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Co sprawia, że czujemy się gdzieś „u siebie”?
Znajomy widok z okna? To, że wiemy, jaką melodię
wygrywa zegar na pobliskiej wieży? A może to, że
właśnie z naszej inicjatywy powstał mural na ścianie
pobliskiego garażu? Wspomnienia z dzieciństwa,
w których zapach chryzantem i płomyki zniczy
na pierwszego listopada mieszają się ze smakiem
pańskiej skórki?
We wszystkich tych sytuacjach kryją się wiedza,
praktyki i działania, które składają się na zjawisko
określane jako niematerialne dziedzictwo kulturowe.
To ono właśnie buduje poczucie wspólnoty
i zadomowienia. W publikacji Niematerialna Warszawa.
Wspólne dziedzictwo naszego miasta chcemy zwrócić
uwagę warszawianek i warszawiaków na różne
zjawiska współtworzące niematerialne dziedzictwo
miasta. Postaramy się wyjaśnić, jak można je rozumieć
w świetle Konwencji UNESCO dotyczącej jego ochrony,
jak należy o nie dbać i dlaczego warto to robić.
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Niematerialne
dziedzictwo
kulturowe –
czym jest?
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe to zwyczaje,
wiedza, umiejętności i tradycje, które praktykujemy i przekazujemy z pokolenia na pokolenie,
bo są dla nas ważne. Czasem jest to coś, czego
nauczyliśmy się od rodziców, dziadków lub innych
członków rodziny, kiedy indziej – umiejętności
czy wiedza przekazane nam przez mistrza bądź
nauczyciela; ważne jest jednak to, że uczymy się
bezpośrednio od tych, którzy sami robią to, czego
nas uczą. Dziedzictwem może być budowanie
szopki czy barki pływającej po Wiśle, wypiekanie
chleba albo przyrządzanie pańskiej skórki, robienie tradycyjnych zabawek, haftowanie, wyplatanie
koszy, dekorowanie domu, ale także na przykład
taniec czy gra na bandżoli. Bardzo ważna jest też
wspólnotowość tych działań: mamy wtedy poczucie, że wszystkich, którzy w nich uczestniczą,
coś łączy, że o pewnych rzeczach myślą podobnie
i podobnie odczuwają pewne sytuacje.

Dziedzictwo niematerialne to zatem coś, co żyje
i trwa dzięki ludziom, którzy się ze sobą porozumiewają, dzielą doświadczeniem, wiedzą, przekazują innym swoje umiejętności i wartości. Niematerialność dziedzictwa oznacza, że nie wystarczą
fzyczne rekwizyty, jak na przykład strój do tańca,
instrument muzyczny, składniki potrawy, surowiec, z którego powstają rzeczy, ani nawet same
wytwory: potrawy, zabawki, kosze, łodzie. Dziedzictwo niematerialne to znajomość tańca i jego
wykonanie; znajomość melodii i umiejętność jej
zagrania; wiedza, jak powstają rzeczy czy potrawy
i co znaczą; to działania ludzi i nadawany im sens.
Pojęcie „niematerialne dziedzictwo kulturowe”
funkcjonuje w języku polskim od niedawna.
Pojawiło się w 2011 roku, kiedy Polska ratyfkowała (czyli stała się stroną) Konwencję UNESCO
z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, a tekst tej międzynarodowej umowy został przetłumaczony na język
polski.
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Czym jest UNESCO i dlaczego zajęło się
niematerialnym dziedzictwem?

UNESCO to Organizacja Narodów Zjednoczonych
do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, która powstała
w 1945 roku. Po dramatycznych doświadczeniach
II wojny światowej postawiła sobie za cel „budowanie pokoju w sercach i umysłach ludzi”. Obecnie
zajmuje się tworzeniem standardów współpracy
międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki
i kultury. Pod egidą tej organizacji powstało wiele
ważnych konwencji, rekomendacji i deklaracji,
które chronią kulturę i dziedzictwo kulturowe.

▴

Tradycyjne wypiekanie pizzy w Neapolu – pizzaiuolo,
fot. © Sebillo, 2015, za zgodą UNESCO
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Najsłynniejszą umową międzynarodową przygotowaną na forum UNESCO była przez lata
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Przyjęto ją
w 1972 roku, a jej stronami stały się wszystkie państwa na świecie. Na jej mocy ustanowiono Listę
Światowego Dziedzictwa, obejmującą

▴

Joga, fot. © Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY), New Delhi, Indie, za zgodą UNESCO

aktualnie ponad 1100 obiektów – to ją mamy na
myśli, mówiąc o czymś „wpisanym na listę UNESCO”, na przykład o warszawskim Starym Mieście,
kopalni soli w Wieliczce, zamku w Malborku czy
Puszczy Białowieskiej. Jednak zarówno sama Konwencja, jak i Lista dotyczą przede wszystkim wyjątkowych zabytków i przestrzeni przyrodniczych.
Nie pomagają chronić tego, co stanowi „drugie

płuco” dziedzictwa: praktyk, zwyczajów, obrzędów,
rytuałów, które budują nasze poczucie wspólnoty
i tożsamości. Z tego powodu, po wielu latach dyskusji, w 2003 roku UNESCO uchwaliło Konwencję
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Również ona szybko zdobyła
ogromną popularność i dzisiaj jej stronami jest
aż 180 państw, w tym Polska.
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Wiedza o różnych przejawach dziedzictwa niematerialnego na świecie jest upowszechniana za
pomocą trzech utworzonych na mocy Konwencji
z 2003 roku list: Reprezentatywnej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, Listy
niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony oraz Rejestru dobrych
praktyk w ochronie dziedzictwa niematerialnego.
Są one dostępne na stronie: ich.unesco.org.
Znajdziemy na nich między innymi: reggae –
muzykę z Jamajki, umiejętność tradycyjnego
wypiekania pizzy w Neapolu (wpis z Włoch),
jogę (wpis z Indii), tradycyjne koreańskie zapasy
(wspólny wpis Korei Północnej i Korei Południowej – wyjątkowy przykład porozumienia krajów
pozostających formalnie w stanie wojny), sokolnictwo (wpis międzynarodowy aż osiemnastu krajów), wypiekanie chleba zwanego lawasz, katyrma,
jupka, jufka i dzielenie się nim (wspólny wpis
międzynarodowy Azerbejdżanu, Iranu, Kazachstanu, Kirgistanu i Turcji) czy tradycje związane
z sauną f ńską bądź kulturą browarniczą w Belgii.
Na Liście reprezentatywnej są obecnie dwa wpisy
z Polski: szopkarstwo krakowskie (od 2018 roku)
i kultura bartnicza (od 2020 roku, zgłoszona
wspólnie z Białorusią).

◂
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Kultura bartnicza, fot. © Alfred Mikus, 2017,
za zgodą UNESCO

▴

▾

Tradycyjne zapasy koreańskie, fot. © Korean Ssireum Association, za zgodą UNESCO

Tradycje sauny fńskiej, fot. © Hannu Pakarinen /
Suomen Saunaseura ry, 2018, za zgodą UNESCO

▴

Wypiekanie chleba zwanego lawasz,
katyrma, jupka, jufka i dzielenie się nim,
fot. © M. Rahimov / Ministerstwo Kultury
i Turystyki Azerbejdżanu, 2015,
za zgodą UNESCO
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe –
czym nie jest?

Zgodnie z Konwencją UNESCO z 2003 roku
niematerialne dziedzictwo jest żywe, współczesne,
może podlegać zmianom, a zarazem jest w sposób
ciągły i nieprzerwany przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Nie jest to zatem zabytek, którego
ochrona polega na konserwacji. Dziedzictwo niematerialne można porównać do łąki pełnej żywych
roślin; zabytek natomiast to raczej zasuszony okaz
w zielniku, który staramy się zachować w nienaruszonym stanie. Musimy pamiętać, że konsekwencją żywotności jakiegoś zwyczaju, umiejętności czy
praktyki jest ich zmienność, bo każdy wykonawca
będzie śpiewał tę samą piosenkę trochę inaczej.
Dlatego nie możemy chronić niematerialnego
dziedzictwa poprzez zachowanie i utrzymanie
stanu zastanego.
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Co ważne, rekonstrukcja jakiejś praktyki w oparciu
o dokumentację historyczną czy etnograf czną,
ale bez międzypokoleniowego przekazu nie jest
dziedzictwem niematerialnym. Może natomiast się
nim stać, jeśli kolejne pokolenia wrócą do praktykowania i coś, co na początku było tylko odtworzeniem, zacznie żyć na nowo i będzie przekazywane
dalej.
Dziedzictwem niematerialnym nie są również sceniczne pokazy jakichś umiejętności bądź praktyk.
Kiedy określona grupa wybiera element swojej
tradycji, który wydaje jej się szczególnie ciekawy
i atrakcyjny, i zaczyna pokazywać go na scenie,
staje się on atrakcją dla turystów, a nie wspólnotowym świętem. Zostaje bowiem pozbawiony całego
kontekstu, w jakim zwyczaj się odbywa. Takie
działania nazywa się czasem „folkloryzacją”. Możemy je porównać do roślin wystawionych na pokaz
w ogrodzie botanicznym: cieszą oko i zachwycają,
ale wiemy, że nie jest to ich naturalne środowisko.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe

CZYM JEST?

CZYM NIE JEST?

––––––– Żywą praktyką kulturową

––––––– Rekonstrukcją praktyk
historycznych

––––––– Treścią przekazywaną
w ramach społeczności
––––––– Praktyką przekazywaną
z pokolenia na pokolenie
––––––– Elementem tożsamości

––––––– Treścią udokumentowaną
przez fotografa / historyka
/ folklorystę
––––––– Praktyką bez transmisji
z pokolenia na pokolenie
––––––– Folkloryzacją

10

Istota niematerialnego dziedzictwa
i jego ochrona

▾

Muzeum Warszawskiej Pragi, Otwarta Pracownia Kaletnicza, przekazywanie tradycyjnych
umiejętności rzemieślniczych, fot. Liminowicz&Matejko / Muzeum Warszawy, 2019
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Dziedzictwo niematerialne nie podlega wartościowaniu: nie ma lepszego ani gorszego dziedzictwa.
Jego znaczenie i sens tkwią w tym, że daje nam
poczucie przynależności do grupy, tworzy nasze
więzi ze społecznością, dostarcza radości ze wspólnego praktykowania, a często też napawa dumą
i motywuje do działania na rzecz naszego środowiska. W związku z tym nie używamy w odniesieniu
do niego pojęć stosowanych w ocenie zabytków:
„autentyczne”, „wyjątkowe”, „wybitne”. Każde dziedzictwo niematerialne jest tak samo ważne!
Dziedzictwo niematerialne należy do ludzi, którzy
czują się jego częścią, a zatem w jego ochronie
obowiązuje jedna zasada: nic o nas bez nas! O tym,
co się będzie z nim działo, decydują sami praktykujący: czy wprowadzić nowy smak lokalnego
przysmaku, czy dokonać nowej aranżacji tradycyjnego utworu albo czy ubiegać się o dofnansowanie
działań popularyzujących daną umiejętność, praktykę bądź zwyczaj. Wszystkie inicjatywy instytucji
pozarządowych, samorządowych czy rządowych
muszą przede wszystkim uwzględniać opinię
grupy praktykującej dane dziedzictwo i uzyskać
jej akceptację.

Nie oznacza to jednak, że jakaś grupa posiada
wyłączność na określone praktyki. Dziedzictwa
niematerialnego nie można „zadekretować” czy
„opatentować”. Nie wykluczamy innych grup czy
społeczności, które wytwarzają podobne rzeczy,
mają podobne tradycje czy zwyczaje.
Jak zatem chronić niematerialne dziedzictwo?
Przede wszystkim wspierając przekaz międzypokoleniowy za pomocą edukacji nieformalnej
i formalnej.
Oparta na edukacji ochrona obejmuje też popularyzację dziedzictwa niematerialnego (taką rolę
pełni także niniejsza publikacja!). Dzięki temu
krąg osób zaangażowanych w daną praktykę –
na przykład rzemieślniczą czy wykonawczą –
może się poszerzyć, wykraczając poza społeczność,
w której ją dotychczas przekazywano.
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Niematerialne dziedzictwo
kulturowe w mieście

Współcześnie ponad połowa ludności świata
mieszka w miastach, a według szacunków
w 2050 roku może to być już niemal 70%. Nowoczesne miasto to wewnętrznie zróżnicowany twór,
którego mieszkańcy nieustannie doświadczają
szybko zachodzących zmian. Z jednej strony wiele
z nich uchodzi za dobre i pożądane, z drugiej –
pozbawiają one ludzi poczucia, że istnieją jakieś
punkty stałe, które nadają życiu ciągłość
i pozwalają stwierdzić, że jest się „wśród swoich”
i „u siebie”.
Dziedzictwo niematerialne w miastach to tradycje różnych grup współtworzących miejski świat:
mogą być związane z miejscem, np. dzielnicą czy
osiedlem, ale też z rozmaitymi wspólnotami, które
składają się na coraz większy organizm nowoczesnego miasta. Praktyki te często przyjmują
postać świątecznych pochodów i festiwali, widowisk i pokazów organizowanych przez świętującą
społeczność albo rocznicowych obchodów, które
przygotowują i w których uczestniczą członkowie
wspólnoty kultywującej pamięć o jakimś
wydarzeniu.
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Niematerialnym dziedzictwem miasta mogą być
zarówno tradycyjne zajęcia wykonywane w czasie
wolnym, jak i wiedza oraz umiejętności zawodowe,
które mistrz przekazuje bezpośrednio uczniowi. Zawsze jednak są to praktyki łączące się ze
sposobami bycia w mieście, których uczymy się
od innych jego mieszkańców: naszych rodziców,
dziadków, kolegów i koleżanek z podwórka, znajomych z pracy. Dziedzictwo niematerialne nie ma
nic wspólnego ze znajomością suchych faktów czy
dat. Opiera się na takim rodzaju wiedzy, który łączy nas z miastem i sprawia, że staje się ono znane
i bliskie. Dzięki temu mieszkańcy czują się wspólnotą, a jednocześnie zdają sobie sprawę, że należą
do jednej z wielu grup tworzących większą całość.

▴

Reggae – muzyka z Jamajki,
fot. © Alwyn Kirik, 2016,
za zgodą UNESCO
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Wewnętrzne zróżnicowanie i wielość tradycji charakteryzują niematerialne dziedzictwo miast na
całym świecie. W Singapurze na przykład uznaje
się za nie zarówno muzykę w stylu Nanjin, wywodzącą się z południowych Chin i praktykowaną
w Singapurze od XIX wieku, jak i malajskie tradycje lalkowego teatru cieni Wayang Kulit. Natomiast
na Liście reprezentatywnej znalazła się singapurska tradycja ulicznego jedzenia, tak zwana hawker
culture: potrawy należące do różnych tradycji
kulinarnych, głównie azjatyckich, sprzedawano

▾

pierwotnie bezpośrednio na ulicy z przenośnych
straganów, a od lat sześćdziesiątych XX wieku
także na wydzielonych, często zadaszonych placach. Z kolei w Kalkucie, w położonej na północy
miasta dzielnicy wokół ulicy Chitpur, rzemieślnicze warsztaty o kilkupokoleniowej tradycji zostały
włączone w wielowymiarowe działania edukacyjne, artystyczne i projektowe. W ich ramach rzemieślnicy z jednej strony współpracują z młodymi
projektantami, a z drugiej przekazują swoją wiedzę
zawodową kolejnemu pokoleniu.

Kultura browarnicza w Belgii, fot © Stephanie Radermacher, 2015, za zgodą UNESCO
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Mieszkańcy współczesnych miast europejskich
uważają za swoje niematerialne dziedzictwo
kulturowe zarówno tradycje sięgające
średniowiecza, jak i zwyczaje czy praktyki
zapoczątkowane stosunkowo niedawno.

▸

Stragany na tzw. Kercelaku,
Warszawa, fot. polona.pl, 1927

Mieszkańcy współczesnych miast europejskich
uważają za swoje niematerialne dziedzictwo
kulturowe zarówno tradycje sięgające średniowiecza, jak i zwyczaje czy praktyki zapoczątkowane stosunkowo niedawno. Do tych
pierwszych należą karnawałowe pochody, jak
te w Binche (Belgia) czy w Kolonii (Niemcy),
turnieje rycerskie (w Sinj w Chorwacji) czy
tradycyjne gry sportowe, w których rywalizują
drużyny reprezentujące poszczególne dzielnice
miasta (calcio we Florencji). Znacznie młodszy

rodowód i wielokulturowe tradycje mają
Notting Hill Carnival w Londynie czy festiwal
Keti Koti upamiętniający zniesienie niewolnictwa w holenderskich koloniach w Ameryce
Południowej, obchodzony między innymi
w Amsterdamie i Rotterdamie. W polskich
miastach niematerialne dziedzictwo kulturowe
jest jeszcze słabo rozpoznane. Warto jednak pamiętać, że miejski charakter ma pierwszy polski
wpis na Listę reprezentatywną, czyli tradycja
budowania szopek krakowskich.
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◂

Niematerialne
dziedzictwo
kulturowe
w Warszawie
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Mistrzowska „szóstka” W.T.W.,
początek XX w., fot. polona.pl

◂

Popularne warszawskie
ciastko „Wuzetka”,
fot. wikipedia.org

Warszawa to nie tylko duże miasto europejskie
przyciągające – jak każda stolica – nowych mieszkańców. To także metropolia, która w pierwszej
połowie XX wieku doświadczyła przerwania
ciągłości istnienia: jej mieszkańcy albo stracili
życie jako cywilne of ary prześladowań ze strony
okupantów, bojownicy ruchu oporu czy powstańcy, albo zostali wysiedleni, albo uciekli z miasta,
a większość miejskiej zabudowy legła w gruzach.
Ogromne zniszczenie materialnej tkanki miasta
w czasie II wojny światowej sprawiło, że jego powojenna odbudowa nie ograniczyła się tylko
do rekonstrukcji zburzonych zabytków.

Ocaleli mieszkańcy, których część wróciła do
Warszawy zaraz po zakończeniu wojny, zadbali
również o upamiętnienie niedawnych wydarzeń
i przekazywanie pamięci o nich kolejnym pokoleniom. Z czasem pamięć tę zaczęli przejmować także ci, którzy osiedlili się w mieście po 1945 roku,
oraz ich dzieci i wnuki. Równocześnie w budowanych po wojnie osiedlach przez kilka dziesięcioleci
ucierała się nowa wspólnotowość. Z jednej strony była ona wynikiem polityki społecznej PRL,
a z drugiej – chronicznych niedostatków mieszkaniowych i kulejącej gospodarki czasów realnego
socjalizmu.

▾

Obecnie warszawskie dziedzictwo niematerialne
jest zróżnicowane i ciekawe. Obejmuje zarówno
sięgające XIX wieku i nieprzerwanie kultywowane
tradycje stowarzyszeń sportowych (Warszawskie
Towarzystwo Wioślarskie), praktyki związane
z różnymi wymiarami przekazu pamięci o II wojnie światowej, jak i specyfczne dla Warszawy
elementy obchodów świąt dorocznych. Na przykład dzień Wszystkich Świętych kojarzy się w stolicy przede wszystkim ze specjalnie na tę okazję
wytwarzanym smakołykiem – pańską skórką, oraz
z Kwestą Powązkowską, zainicjowaną w 1974 roku
przez Jerzego Waldorfa.

Warszawa, godzina „W”, staje ruch w całym mieście, żeby uhonorować
pamięć o Powstaniu, fot. m.st. Warszawa
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Od małego jadłam
pańską skórkę. Po to ja
jechałam na cmentarz.
Nie do zmarłych.
Jechałam po pańską
skórkę. (…) Teraz już
nie lubię. Ale jako
dziecko, to się rzucałam.
(…) Ale nie ukrywam,
że ją dalej jem.
––––––– Mieszkanka Warszawy

▸

Pańska skórka
sprzedawana
przed jednym
z warszawskich
cmentarzy,
fot. wikipedia.org
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Dziedzictwo niematerialne miasta to także umiejętności warszawskich rzemieślników przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz rodzinne f rmy,
które przetrwały nie tylko wojnę, ale i niesprzyjającą „prywaciarzom” politykę gospodarczą czasów
PRL. Są nim też miejskie tradycje muzyczne: od
warszawskiego tanga, przez podwórkowe muzykowanie, po warszawski hip-hop, który właśnie
zaczyna być tradycją przekazywaną międzypokoleniowo.
Wspomniana pańska skórka stanowi lokalny
i niepowtarzalny element obchodów dnia Wszystkich Świętych w Warszawie. Oferują ją zarówno
specjaliści od odpustowych słodyczy, jak i okazjonalni sprzedawcy, którzy na co dzień zajmują się
inną działalnością, a 1 listopada handlują zniczami
i właśnie pańską skórką.

▴

Warszawskie Combo Taneczne, fot. K. Dąbrowski, 2020

Tradycje podwórkowego muzykowania stara się
kontynuować Warszawskie Combo Taneczne,
którego założyciel i lider, Jan Młynarski, odwołuje
się do twórczości Stanisława Grzesiuka i Orkiestry
Braci Jaworskich. Do współczesnych warszawskich wykonawców tradycyjnych wątków muzyki
podwórkowej należą także CzessBand, Trupa
Teatralna „Warszawiaki”, Warszawska Orkiestra
Sentymentalna czy Heniek Małolepszy.
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Miejski krajobraz muzyczny współtworzą też
koncerty chopinowskie odbywające się pod pomnikiem kompozytora w Łazienkach Królewskich
oraz festiwale jazzowe o korzeniach sięgających
1958 roku. „Dźwiękowe” niematerialne dziedzictwo Warszawy to także sygnał alarmowy upamiętniający godzinę „W” – gdy rozbrzmiewa,
całe miasto się zatrzymuje.

▾

Koncert chopinowski w Łazienkach Królewskich w Warszawie, fot. m.st. Warszawa
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▴

Zespół Modern Dixielanders, od lewej:
Bogusław „Sis” Orłowski – bas,
Zbigniew Namysłowski – puzon,
Bogdan Styczyński – kornet,
Bogusław „Dyzio” Rudziński – tenor sax,
Włodzimierz „John” Kruszyński – klarnet
(niewidoczni na zdjęciu członkowie zespołu:
na bębnach – Czesław „Mały” Bartkowski,
na fortepianie – Witold Krotochwil).
Filharmonia Narodowa, koncert dla Willisa
Conovera, fot. zbiory prywatne, 1957

Za element niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy można też uznać konsumpcję
w barach kawowych i ich kulinarną ofertę.
„Paragraf”, „Bar Kawowy” przy Grubej Kaśce czy
bar „Piotruś” przy Nowym Świecie, działające
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, przyciągają
klientów w różnym wieku i o różnej zasobności
portfela, zarówno poszukiwaczy miejsc spoza
głównego nurtu, jak i nostalgicznych amatorów
swojskości i niewygórowanych cen. Początkowo
były prowadzone przez Warszawską Spółdzielnię
Spożywców (WSS) „Społem”, ale po 1989 roku
zaczęto je dzierżawić – ich ajentami zostały między innymi byłe pracowniczki „Społem”. Niektóre
lokale, jak „Bar Kawowy” przy Grubej Kaśce, są
prowadzone przez kolejne pokolenia w rodzinach
ajentów. Gdy pod naporem gwałtownego urynkowienia warszawskiej gastronomii barom kawowym
groziło zamknięcie, w ich obronie stanęli klienci,
którzy zaczęli organizować różne akcje społeczne
mające na celu zachowanie barów w przestrzeni
miasta.
◂

Bar kawowy „Piotruś”, który od lat
prowadzi ta sama właścicielka –
pani Irena Dańkowska-Jarząbek,
fot. facebook.com
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▴

Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „Stopa”,
fot. G. Kułakowska / Muzeum Warszawy, 2015

Rzemieślnicze tradycje miasta mogą stanowić
jego dziedzictwo niematerialne, jeżeli tradycyjną
wiedzę rzemieślniczą przekazuje się bezpośrednio
z pokolenia na pokolenie. Rzemiosło jest ważne dla
miasta nie tylko dlatego, że zapewnia utrzymanie
rzemieślnikowi, który posiada unikalne umiejętności, lecz także z tego względu, że obecność rzemieślniczych warsztatów współtworzy tożsamość
osiedli i dzielnic.
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Więzi społeczne tworzy też wspólne uprawianie
sportu i kibicowanie, niezależnie od dyscypliny.
Mimo że na przykład kolarstwo i wioślarstwo
można uprawiać w pojedynkę, liczy się wspólna praca i wzajemna motywacja. Lokalne kluby
sportowe są ważne jako przestrzeń społeczna,
w której zarówno realizuje się pasje sportowe, jak
i organizuje wspólne działania wykraczające poza
sport i budujące tożsamość osadzoną w klubowej
tradycji.

▾

Kibic klubu Hutnik w sklepie z akcesoriami kibicowskimi,
fot. A. Czyżewska, 2020
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Jeszcze innym przejawem niematerialnego dziedzictwa miasta jest jego wojenna przeszłość.
Upamiętniające ją praktyki ogniskują się wokół
Powstania Warszawskiego (1944) oraz Zagłady, której ofarą padli niemal wszyscy żydowscy
mieszkańcy.
Ze względu na zaangażowanie rządu londyńskiego
i Armii Krajowej w powstanie 1944 roku przez
cztery dziesięciolecia po II wojnie światowej kultywowanie pamięci o tym wydarzeniu miało niemal
wyłącznie charakter działań oddolnych, opartych
głównie na przekazie ustnym. Uczestniczyli w nich
byli powstańcy, ich rodziny i przyjaciele, a także
niektóre drużyny i hufce Związku Harcerstwa
Polskiego (po jego ofcjalnej reaktywacji
w 1956 roku). Doroczny punkt kulminacyjny
stanowiło spotkanie 1 sierpnia o 17-tej przy pomniku Gloria Victis na Powązkach Wojskowych,
odsłoniętym w 1946 roku.

◂
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Tablica przy Madalińskiego 39/43, zaprojektowana
przez Karola Tchorka, w okresie Wielkanocy,
fot. A. Czyżewska, 2020

▾

Zegar na Domku Gotyckim przy Puławskiej 59 oraz
informacja o wygrywanym przez niego codziennie
o 17-tej Marszu Mokotowa, fot. M. Przewoźniak, 2021

W 25. rocznicę wybuchu powstania (1969)
w przestrzeni publicznej miasta zaistniała nowa
niematerialna forma publicznego upamiętnienia.
Od tej pory codziennie o 17-tej (godzina „W”)
zegar na wieży Domku Gotyckiego przy Puławskiej 59 wygrywa Marsz Mokotowa. Pieśń powstała
20 sierpnia 1944 r., a jej autorami byli żołnierze
z kompanii saperów pułku AK „Baszta”: Jan Markowski „Krzysztof” (muzyka) i Mirosław Jezierski
„Karnisz” (słowa).
Współcześnie upamiętniamy warszawiaków,
którzy zginęli w czasie II wojny światowej, składając kwiaty i zapalając znicze przy tablicach
ufundowanych przez władze miasta. Każdego roku
z inicjatywy mieszkańców powstaje kilka nowych
miejsc pamięci.
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To jest żonkil. Napisane jest tu Muranów.
I Muranów w jidysz. To upamiętnienie
powstania w getcie. Jestem z tej dzielnicy
i utożsamiam się z jej historią. To było
ważne wydarzenie i kompletnie zmieniło
jej kształt. I wpłynęło na jej dalsze losy.
––––––– Mieszkaniec Warszawy

▴
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Tatuaż z żonkilem upamiętniający powstanie
w getcie warszawskim z napisami: „Muranów”
i „Muranów” w jidysz, fot. A. Czyżewska, 2020

▴

Osiedle „Piechotkowo”, mural upamiętniający projektantów,
fot. A. Krajewska / Dom Spotkań z Historią

Oddolne praktyki upamiętniające warszawskich
Żydów przyjmują najczęściej formę spacerów
śladami materialnych pozostałości dziedzictwa
żydowskiego oraz miejsc pamięci związanych
z wojną. Na taki spacer można wybrać się z przewodnikiem albo samodzielnie, korzystając z książek i materiałów dostępnych w internecie.
Dla mieszkańców dzielnic o żydowskiej przeszłości, zwłaszcza Muranowa, to też element miejskiego stylu życia, bo spacerowanie po swoim osiedlu
jest uważane za „warszawskie”.

Pamięć o odbudowie jest kultywowana w wyjątkowy sposób na terenie powstałych w latach 1950–
1965 osiedli Bielany I, II, III i IV, nazywanych
przez mieszkańców „Piechotkowem”, od nazwiska
architektów – Marii i Kazimierza Piechotków.
Ich wkład upamiętnia się nie tylko poprzez nazewnictwo, ale też inicjatywy podejmowane w przestrzeni osiedli (np. murale). Niewielu architektów
modernistycznych czy socrealistycznych osiedli
odbudowywanej Warszawy stało się w takim stopniu częścią osiedlowej tożsamości.
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Ochrona niematerialnego
dziedzictwa kulturowego
w Polsce

Kiedy w 2011 roku Polska stała się stroną Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, należało – zgodnie
z wymogami Konwencji i jej wspólnotowym
duchem – zacząć upowszechniać wiedzę o tym
dziedzictwie i sposobach jego ochrony wśród
mieszkańców naszego kraju. Służy temu uruchomiona w 2013 roku Krajowa lista niematerialnego
dziedzictwa kulturowego (dostępna na stronie
niematerialne.nid.pl). Obecnie (czerwiec 2021)
liczy ona już blisko 50 wpisów z terenu całej Polski.
Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis
danego przejawu dziedzictwa, jego rys historyczny,
informacje o miejscu występowania i znaczeniu
dla praktykujących go społeczności, plan ochrony,
a także materiały fotografczne.

29

Wpis na listę dokonywany jest na podstawie złożonego przez zainteresowaną społeczność wniosku
(formularz jest dostępny na stronie niematerialne.
nid.pl). Wnioskodawcy muszą jednak wpierw przeprowadzić konsultacje społeczne i uzyskać zgodę
praktykującej wspólnoty na podjęcie działań.
Po sprawdzeniu pod względem formalnym przez
Zespół ds. dziedzictwa niematerialnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa wniosek zostaje przekazany do oceny merytorycznej. Dokonuje jej Rada
ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ciało doradcze przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, złożone z ekspertów reprezentujących różne specjalności związane z dziedzictwem niematerialnym i ośrodki akademickie
z całego kraju. Pozytywna rekomendacja Rady
skutkuje podjęciem decyzji przez ministra właściwego do spraw kultury o wpisie danego elementu
dziedzictwa niematerialnego na Krajową listę.
Od 2018 roku istnieje także Krajowy rejestr
dobrych praktyk w ochronie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Obecnie obejmuje
on pięć wpisów.

◂

Szopkarstwo krakowskie,
fot. © Andrzej Janikowski /
Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa, 2012, za zgodą UNESCO

W polskich miastach
niematerialne
dziedzictwo kulturowe
jest jeszcze słabo
rozpoznane. Warto
jednak pamiętać, że
miejski charakter
ma pierwszy polski
wpis na Listę
reprezentatywną, czyli
tradycja budowania
szopek krakowskich.
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Ochrona niematerialnego
dziedzictwa kulturowego
w Warszawie

▴

Zaduszkowe kwestowanie na Starych
Powązkach, fot. T. Rogala
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W przyjętej przez miasto w 2020 roku nowej
Polityce kulturalnej m.st. Warszawy, stanowiącej
element Strategii #Warszawa2030, za wartości
kluczowe dla zrównoważonego rozwoju naszego
miasta uznano odpowiedzialność, otwartość, różnorodność, zakorzenienie i wolność. Odpowiada
to defnicji dziedzictwa niematerialnego zawartej
w Konwencji UNESCO z 2003 roku, zgodnie
z którą oznacza ono:

––––––– współodpowiedzialność i współdecydowanie
o tym, co jest ważne dla tożsamości wspólnot,
grup i jednostek – depozytariuszy dziedzictwa
niematerialnego
––––––– otwartość na inne wspólnoty, grupy i jednostki,
gotowość do włączającego dialogu opartego
na wzajemnym szacunku i chęci dzielenia się
wiedzą o dziedzictwie
––––––– poszanowanie różnorodności ludzi i ważnych
dla nich praktyk, zwyczajów, tradycji, z których
żadna nie jest uznawana za lepszą od innych
––––––– zakorzenienie dające poczucie tożsamości
i ciągłości
––––––– wolność, która w przypadku dziedzictwa
niematerialnego oznacza także akceptację
zmiany, rozumienie dynamiki żywych praktyk
i brak odgórnych bądź jednostronnych ingerencji
w znaczenia, jakie nadaje swemu dziedzictwu
kultywująca je społeczność
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W lutym 2020 roku Prezydent Miasta powołał
także Zespół ds. niematerialnego dziedzictwa
Warszawy, który działa przy Biurze Kultury.
Składa się on z varsavianistów, muzyków, etnografów, prawników, historyków, literaturoznawców,
których pasjonuje Warszawa i którzy chcą chronić
dziedzictwo niematerialne naszego miasta.
Do zadań Zespołu należy:
▴

Przystanie sportowe na Wiśle, Warszawa,
początek XX w., fot. polona.pl

––––––– identyfkowanie instytucji, stowarzyszeń, fundacji,
badaczy i praktyków kultury zajmujących
się badaniem i dokumentowaniem zjawisk
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy
––––––– rekomendowanie Prezydentowi m.st. Warszawy
rozwiązań systemowych i instytucjonalnych
zapewniających realizację celów Konwencji
UNESCO z 2003 roku
––––––– współpraca z właściwymi organami urzędów
dzielnic m.st. Warszawy, instytucjami kultury,
ośrodkami badawczymi, akademickimi
i organizacjami pozarządowymi w określaniu
i identyfkowaniu różnych elementów
niematerialnego dziedzictwa kulturowego
na terenie m.st. Warszawy
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––––––– rekomendowanie rozwiązań i programów
edukacyjnych mających na celu poszanowanie
i promowanie niematerialnego dziedzictwa
kulturowego Warszawy
––––––– rekomendowanie wsparcia inicjatyw badawczych
w zakresie niematerialnego dziedzictwa
kulturowego miasta
––––––– współpraca międzynarodowa z właściwymi
gremiami działającymi w miastach na całym świecie
w celu wymiany doświadczeń w zakresie przyjętych
rozwiązań w obszarze ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego na terenach
zurbanizowanych
––––––– wspieranie merytoryczne wniosków o wpis
elementów dziedzictwa niematerialnego Warszawy
na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego bądź do Krajowego rejestru dobrych
praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa
kulturowego
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W swoich działaniach Zespół kieruje się Zasadami etycznymi ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przyjętymi przez UNESCO
w 2015 roku. Zwracają one uwagę na znaczenie
opartej na wzajemnym szacunku współpracy
z różnorodnymi społecznościami, grupami oraz
jednostkami w zarządzaniu ich niematerialnym
dziedzictwem kulturowym.
Jednym z pierwszych efektów pracy Zespołu jest
obszerny raport na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy, który ma za zadanie otworzyć dyskusję na jego temat i przyczynić
się do lepszego zrozumienia zjawisk ujętych w konwencyjnej defnicji dziedzictwa niematerialnego
oraz ich znaczenia dla miasta. Pełny tekst raportu
dostępny jest na stronie:

kultura.um.warszawa.pl
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Osoby, instytucje kultury oraz społeczności skupione
przy organizacjach pozarządowych zainteresowane
podjęciem działań związanych z miejskim dziedzictwem
niematerialnym zachęcamy do kontaktu z Biurem Kultury:
sekretariat.bku@um.warszawa.pl

Miasto oferuje również dofnansowanie takich inicjatyw
w ramach: Stypendiów artystycznych m.st. Warszawy
dla indywidualnych twórców (um.warszawa.pl/stypendia),
Funduszu Edukacji Kulturalnej dla miejskich instytucji
kultury czy konkursu grantowego związanego tematycznie
z niematerialnym dziedzictwem kulturowym Warszawy,
przeznaczonego dla organizacji pozarządowych
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Bogactwo dziedzictwa niematerialnego
Warszawy odzwierciedla zarówno złożoną
historię miasta, jak i jego różnorodność.
Ma swój udział w kształtowaniu naszej tożsamości
jako warszawianek i warszawiaków, naszego
poczucia związku z lokalnymi wspólnotami dzielnicy
czy osiedla, naszego zakorzenienia „u siebie”
pomimo zmieniającej się rzeczywistości.
Jeżeli chcemy zadbać o poczucie wspólnoty
i włączyć w krwioobieg stolicy zarówno osoby
urodzone w mieście, jak i tych, którzy zamieszkali
tu na późniejszych etapach życia, powinniśmy
świadomie i mądrze troszczyć się o to, co stanowi
o tożsamości Warszawy. A rdzeniem wspólnotowej
tożsamości jest niematerialne dziedzictwo
kulturowe.
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Co sprawia, że czujemy się gdzieś „u siebie”?
Znajomy widok z okna? To, że wiemy, jaką melodię
wygrywa zegar na pobliskiej wieży? A może to, że właśnie
z naszej inicjatywy powstał mural na ścianie pobliskiego
garażu? Wspomnienia z dzieciństwa, w których zapach
chryzantem i płomyki zniczy na pierwszego listopada
mieszają się ze smakiem pańskiej skórki?

