórców 

selekcję można porównać więc do odbywającej się podczas wolińskiego festiwalu, 

a która uważana jest za selekcję dużą. Z tego też względu może zastanawiać otwartość 

odtwórców wobec osób, o których wiadomo, że nie dostały się na festiwal (gdyż miesz-
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kają w namiotach poza skansenem), ponieważ nie przeszły wstępnej selekcji. Na pod-

stawie powyższych informacji trudno rozstrzygać o inkluzywności odtwórców. Istniejące 

kryteria selekcji wskazywałyby na jej brak, jednak wątpliwości budzą takie kwestie, jak 

otwartość na odtwórców niebędących formalnymi uczestnikami festiwalu, pozostawia-

nie dodatkowych parceli na wypadek niezapowiedzianych gości czy chęć zaproszenia 

jak największej liczby drużyn kosztem okrajania ich składów. Pewne jest, że kryteria 

selekcji oparte są na podstawowych wartościach odtwórców i mają na celu zachowanie 

charakteru imprezy, a także wynikają z kryterium obiektywnego, jakim jest powierzchnia 

skansenu. Wobec tego należy uznać, że jeśli odtwórcy wczesnośredniowieczni w czasie 

trwania festiwalu odznaczają się inkluzywnością w stosunku do innych odtwórców, to 

nie jest to inkluzywność pełna.

Interesujące jest, czy odtwórców wczesnośredniowiecznych łączy coś więcej niż wy-

mienione cechy, czy mają poczucie bliskości, łączności. Odtwórcy bardzo często uży-

wają kategorii „my”, „nasi”, „swoi” w odniesieniu do członków własnej drużyny, znajo-

mych zajmujących się rekonstrukcją, a także do odtwórców, których nie znają osobiście. 

„Obcymi” nazywają natomiast turystów, osoby niezajmujące się odtwórstwem i niezain-

teresowane wczesnym średniowieczem. Podział ten potwierdza emocjonalne nastawie-

nie odtwórców do osób podzielających ich pasję i osób niezwiązanych z odtwórstwem. 

Inni odtwórcy każdorazowo są oceniani bardziej pozytywnie niż turyści czy inne osoby 

z zewnątrz. Nie oznacza to jednak, że turyści zawsze są oceniani negatywnie. Stosunek 

emocjonalny do tych ostatnich najczęściej jest obojętny. Bywa jednak pozytywny oraz 

negatywny. Negatywne nastawienie wobec turystów wynika najczęściej z niewłaściwe-

go traktowania przez nich osób działających w odtwórstwie. Najczęstszą negatywnie 

postrzeganą praktyką turystów jest traktowanie odtwórców jako eksponatów muzeal-

nych lub zwierząt w ZOO. Niektórzy rekonstruktorzy traktują turystów jako swego ro-

dzaju „zło konieczne”. Odtwórcy bowiem potrzebują publiczności, która będzie mogła 

obejrzeć ich dorobek i zrealizować potrzebę uznania:

póki tych turystów nie jest za dużo, to jest wszystko fajnie, ale jak się nagle 

zaczyna tych turystów robić tysiące, to jest ciężka praca, żeby każdemu tu-

ryście dać to co on chce, czyli pokazać miecz, coś wytłumaczyć, czy posie-

dzieć, chwilę porozmawiać. W pewnym momencie jest ich tak dużo, że już 

nie wiadomo jak to ogarnąć. To jest zło konieczne.(…) My chcemy to pokazać 

nie innym odtwórcom, czy innej drużynie, tylko turystom. (…) Staramy się 

dobrze tym zajmować, bo musimy to też pokazać komuś z zewnątrz. I tury-

ści są po to, żeby to zobaczyć.

O istnieniu pewnej wspólnoty tożsamości, poza poczuciem „my”, świadczy umiejęt-

ność rozpoznania innych drużyn na podstawie symboli umieszczonych na ich tarczach, 

posługiwanie się charakterystycznym językiem, orientowanie się w wydarzeniach ma-

jących miejsce w poprzednich edycjach festiwalu, jeśli nie z własnego doświadcze-

nia, to z przekazów innych odtwórców. Wśród pewnej części odtwórców panuje także 

przekonanie o pochodzeniu od wspólnych przodków, którymi mieliby być Wikingowie, 

Słowianie lub inne ludy wczesnośredniowieczne. Dodatkowo wydarzeniem, które spa-

ja odtwórców jest bitwa główna, budząca wiele emocji wśród samych wojowników 

i odtwórców kibicujących swoim przyjaciołom. Wszystkie te elementy składają się na 

tożsamość zbiorową, którą odznaczają się odtwórcy podczas festiwalu.



87

Ciekawie przedstawia się kwestia integracji odtwórców wczesnośredniowiecznych 

podczas festiwalu. Nie można powiedzieć, że stanowią oni zbiorowość w pełni zinte-

growaną. Liczba uczestników imprezy jest bowiem tak duża, że uniemożliwia poznanie 

wszystkich odtwórców. Wynikać to może ze specyfiki festiwalu w Wolinie, który organi-

zowany jest na dużą skalę i co roku skupia około 1500 rekonstruktorów. Popularne jest 

natomiast funkcjonowanie tak zwanych sojuszy. Są to swoiste „zestawy” drużyn, pomię-

dzy którymi nawiązała się przyjaźń i które współpracują przede wszystkim pod kątem 

militarnym. Oznacza to, że razem ćwiczą do walki i wspólnie biorą udział w bitwach. 

Dzięki treningom, które zrzeszają większą liczbę wojowników i które są prowadzone 

według jednego schematu, sojusze odznaczają się większą skutecznością w walce niż 

pojedyncze drużyny. Na poziomie sojuszu także odbywają się althingi, które dotyczą 

istotnych dla niego spraw. Mimo że ta forma integracji jest wśród odtwórców popularna, 

to częściej można spotkać się z funkcjonowaniem tak zwanych sieci znajomości, które 

działają ponad podziałami na drużyny. Oznacza to, że najczęściej zna się jedną lub wię-

cej osób z różnych drużyn, a nie wszystkie osoby z poszczególnych ugrupowań. Sieci 

znajomości tworzą się na zasadzie kuli śniegowej, a więc nowe osoby poznaje się dzięki 

już posiadanym kontaktom:

często tak się zdarza, że przychodzi jakaś grupka z jakiejś drużyny, której ja 

nie znam, której nie zna prawie cała drużyna, a oni przychodzą do jednej 

osoby. A że się dosiadają i praktycznie zaczynają rozmawiać ze wszystkimi, 

to się ludzie poznają.

Spotkania między odtwórcami najczęściej odbywają się podczas imprez tematycz-

nych. Czasami są organizowane biwaki, które mają charakter kameralny i są zamknięte 

dla turystów. Oprócz tego amatorzy wczesnego średniowiecza spotykają się w rzeczy-

wistości codziennej, jednak spotkania te są relatywnie rzadkie ze względu na często 

występujące odległe miejsca zamieszkania. Festiwal daje duże możliwości poznania 

nowych osób. Kontakty można nawiązywać praktycznie wykonując każdą codzienną 

czynność obozową, jednak szczególnie sprzyjają im wieczorne biesiady, podczas któ-

rych odtwórcy mogą się zrelaksować i często zapraszają bądź są zapraszani do obozów 

innych drużyn, nie tylko tych znanych. Tworzeniu nowych znajomości oraz pogłębianiu 

dawnych sprzyja otwartość, jaką charakteryzują się rekonstruktorzy:

taki nieznajomy odtwórca przychodzi, siada, my z nim pijemy (…). Przycho-

dzi, rozmawia, tu nie ma problemu, bo na tym to polega. Przychodzi, powie 

skąd jest, czym się zajmuje i nie na zasadzie wywiadu, tylko w luźnej rozmo-

wie. Mówi że przechodził, że fajny obóz mamy i zaczyna rozmowę.

Na podstawie wypowiedzi odtwórców można stwierdzić, że w doborze znajomych 

uwzględniają przede wszystkim ich cechy osobowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

część z nich bierze pod uwagę cechy odtwórcze drugiej osoby, takie jak ubiór, wie-

dza, umiejętności rzemieślnicze. Poza tym wypowiedzi wskazują, że nieznajomi odtwór-

cy odwiedzając drużynę, często podkreślają swoje zainteresowanie obozem, uznając 

go za ciekawy lub wyrażają swoje zainteresowanie wykonywanym przez daną osobę 

rzemiosłem. Ponadto można uznać, że większą rolę w nawiązywaniu przyjaźni między 

drużynami odgrywają mniejsze imprezy tematyczne, natomiast festiwal w Wolinie 

w większym stopniu sprzyja tworzeniu się sieci znajomości.
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Więź społeczna to „podobieństwo orientacji dwóch lub więcej osób w stosunku do 

czegoś” (Turowski 2001: 88). Tym „czymś”, wobec którego orientują się odtwórcy, jest 

dzielona przez nich pasja, zainteresowanie jedną epoką historyczną. Poza tym charak-

teryzują ich podobne zachowania, język, wartości, słuchanie podobnej muzyki, ogląda-

nie podobnych filmów czy czytanie podobnych książek. Uczestnicy festiwalu uważają 

innych odtwórców przede wszystkim za osoby podzielające ich pasję, ale także za po-

tencjalnych kolegów czy przyjaciół, a nawet bratnie dusze. Ogólnie, inny odtwórca jest 

uznawany za osobę bliższą niż osoba niezajmująca się rekonstrukcją:

inny odtwórca jest osobą, która z jednej strony jest częścią tej zgrai, a z dru-

giej osobą, która podziela to co ja lubię, czyli jest mi ogólnie spośród róż-

nych ludzi na świecie bliższa, bo lubi to co ja. A dodatkowo może się okazać 

bardzo ciekawą osobą do rozmowy, nie wiem, może się trafi, że stanie się 

przyjacielem.

Więzi między odtwórcami najczęściej uzewnętrzniają się we wzajemnych odwie-

dzinach, wspólnym spędzaniu czasu, dzieleniu się przedmiotami czy w solidarności. 

Ta ostatnia przejawia się najczęściej w sytuacji zagrożenia innego odtwórcy, któremu 

pomoc ofiarują nawet osoby mu nieznane:

Przyjeżdżali skini i robili rozróby. Jak któregoś roku doszło do sprzeczki i do 

kilku kolesi z odtwórstwa się przyczepili i mieli tego pecha, że na tą więk-

szą siatkę znajomości trafili, to się zebrało z 600 osób z odtwórstwa i każdy 

w uzbrojeniu. Do krótkiego starcia tam doszło, kilku łomot dostało i od tam-

tej pory nie przyjeżdżają. (…) kiedy jesteśmy na jakiejś imprezie, to jesteśmy 

jako taka brać, że jak ktoś z zewnątrz się przyczepia do odtwórców, no to 

wiadomo, że odtwórców reszta poprze, czy znają, czy nie, to się jednak zbio-

rą, bo mimo, że to jest człowiek nieznany, to jednak odtwórca, czyli w pew-

nym sensie swój.

Tego typu działania mają charakter spontaniczny i są wyrazem silnych powiązań mię-

dzy odtwórcami. Uczestnicy festiwalu określają atmosferę na nim panującą jako przy-

jazną, ciepłą, jako atmosferę zabawy. Mimo że wśród odtwórców wyraźnie zaznacza 

się występowanie więzi społecznych, żaden z nich nie określił tej zbiorowości mianem 

rodziny. Kilkoro z nich użyło nazwy wspólnota, jednak najczęściej innych odtwórców 

określano mianem kolegów, znajomych, osób dzielących wspólną pasję, sąsiadów, 

jednocześnie podkreślając, że są to osoby będące potencjalnymi przyjaciółmi, którym 

można zaufać. Jednocześnie warte podkreślenia jest, że inny odtwórca uważany jest za 

osobę bliższą niż osoba spoza odtwórstwa.

Festiwal w Wolinie nie jest jedyną imprezą tego typu w Polsce i w Europie. Interesująca 

wydaje się więc kwestia, czy inne takie spotkania również odznaczają się cechami po-

dobnymi do wykazanych podczas wolińskiego festiwalu. Na podstawie analizy czaso-

pisma tematycznego, wypowiedzi odtwórców i informacji internetowych, na wszystkich 

analizowanych imprezach można dostrzec występowanie pewnych cech przestrzennych. 

Najczęściej są to granice materialne – rzeki, bory czy palisady. Poza tym widoczne są 

granice symboliczne, przejawiające się głównie w stroju odtwórców. Oprócz tego można 

mówić o pewnych prawach odtwórców, na przykład możliwości przybycia na imprezę 

kilka dni przed jej oficjalnym otwarciem, występowaniu przestrzeni przeznaczonych tylko 
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dla nich, na które wstępu nie mają turyści. Z uczestnictwem w innych imprezach tema-

tycznych łączą się też przywileje. Przykładem może być możliwość zwiedzania lokalne-

go muzeum po godzinach jego otwarcia. Wyodrębnić można także pewne formy prze-

strzenne. Przede wszystkim zaznaczają się przestrzeń produkcji, konsumpcji i wymiany, 

ale występują też przestrzenie symboliki (na przykład święte drzewo podczas obrzędów 

kupalnocnych). Poza cechami przestrzennymi widoczne są cechy kulturowe. Objawiają 

się one najczęściej w formie wykonywanego rzemiosła. Wiele imprez jest uświetnianych 

przez obrzędy religijne, głównie inscenizacje. Oprócz tego powszechnie występują róż-

ne formy zabawy, sztuki lub elementy będące źródłami wiedzy. Informacje dotyczące 

innych festiwali potwierdzają istnienie wartości i norm charakterystycznych dla odtwór-

ców i odnoszą się przede wszystkim do historyczności. Potwierdzają też występowa-

nie związków między odtwórcami. Często mówi się o zaprzyjaźnionych drużynach lub 

poszczególnych odtwórcach. Zaznacza się także występowanie solidarności oraz za-

angażowania rekonstruktorów w działalność innych drużyn na festiwalu. Widoczna jest 

także integracja. Na jednej z imprez wspólna biesiada była wręcz wpisana w program 

festiwalu. Szczególną formą integracji były zaręczyny pary należącej do drużyny, a okre-

ślanie uczestników jednej z imprez mianem „wspólnoty” świadczy z kolei o istnieniu 

tożsamości zbiorowej. Poza tym, podobnie jak w wypadku festiwalu w Wolinie, ciekawie 

rysuje się kwestia inkluzywności. Jedno z wydarzeń prezentowane jest jako otwarte 

na uczestnictwo wszystkich chętnych odtwórców, jednak wskazuje się na ograniczenia 

rozmiaru miejsca i wielkości budżetu, a także na wykluczenie z niego osób, których 

wizerunek wyraźnie odbiega od obowiązującego w epoce wczesnego średniowiecza. 

Korzystając z informacji dotyczących imprez wczesnośredniowiecznych, podobnych do 

festiwalu w Wolinie, można stwierdzić, że przynajmniej w pewnym stopniu przejawiają 

się w nich cechy kulturowe, przestrzenne, a także takie cechy, jak odrębność, inkluzyw-

ność, tożsamość, integracja czy więź społeczna. Na podstawie posiadanych danych nie 

zawsze udawało się stwierdzić występowanie wszystkich tych cech w każdym badanym 

festiwalu, jednak są one wystarczające, żeby wnosić o podobieństwie tych imprez do 

festiwalu wolińskiego.

Wnioski 

Celem zrealizowanych badań była odpowiedź na pytanie, czy odtwórcy wczesnośred-

niowieczni, będący uczestnikami festiwalu tematycznego, zgodnie z przyjętą definicją 

tworzą enklawę kulturowo-przestrzenną. Z badań wynika, że zamieszkują oni przestrzeń 

celowo dla nich wyznaczoną, poza tym zdołali ją przyswoić i uznać za swoją. Przeby-

wanie w niej wiąże się ze specjalnymi prawami i przywilejami. Poza tym przestrzeń ta 

jest oddzielona od świata zewnętrznego granicami zarówno materialnymi, jak i sym-

bolicznymi. Występują w niej także wszystkie formy przestrzenne, dzięki czemu staje 

się dogodnym polem do rozwijania różnorakich stosunków społecznych, w tym stosun-

ków wymiany czy stosunków interpersonalnych, jest również miejscem produkcji oraz 

miejscem symbolicznym. Odtwórcy podczas festiwalu odznaczają się cechami odno-

szącymi się zarówno do elementów kultury zobiektywizowanej, jak i zinternalizowanej. 

Uczestnicy festiwalu posiadają i użytkują specyficzne przedmioty, charakteryzuje ich 

określony sposób produkcji oraz działania czy określone zachowania. Oprócz tego hoł-

dują zakorzenionym w historii wartościom, na podstawie których tworzą specyficzne 

normy i wzory zachowań. Drużyny odtwórcze da się uporządkować zgodnie z hierarchią 

prestiżu, rozszerzającą swój zasięg poza granice festiwalu i funkcjonującą w świadomo-

ści odtwórców. Poza tym posługują się oni specyficznym językiem, niezrozumiałym dla 
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osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy historycznej. Odtwórcy wczesnośrednio-

wieczni wykorzystują określone formy zabawy, sztuki, nauki i religii, można więc uznać, 

że charakteryzują ich specyficzne elementy kultury bytu, kultury społecznej oraz kultury 

symbolicznej, które odróżniają ich od otaczającego świata codziennego. Uczestników 

festiwalu charakteryzuje też odrębność, inkluzywność, tożsamość, integracja i więź 

społeczna. Pasjonaci wczesnego średniowiecza z pewnością odróżniają się od otocze-

nia cechami fizycznymi, a także zachowaniem, działaniami, językiem czy wyznawanymi 

wartościami. Poza tym, że różnice te rzeczywiście występują, są one uświadomione 

przez odtwórców. Ciekawie kształtuje się kwestia inkluzywności odtwórców. Z jednej 

strony mamy do czynienia z ograniczaniami dotyczącymi udziału w festiwalu, natomiast 

z drugiej strony obserwuje się wśród jego uczestników dużą otwartość wobec innych 

rekonstruktorów. Kryteria te wynikają jednak z przesłanek związanych z zachowaniem 

historycznego charakteru imprezy. W związku z tym można uznać, że odtwórcy w pew-

nym stopniu odznaczają się inkluzywnością. Wyraźne jest u nich poczucie „my” i trakto-

wanie osób spoza odtwórstwa w kategorii grupy obcej. Charakteryzuje ich wspólna pa-

mięć historyczna, mają przekonanie o pochodzeniu od wspólnych przodków, posługują 

się podobnym językiem, potrafią odczytać specyficzne dla nich symbole, zamieszkują 

podczas festiwalu wspólną przestrzeń oraz charakteryzują się podobnymi zwyczajami. 

Odtwórców można też uznać za względnie zintegrowanych. Należy tu jednak uwzględnić 

specyfikę festiwalu wolińskiego, który skupia bardzo dużą liczbę amatorów wczesnego 

średniowiecza. Imprezy mniejsze z pewnością charakteryzują się wyższym poziomem 

integracji. Poza tym sami uczestnicy festiwalu przejawiają silną chęć do integracji. Łączy 

ich także więź społeczna, której podstawą jest podzielana pasja. Może ona prowadzić 

do nawiązywania przyjaźni, a nawet tworzenia związków partnerskich i rodzinnych. Naj-

częściej jednak drugi odtwórca traktowany jest jak kolega „po fachu”, który w przyszło-

ści może stać się kimś bliższym. W każdym razie więzi te można uznać za wyrastające 

z woli organicznej, spontaniczne, żywiołowe, emocjonalne. Silne poczucie „my”, a także 

więź społeczna łącząca odtwórców podczas festiwalu dają podstawy do uznania ich za 

wspólnotę. Za Tönniesem można ją uznać za wspólnotę sąsiedzką, która w pewnych 

sytuacjach (małych imprez tematycznych) może przerodzić się we wspólnotę opartą na 

stosunkach przyjaźni (Turowski 2001: 108–109). Pamiętając o istnieniu „sieci znajomo-

ści”, można wnosić o istnieniu swoistych „wspólnot we wspólnocie”, które mają cha-

rakter grup przyjacielskich. Podstawowym motywem uczestnictwa w festiwalach jest 

możliwość spotkania osób podzielających zainteresowanie wczesnym średniowieczem. 

Poza tym istnieją jednak także inne motywy – chęć zabawy, wyszumienia się, „nałado-

wania akumulatorów” (por. Pęczak 2012). Istotną przyczyną jest chęć oderwania się od 

codziennego życia i codziennych problemów i przeniesienie się w rzeczywistość, w któ-

rej panują inne zasady. Wobec tego można uznać, że festiwale pełnią wobec odtwórców 

między innymi funkcje ludyczne, poznawcze, więziotwórcze, a także eskapistyczne (por. 

Pęczak 2012). 

Podsumowując, na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że odtwórcy 

wczesnośredniowieczni w sytuacji festiwalu, zgodnie z typologią Tönniesa, stanowią 

wspólnotę osób połączonych więzią społeczną opartą na woli organicznej. Wyniki prze-

prowadzonych badań można uznać za argumenty na rzecz tezy, że odtwórców wczes-

nośredniowiecznych w sytuacji festiwalu można uznać za prawie kompletną enklawę 

kulturowo-przestrzenną.
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SUMMARY The aim of the research was to answer the question 

whether historical re-creators, early medieval re-creators during 

a thematic festival created a cultural-spatial enclave. Accord-

ing to the author, a cultural-spatial enclave can be described as 

a community connected by social bonds, characterized by in-

dependence, inclusiveness, identity and integration, staying in 

a certain space where its culture is clearly marked. The definition 

employed herein uses three theoretical categories: of a social 

enclave, space and culture. The findings of the research carried 

out during one of the historical festivals lead to the conclusion 

that, based on the definition adopted in this paper, the early me-

dieval re-creators at a festival can be recognized as an almost 

complete cultural-spatial enclave, considering the limited (par-

tial) inclusiveness.
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