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Abstract. The article represents different aspects of non-material culture which allows to increase the advantages of 
regional cultural tourism. Ethos of a tree was analyzed in customs, rituals, traditions and people’s art in Ukrainian Beskids on 
the example of Turka area, in Lviv region in Ukraine. Respect of humans-towards nature, cultivated through centuries, was 
shown. It was possible to determine the symbolic role of every tree during particular traditional celebrations, ceremonies 
and in household’s activities. Predictions, proverbs (those well-known and already forgotten ones that remain only in human 
memory of elder people or published in different articles), poems, songs, legends are crucial elements in culture-creating 
role of forest landscape and are remarkable elements of regional cultural tourism. There was developed a novel method for 
visualization of objects of in tangible culture, using the website written in HTML 5 standard and using the Google API v 3 
Maps Java Script, allowed for a comprehensive and rapid presentation of the results from examined region.
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Wstęp

Kulturowa turystyka regionalna jest ważnym elementem turystyki (Jędrysiak 2010). Turyści coraz częściej 
interesują się nie tylko obiektami materialnymi, ale także obiektami kultury niematerialnej. Właśnie do 
elementów kultury duchowej, czyli folkloru, zalicza się „gwarę, śpiewy, pieśni, muzykę, taniec, zwyczaje, 
obyczaje i obrzędy, widowiska ludowe… podania i legendy; wierzenia ludowe i przesądy; poezję ludową” 
(Jędrysiak 2008). Mogą być one dość istotne dla podniesienia atrakcyjności turystycznej regionów. Zwiedzający 
często chcą być świadkami niezwykłych wydarzeń: uczestniczyć w uroczystościach religijnych, festiwalach 
folklorystycznych, świętach regionalnych i in. (Fenell 1990). Coraz intensywniej rozwija się obecnie turystyka 
kulturowa rozumiana m.in. jako ta, która „kształtuje umiejętność świadomego obcowania z kulturą” i na którą 
składają się „podróże dla osobistego wzbogacenia” (Buczkowska 2008).
Obiekty kultury niematerialnej często zawierają się w tradycjach i obyczajach mieszkańców. Dla ich prezentacji 
turystom niezbędne jest przeprowadzenie dokładnej analizy literatury oraz ankietowania mieszkańców regionu. 
Przedstawione w literaturze elementy kultury niematerialnej (Kyrcziw 1978, Vincenz 1980, Skurativśkyj 1993) 
potrzebują systematyzacji, uwypuklenia aktualnych aspektów, naświetlenia etosu drzewa dla konkretnych wsi. 
Nagłośnienie tego zagadnienia może zapoczątkować nowe spojrzenie na rolę przyrody z perspektywy kultury 
ludowej oraz wyeksponowania jej dla turystów jako wartości ogólnoludzkiej i lokalnej. 
Poruszana problematyka jest dość aktualna dla Beskidów Ukraińskich oraz dla regionu karpackiego. Wysoka 
lesistość (średnia lesistość Beskidów Ukraińskich około 50%) oraz gospodarka leśna zawsze odgrywały tu 
ważną rolę.
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Celem pracy jest ukazanie kulturotwórczej roli drzewa w tradycjach i sztuce ludowej w Beskidach Ukraińskich 
na przykładach z okolic miasta Turki obwodu Lwowskiego jako waloru turystyki kulturowej danego regionu. 
Szczególne cele tej pracy to prezentacja spisanych u miejscowej ludności obrzędów i tradycji, w których to 
występują drzewa, oraz pokazanie roli drzew w domostwie i dobrobycie, a także w sposobach prowadzenia 
gospodarstwa. 

Teren i metodyka badań

Badania przeprowadzone zostały w Beskidach Ukraińskich na terenie Karpat, bazując na zgromadzonym 
materiale z okolic Turki w granicach Turkiewskiego powiatu obwodu Lwowskiego na Ukrainie. Wyjazdy 
terenowe przeprowadzono w latach 2005–2011. W czasie wyjazdów badano wsie w okolicach Turki: Boberka, 
Limna, Bereżok, Szandroweć, Pryslip, Wowcze, Jabłońka Nyżnia, Jabłońka Wyżna, Jabłonów, Bukowiec, 
Jaworów, Bitla, Jasenytsja, Werhnie Husyne, Sztukiwets, Dniestryk Dębowy i inne. Zadano pytania 963 
osobom reprezentującym trzy grupy wiekowe: młodzi (320 osób), w średnim wieku (322 osoby) i starsi (321 
osób). Taki podział uzasadniony był potrzebą sprawdzenia dotrzymywania się tradycji przez ludzi w różnym 
wieku. W trakcie prac w terenie zastosowano ankietowanie jako formę zbierania danych. Charakter danych 
uwidacznia się na przykładzie pytań z wybranych ankiet. 
Wybrane pytania z ankiet dotyczą wykorzystania drzew w obyczajach, tradycjach i w codziennym życiu 
duchowym, wykorzystania drzew i ich plonów w okresie świąt jako symboli dobrobytu i szacunku; wykorzystania 
drzew do obserwacji zmian w przyrodzie, przewidywania zmian pogody, zmian pór roku, planowania pracy 
w polu lub w ogrodzie, prowadzenia gospodarstwa. 
Do analizy nazw miejscowości pochodzących od nazw drzew wykorzystano metodę kartograficzną z użyciem 
starych map z okresu międzywojennego oraz dokonano porównania i sprawdzenia istnienia tych nazw na 
aktualnych mapach z końca XX w. w tej samej skali. Ze starych map przeanalizowano mapę z 1938 roku 
z serwisu Mapster o numerze ewidencyjnym P52 S36 Turka (Turka 1937) w skali 1:100 000. Dokonano jej 
analizy w programie Quantum Gis 1.7.1. 

Wyniki

Przeprowadzone badania potwierdziły już zweryfikowaną w literaturze hipotezę (Ławruk 2004), że środowisko 
górskie ma niezwykłe duchowe i estetyczne oddziaływanie na sferę emocjonalną człowieka. Ten wpływ już od 
dawna został wyrażony przede wszystkim w tradycyjnych kultach religijnych, a także zauważony przez wielu 
pisarzy i ekologów. Góry nazywane są „cerkwią przyrody” (Ławruk 2004). Jak pisze Vincenz (1980) człowiek 
w wielkim świecie chmur, szczytów i lasów, wód i traw szuka towarzystwa, pobratymstwa, a otaczająca go 
przyroda zaczyna rozmawiać z nim pięknym brzmieniem gałęzi, liści, traw i kwiatów.
Specyfika życia mieszkańców terenów górskich, szacunek wobec drzew i lasów oraz ich zagospodarowanie 
znalazły szerokie odzwierciedlenie w kulturze ludowej. Na przykład nazwy dziesięciu okolicznych wsi pochodzą 
od nazw drzew – przeważnie od buka, jaworu, jesionu, ale także od jabłoni – Jabłońka Nyżnia, Jabłońka 
Wyżna, Jabłonów.
Stawiane w ankietach pytania miały na celu wychwycenie dwustronnego związku w relacji ludzie – drzewa; 
pokazanie nie tylko tego, co ludzie rozumieli poprzez pojęcie i istotę drzewa, ale jak je odbierali, jak kierowali 
się ich wzorami i symbolami w życiu codziennym.
Jak wynika z badań, drzewa są wykorzystywane przez ludzi w różnym wieku w tradycjach i obyczajach; ich 
plony w okresie świąt wykorzystywane są jako symbole dobrobytu i szacunku. Drzewa wykorzystywano 
do obserwacji zmian w przyrodzie (zmiany pogody i pór roku), w planowaniu pracy w polu lub w ogrodzie, 
w prowadzeniu gospodarstwa.
Skonstruowanie zatem urozmaiconego produktu turystycznego oparte zostało na wykorzystaniu elementów 
dziedzictwa kulturowego badanego regionu. Relacje człowieka z przyrodą sięgają swoimi korzeniami bardzo 
dawnych czasów, które „wzruszają nas pięknem, mądrością oraz niezwykłym i poruszającym połączeniem 
człowieka i przyrody” (Płaczynda 1993). W poglądach na otaczający nas świat i przyrodę, w dawnych 
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wierzeniach, obyczajach, tradycjach widzimy głębokie poszanowanie jej sił oraz wiarę w nią (Kyrcziw 1978). 
Poszanowanie do ziemi, roślin, drzew zauważono u większości starszych osób na badanych obszarach. 
W tym właśnie sensie rośliny, a zwłaszcza drzewa, odgrywały znaczącą rolę w życiu ludzi. Może dlatego, że miały 
niezwykłe barwy i kształty, a może dlatego, że działały na zmysły – szelest liści poruszanych wiatrem. Stąd powstał 
dość symboliczny i nieodłączny w życiu ludzi obraz Drzewa Życia, które do dziś istnieje wśród ludzi nie tylko na 
badanych terenach, ale także na terenie całej Ukrainy. Objawia się głównie w twórczości: na „wyszywankach” 
(haftowanych koszulach), „rusznykach” (wyszywanych ręcznikach), „pysankach” (pisankach), rzeźbie. 
W ukraińskich mitach życie drzew oraz życie ludzi są ściśle powiązane, co przejawia się zwłaszcza w dawnych 
obyczajach sadzenia drzewa przy narodzinach dziecka (jeśli drzewo będzie dobrze rosło, to i dziecko będzie 
dobrze się rozwijało). 
W życiu mieszkańców Karpat zachowały się też ślady dawnego kultu drzew. Za drzewa święte uchodziła m.in. lipa 
i leszczyna, ponieważ niegdyś udzieliły one schronienia Matce Boskiej. Ich gałęzi do dziś używa się jako ozdoby 
domów w czasie świąt. Drzewa są też obecne w licznych obrzędach słowiańskich, takich jak: Boże Narodzenie 
(Rizdwo Chrystowe), Wierzbowa Niedziela (Werbnycia), Wielkanoc (Welykdeń), Zielone Świątki (Zełeni Swiata), 
Kupajło (Iwana Kupała), wyznawanych przez wszystkich ankietowanych na badanym terenie (ryc. 1). 
Zwiedzanie przez turystów badanego terenu w okresie na przykład Zielonych Świąt pokaże, jak mieszkańcy 
przygotowują się i świętują. Główną tendencją w obrzędach Zielonych Świąt było przypodobanie się człowieka 
siłom przyrody, dlatego drzewa przed Zielonymi Świętami mają niezwykłą magiczną moc. 

Ryc. 1. Święta lokalne jako produkt turystyki kulturowej
Fig. 1. Local festivals as a product of cultural tourism 

Potencjał turystyczny...



120

Służą one jako talizman przed złymi siłami w każdym gospodarstwie. Takie właściwości mają zwłaszcza 
klon, lipa, jesion i osika. Gałęzie tych drzew postawione przy drzwiach domu chronią rodzinę przez cały rok, 
a postawione przy oborze, gdzie stało bydło, czy w pobliżu innych pomieszczeń gospodarczych, chronią 
gospodarstwo i wróżą dobry, urodzajny przyszły rok. Chodniki i podłogi również przykrywano ajerem. Brak 
dekoracji w gospodarstwie uważano za grzech. Wszędzie na Bojkowszczyźnie dekorowano osady w Zieloną 
Sobotę gałązkami wyżej opisanych drzew. Ten rytuał nazywano „majiny” od słowa „majity” – dekorowanie 
roślinami (we wsiach Boberka, Limna, Bereżok, Szandroweć, Pryslip, Wowcze). Siły lasu, duchy drzew, 
pomagały ludziom wzmocnić zdrowie, ochronić gospodarstwo od zła i sprzyjały urodzajności. Tradycją były 
także wyjścia do lasu czy na łąkę, zbieranie tam kwiatów i wyplatanie z nich wianków. Wianki to również 
obyczaj naszych przodków, który pochodzi jeszcze z czasów rzymskich. Ludzie zakładając takie wianki, byli 
ubóstwiani i uważani za istoty nadprzyrodzone. W Zieloną Sobotę wyplatali również wianki z gałęzi lipy, buka 
(wsie: Sztukiweć, Werchnie Husyne). 
Święto „Preobrażennia Hospodnie” u Bojków to święto urodzaju і drugi Spas. Każdy gospodarz uważał za 
święty obowiązek poświęcić owoce z drzew i miód.
W święta Bożego Narodzenia („Rizdwa Chrystowoho”) turyści mogą zachwycać się niezwykłymi dekoracjami 
świątecznych drzewek. Ozdoby to przede wszystkim plony ziemi (głównie te, które zostały zebrane przez 
gospodarza: jabłka, orzechy, ciasteczka zbożowe). Mieszkańcy uważają je za daninę magii urodzajności – 
życzenia, aby wszystkie rośliny dawały plony. Dotyczy to również danin na „Swiatweczir” (Wigiliję) – kutia 
oraz „uzwar” – wywar z suszonych plonów drzew owocowych jabłek, gruszek, śliwek, mają podobne 
znaczenie symboliczne. Ważną symboliczną rolę Drzewa na „Swiatweczir” pełnił Diduch, czyli snop z kłosów 
zbożowych (najczęściej z owsa). Podobną funkcje spełnia drzewko Wielkanocne, które dekorowane pisankami 
i kraszankami stanowi swoisty symbol życia na ziemi, koncentrację siły magicznej. Jednocześnie wzory na 
pisankach (m. in. „Drzewo życia, gałązki wierzby, sosny, dębowe liście”) świadczą o kulturotwórczej roli drzewa 
(Kyrcziw 1978).
Wierzba została symbolem ładu kosmicznego i niezwykłej siły życiowej. Wierzba odzwierciedla się w licznych 
pieśniach, utworach i innych elementach kulturowych. Drzewo to w górach wzmacniało brzegi, wstrzymywało 
przenoszenie ziemi przez wodę i wiatr. We wszystkich badanych miejscowościach można jeszcze spotkać 
fragmenty płotów z wikliny i żywopłotów z wierzby. Kwitnięcie wierzby wiosną na badanym regionie utożsamiano 
z potrójnym świętem, ponieważ przyroda świętuje początek wiosny, człowiek cieszy się pierwszymi baziami 
i pszczoła bierze pierwszy miód. Przed Wielkanocą ludzie w każdym wieku świętują Wierzbową Niedzielę. 
W ten dzień kobiety niosą do cerkwi gałązki z wierzby, aby je poświęcić. Te wierzbowe gałązki według wierzeń 
mają niezwykłą siłę uzdrawiającą; służyły i wciąż służą pomocą każdemu gospodarzowi w Karpatach. 
Wierzbową Niedzielę na Bojkowszczyznie najczęściej nazywają „Szutkowa”, „Kwitna” albo „Cwitna”, a gałązki 
wierzby – „szutka”, „maćky”. 
Wiśnia to jedno z najbardziej znanych i rozpowszechnionych drzew na Ukrainie, które znano z bardzo dawnych 
czasów. Wiśnia wykorzystywana była w obrzędzie Bożonarodzeniowym do tego, jak przyjęto stawianie choinki 
na Nowy Rok. Podobną czynność wykonując gospodarze jesienią, stawiając ceber z ziemią w chacie, gdzie 
wiśnia stała do Bożego Narodzenia. Po tym, jak rosła wiśnia, wróżono swój los: jeśli zakwitła ona do świąt – to 
był dobry znak, zwiastujący pomyślny los, a także dobry urodzaj w przyszłym roku. 
Jeżeli mówimy o drzewach rosnących w Karpatach, to warto wspomnieć jeszcze o jaworze, który wykorzystywany 
był głównie do wyrabiania instrumentów muzycznych, takich jak fujarki i skrzypce. W Karpatach cienki chleb 
wypiekano na liściach z jaworu i wkładano do pieca na łopacie klonowej.
Osika według Biblijnych mitów nie ukłoniła się Chrystusowi. Zgodnie z tym wierzeniem nie jest ona zrywana na 
Zielone Świątki, ani też na Kupałę rzadziej się ją wykorzystuje do wyrabiania rzeczy codziennego użytku, chociaż 
na Bojkowszczyźnie liście osiki zerwane do wschodu słońca noszono przy sobie na Kupałę, aby przestrzegały 
przed „niedobrym okiem”. Aby chronić chaty przed nieszczęściem robiono progi z osikowych desek.
Na wiosnę, w czasie siewu, bardzo interesujące są tradycje związane z obserwacją drzew. W różnego 
rodzaju karpackich przepowiedniach ludowych gospodarz bardzo pilnie wypatrywał na drzewach tych oznak, 
które zwiastowały jakie nasiona i kiedy należy siać. Podajemy kilka przykładów zwiastowania na podstawie 
wypowiedzi z ankiet, które mogą być wykorzystane jako produkt turystyki kulturowej. Część z nich dotyczy 
gotowości gleby do zasiewu i sadzenia, jak np.: 
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Gleba na zasianie gotowa, kiedy zakwitła wierzba. 

Duża część dotyczy zwiastowania co do zasiewów oddzielnych gatunków roślin, jak np.:

Zakwitła osika – pora marchew siać.

Z pszenicą lepiej poczekać do pojawienia się liści na dębie.

Także istotna część dotyczy zwiastowania co do sadzenia oddzielnych gatunków roślin, jak np.:

Okryła się białą chustą czeremcha – trzeba sadzić kartofle.

Kwitnie jarzębina – pora sadzić pomidory.

Po drzewach przewidziano także, jaki będzie urodzaj, jak na przykład:

Obfite kwitnienie jarzębiny – zwiastuje dobry urodzaj lnu.

Na osice są duże pąki – na urodzaj jęczmienia.

Również przewidywano zgodnie z pewnymi oznakami przyjście wczesnych czy późnych pór roku, jak np.:

Latem na drzewie liście żółkną – będzie wczesna jesień.

Na jesieni liście brzozy żółknie od wierzchołku – będzie wiosna wczesna, żółknie od dołu – późna.

Przewidywano też temperaturę (zimno czy ciepło), a także opady zgodnie z różnymi znakami zwiastowanymi 
przez drzewa, np.:

Jeśli liście na drzewach szybko żółkną, będą wczesne mrozy, jeśli nie – będzie długo ciepło.

Duża ilość jagód na jarzębinie w lesie – zwiastuje o chłodnej zimie.

Czeremcha kwitnie przed ostatnimi wiosennymi przymrozkami.

W maju dwa zimna: kiedy dąb rozwija się i czeremcha kwitnie.

Suche, długie świerkowe gałęzie na śnieżyce zginają się, a na jasną pogodę – wyrównają się.

Przewidywano też opady zgodnie z różnymi znakami zwiastowanymi przez drzewa, np.:

Kiedy żółta akacja rozsiewa wszędzie swój zapach i wokół niej latają drobne owady, to przewiduje się 
deszcz.

Kiedy czeremcha ma dużo kwiatów, lato będzie mokre.

Jeśli buk rozwija się przed olchą, będzie mokre lato.

Świerk zrzuca igliwie – za dwa tygodnie woda przybędzie.

W perspektywie autorska koncepcja rozwoju turystyki na badanym terenie oraz w całości na Bojkowszczyżnie 
mogłaby uwzględniać działania związane z wprowadzeniem do rejestru osób zajmujących się sztuką ludową oraz 
kultywowaniem zwyczajów i tradycji ludowych. Dobrze by było stworzyć centra informacji turystycznej i obsługi, 
które mogłyby być zlokalizowane na badanym terenie, a które przejęłyby rolę informowania turystów o walorach 
rekreacyjno-turystycznych Bojkowszczyzny. Pierwszym krokiem do tego jest zaproponowana strona internetowa 
wykonana na Katedrze Ekologii Krajobrazu, która została napisana w standardzie HTML5 (Mejer 2011) przy 
użyciu Google API V.3. Strona internetowa jest w trakcie budowy i dostępna pod adresem: http://db.tt/yCuQHkBW.

Potencjał turystyczny...
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Dyskusja 

Nowym, coraz częściej wskazywanym kierunkiem zmian we współczesnej turystyce jest koncepcja 3xL: 
„landscape, lore, leisure” – krajobraz, tradycja, czas wolny, która opiera się przede wszystkim na zasobach 
naturalnych, pierwotnych danego miejsca. Hasłem przewodnim tej koncepcji jest „nature based tourism” (Dugan 
i in. 2007, Fenell 1990). Istotne jest przedstawienie zwiedzającym sposobu, w jaki człowiek wykorzystywał 
ludowe umiejętności odczytywania przyrody, aby prowadzić gospodarstwo i żyć w zgodzie z naturą. Ukazanie 
tych właśnie relacji może być pomocne dla zwiedzających w zrozumieniu właściwości i roli poszczególnych 
gatunków drzew. 
Wyeksponowanie elementów obrzędowości związanych z drzewami jest autorską próbą przedstawienia turystom 
elementów kultury niematerialnej poprzez produkty turystyki kulturowej i pobudzenia ich zainteresowania. Taka 
tematyka może być eksponowana w muzeach regionalnych, skansenach jako ekspozycja lub w rekonstrukcji 
obrzędów, obiektów kultury niematerialnej.
Aktywność turystyczna jest wielowątkowa i złożona. Turystyka kulturowa jest trudna do klasyfikacji, 
kategoryzacji oraz definicji na pewno dlatego, że polega na kreatywności ludzkiej. Często zawiera elementy 
sztuki, opiera się na ciągłym poszukiwaniu. 
Analizowane w artykule pytania odkrywają przed turystami ciekawe elementy kultury niematerialnej. Mogą 
również służyć do opublikowania przewodników, w tym też do spotkania się z miejscowymi mieszkańcami 
i in. Wyeksponowanie zapomnianych elementów kultury niematerialnej, pokazanie ich w obrzędowości czy 
na przykład podczas świętowania (pokazania najbardziej typowych form sztuki ludowej) – mogą posłużyć 
nie tylko jako ciekawostki dla turystów, ale również zwrócić uwagę na znaczenie miejsca, pozwolić odczuć 
ducha tego miejsca, który w sposób szczególny daje się zaobserwować właśnie podczas turystyki kulturowej 
(Buczkowska 2008) i przedstawić także za pomocą stron internetowych.

Wnioski

W przedstawionej publikacji widzimy, że przyroda (zwłaszcza pod postacią drzew) jest wszechobecna 
w tradycjach, wierzeniach oraz w twórczości ludowej badanego regionu. Mieszkańcy posługują się mądrością 
ludową na co dzień (zwłaszcza we wsiach Boberka, Limna, Bereżok, Szandroweć, Pryslip, Wowcze, Jabłońka 
Nyżnia, Jabłońka Wyżna, Jabłonów, Bukowiec, Jaworów, Bitla, Jasenytsja, Werhnie Husyne, Sztukiwets, 
Dniestryk Dębowy i in.), co podkreśla jej wartość dla każdego człowieka zamieszkującego ten region. 
Aktualne staje się nie tylko odczucie ducha miejsca („Genius loci”) badanego regionu, ale także jego 
wyeksponowanie przed turystami.
Za pomocą obserwacji drzew przewidywano zmiany temperatur czy opadów, suchość czy wilgotność. Ułatwiało 
to człowiekowi gospodarowanie i jednocześnie zmuszało go do szacunku względem przyrody, a także jej 
zachowania. 
Nowatorskie jest pokazanie w artykule kulturotwórczej roli przyrody na przykładzie drzew w tradycjach, 
obrzędach ludowych, szczególnie w zwyczajach prowadzenia gospodarstwa w zgodzie z naturą. Ostatnie 
może być ciekawe do wyeksponowania turystom za pomocą utworzonej strony internetowej. 
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