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Tanatoturystyka jako nowa, potencjalna forma 
turystyki w lasach Mazur, wykorzystująca zasób 
historycznych i zabytkowych cmentarzy ewangelickich

Anna Długozima, Izabela Dymitryszyn, Edyta Winiarska

Abstrakt. Niniejszy artykuł przybliża wyniki współpracy pomiędzy Nadleśnic-
twem Maskulińskie i SGGW w Warszawie i Studenckim Kołem Naukowym 
Gospodarki Przestrzennej, w ramach której powstał projekt pt.: „Wytyczne do 
rewaloryzacji i ochrony nieczynnych cmentarzy ewangelickich Nadleśnictwa 
Maskulińskie. Inwentaryzacja, analiza i waloryzacja cmentarzy”. Projekt wska-
zał możliwości utworzenia nowej formy turystyki, tanatoturystyki w lasach 
Mazur z wykorzystaniem nieczynnych cmentarzy ewangelickich, znajdujących 
się na terenie zarządzanym przez PGL Lasy Państwowe. Tanatoturystyka ma 
być propozycją rozwiązania problemu ochrony zagrożonych całkowitym zani-
kiem cmentarzy a jednocześnie próbą organizowania ruchu turystów penetrują-
cych, w sposób nie do końca kontrolowany, las i leśne obszary objęte różnymi 
formami ochrony przyrody.

Słowa kluczowe: tanatoturystyka w lasach, ochrona nieczynnych cmentarzy, 
Mazury 

Abstract. Thanatotourism as a new, potential form of tourism in Mazuria 
forests sourcing from historic and monumental protestant cemeteries. 
This article introduces the results of cooperation between the Forest District 
Maskulińskie and the Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW) and 
the Student Scientific Group of Spatial Economics (SKNGP), in which a pro-
ject “Guidelines for the restoration and protection of inactive Protestant cem-
eteries in Forest District Maskulińskie. Inventory, analysis and valorization of 
cemeteries”. The project pointed to the possibility of creating a new form of 
tourism in the Mazuria’s forests using inactive Protestant cemeteries, located in 
the area managed by the State Forests. Thanatotourism is proposed as a solution 
to the problem of protection a high risk of loss of cemeteries and at the same 
time an attempt to organize the movement of tourists penetrating in a way not 
fully controlled forest and forest areas for nature conservation.

Key words: thanatotourism in forests, protection of inactive cemeteries, 
Mazuria
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„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” 
(kard. S. Wyszyński)

Wstęp

Przestrzeń turystyczna cmentarzy i problem organizacji ruchu turystycznego w lasach

W polskiej tradycji kulturowej cmentarz zawsze odgrywał niezwykle istotną i doniosłą 
rolę. Stanowi on: strefę sacrum (świętą przestrzeń, której charakter wynika z faktu złożenia 
oraz przechowywania szczątków wielu pokoleń), archiwum (zbiór informacji o historii spo-
łeczności lokalnych), muzeum (zbiór dzieł sztuki sepulkralnej będących odzwierciedleniem 
swojej epoki) i park zarazem (posiada istotne walory przyrodnicze, kompozycję krajobra-
zową przepełnioną smutkiem, melancholią i refleksją nad przemijaniem) (Kolbuszewski 1996, 
Michałowski 2001).

W ostatnich latach coraz popularniejsza w polskich pracach naukowych staje się idea cmen-
tarza jako ogrodu dla żywych (Długozima 2011), cmentarza jako przestrzeni terapeutycznej 
(Rhoads 1995, Francis, Kellaher 2005), czy wręcz rekreacyjnej (Szumański 2005, Rugg 2006). 

Te zróżnicowane znaczenia i role przypisywane nekropolii przez tradycję i naukę oraz 
bardzo skrajna percepcja tej przestrzeni: od miejsca użytkowego, przez miejsce symboliczne, 
święte, historyczne, aż po miejsce określonej aktywności społecznej, sprawiają, że cmentarz 
coraz częściej postrzegany jest jako interesujący walor turystyczny (Tanaś 2008).

Specyficzną formą turystyki kulturowej zogniskowaną na odwiedzaniu miejsc dokumentu-
jących i upamiętniających śmierć jest tanatoturystyka (ang. „thanatotourism”) (Seaton 1996). 
W literaturze wyodrębnia się pięć kategorii tanatoturystyki: 1) podróże do miejsc publicznej 
śmierci lub miejsc będących jej świadectwem; 2) podróże do miejsc, gdzie odnotowano lub 
odkryto fakt masowej lub indywidualnej śmierci; 3) podróże do miejsc i pomników upamięt-
niających zmarłych; 4) podróże do miejsc niezwiązanych bezpośrednio ze zdarzeniem, a pre-
zentujących materialne dowody śmierci lub je inscenizujące; 5) podróże do miejsc inscenizacji 
śmierci (Tanaś 2008). 

W kontekście niniejszego artykułu szczególnie istotna jest kategoria trzecia, bowiem obej-
muje ona wizyty na cmentarzach. 

Powiązania pomiędzy turystą – osobą odwiedzającą cmentarz a cmentarzem są zróżnico-
wane i uzależnione od motywów oraz potrzeb. A z uwagi na fakt, że miejsce pochówku osa-
dzone jest w przestrzeni niezwykle istotne wydaje się rozpatrywanie jego relacji do turysty 
z uwzględnieniem przestrzeni geograficznej (ryc. 1).

Z drugiej strony, w wielu nadleśnictwach, zwłaszcza położonych w regionach turystycz-
nych, gdzie często jest wiele obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, istnieje 
problem presji turystów na lasy. Rozwiązanie konfliktu między niekontrolowanymi aktywno-
ściami turystów w lasach a ochroną cennych zasobów i walorów leśnych obszarów chronio-
nych, najczęściej jest problemem spadającym na nadleśnictwa. Zatem konieczne jest poszuki-
wanie nowych form turystyki i wynajdowanie nowych atrakcji turystycznych, które będą przy-
ciągać turystów w specjalnie przygotowane do tego celu miejsca i oznakowane szlaki.
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Ryc. 1. Model powiązań cmentarz – turysta – przestrzeń geograficzna (źródło: Tanaś 2008)
Fig. 1. Model of relations cemetery - tourist - geographical space (source: Tanaś 2008)

Fenomen mazurskich cmentarzy 

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa (dalej NID) w Polsce zewidencjono-
wanych jest ponad 25 tysięcy cmentarzy, z czego około 2700 na terenie województwa warmiń-
sko – mazurskiego, w tym 524 to obiekty wpisane do rejestru zabytków1. Dane te plasują War-
mię i Mazury na pierwszym miejscu pod względem liczby zachowanych zabytkowych nekro-
polii w Polsce. Ten „sepulkralny potencjał” uzasadnia próbę wykorzystania zasobu cmentarzy 
zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie na rzecz rozwoju turystyki. 

Liczne cmentarze ewangelickie z XIX i XX wieku to świadectwo historii Mazur. Two-
rzone przy każdej wsi czy przysiółku, jako cmentarze wyznaniowe, rodowe i wojenne, stano-
wiły istotny składnik miejscowej kultury (Żurkowska 2009). Współcześnie są niejednokrotnie 
jedynym dowodem na obecność ludzi na tym terenie. Stanowią źródło wiedzy o społeczności 
lokalnej (Długozima 2010). Na skutek reperkusji po II wojnie światowej mazurskie cmentarze 
ewangelickie zaczęły podlegać stopniowej degradacji (co spowodowane było przez wyjazdy 
rodzin i brak opieki nad grobami). Dzieła ich zniszczenia dopełnił wydany 20 maja 1954 roku 
okólnik Ministra Gospodarki Komunalnej dotyczący zamykania oraz likwidacji cmentarzy 
wyznaniowych (w tym także ewangelickich)2.

Współcześnie duży zasób nieczynnych cmentarzy ewangelickich znajduje się na terenie 
Nadleśnictwa Maskulińskie. Z uwagi na ich zagrożenie Nadleśnictwo objęło je opieką, porząd-
kując je i prowizorycznie grodząc i, tym samym, podejmując interwencję przed ich całkowitym 
zaniknięciem. 

Należy dodać, że tereny Nadleśnictwa, posiadając unikalne zasoby i walory przyrodni-
cze, w blisko 100% powierzchni objęte są różnymi formami ochrony przyrody (Nadleśnic-
two Maskulińskie 2005). Jednocześnie na jego obszarze znajduje się szlak żeglarski Wielkich 
Jezior Mazurskich, zatem pojawia się tu, zwłaszcza sezonowo, problem presji turystów na lasy 
i obszary chronione. W samym tylko mieście Ruciane-Nida, siedzibie Nadleśnictwa Maskuliń-

1 Dane aktualne na dzień 31.12.2012, opublikowane na stronie NIDu: www.nid.pl
2 http://www.architektura.pomorze.pl/?art_id=791
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skie, odnotowano 54626 nocujących turystów, którym w sumie udzielono 137 549 noclegów3 

(GUS 2013). Ruch tych turystów nie może być całkowicie kontrolowany.

Cel 
Celem projektu „Wytyczne do rewaloryzacji i ochrony nieczynnych cmentarzy ewangelic-

kich Nadleśnictwa Maskulińskie. Inwentaryzacja, analiza i waloryzacja cmentarzy”, realizo-
wanego przy współpracy Nadleśnictwa, SGGW w Warszawie oraz Studenckiego Koła Nauko-
wego Gospodarki Przestrzennej, było zbadanie, czy zasób cmentarzy mazurskich może stano-
wić atrakcję turystyczną a tym samym stać się podstawą dla rozwoju nowej formy turystyki 
– tanatoturystyki w lasach, częściowo kanalizującej ruch turystów. Poza tym, podjęto próbę 
sformułowania zaleceń rewaloryzacji i ochrony nieczynnych cmentarzy ewangelickich a także 
dania zaleceń do znalezieniaprzebiegu nowego szlaku turystyki kwalifikowanej na terenie Nad-
leśnictwa Maskulińskie. 

Metodyka
Realizacja tak sformułowanego celu wymagała inwentaryzacji, rozpoznania stanu, analizy 

oraz waloryzacji cmentarzy. Pracami objęto 26 nieczynnych cmentarzy ewangelickich znaj-
dujących się na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie (RDLP Białystok), w tym dwa cmentarze 
w znajdujące się na gruntach gminnych. W ramach prac inwentaryzacyjnych rozpoznawano 
cmentarze poprzez analizy: materiałów kartograficznych oraz zapisów kart ewidencyjnych 
cmentarzy znajdujących się w zasobie NID-u. Ponadto, za Długozima (2011) przygotowano 
formularz do oceny cmentarza oraz nagrobka. Formularz umożliwiał scharakteryzowanie poło-
żenia, kompozycji, detalu architektonicznego (brama, ogrodzenie, formy nagrobków, rzeźba, 
krzyże itp.) nekropolii. Zaś druga jego część pozwoliła na dokładny opis zachowanych i warto-
ściowych nagrobków wraz ze spisaniem zachowanych inskrypcji (Długozima 2011). 

Formularze wykorzystano podczas prac terenowych, przeprowadzanych w lipcu 2011 r.. 
W tym samym czasie wykonano orientacyjne szkice cmentarzy i dokumentację fotograficzną 
rejestrując: cmentarz widziany z zewnątrz, bramy i ogrodzenia, elementy kompozycji (osie, 
powiązania, wnętrza, komunikacja, inne), elementy zaburzające kompozycję, a także charakte-
rystyczne elementy danego cmentarza. Dokonywano też pomiaru jego powierzchni oraz zapi-
sywano współrzędne lokalizacji cmentarza, odczytywane za pomocą odbiornika GPS. 

Dokonano też waloryzacji z punktu widzenia atrakcyjności dla turystyki. Za kryteria walo-
ryzacji cmentarzy ewangelickich Nadleśnictwa Maskulińskie przyjęto takie czynniki jak: 
pochowani zmarli; położenie cmentarza – lokalizacja, układ przestrzenny, otoczenie, wkompo-
nowanie w krajobraz, roślinność; sztuka sepulkralna; historia cmentarza; unikatowość, wyjąt-
kowość miejsca pochówku; wartość symboliczna, religijna oraz „atmosfera” miejsca, ponieważ 
one decydują o atrakcyjności przestrzeni sepulkralnej dla ruchu turystycznego (Tanaś 2008). 

Wizja terenowa i waloryzacja cmentarzy pozwoliły na podanie wytycznych lokalizacji 
szlaku łączącego cmentarze najcenniejsze, którego utworzenie i utrzymanie mogłoby stać się 
narzędziem ochrony tych obiektów.

3 www.stat.gov.pl
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Wyniki 
Waloryzacja cmentarzy pozwoliła opracować katalog obiektów najcenniejszych a tym 

samym, najatrakcyjniejszych pod kątem rozwoju ruchu turystycznego. Średnia wartość dla 
26 objętych waloryzacją obiektów wyniosła 4,5 pkt., w związku z tym w dalszych pracach 
uwzględniono te obiekty, które uzyskały 5 punktów i więcej. Należą do nich cmentarze 
w Rucianem Nida (z maksymalną notą 10 pkt), w Cudnochach (2) i Śwignajnie (po 9 pkt.), 
w Łuknajnie (8 pkt.), w Urwitałcie, Uktcie, Karwicy Mazurskiej, Hejdyku Karpie (1) (po7 pkt.) 
i cmentarz Hejdyk Karpa (2), który uzyskał 5 pkt. w 10-stopniowej skali.

Okazało się, że najstarsze cmentarze są najcenniejsze, jednak ich stan zachowania jest naj-
słabszy. Stan zachowania był tym lepszy, im dłużej cmentarz był użytkowany. To właśnie naj-
lepiej zachowane założenia najłatwiej zrewaloryzować i uczytelnić, zwłaszcza, gdy można na 
nich znaleźć większą liczbę czytelnych inskrypcji. 

Wybrane cmentarze, najwyżej ocenione, po rewaloryzacji mogą stać się elementami tema-
tycznego szlaku tanatoturystycznego, łączącego również inne obiekty turystyczne, znajdujące 
się w lasach lub tuż przy szlaku. Proponowany szlak wiódłby wzdłuż jezior Guzianka Wielka, 
Guzianka Mała, Wejsunek, Bełdany, przez Mazurski Park Krajobrazowy, Kadzidłowo, Woj-
nowo, Ruciane Nida, obok Parku Dzikich Zwierząt Kadzidłowo. Objąłby również leśną ścieżkę 
dydaktyczną ,,Kadzidłowski Las”. Przy takiej trasie znajduje się 15 nieczynnych cmentarzy, 
w tym 5 z 9 uznanych w przeprowadzonej waloryzacji za najcenniejsze dla tanatoturystyki (są 
to cmentarze w miejscowościach: Ruciane Nida (fot. 1a), Nowa Ukta, Ukta, Karwica Mazur-
ska, Śwignajno (fot. 1c). 

Fot. 1. A – Brama cmentarza w Rucianem Nidzie, B – pomnik – grób leśniczego Maskulińskiego i gajo-
wego Uszko w Karwicy Mazurskiej, C – nagrobek na cmentarzu w Śwignajnie. 2011 rok (fot. A. Długo-
zima i E. Winiarska,) 
Photo 1. A – Cemetery gate in Ruciane Nida, B - the grave of forester Maskuliński and gamekeeper Uszko 
in Karwica Mazurska, C - gravestone in a cemetery in Śwignajno. 2011 year 

Cmentarz w Rucianem-Nidzie, datowany na początek XX wieku, jest przykładem cmenta-
rza ewangelickiego z kwaterą wojenną. Na atrakcyjność tej nekropolii, w kontekście rozwoju 
turystyki, składają się: układ przestrzenny (czytelne, regularne rozplanowanie, dobrze zacho-
wane kwatery, główna oś kompozycji w postaci lipowej alei) oraz nagrobki (duża liczba z czy-
telnymi inskrypcjami oraz zróżnicowanie w zakresie form upamiętnienia zmarłych). Z kolei, 
XIX – wieczne cmentarze w Ukcie i Śwignajnie posiadają zabytkowy charakter, co potwierdza 
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wpisanie ich do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego w dn. 4 września 
1989 roku odpowiednio pod numerem A-728 i A-727. Ponadto, cmentarz w Śwignajnie zasłu-
guje na uwagę turystów ze względu na atrakcyjne położenie w krajobrazie (obiekt rozplano-
wany jest na kilku tarasach i posiada otwarcia widokowe na wieś) oraz dużą liczbę zachowa-
nych nagrobków. Zaś na cmentarzu w Ukcie intryguje główna aleja z majestatycznymi lipami.

Dyskusja
Idea uczynienia z nieczynnych cmentarzy istotnego elementu współtworzącego kulturę, 

świadectwa historii pozostaje w zgodzie z zapisami polskiego prawa, z Ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (w kontekście cmentarzy zabytkowych) oraz z Ustawą 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (w kontekście cmentarzy historycznych). Poza tym, 
uwzględnienie przy formułowaniu wytycznych do rewaloryzacji nekropolii, w celu utworze-
nia z nich szlaku turystycznego, zarówno układu przestrzennego, elementów sztuki sepulkral-
nej, jak i szaty roślinnej wpisuje się w popularyzowaną przez polskie środowisko konserwa-
torów zabytków i historyków sztuki praktykę ochrony zabytkowych i historycznych miejsc 
pochówku (np.: Pasierb 1995, Rudkowski 2004).

Seaton (1996) oraz Tanaś (2008) stworzyli dość rozbudowany katalog motywów odwie-
dzania przestrzeni śmierci (motyw wiary, tożsamości, empatii, poznania, pamięci, ciekawości, 
rozrywki, emocji). W kontekście analizowanych cmentarzy Nadleśnictwa Maskulińskie szcze-
gólnie istotne wydają się motywy: poznawczy oraz rekreacyjny. Wynikają one z turystycz-
nego potencjału mazurskich nekropolii, który jest ukryty w: ich historii (świadek przeszłości), 
unikalności (ginący element mazurskiego krajobrazu, tak jak stare aleje czy mazurskie cha-
łupy) (Zwierowicz 2003), estetyce i artyzmie zachowanej sztuki sepulkralnej oraz położeniu 
w mazurskim krajobrazie (otwartym – wśród pól, pastwisk, łąk, jak i na skraju bądź w środku 
lasu) (Żurkowska 2009). Poprzez swoją lokalizację, stan zachowania budują ducha miejsca 
i zarazem ciekawość poznawczą. Skoro o ciekawości mowa, podkreślić należy, iż cmentarz 
odwiedzany z motywów poznawczych stanowić może przedmiot zainteresowania turystyki 
krajoznawczej, gdyż, jak zauważa Tanaś, „ten rodzaj turystyki pełni istotne funkcje kształcące, 
polegające na uzyskiwaniu orientacji w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, 
własnego kraju, regionu, miejsca zamieszkania” (Tanaś 2008).

Będąc atrakcją turystyczną nieczynne cmentarze mazurskie mogłyby stanowić ważny ele-
ment nowotworzonych szlaków tematycznych np. szlaku tanatoturystycznego. Szlak taki, bie-
gnąc przez obszary leśne, pokazywałby oprócz cmentarzy, również walory i zasoby leśne. Rola 
takiego szlaku byłaby dwojaka; rozwiązująca problem zanikania cmentarzy, które popadają 
w zapomnienie a także kanalizowania ruchu turystycznego, a więc ochrony obszarów przyrod-
niczo cennych, znajdujących się na terenie Lasów Państwowych.

Podsumowanie i wnioski
Tanatoturystyka niewątpliwie stanowić może szansę dla organizacji nowej formy tury-

styki kulturowej na terenie lasów mazurskich, zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, 
w tym w Nadleśnictwie Maskulińskie. Pozwoli bowiem wykorzystać i ochronić zasób histo-
rycznych i zabytkowych cmentarzy przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału lasu. Tym 
samym nowa atrakcja turystyczna w swoim wymiarze kulturowym, poznawczym i edukacyj-
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nym, stworzy szansę kanalizacji i zwiększenia kontroli ruchu turystystów na obszarach leśnych 
i chronionych. 

Cmentarny szlak tematyczny, promowany jako atrakcja turystyczna, może stanowić ele-
ment przestrzeni turystycznej o wartościach kulturowych, równoważnych do posiadanych war-
tości historycznych, materialnych, jak i przyrodniczych.
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