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Numer specjalny kwartalnika poświęcony jest polskim doświadczeniom w re-
alizowaniu programu Europejska Stolica Kultury 2016 i prezentuje aktualne 

badania empiryczne dotyczące tej problematyki. Program ESK, początkowo pod 
nazwą Europejskie Miasto Kultury, został uruchomiony w 1985 roku i był ważnym 
mechanizmem stymulującym proces miejskiego odrodzenia na zachodzie Europy. 
Pierwszym polskim miastem, które w nim uczestniczyło, był Kraków. W tym wyjąt-
kowym, milenijnym roku 2000 tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznano także 
ośmiu innym miastom. Natomiast pierwszy konkurs na ESK odbywał się w Polsce 
w latach 2007–2011, już po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Uczestni-
czyło w nim 11 miast, a ostatecznym zwycięzcą został Wrocław. Prezentowane ana-
lizy dotyczą zarówno społeczno-kulturowych skutków, jakie wywołał konkurs na 
ESK w polskich miastach, jak i samego roku festiwalowego ESK 2016, i koncentru-
ją się na Wrocławiu. Dzięki wsparciu finansowemu Biura Festiwalowego Impart 
2016 zawiązały się cztery zespoły badawcze, których prace ukierunkowane były 
na analizę polskich doświadczeń w realizacji programu ESK. Autorzy i autorki po-
szczególnych artykułów reprezentują trzy czołowe polskie ośrodki akademickie: 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski, 
a także różne dziedziny badawcze: socjologię, kulturoznawstwo, geografię społecz-
ną i ekonomię. Wszystko to sprawia, że spojrzenie na polskie doświadczenia w re-
alizacji ESK 2016 ma wymiar wielowymiarowy i interdyscyplinarny. 

Zespół badawczy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego prowa-
dził badania ewaluacyjne dotyczące oddziaływania projektu ESK 2016 we Wro-
cławiu na dostęp do kultury i uczestnictwo w kulturze. Analizował rolę kultury 
i rozwoju miasta jako miejskiej symbiozy w kreacji i podtrzymywaniu wizerunku 
miasta i mieszkańców oraz wpływ ESK na wzrost potencjału Wrocławia w sfe-
rze biznesu i turystyki. Wyniki tych badań zaprezentowane zostały w czterech 
artykułach zamieszczonych w niniejszym numerze. Katarzyna Kajdanek w tek-
ście Doświadczenie i relacjogenność wydarzeń kulturalnych w trakcie weekendów spe-
cjalnych ESK Wrocław 2016, wykorzystując wyniki ewaluacji ESK Wrocław 2016 
w zakresie tzw. weekendów specjalnych do określenia treści i zróżnicowania do-

Paweł Kubicki

Polskie doświadczenia 
w realizacji programu ESK

WSTĘP
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świadczenia wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym naciskiem na aspekt wielo-
zmysłowości i relacjogenności wydarzeń, wykazuje, że najsilniej zaznaczającym 
się aspektem doświadczania wydarzeń kulturalnych jest ich oddziaływanie na 
przeżycia i emocje, a w mniejszym stopniu – na aspekt poznawczy, tj. refleksji. Do-
datkowo treść doświadczeń jest różna w zależności od rodzaju wydarzenia oraz 
wykazuje zależność od takich cech jak: płeć, wiek, wykształcenie, subiektywnie 
oceniana zamożność i całościowa ocena wydarzenia. Ewa Banaszak w artykule 
Przebudzenie – Ceremonia Otwarcia obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016 – niedokończony rytuał poddaje analizie społeczną recepcję ceremonii otwar-
cia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – wywołała ona duży odzew wśród 
wrocławian, a jednak nie została jednoznacznie określona jako sukces. Podstawą 
tej analizy jest przede wszystkim materiał empiryczny z badań fokusowych zre-
alizowanych z uczestnikami Przebudzenia oraz inspiracje płynące z teorii Randal-
la Collinsa. Mateusz Błaszczyk w artykule Wizerunek, duma, polityka – tożsamość 
lokalna a Europejska Stolica Kultury przeprowadził analizę narracji dotyczących 
Europejskiej Stolicy Kultury, które jego zdaniem dowodzą, iż zagadnienia zwią-
zane z tożsamością w kontekście celów ESK dalece wykraczają poza budowanie 
wizerunku – choć kwestia wizerunku miasta jest immanentnym elementem tego 
fenomenu. Europejska Stolica Kultury pełni różne funkcje względem lokalnej 
tożsamości w zależności od analizowanego aspektu. Jest między innymi płaszczy-
zną, na której ta tożsamość może być artykułowana, staje się czynnikiem identy-
fikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, ale też stanowi budulec określają-
cy tożsamość. Jacek Pluta w artykule Konsumpcja kultury – przypadek Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016 analizuje uczestnictwo w kulturze z perspektywy 
miejskiego systemu konsumpcji i polityk miejskich w obszarze kultury. Uczest-
nictwo w kulturze zostaje tu ujęte w sposób deskryptywny jako zbiór kategorial-
nych praktyk spędzania czasu wolnego, a zarazem jako funkcjonalnie rozumiany 
aspekt miejskości. Na podstawie serii badań CATI z udziałem mieszkańców Wro-
cławia i aglomeracji wrocławskiej został oceniony wpływ zmasowanej dystrybu-
cji wydarzeń kulturalnych w związku z organizacją Europejskiej Stolicy Kultury 
na poszerzanie dostępu do kultury oraz na realizację celów polityki kulturalnej. 

Kolejny wrocławski zespół badawczy, związany z Instytutem Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego, reprezentuje Łukasz Medeksza, który w tekście 
Kategoria mitu a lokalne polityki rozwojowe. Uwagi do kilku dolnośląskich projektów 
z lat 2015–2017 na podstawie swoich doświadczeń związanych z prowadzeniem 
Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056 oraz współprowadzeniem prac nad 
nową strategią Wrocławia stawia pytania: czy mit może okazać się narzędziem 
rozwoju, a może zastąpi kategorię rozwoju?

Zespół badawczy z centrum DELab Uniwersytetu Warszawskiego prowadził 
badania potencjału kulturalnego Wrocławia w kontekście ESK 2016. Głównymi 
celami projektu była identyfikacja potencjału kulturalnego miasta oraz jego zna-
czenia dla procesów rozwojowych w kontekście aktualnych trendów cywiliza-
cyjnych i procesów kulturotwórczych. Analizy koncentrowały się na roli kultury 
i szerzej rozumianej działalności twórczej w rozwoju miasta metropolitalnego: 

Polskie dośw
iadczenia...
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w ich postrzeganiu, umiejscowieniu w politykach miejskich, traktowaniu przez 
administrację publiczną różnych szczebli, kształtowaniu relacji z sektorami pu-
blicznym i prywatnym. W prezentowanym numerze znalazły się dwa artykuły 
odnoszące się do wspomnianych badań. Anna Świętochowska, Krzysztof Gubań-
ski oraz Katarzyna Wojnar w artykule Ekonomia prestiżu w obiegach metakultu-
ry. Wrocławskie środowiska i instytucje kulturalne po doświadczeniach Europejskiej 
Stolicy Kultury analizują rolę twórczości i prestiżu we Wrocławiu w kontekście 
wyzwań związanych z metropolizacją kultury oraz przyznaniem tytułu ESK. 
Przyjmują podejście proponowane przez ekonomię prestiżu oraz łączą je z ana-
lizą obiegów metakulturowych. Spośród istotnych barier w funkcjonowaniu 
ekonomii prestiżu we Wrocławiu wskazują na niskie zaufanie twórców do sys-
temu zarządzania kulturą oraz centralizację przejawiającą się między innymi 
w niezrozumiałych zmianach personalnych. Mirosław Grochowski w artykule 
Potencjał kulturalny Wrocławia w ujęciu przestrzennym analizuje kwestię lokaliza-
cji instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Wrocławia. Wyniki 
przeprowadzonego mapowania ukazują znaczne zróżnicowanie przestrzenne po-
tencjału kulturalnego miasta i jego podział na bogate kulturalnie centrum i ubo-
gie peryferie. Autor wskazuje, że uprzywilejowana, dzięki dostępności transpor-
towej i nasyceniu instytucjami, pozycja centrum kontrastuje z sytuacją obrzeży 
miasta pełniących głównie funkcje mieszkaniowe. 

Zespół z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadził ba-
dania dotyczące długofalowych zmian, jakie wywołał konkurs na ESK w Polsce 
w latach 2007–2011 zarówno w sferze społeczno-kulturowej, jak i instytucjonal-
nej. Badania prowadzone były w siedmiu z jedenastu miast kandydujących do 
tytułu ESK: Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wro-
cławiu. Założenia badawcze opierały się na hipotezie, że w przypadku Polski pro-
ces kandydowania o miano ESK miał wyjątkowo dogodny kontekst, stymulujący 
istotne zmiany w wielu sferach miejskiej rzeczywistości. W numerze prezento-
wane są dwa teksty odnoszące się do wyników tych badań. Paweł Kubicki w arty-
kule Tożsamość, pamięć i obywatelskość miast w kontekście konkursu na Europejską 
Stolicę Kultury analizuje skutki konkursu, który uruchomił ważny proces reflek-
sji na temat miasta i miejskości. Specyfika konkursu na ESK, angażującego różne 
środowiska w każdym z miast, pozwoliła na wprowadzenie kwestii miejskich do 
głównego nurtu debaty publicznej. Tematy te stawały się przedmiotem zaintere-
sowania mieszkańców, dzięki czemu mieli oni okazję do „odkrywania” swoich 
miast i mogli inaczej na nie spojrzeć, a także poznać lokalne zasoby, które skry-
wane były pod narastającymi przez lata stereotypami. Joanna Orzechowska-Wa-
cławska w tekście Efekt Bilbao w Polsce? Katowicka Strefa Kultury jak Abandoibarra, 
czyli baskijskość i śląskość w procesie rewitalizacji analizuje natomiast miastotwór-
czą rolę nowych instytucji kultury, które powstają w ostatnich latach w Polsce. 
Głównym przedmiotem zainteresowania autorki jest katowicka Strefa Kultury, 
która jako całość zainaugurowała działalność w 2015 roku, a punktem odniesie-
nia dla zawartych w artykule rozważań jest bilbaońska Abandoibarra.  
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W prezentowanym artykule zostanie przeprowa-
dzona analiza społeczno-kulturowych zmian 

będących wynikiem konkursu na Europejską Stolicę 
Kultury 2016. Wnioski bazują na projekcie badawczym 
„Efekt ESK. W poszukiwaniu nowych miejskich nar-
racji”, finansowanym przez Biuro Festiwalowe Impart 
2016 nr PSP: K/KDU/000332. Projekt realizowany był 
w 2016 roku przez zespół pracowników naukowych 
Instytutu Europeistyki, w skład którego wchodzili: Pa-
weł Kubicki, Bożena Gierat-Bieroń, Joanna Orzechow-
ska-Wacławska1. Badania prowadzone były w siedmiu 
z jedenastu miast, które w latach 2007–2011 uczestni-
czyły w konkursie na ESK 2016: Gdańsku, Katowicach, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. De-
cyzja o wyborze takich miast, w których konkurs na 
ESK przebiegał różnymi torami, pozwalała na uchwy-
cenie istotnych prawidłowości. Na potrzeby projek-
tu badawczego została przyjęta metoda jakościowa 
z wykorzystaniem technik wywiadów pogłębionych, 
obserwacji uczestniczącej i analizy materiałów zasta-
nych – w tym przypadku przede wszystkim aplikacji 
konkursowych. Podczas realizacji badań przeprowa-
dzono 60 wywiadów pogłębionych z liderami opinii 
z poszczególnych miast. Wybór liderów opinii jako re-
spondentów był podyktowany przekonaniem, że zmia-
na w sferze społeczno-kulturowej zależy od zmiany 

1 Szczegółowe wnioski z projektu badawczego zostały opisane w mono-
grafii: P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak 
konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Zakład Wy-
dawniczy „Nomos”, Kraków 2016. 

Paweł Kubicki 
Doktor hab., adiunkt 
w Instytucie Europeistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zainteresowany socjolo-
gią i antropologią miasta. 
Współautor publikacji Efekt 
ESK. Jak konkurs na Europej-
ską Stolicę Kultury zmienił 
polskie miasta (2017),  
autor książki Wynajdywanie 
miejskości. Polska kwestia 
miejska z perspektywy długie-
go trwania (2016), a także 
artykułów: Polskie ruchy miej-
skie: polityczne czy kulturowe? 
oraz Tożsamość w czasach 
zmiany. Polska lokalna w pro-
cesie integracji europejskiej.

Paweł Kubicki

Tożsamość, pamięć  
i obywatelskość miast 
w kontekście konkursu na Europejską Stolicę Kultury
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dyskursu2. Dyskurs interpretacyjny jest zaś kształtowany przede wszystkim przez 
liderów opinii, którzy dzięki skupieniu najważniejszych zasobów symbolicznych 
posiadają przywilej bycia słuchanymi3. Innymi słowy, potrafią narzucić swój obraz 
rzeczywistości społeczno-kulturowej innym grupom. Tak rozumiani liderzy opi-
nii byli rekrutowani z uwagi na dwa podstawowe kryteria, które określono jako 
instytucjonalne i pozainstytucjonalne. W pierwszym przypadku chodziło o osoby 
mające instytucjonalny wpływ na kształtowanie polityk kulturalnych poszczegól-
nych miast (urzędników, pracowników samorządowych jednostek kultury, twór-
ców aplikacji konkursowych itp.). W drugim przypadku byli to liderzy ruchów 
miejskich, dziennikarze mediów lokalnych oraz blogerzy.

Program Europejska Stolica Kultury w procesie odnowy miast 
Pisząc o społeczno-kulturowych efektach konkursu na ESK w polskich miastach, 
w pierwszej kolejności należy przybliżyć rolę unijnego programu Europejska Sto-
lica Kultury w procesie miejskiego odrodzenia. Formalnie program ten jako ini-
cjatywa międzyrządowa został uruchomiony w 1985 roku, nosił wówczas nazwę 
Europejskie Miasto Kultury (EMK)4. Od samego początku był ważnym czynni-
kiem stymulującym proces odrodzenia miejskiego, który rozpoczął się pod koniec 
XX wieku. Miejskie odrodzenie to zjawisko złożone i w tym miejscu można mu 
poświecić jedynie kilka zdań, tak aby wskazać na prawidłowości istotne z punktu 
widzenia dalszych rozważań5. Procesy odnowy były odpowiedzią na głęboki kry-
zys, jaki dotknął miasta Zachodu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Jednym z symptomów tego kryzysu było to, że wskutek domi-
nacji modernizmu i państwa narodowego miasta utraciły swoją podmiotowość, 
osłabieniu ulegała także ich tożsamość i pamięć. Przełamywać zaczęły to dwa za-
sadnicze trendy. 

Pierwszym z nich był kształtujący się dyskurs neomediewalizmu, zgodnie 
z którym po okresie dominacji państw narodowych kluczową rolę w integracji 
europejskiej mają odgrywać miasta. Dyskurs ten dobrze ujmują słowa Keesa Ter-
louwa, zwracającego uwagę, że podobnie jak w średniowieczu obecnie miasta 
zyskują na znaczeniu gospodarczym w ramach coraz bardziej złożonych i roz-
rastających się sieci miejskich, wykraczających poza granice narodowe, a tak-
że na poziomie okolicznych regionów. Wiąże się to z ich rosnącą rolą politycz-
ną w ramach państwa narodowego, które rezygnuje z wielu scentralizowanych 
kompetencji regulacyjnych. Miasta tworzą więc coraz bardziej złożone formy 
tożsamości. Z jednej strony jest to wynikiem osłabienia koncepcyjnych założeń 

2 J. Van Dijk, Przekonania społeczne, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo „Znak”, Kra-
ków 2006; M. Foucault, Archeologia wiedzy, Wydawnictwo DeAgnostini–Atlaya, Warszawa 2002. 

3 A. Touraine, Myśleć inaczej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2011. 

4 Na potrzeby niniejszego artykułu używana będzie ujednolicona nazwa Europejska Stolica Kultury (ESK). Decy-
zja o zmianie nazwy programu z Europejskiego Miasta Kultury (EMK) na Europejską Stolicę Kultury (ESK) zapadła 
w 1999 roku, a pierwszym miastem świętującym przyznanie tytułu ESK był Cork w 2005 roku. Więcej na ten temat 
zob. B. Gierat-Bieroń, Europejskie Miasto Kultury/Europejska Stolica Kultury 1985–2008, Narodowe Centrum Kultury – 
Instytut Dziedzictwa, Kraków 2009. 

5 Zob. A. Majer, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 
Łódź–Warszawa 2014.
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idei narodowej (nationalism) i państwa narodowego. Z drugiej zaś jest związane 
z rosnącym znaczeniem miast i ich pozycji międzynarodowej oraz regionalnej. 
Jednocześnie to rosnące znaczenie miast zmienia perspektywę dyskursów o prze-
strzennej tożsamości w wymiarze ludzkim: droga wiedzie od identyfikacji z na-
rodem do identyfikacji ze złożonymi, uwarstwionymi, powstającymi strukturami 
miejskimi6. Dyskurs neomediewalizmu rozwijał się równolegle z postępującą 
integracją europejską. Przełom mileniów to czas przyspieszonej integracji euro-
pejskiej w ramach powołanej do życia traktatem z Maastricht w 1992 roku Unii 
Europejskiej, a także poszukiwania ponadnarodowych narracji, które mogłyby 
zapewnić kształtującej się tożsamości europejskiej ramy odniesienia. Jednym ze 
szczególnie eksponowanych fundamentów Europy było dziedzictwo miejskie. 
Nieprzypadkowo zatem pierwszym miastem świętującym otrzymanie tytułu 
ESK (EMK) stały się Ateny – kolebka miejskiej cywilizacji Zachodu. 

Drugim trendem była transformacja gospodarcza. Przez ostanie dwa stule-
cia gospodarka i charakter miast europejskich kształtowały procesy związane 
z rewolucją przemysłową. Upadek przemysłu w miastach Zachodu pociągnął za 
sobą wiele negatywnych zjawisk w innych sferach miejskiej rzeczywistości. Jed-
nym z antidotów na ten stan rzeczy okazał się rozwój przemysłów kreatywnych 
i kultury (miejskiej), które stawały się nowymi kołami zamachowymi w post- 
fordowskiej gospodarce. Modelowym przykładem takiego odrodzenia jest ba-
skijskie Bilbao. Joanna Orzechowska-Wacławska, analizując proces wychodze-
nia z kryzysu postprzemysłowego Bilbao, zwracała uwagę, że w Kraju Basków 
proces deindustrializacji przebiegał bardzo gwałtownie. Między rokiem 1975 
a 1985 zatrudnienie spadło o 24 procent, co odpowiadało zlikwidowaniu blisko 
94 700 etatów. Jeśli w 1973 roku poziom bezrobocia był na poziomie 3 procent, to  
w 1986 roku wynosił już 22,9 procenta. Pogorszeniu uległa nie tylko socjoeko-
nomiczna sytuacja ludności bilbaońskiej, ale też szeroko rozumiana jakość ży-
cia w mieście – zarówno przemysł, jak i port, który coraz bardziej przesuwał się 
w kierunku ujścia rzeki, pozostawiły po sobie wiele zniszczonych i zaniedba-
nych terenów. Z wizytówki nowoczesności i postępu Bilbao zamieniało się w la-
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w upadający ośrodek poprzemysło-
wy7. Odrodzenie miasta na przełomie mileniów, którego symbolem było otwarte  
w 1997 roku Muzeum Guggenheima, stało się najbardziej spektakularnym przy-
kładem tego, jak kultura może przyczynić się do odrodzenia poprzemysłowych 
miast. Próby skopiowania efektu Bilbao nie zawsze kończyły się sukcesem. Nie-
mniej jednak od tego czasu coraz większą popularność zaczęły zyskiwać takie 
idee jak „miasto kreatywne”8 czy „klasa kreatywna”9, w których upatrywano 

6 K. Terlouw, Neomediewalizm i przyszłość miast, [w:] Miasta w nowym średniowieczu, red. G. Lewicki, t. 1: Strategie 
dla miasta przyszłości, red. Ł. Medeksza, Biuro Festiwalowe Impart 2016, Wrocław 2016, s. 50, http://miastoprzyszlosci.
wroclaw2016.pl/wp-content/uploads/2017/03/T_1_web.pdf (15 października 2017).

7 J. Orzechowska-Wacławska, Baskijskie polityki miejskie: konstruowanie nowej symboliki i nowego oblicza Bilbao, „Po-
liteja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” 1(27)/2014, s. 214.

8 Ch. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warsza-
wa 2014. 

9 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
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prostych przepisów na sukces miasta w postfordowskiej gospodarce. Idee te, 
mimo że spotykały się także z głośną krytyką, w istotny sposób wpłynęły na 
kształtowanie nowego dyskursu miejskiego, w którym kultura i tzw. przemy-
sły kreatywne miały stawać się podstawą rozwoju współczesnych miast. Jedną 
z konsekwencji było to, że tożsamość i dziedzictwo miast przestały być postrze-
gane jako antyrozwojowy balast i zaczęły nabierać innego, prorozwojowego zna-
czenia. Krzysztof Kowalski zwracał uwagę, że momentem wyraźnego otwarcia 
na kwestie dziedzictwa był rok 1975, ogłoszony Rokiem Europejskiego Dziedzic-
twa Architektonicznego. W Amsterdamie podpisano wtedy Europejską kartę dzie-
dzictwa architektonicznego. Masowe zainteresowanie dziedzictwem narodziło się 
jednak trochę później – w latach osiemdziesiątych. Wtedy też w społeczeństwach 
Zachodu wykształcił się nowy sposób odczuwania, widzenia, nadawania sensu 
„starym kamieniom”, które zalegały centra miast europejskich. Nadszedł czas 
masowej produkcji dziedzictwa10. 

Z uwagi na swoje peryferyjne położenie polskie miasta długo nie mogły w peł-
ni partycypować w opisanych procesach miejskiego odrodzenia. Sytuacja zaczęła 
się wyraźnie zmieniać po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, która 
włączyła je do europejskich sieci współpracy. Rozpoczęty w 2007 roku konkurs 
na ESK odbywał się zatem w wyjątkowo dogodnej atmosferze dla zmian w sferze 
społeczno-kulturowej. Na potrzeby badań wyróżniono trzy zasadnicze zmienne 
dynamizujące ten proces11. Pierwsza odnosiła się do transformacji podstaw go-
spodarczych miast. Polskie miasta, których podstawy gospodarcze zdominowane 
były zależnościami ukształtowanymi w epoce industrialnej, w epoce postindu-
strialnej musiały poszukać nowych możliwości rozwojowych. Starania o miano 
ESK 2016 stwarzały dogodne warunki do rozwoju przemysłów kreatywnych, któ-
re potencjalnie mogły się stać nowymi kołami zamachowymi rozwoju miast. Dru-
ga zmienna wskazywała na skutki akcesji do UE, która otworzyła przed polskimi 
miastami nowe, niedostępne wcześniej możliwości rozwoju. Z jednej strony doty-
czyło to środków finansowych na rozwój kultury i przemysłów kreatywnych – za-
równo tych, które pozwoliły na stworzenie niezbędnej infrastruktury, jak i tych, 
które umożliwiły realizację projektów kształtujących nowe wzory kulturowe, 
zwłaszcza dotyczące rozwijania kapitałów kulturowych i społecznych. Z drugiej 
strony włączenie polskich miast do europejskiej sieci wymiany stymulowało dy-
fuzję kulturową, sprawiając, że stawały się one przestrzeniami innowacji i zmia-
ny kulturowej. Trzecia zmienna odnosiła się do zmian w obrębie polskiego spo-
łeczeństwa, które wskutek złożonych procesów historycznych nie wykształciło 
atrakcyjnej kultury miejskiej. Dlatego też tworzące się od początków XXI wieku 
nowe polskie mieszczaństwo poszukiwało narracji miejskich, aby legitymizować 
swoją tożsamość12, przyczyniając się tym samym do „wynajdywania” miejskości 
polskich miast. 

10 K. Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 22. 

11 Więcej na ten temat zob. P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK…, dz. cyt. 

12 P. Kubicki, Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie, „Przegląd Socjologiczny” 2–3(60)/2011, s. 203–227.
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Tożsamość miast
Specyficzny kontekst, w jakim odbywał się konkurs na ESK, stymulował istotne 
zmiany w społeczno-kulturowej przestrzeni miast. Najważniejsza z nich dotyczy-
ła tożsamości miast. Aby jednak, odnosząc się do wyników badań, opisywać pro-
ces kształtowania się tożsamości miast, w pierwszej kolejności należy przepro-
wadzić operacjonalizację samego terminu „tożsamość miasta”. Wiąże się z nim  
najczęściej cały szereg intuicyjnie odczuwanych skojarzeń i emocji. Często pisząc 
o tożsamości miasta, używa się łacińskiego wyrażenia genius loci, które zdaniem 
Marii Lewickiej pierwotnie było używane do określenia ducha lokalnego bóstwa 
zamieszkującego wzniesioną dla niego świątynię. Z czasem zaczęło oznaczać 
„niepowtarzalny nastrój, atmosferę, charakter miejsca”13. Pojęcie genius loci ce-
chuje się zatem szerokim zakresem znaczeniowym, ponadto subiektywizmem 
i podlega w związku z tym różnym uwarunkowaniom, takim jak na przykład: po-
łożenie klasowe, kapitał społeczny i kulturowy, wiek itp. Dlatego też – na co zwra-
cał uwagę Andrzej Majer – charakter czy osobowość miasta, w którym człowiek 
się rodzi, wyrasta i formuje, potencjalnie może kształtować wiele czynników. Tak 
jednak jak tożsamości nie daje się wyczerpująco wyjaśnić w ramach psychologii 
czy nauk o kulturze, tak miejska osobowość  może być zaledwie prefiguracją 
o większej bądź mniejszej zdolności wyjaśniającej. Owej osobowości nie sposób 
w pełni uchwycić, chociaż przejawia się ona, wywołując sentymentalne skoja-
rzenia, a czasem całą gamę wspomnień14. W zależności od przyjętej perspektywy 
badawczej i paradygmatu danej dyscypliny można budować różne modele ope-
racyjne tego, co rozumie się przez pojęcie tożsamości miasta. Na potrzeby niniej-
szego artykułu kategorię „tożsamość miasta” analizować będę w odniesieniu do 
trzech podstawowych zmiennych: narracji miejskich, pamięci miasta oraz oby-
watelstwa miejskiego. 

1. Narracje miejskie 
Narracje miejskie to, innymi słowy, empatyczne opowieści o mieście, czyniące 
przestrzeń miasta swojską i atrakcyjną, dzięki czemu mogą kształtować się więzi 
człowieka z miastem. Zdaniem Nicolasa Beuckera „tworzenie w kontekście struk-
tury miasta tekstów budujących poczucie jego tożsamości oznacza bezpośredni, 
empatyczny przekaz skierowany do mieszkańca miasta jako krytycznego i twór-
czego interpretatora i aktora”15. Tak rozumianych narracji można poszukiwać 
już w kolebce miejskiej cywilizacji Zachodu, czyli w antycznych polis. Richard 
Sennett pisał, że: „W oracji pogrzebowej Perykles wręcz zalecał, żeby się zako-
chać w mieście, przy czym mówiąc o miłości do miasta, posłużył się terminem 
określającym kochanków – erastai. Tukidydes włożył w usta Peryklesa wyra-
żenie z mowy potocznej, Ateńczycy powszechnie uważali słowa erastai – słowa 
o wydźwięku erotycznym – w odniesieniu do ludzi kochających miasto; tak też 

13 M. Lewicka, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2012, s. 61.

14 A. Majer, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 111.

15 N. Beucker, Budowanie tożsamości miasta poprzez zastosowanie metod projektowych opartych na empatii, [w:] Stadt- 
heimaten. Miejskie ojczyzny. Niemiecko-polskie punkty widzenia, red. J. Sluzer, Jovis, Berlin 2012, s. 62.
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ów wyraz stosuje w swoich sztukach Arystofanes”16. Jednak dopiero epoka no-
woczesności wraz z rozwojem edukacji i kultury masowej stworzyła nowe ramy 
odniesienia dla kształtowania się narracji miejskich: począwszy od dziewiętna-
stowiecznej powieści mieszczańskiej, poprzez film, a skończywszy na współcze-
snych nowych mediach. 

Analizując narracje miejskie w odniesieniu do konkursu na ESK, należy 
zwrócić uwagę na specyfikę polskiego kontekstu, który dobrze oddają słowa 
Ewy Rewers piszącej jeszcze nie tak dawno o sztuce miejskiej: „polskie miasta 
pod tym względem są upośledzone, ich miejskość nierozpoznana, świadomość 
miasta lekceważona”17. Wspomniany deficyt miejskości i narracji miejskich jest 
konsekwencją złożonych procesów historycznych18, w wyniku których społecz-
no-kulturowa przestrzeń wielu polskich miast stanowiła swoistą tabula rasa. 
Konkurs na ESK w istotny sposób przyczynił się do zmiany tej sytuacji. Właści-
wie poza Poznaniem, gdzie respondenci postrzegali tożsamość miasta jako coś 
oczywistego i pewnego – odziedziczonego po przodkach, w pozostałych bada-
nych miastach to właśnie kwestia nowych miejskich narracji stanowiła jeden 
z ważniejszych wątków poruszanych w wywiadach. Za modelowy przykład pro-
cesów tworzenia nowych miejskich narracji może posłużyć wypowiedź jednego 
z respondentów:
 

Jest bardzo dużo projektów ukierunkowanych na popularyzację legend miejskich, zapo-
mnianych zaułków itp. Ta cała mikroflora, że tak powiem, działa i jest bardzo wyraźna. 
[…]. To udowodniło, że jak umiejętnie się potrafi coś takiego stworzyć i rozpropagować, to 
sami mieszkańcy są zainteresowani swoim miastem. To jest o tyle ciekawe, że to miasto, 
jak jemu podobne, jest częściowo napływowe. […] Ale też ci, co do miasta napłynęli z oko-
lic pszenno-buraczanych, jak się kiedyś śmialiśmy… to dla nich jest to odkrywanie miasta. 
Kiedyś dostali mieszkania w jakichś dzielnicach i nie wiedzieli, co tu, w starym centrum, 
się działo, bo i skąd mieli wiedzieć, a te duże imprezy pokazały, że ci ludzie są naprawdę 
zainteresowani tym miastem, i to jest naprawdę wielki sukces. I ten sukces sprawił, że ci 
młodzi menadżerowie kultury chcą robić coraz więcej takich imprez o mieście, o jego tra-
dycjach (LU04). 

Miejskie narracje mające podkreślać specyfikę i wyjątkowość miasta są oczy-
wiście determinowane lokalnym kontekstem. W trakcie badań dało się jednak 
zaobserwować pewną prawidłowość. Proces kształtowania takich narracji najin-
tensywniej zachodził w miastach, które w okresie posttransformacyjnym docze-
kały się silnych negatywnych stereotypów. Dotyczyło to szczególnie ośrodków 
poprzemysłowych, takich jak Łódź i Katowice. Konkurs na ESK odmienił opisany 
sposób patrzenia, co podkreślali wszyscy respondenci: 

16 R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, Wydawnictwo „Marabut”, Gdańsk 1996, s. 40. 

17 E. Rewers, Wprowadzenie, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Towarzystwo Autorów i Wydawców 
Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2010, s. 14. 

18 Zob. P. Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Zakład Wydawni-
czy „Nomos”, Kraków 2016.
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Z mojej perspektywy wygląda to tak, że te starania o ESK to był taki pierwszy moment, 
kiedy Łódź została pokazana od innej, lepszej strony. To miasto ma problemy z tożsamoś- 
cią – to ci powie każdy – ale też z poczuciem własnej wartości, to dziś wygląda już inaczej. 
[…] To moim zdaniem było realne zainteresowanie, było w tym masę pozytywnej energii, 
budującej dumę z miejsca, w którym się mieszka (ŁÓ03).
Katowice przed przystąpieniem do konkursu były takim bardzo zakompleksionym mia-
stem, gdzie mało kto był dumny, że jest z Katowic (KA03).
O Katowicach pokutuje taki stereotyp, jako mieście brudnym i nudnym, że nie ma tu po co 
przyjeżdżać, a wszystkie te działania związane z ESK pokazały, że tak nie jest. I zaczęło się 
naprawdę dużo dziać (KA04).

Konkurs na ESK pozwolił także przełamać kompleksy prowincjonalności i pery-
feryjności, czego najlepszym przykładem jest Lublin, który długo zmagał się z ne-
gatywnymi stereotypami zacofanego miasta Polski „B”. Także i w tym przypadku 
konkurs na ESK okazał się punktem zwrotnym: 

Ale też ciekawą rzeczą było to, co nie było jakoś szczególnie w tej aplikacji podkreślone, że 
Lublin aplikuje do bycia takim prowincjonalnym miastem na rubieżach Unii, które jest na 
wskroś europejskie i które ceni swoją wartość. Każdy w Europie powinien traktować tak 
swoje miasto jak małą ojczyznę. My nie jesteśmy metropolią, ale jest ono na ludzką skalę, 
czyli ma centrum do „objęcia”, swoje uniwersytety, swoje dzielnice, tak poręcznie jest tu żyć. 
To miasto na ludzką skalę, przyjazne do życia (LU03). 

Dzięki przełamywaniu narastających latami kompleksów mieszkańcy zaczęli pa-
trzeć na swoje miasto z zupełnie innej perspektywy. Ich zdaniem Lublin: 

stał się miastem, w którym nie ma wstydu już mieszkać. Mieszkając w Lublinie, masz 
wszystko, czego potrzebujesz, masz świetne wydarzenia kulturalne, jak masz chęć wysko-
czyć, to masz gdzie, zwiększył się standard życia w Lublinie, począwszy do infrastruktury 
i innych tego typu spraw, i tak w ogóle Lublin zaczął być miastem tak pod wieloma wzglę-
dami (LU02).

Narracje miejskie potrzebują nośników – mediów, za pomocą których trafiają do 
zwykłych mieszkańców. Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają na szczegó-
łową analizę wszystkich takich nośników. W tym miejscu zwrócę jedynie uwagę 
na fenomen miejskiego designu i wykorzystywania go do budowania lokalnej 
tożsamości. Badania Magdaleny Piłat-Borcuch wskazują na rosnącą społeczną 
rolę designera w kształtowaniu podmiotowości i tożsamości współczesnych 
miast. Trend ten obserwowany jest także w polskich miastach. Badaczka zwraca 
uwagę na to, że z doświadczeń Instytutu Wzornictwa Przemysłowego współpra-
cującego z wybranymi polskimi miastami wynika, iż rośnie świadomość potrze-
by wypracowania kompleksowej strategii dotyczącej aplikacji w mieście designu 
i creative industries. Dzięki temu działania w tak ważnych obszarach, jak identyfi-
kacja miasta, meble miejskie i architektura publiczna, a także promocja i komu-
nikacja mogą być skoordynowane i służyć osiągnięciu wspólnego celu i optymal-
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nemu wykorzystaniu niemałych środków angażowanych w rozwój miast przez 
samorządy19. Konkurs na ESK znacznie wzmocnił pozycję miejskiego designu, 
sprawiając, że w niektórych miastach kandydujących stał się on ważnym me-
chanizmem kształtowania lokalnych tożsamości. Najlepszym przykładem są tu-
taj Katowice: 

Design jest tego przykładem. Mam tu bardzo przyzwoite, a nawet więcej niż przyzwoite 
ASP, które wychowuje bardzo dobrych grafików i designerów. To był prawdziwy wybuch, 
jest tylu ludzi odwołujących się do lokalnych korzeni. […] Przy okazji tego ESK stworzyła się 
taka moda na Katowice, na architekturę, na design, pojawiło się duże grono projektantów, 
którzy zaczęli nawiązywać do tradycji regionu, i to są chyba te Nowe Katowice. Widać, że 
ludzie zaczęli bardziej korzystać z miasta niż kiedyś, otwierało się więcej miejsc różnych. Ja 
jak tu przyjechałem na studia i mieszkam tu już 10 lat, to widzę ogromną różnicę w prze-
strzeni publicznej, […] ludzie zaczęli z niej korzystać, po części także dlatego, że sami ją sobie 
stworzyli, bo architektonicznie ona nie jest wciąż na jakimś superpoziomie, ale ludzie za-
częli się spotykać na mieście, i to jest duża zasługa ESK (KA03). 

2. Pamięć miasta
Druga analizowana zmienna, czyli pamięć miasta, stała się w ostatnich czasach 
żywo dyskutowanym zagadnieniem. Magdalena Saryusz-Wolska, zwracając uwa- 
gę na rosnącą popularność tej kategorii, pisała: 

już szybki przegląd literatury przedmiotu pokazuje, że problem urban memory – pamięci, 
która może być pamięcią miasta, pamięcią miejską i pamięcią w mieście – rzeczywiście 
należy do nośnych i często dziś dyskutowanych tematów. Christine Boyer wprowadziła 
ponadto pojęcie odwracające perspektywę: The City of Collective Memory – miasto toż-
samości zbiorowej. Widać zatem, że liczba możliwych kombinacji i ujęć tej relacji jest duża 
i pozwala na ich eksplorację w najróżniejszych obszarach współczesnych praktyk społecz-
nych i kulturowych20.

Popularność danego zjawiska często komplikuje jego operacjonalizację również 
dlatego, że w opisie tych samych zjawisk używa się różnych terminów. Maria Le-
wicka zwracała uwagę, iż podobnie jak „tożsamość miejsca” (place identity) ma 
podwójne znaczenie, zawierające cechę zarówno miejsca, jak i człowieka, tak 
i „pamięć miejsca” (place memory) jest cechą miejsca i człowieka. W pierwszym 
przypadku to miejsce „pamięta” – poprzez swój urbanistyczny kształt, często nie-
zmieniony od wieków, historyczne budowle czy świadome działania mieszkań-
ców i władz miasta (nazwy ulic, pomniki), a więc dzięki swoim „miejscom pamię-
ci”. W drugim przypadku to mieszkańcy pamiętają – dysponują lepszą lub gorszą, 
mniej lub bardziej rzetelną wiedzą o historii miejsca, w którym mieszkają. Oba 

19 M. Piłat-Borcuch, Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 
2017, s. 134.

20 M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2011, s. 157.
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rodzaje pamięci są ze sobą splecione21. W przypadku badanych miast wskutek 
II wojny światowej w większości pamięć miasta (tkanka materialna) i pamięć lu-
dzi zostały zerwane:

Po ’45 roku cała ta historia była może nie tyle wymazywana, co przemilczana. Wyburzenia 
budynków z tego okresu o tym przecież świadczą, ale to chyba nie tylko specyfika Katowic, 
tak się działało też w innych miastach w Polsce (KA03).

Przedwojenne dziedzictwo wielu miast, które znalazły się w granicach Polski po 
1945 roku, było intensywnie wypierane, i to zarówno na poziomie ideologicznym 
(mit piastowski na Ziemiach Zachodnich), jak też indywidualnym (traumatyczne 
doświadczenia mieszkania w nieswoich miastach i domach: poniemieckich, po-
żydowskich). Proces odzyskiwania pamięci miast rozpoczął się dopiero na przeło-
mie XX i XXI wieku i w każdym z nich toczył się swoimi torami. Konkurs na ESK 
nie był jego katalizatorem, lecz pozwolił na jego instytucjonalizację, włączając 
wielokulturową pamięć miast w główny, oficjalny dyskurs:

Lublin w dużej części był kiedyś bardzo żydowskim miastem i to jest w tym mieście bardzo 
fajne, że się do tego tematu ciągle wraca. […] Myślę, że może trochę tak, w tej aplikacji było 
dużo tego żydowskiego Lublina. Ale czy samo ESK to obudziło? Ja myślę, że to się dzieje od 
jakiegoś czasu, a ESK na pewno podkreślało, że to jest wielokulturowe miasto, więc niektóre 
osoby od tego czasu zaczęły się nad tym zastanawiać (LU01).
W aplikacji odwoływano się oczywiście do takiego łączenia Wschodu z Zachodem, bo to 
u nas czuć ten Wschód. Dla mnie takim symbolem jest Kaplica św. Trójcy na Zamku, to jest 
gotycka kaplica wypełniona freskami, które Jagiełło kazał prosto z cerkwi przerzucić tutaj. 
To musiało być takim odważnym gestem, on je musiał naprawdę lubić, żeby je wepchnąć 
do gotyckiej katedry, która jest zupełnie przecież do tego nieprzystosowana. I to jest taki 
symbol Lublina: połączenie Wschodu z Zachodem (LU03).

Specyfika gospodarki postfordowskiej przyczyniła się w dużej mierze do zmiany 
postrzegania wielokulturowego dziedzictwa. Obecnie traktowane jest ono jako 
cenny zasób, ponieważ zwiększa atrakcyjność miast, przyciąga inwestorów i tu-
rystów. Częste odwoływania się w aplikacjach konkursowych do wielokulturowe-
go dziedzictwa miast miało zatem także znaczenie pragmatyczne:

Z jednej strony pojawiła się taka żonglerka wielokulturowością, gdzie można było pokazać 
to, co zostało z kultury materialnej, bo samych grup etnicznych tu już nie było. Z drugiej 
strony wpisywało się to w taki model pokazywania dziedzictwa Łodzi, który czyniłby mia-
sto rozpoznawalnym (ŁÓ06). 

W trakcie badań dało się jednak zauważyć pewien paradoks. O ile wielokul-
turowe dziedzictwo miast zaczęło być postrzegane jako wartość i cenny zasób, 

21  M. Lewicka, Psychologia miejsca, dz. cyt., s. 427.
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o tyle robotnicze tradycje poddane zostały intensywnemu procesowi zapomina-
nia, były zastępowane modną wówczas ideą miasta kreatywnego. Co znamienne, 
najintensywniej proces ten zachodził w miastach o najsilniejszych tradycjach ro-
botniczych, czyli w Łodzi i Katowicach:

Natomiast istotnym punktem tej aplikacji były te przemysły kreatywne, na które postawili-
śmy, i teraz z perspektywy czasu widać, że nie do końca się to sprawdziło, nie zadziałało tak, 
jak to zostało opisane w aplikacji, nie stało się kołem zamachowym łódzkiej gospodarki. 
[…] Miasto powoli zresztą samo wycofuje się powoli z tego pomysłu „Łódź kreuje”, bo sam 
autor tej filozofii uważa, że była to trochę utopia. Utopia, którą buduje trochę kastowość 
społeczeństwa, zakładając, że wszyscy muszą być kreatywni. A tak jak w przypadku tych 
korzeni robotniczych, to jest nie do przeskoczenia (ŁO01).
Było takie wydarzenie, nie pamiętam dokładnie roku, Owsiak chciał zacząć swoją Or-
kiestrę takim wydarzeniem, że będzie wyjeżdżać z kopalni, i urząd miasta powiedział, że 
nie, bo Katowice nie są miastem górniczym i to nie współgra z polityką promocyjną. I ten 
Owsiak nie wyszedł z tej kopalni (KA04).

Niemniej jednak konkurs na ESK uruchomił zainteresowanie przeszłością miast 
i ich dziedzictwem wśród zwykłych mieszkańców: 

Moja mama, która nigdy się nie interesowała historią, mówi mi, że idzie po raz kolejny na 
wycieczkę po mieście z przewodnikiem. Na wycieczkę po mieście, w którym spędziła całe 
życie, a musiała się na nią zapisać miesiąc wcześniej, bo nie byłoby miejsc (LU01).
Teraz Łódź przeżywa ewidentny boom takiego zainteresowania (pamięć miasta), moje sto-
warzyszenie stworzyło takie archiwum cyfrowe, gdzie są zdjęcia i historie mówione, i my 
nad tym pracujemy właściwie od 2007, ale tak naprawdę od 2010, i w końcu udało nam się 
zrobić prawdziwy portal, i to działa. I ten portal cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, to 
też widać na Facebooku (ŁÓ02).

3. Obywatelstwo miejskie 
Kolejna zmienna uruchomiona w ramach konkursu na ESK, która przyczyniła się do 
wzmacniania miejskich tożsamości, odnosi się do obywatelstwa miejskiego. Stano-
wi ono jeden z fundamentów cywilizacji Zachodu . Ukształtowało się w antycznych 
polis, by rozwinąć się w średniowiecznych miastach, które w feudalnym systemie 
zależności oferowały wyjątkowo cenny zasób – wolność obywatelską. Max Weber 
twierdził wręcz, że to właśnie wolność miejska była jedną z najważniejszych cech 
odróżniających cywilizację Zachodu od innych systemów cywilizacyjnych, w myśl 
maksymy: „Stadtluft macht frei” (Powietrze miejskie czyni wolnym)22. Dlatego też 
zdaniem Engina F. Isina: „wyobrażenie o wspólnych korzeniach miasta, demokracji 
i obywatelstwa zdominowało myślenie o polityce w świecie Zachodu, powodując czę-
sto przekonanie o wyższości rozwoju Europy nad innymi częściami świata”23. 

22 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

23 E.F. Isin, City, democracy and citizenship. Historical images, contemporary practices, [w:] Handbook of Citizenship 
Studies, red. E.F. Isin, B.S. Turner, Sage, London 2002, cyt. za M. Kowalewski, Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości 
i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2016, s. 44. 
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Kwestia miejskiego obywatelstwa, tak silnie wpisana w europejską tradycję, 
na przestrzeni wieków podlegała nieustannym zmianom. Trudno zatem wypro-
wadzić w tym przypadku uniwersalną definicję, gdyż – jak pisał Maciej Kowalew-
ski – „miejskie obywatelstwo jest […] niekończącym się procesem: negocjowania 
tożsamości i poszerzania (ograniczania) praw poprzez działania polityczne”24. 
Specyficzne uwarunkowania historyczne sprawiły, że w odniesieniu do polskich 
miast dyskusja o obywatelstwie miejskim nie była szczególnie intensywna. Szla-
checko-chłopski wzór kulturowy, który uformował polską tożsamość narodową, 
stanowił podatny grunt dla rozwoju ideologii neoliberalnej, zgodnie z którą mia-
sto traktowane było jako suma prywatnych własności, a nie dobro wspólne. Bez 
myślenia wspólnotowego trudno zaś kształtować poczucie obywatelstwa miej-
skiego. Konkurs na ESK był jednym z tych przełomowych wydarzeń, które w du-
żej mierze przyczyniły się do przełamania tego dyskursu, pobudził obywatelską 
aktywność mieszkańców i stworzył narracje pozwalające myśleć o mieście w ka-
tegoriach dobra wspólnego: 

Sam proces ESK uruchomił czy też zjednoczył sporo takich ugrupowań obywatelskich. Ci 
ludzie zaczęli wtedy czuć, że tworząc coś razem, mają dużo większą siłę przebicia. Wszyst-
kie rzeczy związane z budżetem obywatelskim – myślę, że to jest efekt tej zmiany, która 
dzieje się od momentu, kiedy zaczęliśmy się starać o ESK. […] Tu widać taką chęć zmienia-
nia rzeczywistości wokół siebie. Ja mam wrażenie, że ludzie w Lublinie czują, że te działa-
nia społeczne, kulturalne to jest duża machina napędowa, to jest sposób zmieniania świata 
wokół siebie (LU02).
Dla mnie te zmiany są gigantyczne, a po ESK to jest ten stuprocentowy wzrost zaangażo-
wania, tu jest mnóstwo inicjatyw oddolnych, często pro publico bono (ŁÓ05).

Dzięki masowemu zaangażowaniu w konkurs mieszkańcy poczuli się podmio-
tem procesów miejskich:

Po doświadczeniu ESK dla urzędników jasnym powinno być, że mieszkańcy nie chcą mieć 
takiego brzydkiego miasta. I to zachowanie mieszkańców ul. Kościuszki, którzy miastu 
narobili koło pióra, i to była dla miasta porażka PR, to jest właśnie siła ESK. Mieszkamy 
w centrum miasta, więc chcemy mieć zieleń, ławki, przejścia dla pieszych, bo to jest nasze 
miasto – taki był przekaz od mieszkańców. I moim zdaniem to jest zasługa ESK, bo kilka lat 
temu, jak by tak wylali asfalt, to nikt by słowa nie powiedział, bo równy i nowy, to by było 
takie proste, śląskie – jest dobrze, a jak nie jest dobrze, to tak musi być. Nie, teraz już nie ma 
na to zgody. Myślę, że teraz ludzie bardziej zwracają uwagę, jak wygląda ich miasto. To 
taka kultura, nie chcę powiedzieć dnia codziennego, ale wydaje mi się, że ludzie po tym ESK 
chcą bardziej używać miasta, bardziej gdzieś pójść, spotkać się (KA01).

Konkurs na ESK uruchomił intensywną debatę dotycząca kwestii miejskich tak-
że dlatego, że do prac konkursowych włączane były różne środowiska, często po-
zostające poza głównym nurtem debaty publicznej:

24 M. Kowalewski, Protest miejski…, dz. cyt., s. 54.
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Mnie się wydaje, że ten wniosek katowicki był z tych wszystkich wniosków najbardziej 
miejski, mocno chciał „dyskutować” o współczesnym mieście. […] Dlatego w planach było 
dużo takich działań oddolnych w dzielnicach mających angażować te grupy, które dotych-
czas się nie angażowały, i to moim zdaniem było najciekawsze we wniosku (KA03). 

Rozbudzone zainteresowanie kwestiami miejskimi nie zniknęło po zakończeniu 
konkursu. Wiele idei dyskutowanych w jego trakcie znalazło kontynuację w dzia-
łalności rosnących w siłę ruchów miejskich25: 

Owszem, przed dekadą byli ludzie, którzy interesowali się miastem, ale nie było takich sil-
nych organizacji, które tak jak dziś potrafią silnie lobbować za kwestiami obywatelskimi. 
Ostatnie lata to pojawianie się różnych inicjatyw poświęconych zieleni, architekturze, prze-
strzeni miejskiej, rowerom (WR02). 

Podsumowanie
Konkurs na Europejską Stolicę Kultury, który przybierał znamiona doświadcze-
nia pokoleniowego26, uruchomił ważny proces refleksji na temat miasta i miejskoś- 
ci. Dyskusje o tożsamości i pamięci miast czy kwestiach obywatelskich toczyły 
się już wcześniej, ale najczęściej sprowadzały się do wąskich gremiów eksper-
tów i społeczników. Specyfika konkursu na ESK, angażującego różne środowiska 
w każdym z miast, pozwoliła na wprowadzenie kwestii miejskich do głównego 
nurtu debaty publicznej. Tematy te stawały się przedmiotem zainteresowania 
mieszkańców, dzięki czemu mieli oni okazję do „odkrywania” swoich miast 
i potrafili inaczej na nie spojrzeć; odkryć lokalne zasoby, które skrywały się pod 
narastającymi przez lata stereotypami. To zaś wzmacniało więzi mieszkańców 
z miastem, co przekładało się na zwiększanie zaangażowania obywatelskiego 
i utrwalanie tożsamości lokalnej. 

Identity, memory and citizenship  
of cities in the context  

of the European Capital of Culture bidding process 

The article analyses the socio-cultural changes triggered by the European Capi-
tal of Culture 2016 bid. Results presented in this paper come from the research  
project: The effect of ECC. Searching for new urban narratives (Efekt ESK. W poszuki- 
waniu nowych miejskich narracji), which was funded by the Impart 2016 Festival  
Centre (grant no: K/KDU/000332), conducted by academic staff of the Institute 
 

25 Konkurs na ESK zakończył się w 2011 roku, w tym samym roku odbył się I Kongres Ruchów Miejskich będący 
początkiem ścisłej integracji środowisk aktywistów miejskich w polskich miastach. 

26 Zob. P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK..., dz. cyt. 
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of European Studies. The research covered seven out of eleven cities, which 
between 2007–2011 participated in the bidding process for the European  
Capital of Culture 2016: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin  
and Wrocław. The main emphasis is placed on the issue of city identity, analysed 
in reference to three basic variables: urban narratives, memory of the city and 
city citizenship.
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Wstęp
Celem artykułu jest prezentacja fragmentu wyników 
ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, 
które dotyczą tzw. weekendów specjalnych (tabela 1.). 
Przyjętą perspektywą analizy danych jest uczestnic-
two w kulturze rozumiane w odnowiony sposób1, to 
znaczy taki, którego istotnymi aspektami są wielo- 
zmysłowość2 i walor relacjogenności3. Takie ujęcie po-
zwala rzucić światło między innymi na emocje, zmy-
sły i relacje społeczne jako elementy uczestniczenia 
w kulturze.

Każdy z 12 specjalnych weekendów stanowił ważny 
„punkt orientacyjny” dla publiczności i uczestników 
bardzo różnorodnego i trudnego do uchwycenia jako 
jednorodna całość programu ESK. Zostały one tak 
rozłożone, by odpowiedzieć na rosnące zainteresowa-
nie kulturą mieszkańców i osób goszczących we Wro-
cławiu, podtrzymać ich zaciekawienie ofertą ESK, 
a jednocześnie zaprosić do uczestnictwa w różnych 
aktywnościach kulturalnych. Niektóre z nich zostały 

1 R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki 
kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka, Toruń 2014, s. 12−13.

2 T. Szlendak, Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się obja-
wia i jak w jej ramach ocenić dobra kultury?, „Kultura Współczesna” 4/2010, 
s. 80−97.

3 M. Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, 
„Kultura i Społeczeństwo” 1(57)/2013, s. 29−67.
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zaprojektowane celowo na tę okazję, inne były obecne w programie kulturalnym 
miasta od wielu lat.

Weekendy ESK można zaklasyfikować jako wydarzenia specjalne (special 
events), którym w literaturze przedmiotu nadaje się wyjątkowy status4. Do ich 
badania wykorzystano skalę doświadczenia wydarzeń5, składającą się z twier-
dzeń tworzących następujące podskale: przeżywania wydarzeń, refleksji, czyn-
nego zaangażowania, poczucia nowości. Proponowane opracowanie jest przy-
kładem ilościowego badania doświadczenia uczestnictwa w wydarzeniach kul-
turalnych6.

Tab. 1. Skrótowy opis wydarzeń specjalnych ESK Wrocław 2016

15−17.01.2016 Przebudzenie – zimowa fiesta otwarcia obchodów Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016. 
Kulminacyjnym punktem weekendu było niedzielne popołudnie, kiedy w przestrze-
ni publicznej Wrocławia odbyło się spektakularne widowisko Przebudzenie. Ulicami 
miasta przeszły cztery pochody złożone z mieszkańców i performerów, które opo-
wiedziały jego historię. Cztery Duchy miasta: Wielu Wyznań, Innowacji, Odbudowy 
i Powodzi wyruszyły z czterech odległych dzielnic w stronę Rynku. Ich marsz, a na-
stępnie zespolenie w centrum to poetycka metafora rodzącego się Wrocławia – mi-
krokosmosu Europy. W wydarzeniu wzięły udział setki wykonawców z Wrocławia 
i całej Polski. Wydarzenie było darmowe, otwarte (poza finałem na Rynku), zapro-
jektowane specjalnie z okazji obchodów ESK.

23.02.2016 Koncert Ennia Morricone. 
Koncert był zorganizowany w Hali Stulecia. Słynnemu kompozytorowi towarzyszył 
dwustuosobowy zespół chórzystów i członków orkiestry. Wydarzenie było płatne, 
kosztowne, w przestrzeni zamkniętej na około 5 tys. miejsc.

22−24.04.2016 Wrocław stolicą literatury. 
Celebryci czytali w świątyniach fragmenty najnowszej współczesnej literatury świa-
towej w ramach Europejskiej Nocy Literatury. Wydarzenie było darmowe, otwarte, 
ale z ograniczoną liczbą miejsc ze względu na lokalizację. Europejska Noc Literatury 
odbywa się od kilku lat.

4 D. Getz, S.J. Page, Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events, wyd. 3, Routledge, Oxford 2016.

5 S. De Geus, G. Richards, V. Toepoel, Conceptualisation and operationalisation of event and festival experiences: creation 
of an event experience scale, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism” 3(16)/2016, s. 274−296.

6 Zob. J. Tuten, K. Westcott, D. Drews, B. White, N. Talisman, Evaluating the effects of cultural event attendance: 
a qualitative approach, „Juniata Voice” 2014, Bookend Seminar; D. Węziak-Białowolska, Attendance of cultural events 
and involvement with the arts − impact evaluation on health and well-being from a Swiss household panel survey, „Public 
Health” 139/2016, s. 161−169.
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30.04−3.05.2016 Wrocław Europejską Stolicą Jazzu i Gitary. 
Z okazji Światowego Dnia Jazzu miasto zamieniło się w wielką jazzową scenę: kon-
certy odbywały się w salach Narodowego Forum Muzyki i Impartu, na statkach 
i barkach. Zorganizowano także paradę jazzową, piknik na Pergoli z pojedynkiem 
big-bandów, nocne jam session w klubach i pubach i wiele innych wydarzeń. Finało-
wy koncert Thanks Jimi Festival w Hali Stulecia zakończył się Gitarowym Rekordem 
Guinnessa, który od lat należy do Wrocławia. Były to zróżnicowane wydarzenia, dar-
mowe i płatne, w przestrzeniach zamkniętych i plenerze, festiwal i bicie rekordu od 
wielu lat organizowane we Wrocławiu.

10−12.06.2016 Półmetek i Flow. 
Wielki miejski performance na Odrze i jej brzegach. Półmetek wydarzeń związanych 
z Europejską Stolicą Kultury uczczono wielkim plenerowym wydarzeniem Flow, uka-
zującym historię tworzenia, zniszczenia i odbudowy Wrocławia. W centrum wyda-
rzeń performatywnych znalazły się Odra i okoliczne parki, budynki i mosty. Wieczo-
rem odbył się koncert orkiestry z Czech, Niemiec, Polski i Izraela, która wykonała 
symfonię skomponowaną przez młodych kompozytorów z tych krajów. Towarzyszy-
ły mu wideomapping i setki działań w sercu miasta. Wydarzenia miały charakter ple-
nerowy, były otwarte, darmowe, zaprojektowane specjalnie z okazji ESK.

25.06.2016 Święto Wrocławia i jego gwiazda: David Gilmour i Leszek Możdżer.
Dzień św. Jana to coroczne święto miasta i mieszkańców. W 2016 roku uświetnił 
go koncert członka grupy  Pink Floyd, gitarzysty rockowego Davida Gilmoura oraz 
polskiego kompozytora i pianisty jazzowego Leszka Możdżera. Temu niezwykłemu 
spotkaniu muzyków dwóch pokoleń i dwóch ekspresji muzycznych towarzyszyły trzy 
festiwale. Wydarzenie odbywało się w plenerze, było biletowane, odgrodzone od pu-
bliczności, która jednak stała blisko barierek.

21−31.07.2016 Tygiel artystyczny non stop. 
Film i muzyka. Edycja specjalna T-Mobile Nowe Horyzonty, największego festiwa-
lu filmowego, została poszerzona o program „Mistrzowie Kina Europejskiego”, czyli 
cykl przeglądów filmowych przedstawiający historię i różnorodność sztuki filmowej 
Starego Kontynentu. Zaprezentowano dzieła filmowe, które ukształtowały historię 
europejskiego kina, Nową Falę lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz ich kon-
tynuatorów, a także kino baskijskie. W ramach „Singing Europe” można było wziąć 
udział w spotkaniu kilkudziesięciu chórów z Europy, a podczas finałowego koncer-
tu na stadionie miejskim nawet do nich dołączyć. Wydarzenia były zróżnicowane 
pod względem dostępności: festiwal był biletowany, odbywał się w kinie, a „Singing 
Europe” było biletowane, zorganizowane w otwartej przestrzeni stadionu. Festiwal 
filmowy od dawna odbywa się we Wrocławiu.

9−11.09.2016 Weekend wielkich wystaw. 
Wrześniowy weekend z fotografią to jeden z najważniejszych festiwali fotograficz-
nych w Polsce; obejmuje między innymi dwie wystawy. TIFF Festival odbył się pod 
hasłem „Rivers and Roads” i dotyczył podróży, migracji i problemów mobilności. Wy-
darzenie było otwarte, ale odbywało się w przestrzeniach zamkniętych galerii.
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14.10−13.11.2016 Międzynarodowa Olimpiada Teatralna. 
W październiku i listopadzie zorganizowano szereg wydarzeń z dziedziny teatru, 
sztuki, filmu, literatury i muzyki. Na międzynarodowym festiwalu teatralnym pre-
zentującym osiągnięcia najwybitniejszych twórców z całego świata, Olimpiadzie 
Teatralnej, pojawili się goście z całego świata. W tym samym czasie na wszystkich 
scenach Wrocławia odbyły się spektakle w ramach Dolnośląskiej Platformy Teatru – 
festiwalu teatrów Wrocławia i Dolnego Śląska. Wydarzenia były biletowane, w prze-
strzeniach zaadaptowanych do celów teatralnych i w teatrach, zamknięte; Olimpia-
da Teatralna gościła we Wrocławiu z okazji ESK.

10.12.2016 Europejskie Nagrody Filmowe. 
Podczas uroczystej gali wręczono Europejskie Nagrody Filmowe – najważniejsze wy-
różnienia przyznawane na Starym Kontynencie. Ich ideą jest promocja kina euro-
pejskiego i europejskich twórców. Na wydarzenie obowiązywały zaproszenia, było 
ono zamknięte, organizowane w Narodowym Forum Muzyki, gościło we Wrocławiu 
z okazji ESK.

17.12.2016 Niebo – ceremonia zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury  
Wrocław 2016.
Ostatni weekend wydarzeń, zamykający wrocławskie święto kultury europejskiej, był 
jednocześnie ceremonią zamknięcia projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 
2016. Odbył się wtedy jedyny spektakl realizowany nie w plenerze, a w Hali Stulecia, 
wystawiony dla tysięcy widzów. Niebo było połączeniem oraz podsumowaniem mo-
tywów i elementów trzech poprzednich projektów Kwartet Flow. Na wydarzenie obo-
wiązywały darmowe wejściówki ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, odbywało 
się ono w zamkniętej przestrzeni Hali Stulecia, zostało zaprojektowane specjalnie 
z okazji ESK.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.wroclaw2016.pl/weekendy.

Odnowione uczestnictwo w kulturze – wielozmysłowość 
i relacjogenność
W ostatnich latach, dzięki wzmożonym wysiłkom badaczy zajmujących się 
przekształceniami pola kultury w Polsce7, upowszechnia się nowy sposób kon-
ceptualizacji pojęcia uczestnictwa w kulturze. Do „remanentu” praktyk składa-
jących się na współczesne uczestnictwo w kulturze skłoniły badaczy następujące 
czynniki: zaobserwowanie procesu deinstytucjonalizacji kultury i rosnącej roli 
nieformalnych podmiotów jako kreatorów działań w obszarze kultury; utrata 
waloru autoteliczności kultury – staje się ona narzędziem osiągania celów poli-
tycznych, ekonomicznych, społecznych i innych; przekraczanie granic pomiędzy 

7 R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, dz. cyt.; A. Bachórz, 
K. Ciechorska-Kulesza, S. Czarnecki, M. Grabowska, J. Knera, L. Michałowski, K. Stachura, S. Szultka, C. Obracht- 
-Prondzyński, P. Zbieranek, Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Instytut Kultury Miejskiej, 
Gdańsk 2014.
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obszarem kultury (jego podmiotami, sposobami działania, odbiorcami) a tym, 
co ulokowane poza nim. Szczególnie ta trzecia obserwacja pobudziła do wyjścia 
poza skostniałe, nawykowe ujęcie kultury. Było ono niedostatecznie otwarte na 
nowe zjawiska o kulturowej genezie lub oddziałujące na sferę kultury, pojawiła 
się też konieczność przyjrzenia się nieuczestnictwu w kulturze, czyli praktykom 
kulturalnym osób, które nie korzystają z istniejącej oferty, co nie oznacza, że nie 
uczestniczą w kulturze.

Innym źródłem potrzeby przemyślenia pojęcia uczestnictwa w kulturze było 
dostrzeżenie faktu, iż wiele koncepcji stanowiących ukoronowanie badań nad 
kulturą powstało w latach sześćdziesiątych−osiemdziesiątych XX wieku, lecz na-
dal wykorzystuje się je do analiz socjologicznych i prowadzenia publicznych sta-
tystyk w tym obszarze. Z niedopasowania koncepcji uczestnictwa do zmienionej 
i wciąż zmieniającej się rzeczywistości wynika na przykład problem skupienia 
się w badaniach nad uczestnictwem w kulturze na emitowaniu i odczytywaniu 
znaczeń kosztem analizy doświadczeń zmysłowych. Odnowione rozumienie 
uczestnictwa w kulturze zwiększa wagę takiego podejścia, które nie może się 
obejść bez emocji czy wrażeń cielesnych.

Istotnym aspektem odnowionej koncepcji uczestnictwa w kulturze jest jego 
relacyjność (relacjogenność). Słowa tego używa się, by podkreślić, że być może 
najistotniejszym jego walorem jest współtworzenie sytuacji i rozumienie kultury 
jako dzieła zbiorowego8. To współtworzenie wynika zarówno z tego, że publicz-
ność/audytorium odczytuje sytuacje jako otwarte, a więc – pozostawiające prze-
strzeń dla jej obecności i dowolnego zaangażowania, jak i z tego, że współcześnie 
obserwuje się zjawisko „społecznego przymusu emitowania wrażeń płynących 
z doświadczeń kulturowych”9, dzielenia się nimi i refleksją na ich temat, co sprzy-
ja tworzeniu i uwalnianiu potencjału wydarzeń kulturalnych do generowania 
nowych więzi społecznych. Innymi słowy, relacjogenność to silna dyspozycja do 
kształtowania nowych (typów) więzi pomiędzy tymi, którzy czegoś doświadczyli. 
Jak podkreśla Tomasz Szlendak: „To dzieło jest «lepsze», które skuteczniej wiąże 
ludzi ze sobą, dzięki któremu jakość więzi jest wyższa. Jeżeli nie da się kogoś za-
razić formami kultury, którymi my się zaraziliśmy, to więź z nim jest praktycznie 
niemożliwa”10.

Doświadczanie i przeżywanie wydarzeń kulturalnych
Badacze zajmujący się analizą doświadczania wydarzeń kulturalnych zauważają, 
że nie ma zgody co do definicji wskazującej na jego istotę11, a jedną z cech, która 
pojawia się w wielu opracowaniach, jest to, że stanowi ono przeciwieństwo ruty-
ny i zwykłego życia12.

8 M. Krajewski, W kierunku…, dz. cyt., s. 29−67.

9 T. Szlendak, Wielozmysłowa kultura iwentu…, dz. cyt., s. 84.

10 Tamże, s. 96.

11 A.R. Walls, F. Okumus, Y. Wang, D.J.-W. Kwun, An epistemological view of consumer experiences, „International Jour-
nal of Hospitality Management” 1(30)/2011, s. 10−21.

12 B.J. Pine, J.H. Gilmore, Welcome to the experience economy, „Harvard Business Review”, July−August 1998, s. 97−105.
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Wyjątkowe, niezwykłe wydarzenia ułatwiają krystalizowanie się doświad-
czeń (dzięki temu są one łatwiej uchwytne empirycznie). Można je zdefiniować 
jako coś, co dzieje się w danym miejscu i czasie, jest splotem określonych okolicz-
ności, czymś godnym uwagi13. Wydarzenia mają swój początek i koniec, a w przy-
padku planowanych z wyprzedzeniem program jest wcześniej podawany do wia-
domości. Te planowane zwykle są też przypisane do określonego miejsca, choć 
nierzadko może nim być otwarta przestrzeń lub wiele przestrzeni jednocześnie. 
O tym, że jakieś wydarzenie jest specjalne, można mówić z dwóch perspektyw: 
organizatora i uczestnika. Dla organizatora jest to wydarzenie spoza „normalne-
go” programu, wymagające wysiłku organizacyjnego i/lub sponsorskiego. Dla 
uczestników wydarzenie specjalnie niesie doświadczenia wyjątkowe w tym sen-
sie, że wychodzą one poza dostępną na co dzień pulę wyborów.

W badaniach Lea Jaga i Robina Shawa14 jako kryteria uznania wydarzenia za 
specjalne uczestnicy wskazali przede wszystkim: liczbę uczestników, międzyna-
rodowy oddźwięk, poprawę lub wzmocnienie wizerunku gospodarza wydarze-
nia oraz swoje własne pozytywne doświadczenie. O tym, że wydarzenie ma taki 
charakter, może także świadczyć jego jednorazowość, jak również określony styl, 
realizacja jednocześnie wielu celów (na przykład społecznych, artystycznych, 
ekonomicznych), dobry odbiór przez różne kategorie widzów15. 

Jak wskazuje Donald Getz16, ani funkcja, ani forma wydarzenia nie predetermi-
nują charakteru jednostkowych doświadczeń nim wywołanych – są one wytwa-
rzane i przypisywane wydarzeniom niezależnie od celu lub programu. Wydaje się 
jednak, że wydarzenia w specjalnych edycjach lub będące rodzajem kulminacji 
typowych praktyk kulturalnych dają możliwość przewidywania, jeśli nie treści 
finalnych doświadczeń, to przynajmniej sprecyzowanych oczekiwań publiczno-
ści17. Z powodów wskazanych przez Getza można przyjąć, że stworzenie typo-
logii wydarzeń na podstawie charakteru dostarczanych przez nie doświadczeń 
jest bardzo trudne, ponieważ ich spektrum jest ogromne. Stąd też sugestia auto-
ra, z którą należy się zgodzić, że celowe jest badanie charakteru doświadczenia 
uczestnictwa w specjalnych wydarzeniach w paradygmacie jakościowym, kon-
struktywistycznym i w podejściu fenomenologicznym.

Istotnym aspektem wyjątkowości doświadczenia jest interakcja z innymi oso-
bami, poczucie wspólnotowej więzi18, budowanej również na gruncie wiedzy, 
kto w wydarzeniu uczestniczy, a kto jest z niego wyłączony. Zakreślanie granic 
może polegać na biletowaniu, fizycznym zaznaczeniu przestrzeni zajmowanej 

13 D. Getz, S.J. Page, Event Studies…, dz. cyt. 

14 L. Jago, R. Shaw, Consumer perceptions of special events: a multi-stimulus validation, „Journal of Travel and Tourism 
Marketing” 4(8)/1999, s. 1–24.

15 D. Getz, Event Management and Event Tourism, wyd. 2, Cognizant, New York 2005.

16 D. Getz, S.J. Page, Event Studies..., dz. cyt. 

17 K. Kajdanek, E. Banaszak, M. Błaszczyk, J. Pluta, Specjalne weekendy ESK. Raport podsumowujący, Uniwersytet 
Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe Impart 2016, Wrocław 2017, http://www.repozytorium.uni.
wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=79701&from=&dirids=85&ver_id=&lp=1&QI= (1 grudnia 2017).

18 E.-K. Ahola, How is the concept of experience defined in consumer culture theory? Discussing different frames of analysis, 
„Kuluttajatutkimus. Nyt” 1/2005, s. 91−98.
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przez wydarzenie lub poprzez narzucenie albo wytworzenie zachowań i działań 
wskazujących na gotowość doświadczania wydarzenia i pozwalających odróżnić 
przygotowanych od nieprzygotowanych19. Wreszcie w procesie interakcji wy- 
twarzają się także skłonność do skupienia lub rozpraszania uwagi oraz nastrój 
i pejzaż emocjonalny towarzyszące wydarzeniu.

Badanie uczestnictwa w weekendach specjalnych ESK
W badaniach uczestnictwa w weekendach specjalnych ESK posłużono się skalą 
doświadczania wydarzeń20 opracowaną przez badaczy skandynawskich. Celem 
były operacjonalizacja i uchwycenie idei doświadczenia wydarzeń (event ex- 
perience) oraz dostarczenie danych empirycznych w obszarze wiedzy, który dotąd 
był zagospodarowany głównie przez badaczy zainteresowanych ekonomicznymi 
efektami wydarzeń lub motywacjami do odwiedzania miejsc atrakcyjnych tury-
stycznie.

Szczególne znaczenie ma pytanie o to, jakim doświadczeniem było uczest-
nictwo w wydarzeniach weekendów specjalnych ESK, a zwłaszcza – w których 
z nich dostrzeżono wielozmysłowe oddziaływanie oraz potencjał relacjogenności. 
Dodatkowo istotne jest, czy wybrane cechy położenia społeczno-demograficzne-
go lub inne cechy charakteryzujące publiczność/uczestników porządkują sposób 
oddziaływania wydarzeń.

Skala składa się z twierdzeń, które można podzielić na odnoszące się bezpo-
średnio do przeżyć, refleksji, czynnego zaangażowania i doświadczenia nowości. 
Respondentów proszono o określenie, w jakim stopniu (od 1 do 5) zgadzają się z za-
proponowanymi twierdzeniami w odniesieniu do badanego wydarzenia (tabela 2.).

W części empirycznej zaprezentowano analizę wyników dla każdej z czte-
rech skal z wykorzystaniem średnich i średniej standaryzowanej. Uwzględniono 
przede wszystkim punkty 1.5 i 2.5 oraz odpowiedzi na pytanie, z kim najczęściej 
uczestniczyło się w wydarzeniu, odnoszące się do potencjału relacjogenności, 
a także 3.4, które nawiązywało do wielozmysłowości wydarzeń kulturalnych. 
Wyniki uporządkowano według weekendów specjalnych (i ich emblematycznych 
wydarzeń) oraz ze względu na takie cechy badanych, jak: płeć, wiek, wykształce-
nie, sytuacja ekonomiczna oraz całościowa ocena wydarzenia.

Zasadniczą trudnością metodologiczną w badaniu było to, że publiczność 
i uczestnicy wielu wydarzeń weekendów specjalnych tworzyli zbiorowości tym-
czasowe i ulotne, wchodzili w rolę publiczności/uczestnika i z niej wychodzili, jeśli 
wydarzenie było długotrwałe. W wydarzeniach, którymi się interesowali, niejedno-
krotnie brało udział wiele tysięcy osób, w różnym stopniu pochłoniętych prezento-
wanymi treściami. Złożony kontekst uczestnictwa w weekendach wykracza poza 
prostą i nieco mylącą formułę publiczności jako audytorium wydarzenia.

19 Interesującym przykładem takiego zakreślania granic było rozdanie w dniu otwarcia ESK uczestnikom czterech 
pochodów Duchów plastikowych peleryn w odmiennych kolorach. Wewnątrz pochodów bardzo wiele osób zało-
żyło peleryny i prosiło o nie wolontariuszy – osoby bez peleryn postrzegano jako nieuczestników. Kiedy wszystkie 
pochody spotkały się na wrocławskim Rynku, ich uczestnicy identyfikowali się jako współtwórcy poszczególnych 
pochodów po kolorach peleryn.

20 S. De Geus, G. Richards, V. Toepoel, Conceptualisation and operationalisation…, dz. cyt., s. 274−296.
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Tab. 2. Twierdzenia składające się na skalę doświadczania wydarzeń

Skala przeżycia Skala refleksji
Skala czynnego 
zaangażowania

Skala doświadczenia 
nowości

Czy biorąc udział 
w wydarzeniu lub po 
jego zakończeniu:

Czy wydarzenie 
w trakcie lub po 
jego zakończeniu:

Czy biorąc udział 
w wydarzeniu:

W jakim stopniu 
zgadza się Pan/Pani 
z poniższymi stwier-
dzeniami:

1.1. odczuwał/odczu-
wała Pan/Pani ekscyta-
cję, wzruszenie, rado-
sne podniecenie?

2.1. próbował/
próbowała Pan/
Pani sobie wyjaśnić, 
samodzielnie zinter-
pretować?

3.1. był/była Pan/
Pani aktywny/ak-
tywna, ożywiony/
ożywiona?

4.1. mam wrażenie, 
że główne wydarzenie 
weekendu było czymś 
odmiennym od innych 
wydarzeń kulturalnych

1.2. naładował/nałado-
wała się Pan/Pani pozy-
tywną energią?

2.2. pobudziło 
Pana/Panią do prze-
myśleń, refleksji?

3.2. był/była Pan/
Pani biernym ob-
serwatorem?

4.2. biorąc udział 
w głównym wydarze-
niu, doświadczyłem/
doświadczyłam czegoś 
nowego, wcześniej sobie 
nieznanego

1.3. doświadczył/do-
świadczyła Pan/Pani 
szczególnego, wyjątko-
wego nastroju?

2.3. było dla Pana/
Pani inspirujące?

3.3. poczuł/poczuła 
Pan/Pani, że wyzwo-
liły się w Panu/Pani 
zapał, inicjatywa lub 
kreatywność?

4.3. biorąc udział 
w głównym wydarzeniu, 
miałem/miałam poczu-
cie oderwania od nor-
malnego, codziennego 
życia

1.4. miał/miała Pan/
Pani poczucie uczest-
nictwa w wyjątkowym 
zdarzeniu?

2.4. sprawiło, że 
dowiedział/dowie-
działa lub nauczył/
nauczyła się Pan/
Pani czegoś nowe-
go?

3.4. zaangażował/
zaangażowała 
Pan/Pani różne 
zmysły?

4.4. główne wydarzenie 
było czymś szczególnym, 
wyjątkowym

1.5. chciał/chciała 
podzielić się Pan/Pani 
swoimi wrażeniami 
z innymi (opowiedzieć, 
pokazać zdjęcia itp.)?

2.5. skłoniło Pana/
Panią do podziele-
nia się swoimi re-
fleksjami na temat 
tego wydarzenia 
z innymi?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. De Geus, G. Richards, V. Toepoel, Conceptualisation 
and operationalisation…, dz. cyt. 
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Ze wskazanych przyczyn niemożliwe było poprowadzenie badania na przy-
kład w sugerowanej przez Donalda Getza perspektywie fenomenologicznej, tym 
bardziej że jedynym efektywnym sposobem dotarcia do części publiczności było 
wykorzystanie ankiety internetowej – metody pasywnej, w której pomiar nastę-
puje bez aktywnego uczestnictwa osoby zadającej pytania. W efekcie całorocz-
nych pomiarów uzyskano odpowiedzi od 5546 respondentów21, przy czym ich 
liczba zmieniała się przy poszczególnych pytaniach ze względu na to, że niektóre 
z nich były filtrujące, lub z powodu rezygnacji z wypełniania ankiety. Choć nie 
można wyników badań nad uczestnikami weekendów specjalnych uznać za re-
prezentatywne dla wrocławian lub populacji wszystkich uczestników/publicz-
ności ESK, to są one wewnętrznie spójne, a w wielu aspektach pokrywają się 
z wynikami uzyskanymi w badaniach reprezentatywnych prowadzonych me-
todą CATI22.

Doświadczanie wydarzeń weekendów specjalnych ESK
Porównanie uzyskanych wyników (tabela 3.) dla poszczególnych skal ujawnia, że 
najsilniej zaznaczającym się aspektem doświadczania wydarzeń kulturalnych 
jest ich oddziaływanie na przeżycia i emocje oraz na odczucie nowości wyda-
rzenia. Mniejsze znaczenie ma oddziaływanie na aspekt poznawczy, tj. refleksję. 
Analizowane wydarzenia najsłabiej sprawdziły się jako aktywatory zaangażowa-
nia przełamujące tradycyjny podział na nadawcę i odbiorcę treści kulturowych.

Jednocześnie widoczne jest duże zróżnicowanie wydarzeń ze względu na ich 
oddziaływanie na poszczególne komponenty doświadczenia, co należy wiązać 
z ich odmiennym charakterem związanym z tym: czy były przygotowane specjal-
nie z okazji projektu ESK i nie miały swoich wcześniejszych (nawet skromnych) 
edycji; czy lokowały się w dziedzinach lepiej lub słabiej znanych uczestnikom 
i publiczności, którzy wiedzieli, czego mogą się spodziewać; do jakich kategorii 
publiczności były adresowane; czy się udały pod względem organizacyjnym itd. 
Pod każdym analizowanym względem do wydarzeń najsilniej oddziałujących na 
publiczność można zaliczyć przygotowane specjalnie w ramach projektu ESK 
koncerty wielkich gwiazd muzyki – Ennia Morricone i Davida Gilmoura. Oba 
były trudno dostępne z uwagi na ogromne zainteresowanie i względnie niewielką 
pulę (drogich) biletów, co z pewnością sprzyjało budowaniu poczucia wyjątkowo-
ści doświadczenia u tych osób, które się na koncertach znalazły. Reklamowano je 
jako unikatowe i jednorazowe, a jednocześnie – jako koncerty muzyczne – były 
one czymś oswojonym i nieryzykownym. Innym wartym uwagi wydarzeniem 
była Olimpiada Teatralna – w opinii uczestników badania wydarzenie fenome-
nalnie pobudzające do refleksji. Ten rezultat można tłumaczyć niszową ofertą 

21 Wśród odpowiadających było mniej mężczyzn (42 procent), osób do 16. roku życia (1,2 procenta) i po 46. roku ży-
cia (11 procent), mających dzieci na utrzymaniu (25 procent), dominowały osoby z wykształceniem wyższym (75 pro-
cent), wrocławianie (75 procent) oraz osoby określające swoją sytuację ekonomiczną jako średnią (80 procent).

22 J. Pluta, E. Banaszak, M. Błaszczyk, K. Kajdanek, Uczestnictwo w kulturze w perspektywie Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016. Raport z badań CATI z udziałem mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego, Uniwersytet 
Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe Impart 2016, Wrocław 2017, http://repozytorium.uni.wroc.
pl/dlibra/docmetadata?id=79697&from=pubindex&dirids=96&lp=56 (1 grudnia 2017).
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Olimpiady Teatralnej (wiele spektakli wywodziło się spoza głównych nurtów te-
atru) i wysokimi kompetencjami uczestników, z których duża część była profesjo-
nalnie związana z teatrem.

 
Tab. 3. Średnia standaryzowana (z-score std)** poszczególnych wymiarów skali 
w podziale na wydarzenia

Rodzaj weekendu  
specjalnego

Skala 
przeżycia
(z-score)

śr. = 2,18 pkt 
= 0 std

Skala 
refleksji 
(z-score)

śr. = 2,06 pkt 
= 0 std

Skala 
czynnego 
zaangażo-

wania 
(z-score)

śr. = 1,93 pkt 
= 0 std

Skala 
nowości 
(z-score)

śr. = 2,13 pkt 
= 0 std

Przebudzenie − otwarcie -0,45 -0,33 -0,37 -0,38

Koncert E. Morricone 0,86 0,75 0,90 0,76

Europejska Noc Literatury* 0,62 0,52

Europejska Stolica Jazzu i Gitar* 0,40 0,23

Flow 0,44 0,49 0,40 0,54

Koncerty czerwcowe 0,88 0,65 0,92 0,72

Tygiel artystyczny non stop 0,22 0,33 0,14 0,25

Weekend wielkich wystaw -0,57 -0,47 -0,76 -0,68

Olimpiada Teatralna 0,48 1,00 0,65 0,32

Niebo – zamknięcie -0,18 0,09 -0,09 -0,23

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00

* W przypadku pomiarów wydarzeń, w których nie uwzględniono wszystkich twierdzeń z danej 
skali, pozostawiono puste miejsca. Szczegółowe wyniki dla analizowanych twierdzeń zawarto 
w dalszej części opracowania.
** Wartości określają, o ile jednostek odchylenia standardowego podane wyniki dla weekendów 
odchylają się od średniej arytmetycznej w próbie, która wynosi 0 std. Wartości dodatnie std 
oznaczają wynik powyżej średniej dla całej próby, wartości ujemne – poniżej średniej.

Wydarzeniem ocenionym zdecydowanie najgorzej pod względem zaoferowa-
nych doświadczeń był weekend fotografii, o którym niewiele wiadomo w sensie 
badawczym, ponieważ w badaniu na jego temat wzięło udział tylko kilka osób, 
oraz Przebudzenie – oceniona jako katastrofa organizacyjna i artystyczna ceremo-
nia otwarcia ESK.

Porównanie zróżnicowania doświadczeń dotyczących wydarzeń tworzą-
cych weekendy specjalne ESK Wrocław 2016 ujawnia prawidłowości powią-
zane z niektórymi badanymi cechami położenia społeczno-demograficznego 
(tabela 4.).



36

Ka
ta

rz
yn

a 
Ka

jd
an

ek

Tab. 4. Średnia standaryzowana (z-score std)* poszczególnych wymiarów skali 
względem cech położenia społeczno-demograficznego

Badana kategoria
Skala 

przeżycia
Skala 

refleksji

Skala 
zaanga-
żowania

Skala 
nowości

Pł
eć Kobieta 0,08 0,07 0,06 0,07

Mężczyzna -0,11 -0,09 -0,07 -0,09

W
ie

k

16 lat lub mniej 0,67 0,63 0,86 0,69

17−24 lata 0,23 0,21 0,21 0,22

25−35 lat -0,14 -0,15 -0,14 -0,14

36−45 lat -0,03 0,01 -0,01 -0,05

46−55 lat 0,17 0,15 0,11 0,16

56−65 lat 0,16 0,24 0,21 0,23

66 lat i więcej -0,13 -0,10 -0,10 -0,04

W
yk

sz
ta

łc
en

ie Podstawowe lub gimnazjalne 0,42 0,31 0,47 0,39

Zawodowe 0,31 0,38 0,61 0,46

Średnie 0,22 0,16 0,19 0,23

Wyższe -0,07 -0,05 -0,07 -0,07

Sy
tu

ac
ja

 e
ko

no
m

ic
zn

a

Żyje mi się bardzo biednie, nie starcza 
nawet na podstawowe potrzeby

-0,20 -0,32 -0,32 0,07

Żyje mi się skromnie, muszę na co dzień 
bardzo oszczędnie gospodarować

0,02 0,08 0,12 0,08

Żyje mi się średnio, starcza na co dzień, 
ale muszę oszczędzać na poważniejsze 
zakupy

0,07 0,05 0,07 0,07

Żyje mi się dobrze, stać mnie na wiele 
bez specjalnego oszczędzania

-0,03 -0,02 -0,05 -0,04

Żyje mi się bardzo dobrze, mogę sobie 
pozwolić na pewien luksus

-0,19 -0,14 -0,16 -0,17

O
ce

na
 w

yd
ar

ze
ni

a

Zupełnie mi się nie podobało -1,27 -0,83 -0,94 -1,06

2 -1,00 -0,69 -0,80 -0,90

3 -0,54 -0,45 -0,48 -0,51

4 -0,22 -0,25 -0,24 -0,19

5 0,23 0,00 0,08 0,17

6 0,65 0,44 0,55 0,59

Bardzo mi się podobało 0,95 0,92 1,03 0,87

* Wartości z-score std = 0 zgodnie z opisem w tabeli 2.
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Doświadczenia wyniesione z uczestnictwa w wydarzeniach przez kobiety są 
przez nie oceniane pozytywniej, szczególnie w zakresie zaangażowania emocjo-
nalnego i przeżyć. Odwrotnie jest w przypadku mężczyzn, którzy we wszystkich 
aspektach oceniają swoje doświadczenia gorzej, a szczególnie pod względem do-
starczonych emocji i wzruszeń.

Sposób doświadczania wydarzeń ze względu na przynależność do kategorii 
wiekowej nie ujawnia prostych prawidłowości. Jakość doświadczenia we wszyst-
kich aspektach jest najwyższa u najmłodszych (16 lat i mniej). Być może jest to 
efektem większej otwartości na doświadczenia i młodzieńczego entuzjazmu to-
warzyszącego uczestnictwu. Już w kategorii 25−34 lata i 36−45 lat oceny spadają 
poniżej średniej dla całej próby, co można wiązać z większymi oczekiwaniami 
i (niespełnionymi) aspiracjami. Oceny doświadczeń wzrastają powyżej średniej 
w dwóch kolejnych kategoriach wiekowych osób, które − jak wynika z innych 
badań23 − są bardzo lojalnymi wobec organizatora uczestnikami i recenzentami 
ESK, by w najstarszej ponownie spaść.

Bardzo wyraźny związek można zaobserwować pomiędzy sposobem doświad-
czania wydarzeń a wykształceniem. Weekendy specjalne ESK wywoływały tym in-
tensywniejsze i pozytywniejsze doświadczenia, im niższy był poziom wykształcenia 
uczestników badań (z wyjątkiem silniejszego poczucia zaangażowania i odczucia 
nowości w przypadku osób z wykształceniem zawodowym). Osoby z wykształ-
ceniem średnim miały wrażenia pozytywniejsze niż średnia dla całej próby, choć 
w mniejszym stopniu niż osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym. 
Osoby z wykształceniem wyższym gorzej niż pozostałe − i poniżej średniej dla próby 
− odebrały doświadczenia zapośredniczone przez wydarzenia specjalne ESK.

Inną klarowną tendencję w doświadczaniu wydarzeń ESK dostrzega się przy 
porównaniu kategorii subiektywnie ocenianego dochodu. Gorszą ocenę doświad-
czeń wystawiają weekendom specjalnym osoby najgorzej i najlepiej oceniające 
swoją sytuację materialną. Najbardziej zadowoleni z doświadczania tych wy-
darzeń są ci, którzy żyją skromnie (szczególnie dobrze oceniają doświadczenia 
w zakresie swojego czynnego zaangażowania w wydarzenia i doświadczania 
nowości), oraz ci, którym żyje się średnio (należą do najbardziej zadowolonych 
z wyniesionych przeżyć i emocji oraz z poczucia zaangażowania).

Sposób doświadczania wydarzeń jest też zwrotnie powiązany z tym, jak się je 
ocenia całościowo. Im gorsza całościowa ocena wydarzenia, tym mniejsze poczu-
cie, że wydarzenie przyniosło określone doświadczenia (na ocenę wpływa też brak 
tych doświadczeń). Poniżej średniej dla próby oceniają swoje doświadczenia nawet 
ci, którzy wydarzeniu wystawili ocenę środkową (4 – częściowo się nie podobało, 
a częściowo się podobało). Dopiero oceniający wydarzenie na 5−7 punktów tworzą 
kategorię, która wyniosła z wydarzenia ważkie przeżycia, refleksje, odczuła zaan-
gażowanie i nowość tego, w czym wzięła udział. Niezadowoleni z wydarzeń naj-
gorzej ocenili sferę doświadczeń emocjonalnych. Najlepiej oceniający wydarzenie 
szczególnie chwalili obszar dający możliwość osobistego zaangażowania.

23 Tamże.
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Wielozmysłowość i relacjogenność wydarzeń specjalnych ESK
Na skali czynnego zaangażowania w wydarzenie możliwość włączenia różnych 
zmysłów uplasowała się na drugim miejscu od końca, co wyraźnie pokazuje, że 
ten aspekt oddziaływania weekendów specjalnych ESK trudno uznać za sukces. 
Wśród wyróżniających się pod tym względem wydarzeń znalazły się koncerty 
Davida Gilmoura i Ennia Morricone oraz Olimpiada Teatralna (tabela 4.). Wydaje 
się, że w przypadku pierwszych dwóch ich bardzo wysoka ocena rzutuje na po-
zytywne postrzeganie wszystkich aspektów wydarzenia na skali doświadczenia. 
Jest to przypuszczenie, dlatego szczególnie cenne byłoby posłużenie się metodami 
badań jakościowych i lepsze rozpoznanie treści tego doświadczenia, nieuchwyt-
nego w oglądzie ilościowym, a także pełniejsze zrozumienie, w jaki sposób 
w trakcie koncertu oddziaływały zmysły (w tym węchu i dotyku) oraz jak to się 
przełożyło na całościowy odbiór wydarzenia. Istotne byłoby także odnalezienie 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego wydarzenia, które w założeniu miały angażować 
wiele zmysłów, jak na przykład Przebudzenie, zostały tak nisko ocenione. Można 
zaryzykować hipotezę, że nie chodziło o to, iż zmysły nie zostały pobudzone, lecz 
o to, że nie nastąpiła bardzo oczekiwana kulminacja zebranych wrażeń z powodu 
nieudanego finału ceremonii na Rynku, który można opisać w kategoriach prze-
rwanego rytuału24.

Wielozmysłowe doświadczanie wydarzeń okazało się domeną raczej kobiet 
niż mężczyzn. Najmłodsi uczestnicy byli na nie otwarci dużo bardziej niż badani 
z pozostałych kategorii wiekowych, a szczególnie interesujące okazały się osoby 
w wieku 25−35 lat, oceniający wielozmysłowość wydarzeń poniżej średniej dla 
całej próby. Czy to kategoria najbardziej wyrobiona i z tego powodu mająca naj-
trudniejsze do zaspokojenia oczekiwania? A może zamknięta na tego typu do-
świadczenia? Dostrzeżenie i doświadczenie wielozmysłowości obniżają się wraz 
ze spadkiem poziomu wykształcenia, choć ciekawym wyjątkiem są osoby z wy-
kształceniem zawodowym. Można odnieść wrażenie, że dla nich weekendy spe-
cjalne były czymś poruszającym i wykraczającym poza znany, ustalony porządek 
świata, czemu chętnie dali wyraz w badaniach. Omawiany aspekt wydarzeń nie 
został dostrzeżony przez osoby najuboższe i najlepiej sytuowane – być może w obu 
tych grupach powodem był rodzaj samowykluczenia z doświadczenia wskutek 
niedopasowania odbieranych treści do oczekiwań i aspiracji. Na odczucie wielo-
zmysłowości jednoznacznie wpływała ocena wydarzenia – im była wyższa, tym 
silniejsze okazywało się odczucie pobudzenia wielu zmysłów.

Potencjał relacjogenności wydarzeń, uchwycony za pomocą dwóch twierdzeń, 
był najwyżej ocenianym wymiarem na skalach przeżycia i refleksji. Na skali 
przeżycia pozytywnie odznaczały się trudno dostępne i udane koncerty (Ennia 
Morricone, Davida Gilmoura), a negatywnie Przebudzenie. Na skali refleksji po-
tencjał relacjogenności wykazał weekend Olimpiady Teatralnej, co należy łączyć 
z charakterem jego publiczności – sprofesjonalizowanej, wyjątkowo kompetent-
nej w odbiorze treści kultury, praktykującej (także zawodowo) dzielenie się reflek-
sjami z innymi.

24 Tamże, s. 5−6. 
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Tab. 5. Średnia standaryzowana (z-score std)* twierdzeń ilustrujących wielozmysłowość 
oraz potencjał relacjogenności wydarzeń weekendów specjalnych ESK

Badana kategoria

Czy w trakcie wydarzenia  
(lub po jego zakończeniu)

zaanga-
żował/ 

zaanga-
żowała 

Pan/Pani 
różne 

zmysły?

chciał/chciała 
podzielić się 

Pan/Pani swo-
imi wrażenia-
mi z innymi 

(opowiedzieć, 
pokazać zdję-

cia itp.)?

było coś, co 
skłoniło Pana/

Panią do podzie-
lenia się swoimi 
refleksjami na 

temat tego  
wydarzenia 

z innymi?

Ro
dz

aj
 w

ee
ke

nd
u

Przebudzenie − otwarcie -0,36 -0,26 -0,17
Koncert E. Morricone 0,76 0,48 0,48
Europejska Noc Literatury 0,00 0,37 0,00
Europejska Stolica Jazzu i Gitary 0,38 0,21 0,00
Flow 0,50 0,28 0,26
Koncerty czerwcowe 0,77 0,46 0,28
Tygiel artystyczny non stop 0,26 0,08 -0,07
Weekend wielkich wystaw -1,11 0,19 -0,83
Olimpiada Teatralna 0,51 0,26 0,66
Niebo – zamknięcie 0,11 0,05 0,17
Kobieta 0,04 0,06 0,07
Mężczyzna -0,05 -0,07 -0,08

W
ie

k

16 lat lub mniej 0,63 0,39 0,33
17−24 lata 0,19 0,15 0,07
25−35 lat -0,13 -0,09 -0,06
36−45 lat 0,00 -0,01 0,00
46−55 lat 0,09 0,14 0,12
56−65 lat 0,19 0,07 0,18
66 lat i więcej 0,07 -0,17 -0,14

W
yk

sz
ta

ł-
ce

ni
e

Podstawowe lub gimnazjalne 0,36 0,24 0,23
Zawodowe 0,53 0,05 -0,04
Średnie 0,18 0,16 0,03
Wyższe -0,06 -0,05 -0,01

Sy
tu

ac
ja

 e
ko

no
m

ic
zn

a Żyje mi się bardzo biednie, nie starcza 
nawet na podstawowe potrzeby

-0,44 -0,32 -0,19

Żyje mi się skromnie, muszę na co dzień 
bardzo oszczędnie gospodarować

0,13 -0,04 -0,06

Żyje mi się średnio, starcza na co dzień, ale 
muszę oszczędzać na poważniejsze zakupy

0,08 0,06 0,03

Żyje mi się dobrze, stać mnie na wiele bez 
specjalnego oszczędzania

-0,06 -0,02 0,00

Żyje mi się bardzo dobrze, mogę sobie 
pozwolić na pewien luksus

-0,12 -0,17 -0,03

O
ce

na
 

w
yd

ar
ze

ni
a

Zupełnie mi się nie podobało -0,84 -0,91 -0,46
2 -0,73 -0,63 -0,36
3 -0,43 -0,23 -0,25
4 -0,22 -0,09 -0,09
5 0,11 0,16 0,01
6 0,50 0,40 0,23
Bardzo mi się podobało 0,85 0,60 0,48

* Wartości z-score std = 0 zgodnie z opisem w tabeli 2.
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Różnice między płciami w aspekcie relacjogenności zaznaczają się wyraźniej 
niż w przypadku wielozmysłowości, choć zachowana jest prawidłowość, że kobie-
ty chętniej (powyżej średniej) niż mężczyźni dzielą się refleksjami i wrażeniami 
utrwalonymi na przykład na zdjęciach.

Relacyjność wydarzeń w różnych kategoriach wiekowych była ogólnie słabiej 
odbierana niż wielozmysłowość. Najsilniej odczuły ją dwie najmłodsze katego-
rie wiekowe, do 24. roku życia. Na tym tle interesująca jest kategoria 46−55 lat, 
ponieważ należące do niej osoby jako jedyne silniej odczuły przymus dzielenia 
się wrażeniami niż wielozmysłowością wydarzeń i w ich przypadku był on nie-
mal tak duży jak u osób w wieku 17−24 lata. Może to być efekt chęci podziele-
nia się nietypową formą uczestnictwa z innymi osobami, z jakiegoś powodu nie-
uczestniczącymi w wydarzeniu (Dziećmi? Znajomymi?). Pokazywanie wrażeń 
utrwalonych na przykład na zdjęciach jest szczególnie istotnym (o wartościach 
powyżej średniej dla próby) składnikiem doświadczenia dla osób z wykształce-
niem podstawowym, nieco spada w grupie badanych z wykształceniem zawodo-
wym, a ponownie rośnie u osób z wykształceniem średnim; jedynie wśród osób 
z wykształceniem wyższym jest niższe niż średnia dla całej próby. Czy wynika 
to z poczucia braku potrzeby dzielenia się, czy też z oszacowania, że treść wraże-
nia nie jest wystarczająco atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców jako baza do 
nawiązania relacji? Dzielenie się refleksjami, wnioskami, narracją o wydarzeniu 
i o sobie w wydarzeniu jako podstawa relacjogenności wydarzeń kształtuje się 
podobnie, wyjątkiem jest wyraźnie niższy wynik wśród osób z wykształceniem 
zawodowym. Czy niechęć do dzielenia się refleksjami wynika z braku leksykonu 
do opowiadania o kulturze? Wśród osób z wyższym wykształceniem lepiej oce-
niono potencjał relacjogenności wydarzeń realizowany poprzez rozmowy o wy-
darzeniu niż tylko poprzez pokazywanie zdjęć. Sytuacja ekonomiczna oraz cało-
ściowa ocena wydarzeń wpływają na relacjogenność podobnie jak w przypadku 
wielozmysłowości.

Podsumowanie
Uzyskane wyniki pokazują zróżnicowane natężenie efektów w poszczególnych 
aspektach oceny wydarzeń tworzących doświadczenie weekendów specjalnych 
(najmocniej zaznaczył się aspekt pobudzenia przeżyć) oraz ujawniają prawidło-
wości w sposobie doświadczania badanych wydarzeń, właściwe specyficznym 
kategoriom społecznym, które wyróżniono ze względu na: płeć (mocniejsze do-
świadczanie wydarzeń przez kobiety), wiek (sinusoidalność doświadczenia od naj-
młodszych do najstarszych kategorii wiekowych), wykształcenie (odwrotna zależ-
ność intensywności doświadczenia od poziomu wykształcenia z interesującymi 
efektami w kategorii wykształcenia zawodowego), sytuację ekonomiczną (słabsze 
doświadczenie osób bardzo ubogich i bardzo zamożnych) oraz całościową ocenę 
zadowolenia z wydarzenia (silnie liniowo wpływającą na doświadczenie).

„Końmi pociągowymi” doświadczenia weekendów specjalnych były przede 
wszystkim koncerty Ennia Morricone i Davida Gilmoura, elitarne z powodu ceny 
i liczby dostępnych biletów, jednorazowe w programie ESK, choć będące jedny-
mi z kilku podczas tras koncertowych artystów, były to zamknięte wydarzenia 
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o silnie zakreślonych granicach uczestnictwa/nieuczestnictwa i tradycyjne w za-
kresie przypisania ról nadawcy oraz odbiorcy. Podobną rolę odegrała Olimpia-
da Teatralna (właściwie seria wydarzeń pod takim szyldem). Było to wydarzenie 
z innego porządku niż koncerty: elitarne ze względu na charakter przekazywa-
nych treści, objęte ryzykiem samowykluczenia potencjalnych uczestników ze 
względu na niszowy, wewnątrzśrodowiskowy przepływ informacji o wydarzeniu 
i wymagane kompetencje. W rezultacie te dwie kategorie wydarzeń wywoływały 
odmienne efekty, uchwycone w różnych wymiarach skali: koncerty − w zakresie 
przeżycia, a przedstawienia teatralne − w zakresie refleksji.

Ze względu na zastosowaną metodę nie udało się uzyskać jakościowego wglą-
du w szczegółowe treści oraz proces tworzenia doświadczenia, szczególnie w in-
terakcji z innymi osobami, a nie tylko otoczeniem wydarzenia. Osiągnięcie tego 
wymagałoby zastosowania zaleceń metodologicznych Donalda Getza, co otwo-
rzyłoby interesujące pole do dalszych poszukiwań badawczych.

Experience and relatiogenicity of cultural events at the special weekends 
of the European Capital of Culture (ECC) Wrocław 2016

The article utilises results of the ECC Wrocław 2016 evaluation. Specifically, so-
called special weekends were assessed to gauge the content and diversity of experi-
encing within cultural events, with a special emphasis on the aspect of multi-sensu-
ality and relatiogenicity of such activities. The analysis is conducted is accordance 
to the renewed understanding of the participation in culture. The results show that 
the most significant feature of the culture experiencing is its influence on personal 
feelings and emotions, whilst the impact of the culture experiencing is less prom-
inent on the cognitive trait concerned with personal reflections. Additionally, the 
content of experiencing varies between events and depends on attributes such as 
gender, age, education level, perceived financial condition and the overall rating of 
an event. 
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Wprowadzenie 

W niedzielne popołudnie w styczniu 2016 roku 
odbyła się Ceremonia Otwarcia obchodów Eu-

ropejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu – wydarze-
nie z udziałem wrocławian. Organizatorzy nazwali 
ją Przebudzenie. Odwołano się więc do naturalnego 
przejścia od spoczynku do aktywności oraz ujęto zda-
rzenie w ramę rytuału (ceremonii). Tym samym przy-
wołano skojarzenia, które – odniesione do zaplanowa-
nej formy świętowania – stały się nośną semantycznie 
metaforą. W ten sposób zakomunikowano również 
cel stawiany projektowi ESK, a było nim nie tylko 
uczestniczenie mieszkańców w wydarzeniach kultu-
ralnych, ale także współtworzenie przez nich obcho-
dów związanych z uzyskanym przez miasto tytułem.

Tego dnia ulicami Wrocławia przeszły cztery po-
chody. Cztery Duchy: Wielu Wyznań, Innowacji, 
Odbudowy i Powodzi szły z różnych dzielnic miasta 
ku Rynkowi. Jednak już tego samego dnia było wia-
domo, że coś poszło nie tak, jak oczekiwano, i to po-
mimo odzewu ze strony ludzi, którzy tłumnie przy-
byli na miejsca zbiórek. Wrocławianie byli wyraźnie 
podzieleni co do oceny zdarzenia (czy był to sukces, 
czy porażka) i zarazem zgodni co do definicji sytuacji. 
Wielu uczestników wszystkich czterech pochodów 
podkreślało, że pierwsze stacje wywoływały w nich 
rozmaite pozytywne przeżycia, choć tłum rósł, falo-
wał, napierał, był głośny, nie pozwalał zobaczyć i usły-
szeć wszystkiego. Mieszkańców było bardzo dużo, 
a topografia nie sprzyjała tak licznemu zgromadze-
niu i przygotowanym performance’om. Jednak nie to 
było najważniejsze. Zupełnie co innego pochłaniało 
uczestników, niestety, przestawali tego doświadczać 
wraz z pojawieniem się w Rynku (a nawet wcześniej, 

Ewa Banaszak  
Absolwentka socjologii UAM 
w Poznaniu, doktor nauk 
humanistycznych (w zakresie 
socjologii), adiunkt w Instytu-
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torka kilku prac zajmujących 
się ciałem, cielesnością, 
płcią społeczno-kulturową, 
m.in. Eksperiencje nagości 
(2017). Obecnie angażują ją 
dociekania związane z ubra-
niem codziennym (Wrocław 
Fashion Project) i ewaluacją 
Europejskiej Stolicy Kultury 
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kiedy zaczynali się do niego zbliżać). Dlaczego? Co wydarzyło się podczas Cere-
monii Otwarcia? 

Dni po wspomnianej niedzieli były bardzo intensywne pod względem emocjo-
nalnym i poznawczym. Większość wrocławian rozprawiała o zdarzeniach z nie-
dzieli. Wywołały one rzadko spotykany oddźwięk w mediach społecznościowych, 
na rozmaitych forach i w rozmowach. Zaraz po zakończeniu Przebudzenia w in-
ternecie została udostępniona ankieta, za pomocą której można było podzielić się 
opinią na jego temat1. W ciągu tygodnia (od 17 do 25 stycznia) wypełniło ją ponad 
dwa tysiące respondentów, większość w pierwszych dwóch dniach. Ponad trzystu 
z nich dodało nieobowiązkowe komentarze, w których zawarło swoje spostrzeże-
nia, oceny i opinie. Ponadto 247 osób wyraziło chęć spotkania się i porozmawia-
nia z badaczami o zdarzeniach z niedzieli weekendu otwarcia ESK. 

Koncepcja wywiadów grupowych i pozyskany materiał empiryczny
Sytuacja ta zainspirowała zespół socjologów ewaluujących ESK Wrocław 2016 do 
przeprowadzenia ad hoc zogniskowanych wywiadów grupowych z uczestnikami 
pochodów. Badanie to miało charakter eksploracyjno-opisowy, a jego celem było 
określenie oczekiwań, doświadczeń i emocji osób biorących udział w Ceremonii 
Otwarcia oraz opisanie kontekstów, języka i kategorii przedstawiania wydarze-
nia. Mniej interesujące dla badaczy były opinie na jego temat, ale nie dlatego, że 
były nieważne. Było ich bardzo dużo w komentarzach dołączanych do ankiety 
internetowej. Co więcej, uwagi i refleksje tam zamieszczone miały rozbudowaną 
formę o przemyślanej strukturze. 

Spośród tych, którzy wyrazili chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami, 
do wzięcia udziału w badaniu zaproszono szesnaście osób (dwa sześcioosobowe 
zespoły oraz po dwie osoby rezerwowe). Kryteria rekrutacyjne zakładały: uczest-
nictwo w Przebudzeniu (pochód i finał w Rynku), zrównoważenie grup pod wzglę-
dem płci, zróżnicowanie pod względem wieku (na tyle, na ile było to możliwe), 
różną ocenę wydarzenia (udział tych, którym się ono podobało, i tych, którym 
się nie podobało) oraz zróżnicowanie pod względem praktyk kulturalnych (jed-
na grupa miała składać się z osób dość intensywnie uczestniczących w wyda-
rzeniach, druga – z biorących znacznie mniejszy udział)2. Scenariusz spotkania 

1 W ankiecie, o której mowa w artykule, znalazło się pytanie o to, czy Przebudzenie skłoniło do podzielenia się 
refleksjami na jego temat z innymi. Niemal 70 procent respondentów odpowiedziało twierdząco (zdecydowanie tak 
− 26,86 procenta, raczej tak − 26,20 procenta, częściowo tak, częściowo nie – 16,49 procenta). Tylko nieco ponad 
30 procent ankietowanych deklarowało, że nie odczuło potrzeby rozmawiania na ten temat (zdecydowanie nie − 
15,08 procenta, raczej nie − 15,36 procenta).

2 Dane te pochodziły z kwestionariuszy ankiet internetowych wypełnionych po Ceremonii Otwarcia (między 
17 a 25 stycznia 2016 roku). Założono, że skonfrontowanie tych, którym wydarzenie się podobało, z tymi, którym się 
ono nie podobało, może zdynamizować dyskusję. Jednak obawiano się równoczesnej obecności w grupie osób ak-
tywnie konsumujących kulturę oraz takich, które robią to okazjonalnie i przyszły na wydarzenie dlatego, że we Wro-
cławiu rozpoczęły się obchody Europejskiej Stolicy Kultury. Mogliby uznać tych pierwszych za bardziej kompetent-
nych i podporządkować się ich opiniom, nie ujawniać swoich emocji, nie mówić własnym językiem, tylko powielać 
kategorie lepiej ocenionych uczestników badania itd. Koncepcja wywiadów opartych na wymienionych kryteriach 
sprawdziła się w umiarkowanym zakresie. Na spotkanie przybyła ograniczona liczba osób i potraktowała godziny 
rozpoczęcia badań fokusowych dość swobodnie. Dlatego grupy nie były równoliczne (odpowiednio pięć i sześć osób), 
w dodatku w jednej grupie znalazły się osoby określające wydarzenie jako sukces, a w drugiej jako porażkę. Zespół 
badawczy stanął wówczas wobec bardzo trudnej decyzji: czy w takiej sytuacji kontynuować badanie, a następnie – 
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był słabo ustrukturowany i stanowił próbę dowiedzenia się, z czym respondenci 
przyszli na otwarcie ESK (jakie były ich oczekiwania, nastawienia) oraz z czym 
z niego wyszli (z jakimi emocjami, doświadczeniami, ocenami). Założono, że im 
swobodniejsze będą wypowiedzi, tym lepszy materiał empiryczny zostanie uzy-
skany. Liczono na odzwierciedlenie autentycznych emocji z tamtego dnia, na 
pozyskanie kategorii przedstawiania wydarzenia i opisów doświadczenia. Za-
danie moderatora polegało na stymulowaniu dyskusji, porządkowaniu wątków, 
kontrolowaniu kierunku rozmowy, innymi słowy – na znalezieniu pytań, które 
wyzwolą narrację i zarazem ukierunkują wypowiedzi. Wtorkowego popołudnia 
(31 stycznia 2016) zebrały się dwie grupy wrocławian (jedna po drugiej). Każde 
spotkanie trwało godzinę i czterdzieści minut, i było moderowane przez osobę 
z grona badaczy pracujących w projekcie „Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016”3. W dalszej części tekstu zostanie zaprezentowana interpretacja 
uzyskanego wówczas materiału empirycznego, a także tego pozyskanego z kwe-
stionariuszy ankiety internetowej. 

Model rytuału interakcyjnego
Przesłuchania nagrań i czytanie transkrypcji wyraźnie ujawniły obecny w obu 
wywiadach grupowych wspólny motyw przewodni. Motyw przewodni (odtwo-
rzony z wypowiedzi respondentów) rozumiemy jako dominujący sposób do-
świadczania i poznawczego porządkowania rzeczywistości, którym posługują 
się konkretne jednostki4. Okazało się, że to, czy rozmówcy byli zadowoleni, czy 
też oceniali wydarzenie jako porażkę, czy się im ono podobało, czy nie, z jakimi 
motywacjami i oczekiwaniami pojawili się w punktach zbiórek (skonkretyzo-
wanymi lub nie, uformowanymi przez zapowiedzi wydarzenia lub nie), czy byli 
przygotowani na rozgrywające się zdarzenia – w pewnym sensie było drugopla-
nowe. Nitki zbiegały się w jednym punkcie i przywoływały na myśl teorię Randal-
la Collinsa5. Czego można się dowiedzieć w wyniku analizy Ceremonii Otwarcia 
w świetle teorii rytuałów interakcyjnych? 

Zdaniem Collinsa w centrum rytuału interakcyjnego znajduje się proces wza-
jemnego skupiania uwagi uczestników i naładowywania cielesnymi mikroryt-
mami oraz emocjami. Jest to „przepływ mikrowydarzeń, które układają się we 
wzory w ułamkach sekund, a rozpływają się w dłuższych okresach, w minutach, 
godzinach, dniach”6. Są one konstruowane z połączenia rozmaitych składników 

czy wykorzystać zgromadzony materiał? Poziom emocjonalnego pobudzenia wśród wrocławian po wydarzeniach 
podczas pochodów i zgromadzenia w Rynku, także przybyłych na spotkanie z badaczami, był naprawdę wysoki. Zde-
cydowano więc o przeprowadzeniu wywiadów, ryzykując, że tak uzyskany materiał może zostać niewykorzystany. 
I rzeczywiście, nie wszedł on do raportów powstałych podczas ewaluacji ESK Wrocław 2016. Wywiady te zawierają 
jednak bardzo interesujące dane, stąd decyzja o ich zaprezentowaniu i zinterpretowaniu w artykule. 

3 Projekt badawczy był realizowany przez pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sfi-
nansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Wrocławia w ramach współpracy naukowej realizowanej przez 
Gminę Wrocław i Uniwersytet Wrocławski. Wywiady moderowała dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr.

4 M. Krajewski, Motywy przewodnie, [w:] Wyobraźnia społeczna. Horyzonty – źródła − dynamika, red. R. Drozdowski, 
M. Krajewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 431−432.

5 R. Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. K. Suwada, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2011.

6 Tamże, s. 63.
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o różnym poziomie intensywności (zgromadzenie grupowe/cielesna współobec-
ność; bariery dla outsiderów, dzięki którym istnieje wyraźne poczucie, kto bierze 
udział w rytuale, a kto jest z niego wykluczony; wspólne działanie lub wydarze-
nie skupiające uwagę i ją przekazujące, co prowadzi do uświadomienia skupie-
nia; bodziec emocjonalny skutkujący podzielaniem nastroju lub doświadczenia 
emocjonalnego) i doprowadzają do takich rezultatów, jak: solidarność grupowa, 
energia emocjonalna jednostki, symbole relacji społecznej.

Ryc. Model rytuału interakcyjnego (źródło: R. Collins, Łańcuchy rytuałów…, dz. cyt.,  
s. 64).

Posługując się modelem widocznym na rycinie, można rozpatrywać Przebudzenie 
jako rytuał interakcyjny oraz spróbować zbadać (tak dokładnie, jak to tylko moż-
liwe na podstawie relacji uczestników uzyskanych przede wszystkim podczas 
wywiadów grupowych) jego etapy, zmienność pojawiającą się na różnych jego 
odcinkach oraz określić, jak to wpłynęło na jego rezultaty (intersubiektywność 
doświadczenia, przynależność grupową, emocjonalne tony doświadczenia spo-
łecznego, symbole zbiorowe) i ich trwałość. 

Zróbmy sobie rytuał

Ruch (przemieszczanie się) ciał ludzkich 
w jedno miejsce rozpoczyna proces rytualny7. 

Wrocławianie pojawili się w miejscach zbiórek 17 stycznia. Przybyli tam z roz-
maitą motywacją. Przykładowe powody uczestnictwa odsłaniają biorący udział 
w badaniu: zainteresowanie historią Wrocławia, pragnienie powrotu do emocji 

7 Tamże, s. 70.
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związanych z tak ważnymi wydarzeniami w mieście jak na przykład powódź, za-
interesowanie samym wydarzeniem (które zostało określone jako ważne dla idei 
ESK), zaciekawienie, jak zaprezentuje się Wrocław jako organizator tak istotnego 
zdarzenia i jako społeczność. Ważne miejsce zajmowały również uczestnictwo, 
wspólnotowość, zaangażowanie. 

Nie ma wielu takich wydarzeń, że możemy uczestniczyć jako mieszkańcy Wrocławia [i to 
takich, które nie byłyby powiązane z konkretnymi grupami, a z całym miastem – 
przyp. EB], że to szło ze wszystkich stron i każdy miał szansę wziąć udział [Darek].
Tu były wszystkie grupy, wszyscy się mogli połączyć [Natalia]. 
I to założenie, piękna była ta idea, że my spotykamy się z czterech stron miasta, spotykamy 
się w sercu tego naszego Wrocławia, którym jest Rynek, i to, że mogliśmy właśnie się poczuć 
nie jako jednostka, tylko jako wspólnota. To naprawdę było też wyjątkowe [Ola]. 

Fizyczne zgromadzenie w jednym miejscu odczuli także ci, których przywiodła 
tylko ciekawość (niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiali). Na sam widok 
napływających ludzi, a następnie wychodzących na ulicę i rozlewających się po 
szosie wielu z nich poczuło, że wydarzy się coś ważnego. Jakby zadziałała sama 
obecność innych, społeczny dowód ważności – musi to być coś istotnego, jeśli tak 
wiele osób znalazło się w jednym miejscu. 

W tym momencie, jak zobaczyłem, że idzie ta grupa ludzi, to jednak coś fajnego. Autentycz-
nie. Dla mnie to był szok [Stanisław]8.

Zaplanowane na trasie przemarszu przystanki potęgowały uwagę. Tworzyły je 
sceny, w których można było wskazać konkretny przedmiot i przeprowadzać 
działania w jego stronę9. Tym samym mogła się ukonstytuować świadomość, że 
skupienie innych jest takie samo, jak moje. O wiele mniejszą rolę odegrały pod 
tym względem Duchy, choć wydaje się, że to one przede wszystkim miały skupiać 
uwagę zgromadzonych: 

Miałam większe oczekiwania co do tej transformacji, co miała się odbyć w Rynku, i ocze-
kiwania co do samych Duchów, do tego, jak one wyglądają. Nie muszą dosłownie odwzo-
rowywać wody czy ducha innowacji, ale te konstrukcje, które były, one nie były podczas 
pochodów zbyt dobrze rozpoznawane. W pierwszym momencie jak pochód… Duch Powodzi 
się pojawił, to wszyscy szukali, gdzie ten Duch… on już przeszedł, a wszyscy się rozglądają, 
gdzie ten Duch… no, po prostu przejechała jakaś konstrukcja i właśnie te Duchy, które miały 
prowadzić ten pochód, mogłyby być takie trochę bardziej czytelne. […] W sumie nas połączył 
ten Duch, ale mógł być bardziej czytelny, żeby już w Rynku ta transformacja przebiegła 
bardziej pomyślnie [Justyna]. 

8 Wyjście z tłumu i spojrzenie na niego z boku uzmysławiało, że jest się częścią czegoś wielkiego: „to dopiero robiło 
wrażenie […], ale jak się szło z tłumem, te wrażenia nie były tak intensywne, bo po prostu nie było za wiele widać” 
[Ola].

9 Raczej stawiano im (mniej lub bardziej świadomie) taki cel, który nie zawsze udawało się osiągnąć.



47

Przebudzenie...

Cytat ten oddaje pragnienia zgromadzonych, ich poszukiwanie przewodnika 
i symbolu, których nie znaleźli w zaproponowanych konstrukcjach. Nie miało 
znaczenia, czy były one wyrafinowane, miałkie czy jeszcze inne. Ważne, że nie 
zdołały odegrać tej roli, za słabo skupiały uwagę (a poszukiwano przedmiotu, któ-
ry by ją przyciągał, odnośnika dla wspólnego działania, dla podążania za czymś 
i w jakimś kierunku). Może były one niezrozumiałe dla zgromadzonych, więc nie 
zdołali znaleźć w nich niczego, co by nadawało się na symbol. W każdym razie nie 
udało im się zakodować energii i poczucia wspólnotowości10. 

Mimo to biorący udział w pochodzie byli coraz bardziej świadomi przeka-
zywania sobie uwagi. Zaczęli także podzielać nastrój11. A te dwa składniki 
wzajemnie się wzmacniały. Emocje były o wiele intensywniej doświadczane. 
Zgromadzeni obserwowali je u innych i sami je wyrażali. Podzielali też proste 
reakcje na to, co się działo. Rezonans wzbudzany gestem i głosem dostrajał ich 
wzajemnie i wytwarzał rytm natychmiastowego uczestnictwa. Pojawiło się po-
czucie intersubiektywności doświadczania12. Nastąpiła istotna przemiana: ob-
serwatorzy stali się uczestnikami13, i stali się o wiele bardziej entuzjastyczni niż 
na początku. 

Ludzie […] bawili się dobrze, bo byli w wielkim tłumie, czuli wyjątkowość sytuacji, szli ru-
chliwymi ulicami miasta… To samo w sobie było niezwykłe [Mateusz]. 

Mikrosytuacyjnie wytwarzane momenty intersubiektywności, dość wysoki po-
ziom wzajemnego skupienia i podzielanej uwagi emocjonalnej zaczęły przyno-
sić rezultaty w postaci poczucia przynależności (solidarności grupowej), energii 
emocjonalnej (podniecenia, entuzjazmu, naładowania energią, inicjatywy do 
działania), słuszności przynależenia do grupy i niestosowności tego wszystkiego, 
co narusza solidarność grupową (poczucie moralności). Emocje może nie były aż 
tak silne, by dać wszystkim impuls do przekształcenia własnej tożsamości, ale 
dostateczne, by wykształcić poczucie „my”:

10 Z relacji wynika, że Duch Wielu Wyznań zdecydowanie bardziej skupiał uwagę i budził emocjonalną energię, bo 
na symbolizującej go konstrukcji znajdowali się muzycy, którzy nadawali rytm pochodowi, pozwalali wspólnie go 
odczuwać i wzmacniać. Muzyka odegrała też rolę katalizatora (i „przedłużacza”) energii. Na przystankach w miejsce 
performance’u pojawiały się śpiewy chóralne i światło, wykorzystano też wysokie budowle – wszystko to angażowa-
ło, nakłaniało do skupienia uwagi, podtrzymywał je przede wszystkim słuch (a potem wzrok), któremu to zmysłowi 
o wiele bardziej sprzyjała przestrzeń i wielkość tłumu.

11 Oddają to także odpowiedzi na pytanie z kwestionariusza ankiety o doświadczenie wyjątkowego nastroju pod-
czas udziału w wydarzeniu. Zdecydowanie doświadczyło szczególnej atmosfery 9,38 procenta uczestników, raczej 
tak − 16,15 procenta, częściowo tak, a częściowo nie − 21,11 procenta, a nic takiego zdecydowanie nie przydarzyło 
się 27,95 procenta osób, raczej nie przydarzyło się − 25,12 procenta. Ekscytacji, wzruszenia, radosnego podniecenia 
doznało zdecydowanie 8,62 procenta, raczej tak − 13,76 procenta, częściowo tak, częściowo nie − 23,76 procenta. Po-
zostali zadeklarowali, że nic takiego nie odczuli (raczej nie – 23,70 procenta, zdecydowanie nie − 30 procent). Patrząc 
na te deklaracje, należy mieć w pamięci (i to za każdym razem), że odnoszą się one do stanu po wydarzeniu (czyli po 
rozproszeniu energii przez brak jej zamiany we wspólne symbole). 

12 Poczucie uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu zadeklarowało w ankiecie blisko dwie trzecie osób uczest-
niczących w badaniu: zdecydowanie doświadczyło tego 16,07 procenta, raczej tak − 23,37 procenta, częściowo tak, 
częściowo nie − 22,76 procenta. 

13 Odpowiedzi na pytanie: „Czy biorąc udział w wydarzeniu był/była Pan/Pani biernym obserwatorem?” rozkładały 
się w następujący sposób: zdecydowanie tak − 15,94 procenta, raczej tak − 30,79 procenta, częściowo tak, częściowo 
nie – 24,56 procenta, raczej nie – 17,07 procenta, zdecydowanie nie – 11,65 procenta. 
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I my w tej grupie ludzkiej, i to też było bardzo fajne, że mieliśmy te płachty kolorowe, bo one 
nas integrowały i ja już nie mogłam sobie… myśmy zastanawialiśmy się przez chwilę, czy 
odskoczymy na Legnicką zobaczyć inny pochód, ale my już byliśmy na czerwono, z tym 
pochodem, już uczestniczyliśmy w tym […] i my faktycznie się tak czuliśmy […] i my już tak 
faktycznie poczuliśmy się grupą tych czerwonych [Natalia].
Bardzo pozytywne były te folie takie kolorowe […] od razu się zintegrowaliśmy z grupą. 
Jesteśmy grupą, jestem zielona, jestem po prostu Duch Wielu Wyznań, wy czerwoni […] my 
się naprawdę identyfikowaliśmy z tymi Duchami […] mówiliśmy „nasz Duch” [Ola].

Wypowiedzi respondentów są naprawdę ciekawe pod tym względem, że ewoluuje 
w nich treść wyrażana przez zaimek „my”. Na samym początku w miejscu zbiór-
ki, mówiąc „my”, uczestnicy mieli na myśli siebie i kogoś z kim przyszli. Kiedy 
opowiadali o zdarzeniach, które nastąpiły w połowie trasy pochodu, zaimek ten 
obejmował już prawie wszystkich członków pochodu, a na pewno tych, którzy 
mieli na sobie peleryny danego koloru. One też wyraźnie zaznaczały granice mię-
dzy uczestnikami a obserwatorami/outsiderami, więc kolejni dochodzący zaczy-
nali od poszukiwania osób rozdających peleryny. Bardzo się zżymali, kiedy nie 
mogli odnaleźć wolontariuszy, dlatego że w ten sposób, czyli za pomocą naprędce 
wytworzonego symbolu z przedmiotu, który był dostępny w pewnym momencie 
dla wszystkich w danym pochodzie, zaznaczano bycie pełnoprawnymi uczestni-
kami. A oni chcieli nimi być.

Obecność w średnio skupionym tłumie wytworzyła poczucie społecznej at-
mosfery, chęci bycia i wrażenie bycia tam, gdzie coś się dzieje. Uczestnicy badań 
fokusowych wyraźnie mówili o tym, że mieli poczucie przynależności, identyfi-
kowali się z tym, co widzieli, czuli energię płynącą z przeżywanych emocji14 (fi-
zycznie byli nią naładowani – marsz nie sprawiał im trudności, nie nudził ich, nie 
dłużył się, nie dokuczał im mróz, odczuwali radość15), i czekali, że coś to ukoro-
nuje. Wydaje się, że to oczekiwanie w większej mierze zostało wytworzone przez 
maszerowanie, bliskość innych, odczutą wspólnotę i identyfikację, chęć zacho-
wania tych doświadczeń w czymś, do czego będzie można powracać w rozmo-
wach, wspomnieniach, niż obietnice czynione przed przez organizatorów. Roz-
mawiając, uczestnicy podsycali w sobie nawzajem pragnienie tego wieńczącego, 
intensywnego przeżycia ujętego w to „coś”, przekształcenia go w jakiś wspólny 
symbol:

Było, że będą trąbki i że mamy przynieść dzwonki. Nie było jasno powiedziane, kiedy to 
będzie użyte, ale że ma być jakaś niespodzianka […] i my, kiedy już doszliśmy do Rynku… 

14 Ponad 40 procent respondentów, którzy wypełnili ankietę zamieszczoną w internecie, stwierdziło, że udział 
w Przebudzeniu naładował ich pozytywną energią (zdecydowanie tak – 7,78 procenta, raczej tak – 15,50 procenta, 
częściowo tak, częściowo nie – 17,91 procenta).

15 „Mieliśmy oczywiście wchodzić w kontakt wzrokowy, jakoś tam machać do ludzi, przekazywać emocje. Chociaż 
to się tak troszkę wymknęło spod kontroli, bo mieliśmy te emocje takie przekazywać na początku, byliśmy tą grupą 
uchodźców takich przestraszonych w nowym miejscu. Nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Szybko się okazało, że lu-
dzie po prostu cieszą się pochodem i myśmy się cieszyli do nich, oni się cieszyli do nas. Emocje po prostu były zbyt 
pozytywne. No, nie udało się nam naszego zagubienia pokazać” [Mateusz, artysta amator, performer w pochodzie 
Ducha Odbudowy]. „To był raczej festiwal radości. Tak to wyglądało” [Michał].
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Te nasze oczekiwania były – gdzie są te trąbki, kiedy te dzwonki, czekaliśmy na coś; nam 
się wydawało, że kiedy dojdziemy do tego Rynku tymi pochodami, to wtedy będzie to coś 
i wtedy to miało być takie „wow” [Natalia]. 
Ta transformacja taka [Justyna]. 
I wszyscy z taką energią szli i wszyscy o tym mówili [co wydarzy się w Rynku – przyp. 
EB] [Natalia].
Ale super pierwsze dwie stacje, to co będzie w Rynku [Michał]. 
Będzie tyle emocji [Karolina]. 
Boże, zapomniałam dzwonka. Mam klucze, to będę kluczami brzęczeć [Krystyna].

W takim stanie emocjonalnym uczestnicy pochodu dotarli do Rynku. Choć nie 
wszyscy. Im bliżej celu znajdowały się pochody, tym więcej ludzi w nich uczest-
niczyło. Przestrzeń wymuszała jeszcze większe zagęszczenie, więc trudniej było 
sterować tłumem. Performance w każdym z pochodów rozgrywał się w tak ufor-
mowanej przestrzeni i był tak zorganizowany, że nie był w stanie podołać zadaniu 
skupienia uwagi. Nastrój się rozmył, ludzie zgubili rytm i poczuli się zagubieni16. 
Tłum był „głodny” punktów skupienia, zaangażowania i włączenia się, czekał na 
lidera: 

Ludzie po prostu chcieli połknąć te Duchy, tramwaj na Grabiszyńskiej, tych ludzi z walizka-
mi, którzy przedstawiali tych repatriantów, i to problem był z kolei taki, że to pierwszy, dru-
gi rząd widział tych repatriantów, co się działo, a że wszyscy tak bardzo się ścieśnili wokół 
tego przedstawienia, to naprawdę niewielu ludzi miało okazję to zobaczyć. Tam dużo ludzi 
stało gdzieś tam z tyłu, tam się patrzyło, nie do końca wiedziało, o co chodzi, co się dzieje 
[czy to już, czy jeszcze nie – przyp. EB], do tego stopnia. […] przy tym całym potencjale, 
entuzjazmie, przy tym… bo to było takie fajne, bo to czuło się mimo tam tych wszystkich 
drobnych uwag, że ludzie są zbudowani, i szliśmy dalej i to powtarzało się na kolejnych 
przystankach [Darek].
Gdyby powiedziano mi [jakiś koordynator – przyp. EB], na pewno bym się włączyła i coś 
zrobiła [Natalia]. 
Była taka atmosfera, że zachęcała, żeby uczestniczyć w tym [Justyna].
Atmosfera sprzyjała temu, żeby jeszcze coś się wydarzyło, żeby jeszcze wyciągnąć coś z tej 
publiczności, bo naprawdę wszyscy byli nastawieni – przynajmniej ja miałam takie odczu-
cia – tak pozytywnie [Ola]. 

Jako że nie pojawiło się nic, co by zaspokoiło te oczekiwania, „dużo osób w trak-
cie po prostu była zniechęcona i rezygnowała [!]” [Justyna]. Inni rozdzielili się na 
mniejsze grupy, wyprzedzili pochody, żeby zająć dobre miejsca w Rynku, zapew-

16 Respondenci w następujący sposób odpowiadali na pytania „Czy biorąc udział w wydarzeniu był/była Pan/Pani 
aktywna, ożywiona?”: zdecydowanie tak – 10,45 procenta, raczej tak – 19,24 procenta, częściowo tak, częściowo nie 
− 24,33 procenta (pozostali uznali, że nie mieli takich doświadczeń), oraz „Czy zaangażował/zaangażowała Pan/Pani 
różne zmysły?”: zdecydowanie tak – 8,25 procenta, raczej tak – 17,21 procenta, częściowo tak, częściowo nie – 17,35 pro-
centa, raczej nie − 26,87 procenta, zdecydowanie nie – 30,32 procenta. Wyraźnie oddaje to trudności z zaangażowa-
niem się; w miarę jak tłum rósł, zaczęło brakować miejsca i zmniejszała się widoczność zdarzeń, a rosła dezorientacja 
zgromadzonych.
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nić sobie pełne uczestnictwo w tym, co będzie się tam działo. Pozostali poszli z po-
chodami17. Energia z pierwszych etapów (płynąca z tego, że tylu ludzi przyszło, 
ruszyło pochodem, założyło peleryny, utożsamiło się z utworzoną zbiorowością, 
z Duchem, który im patronował) zaczęła ulegać rozproszeniu. Wraz z przybyciem 
na Rynek pochody się rozsypały. Spory udział miały w tym działania organiza-
torów, którzy zapewne kierowali się zasadami bezpieczeństwa. Jednak w jednej 
chwili uczestnicy stali się outsiderami, pojawiła się granica, która ich wykluczy-
ła z dalszego uczestnictwa i to w momencie spodziewanej transformacji energii 
i solidarności we wspólne symbole. Stąd święte oburzenie zgromadzonych osób 
(„było wielkie oburzenie” [Karolina]). Był to gniew usprawiedliwiony, wynikał 
z podważenia słuszności należenia do grupy, norm moralnych, które zapewniały 
o tym ludzi, zanegowania tego, że współuczestniczyli w osiągnięciu wzajemnego 
skupienia uwagi i emocjonalnej energii. Nagle odłączono ich od wspólnego emo-
cjonalnego/poznawczego doświadczenia. 

Potem okazało się, że to nieprawda, ale wszyscy byli już bardzo zdenerwowani […], i się 
okazało, że jak już ten Duch [Innowacji – przyp. EB] wjechał na rynek, to my mogliśmy za 
nim pójść, ale myśleliśmy, że w ogóle zamkną bramkę i nie wejdziemy [Karolina]. 

Pozytywne emocje zamieniono na negatywne (zdenerwowanie, oburzenie), po-
jawiło się poczucie moralnego zła, które dotknęło część uczestników (a nie po-
winno). Było to już drugie wytrącenie ze wspólnego rytmu, uzyskanego przez 
marsz, przez wspólne bycie i reakcje, oddziaływanie członków tłumu na siebie. 
O wiele mocniejsze, ponieważ z pochodami na Rynek dotarli ci, którzy doznali 
silnego przepływu energii emocjonalnej. Z opowieści rozmówców wynika, że byli 
w odpowiednim miejscu, aby poczuć rytm wzajemnego oddziaływania i wzmoc-
nić go u innych. Nawet jeśli bez przeszkód weszli na Rynek, to przedłużające się 
oczekiwanie zniweczyło resztki nastroju i energii. Opóźnienie było ważne, ale też 
zawiódł scenariusz zdarzenia. Nieskupiona i niepodtrzymywana energia emocjo-
nalna rozproszyła się. Okazała się krótkotrwała. Wyczerpała się w oczekiwaniu 
na trąbki, na transformację. 

Weszliśmy z energią, rozgrzani tacy… Co się dzieje… Jesteśmy przy Rynku, jesteśmy w do-
brym miejscu, to nie opuszczamy tego miejsca. I w tym momencie nasza energia coraz 
bardziej gasła, zaczynało nam być coraz bardziej chłodno i […] kiedy zaczęło się dziać, ktoś 
mówi: „O matko, oni coś budują, nie, ja idę do domu”, i powoli wszyscy zaczęli się rozcho-
dzić [Natalia].

17 Od tego momentu respondenci przedstawiają różne wersje zdarzeń, ponieważ w poszczególnych pochodach  
rozproszenie energii przebiegało na wiele sposobów. Wspólny mianownik to rozbicie wytwarzania momentów  
inter-subiektywności, poczucia przynależności, doświadczania emocjonalnej energii, „ładowania się” współwytwa-
rzanym mikrorytmem interakcji. Wydaje się też, że w miarę jak wspólny nastrój rozpływał się – czyli składniki 
rytualne wyczerpywały swoje oddziaływanie – jednostki opuszczały pochody. „Ja też [właśnie „ja”, nie ma jakiegoś 
„my” – przyp. EB] wyprzedziłam Ducha, bo byłam zniesmaczona tym, co działo się na stacji, więc stwierdziłam, że nie 
będę szła za Duchem, tylko wyprzedzę sobie, i też ominęło mnie to, co innych mogło spotkać” [Renata]. 
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Była cały czas dyskusja, kiedy oni zaczną trąbić, kiedy zacznie się ten koncert, […] a oni 
zaczęli budować, skręcać… Jak ludzie zobaczyli, że oni jeszcze budują tę wieżę, to w tył zwrot. 
Zaczęli opuszczać [to miejsce – przyp. EB] [Darek].
Budują, budują, budują, nic się nie dzieje [Michał]. 

Kiedy zabrakło energii płynącej z emocji, to, co się działo, straciło barwę. Emo-
cje zabarwiały zdarzenia. Dlatego były one inne, ważne, niecodzienne18. Najbar-
dziej wytrwali czekali (w coraz mniejszym napięciu) na finał i każdy szczegół, 
każda mała zmiana zostawały zauważone:

A tu Duchy zaczęły wjeżdżać, ale tak wjeżdżać… nic nie było widać, muzyka przygnębiają-
ca, było zimno [Justyna].

Tempo tego, co się działo, w ogóle nie odpowiadało przyniesionej energii, 
wzbudzonemu rytmowi19: 

Trzymaliśmy to miejsce, żeby coś zobaczyć, jak się zacznie cokolwiek dziać […], ludzie docze-
kali do tego, aż się zaczęło coś dziać, i odpłynęli, jak się zaczęło coś dziać [Darek]. 

Nie udało się utrzymać składników rytuału interakcyjnego wytworzonych w cza-
sie pochodu. Ludzie marzli, więc odchodzili, żeby się ogrzać, i część z nich już nie 
wracała. Atmosfera na Rynku była dobra (przynajmniej według tych, którzy byli 
zadowoleni z wydarzenia20), pozytywne nastawienie nie zniknęło, ale zmienił się 
nastrój. Nie był taki sam jak podczas pochodu. W końcu zaczął zamieniać się we 
frustrację. Rynek i przyległe okolice opustoszały po półtorej godziny oczekiwania. 
Kiedy rozbrzmiewały trąbki i dzwonki, wrocławianie rozgrzewali się i posilali 
w restauracjach lub barach wokół i w pobliżu Rynku, a przynajmniej większość 
z nich. Niektórzy wybiegli, gdy ktoś krzyknął „trąbki”. 

Nawet dzwon nie zabił tak, jak powinien. Zamiast przebudzenia – letarg […], spodziewali-
śmy się czegoś więcej, […] to miało być PRZEBUDZENIE, to miało być coś radosnego, coś, co 
zaszczepi w nas energię, a tak nie było [Justyna]. 

W momencie nasilonego odpływu ludzi doszło do próby przekształcenia zaini-
cjowanych relacji i zaangażowania w symbole, ale odbyło się to poza nastrojem 

18 Następujące odsetki respondentów zadeklarowały, iż miały wrażenie, że Przebudzenie było czymś odmiennym 
od innych wydarzeń kulturalnych: zdecydowanie tak – 22,87 procenta, raczej tak – 29,47 procenta, częściowo tak, 
częściowo nie – 19,52 procenta, raczej nie – 14,29 procenta, zdecydowanie nie – 13,86 procenta. Poczucie oderwania od 
codziennego życia zakomunikowało: zdecydowanie tak − 12,54 procenta, raczej tak – 18,72 procenta, częściowo tak, 
częściowo nie – 18,29 procenta (pozostali stwierdzili, że niczego takiego nie doświadczyli).

19 Od tego momentu relacje respondentów ponownie stały się bardziej spójne. To perspektywa tych, którzy sto-
jąc na bardzo słabo oświetlonym Rynku, przez godzinę oglądali ludzi wspinających się po konstrukcji, pozbawieni 
kontekstu zdarzeń. Inaczej rzecz oceniali ci, którzy mieli szczęście zobaczyć więcej, gdyż byli w pierwszym, drugim 
rzędzie, ale też zdawali sobie sprawę, że już w trzecim, czwartym niewiele widać.

20 Ludzie byli niezadowoleni, bo nie odczuli zaangażowania, nie mieli poczucia włączenia we wspólne działania, 
nie odczuli skupienia uwagi, wspólnego nastroju. Część z nich na początku w pochodzie to poczuła i w związku 
z tym miała duże oczekiwania.
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i poza uwagą uczestników pochodów21. Miała być kulminacja, a zdarzyło się nie-
wiele. Te same zdarzenia „poniesione” przez nastrój, emocje, energię, wspólno-
towość byłyby czymś! Ale to, co w niedługim czasie ułożyło się w jakieś wzory, 
prawie że w równie krótkim się rozpłynęło22.

Nieudany czy niedokończony rytuał?
Kilkanaście dni po zdarzeniu pamięć o wspólnie przeżytych emocjach, o poczu-
ciu przynależności do wspólnoty była bardzo żywa i powodowała, że na zewnątrz 
(na przykład wśród rodziny i znajomych spoza Wrocławia) nie krytykowano or-
ganizatorów za niedociągnięcia. Każdy element zdarzenia, który wyzwalał, ka-
nalizował i utrwalał emocje, płynące z nich energię i poczucie solidarności, był 
oceniany wysoko – a najwyżej pewien niepozorny przedmiot: 

[Katarzyna]: Co wam się nie podobało najbardziej? 
[Stanisław]: To, że peleryny się rozerwały natychmiast, gdyby były lepszej jakości, tobym 
zakładał, żeby […] codziennie bym kilkunastu spotkał […], a sam bym w czerwonej chodził…
[Natalia]: A ja nie wiem, jak to możliwe, my mamy dwie i nie wyrzuciłam. 

Z braku innego nośnika nastroju i przeżyć stały się nim foliowe peleryny. Jednak-
że ze względu na swoją nietrwałość, ale też na brak udziału w finale, w oczekiwa-
nej transformacji, nie były one w stanie odegrać roli symbolu zdolnego unieść 
rezultaty rytuału społecznego. 

Dni po Ceremonii Otwarcia charakteryzowały się intensywnością rozmów, 
którą pewnie dałoby się zmierzyć częstością podejmowania tematu i temperaturą 
dyskusji23. Pytanie jednak, czy było to krążenie symboli tworzących sieci społecz-
ne i traktowanych jako pozytywne lub negatywne emblematy czy tylko refleksyj-
ne odbicia zdarzenia (wiadomości, opinie, oceny, plotki). Istnieją trzy sfery krą-

21 Najbardziej rozczarował brak reakcji organizatorów obecnych na Rynku na to, że tłum stoi i czeka. To oburzenie 
wynikało z prostego faktu: energia i solidarność ukształtowana podczas pochodu stały się dla ludzi czymś ważnym, 
niemal świętym. Ich zmarnowanie, dopuszczenie do rozproszenia wywołały wzburzenie, podobnie jak naruszenie 
jakichś wartości czy symboli zbiorowych. O wszystkim innym można było dyskutować (czy była ściana ognia czy coś 
było widoczne), o tym nie. Rozczarowanie, oburzenie, zdenerwowanie (negatywne emocje) są jednoznaczne w swo-
jej wymowie – ktoś naruszył sacrum. „My się poczuliśmy tak w tym pierwszym momencie […], czuliśmy, że nasza 
energia została zmarnowana, że ta energia ludzka i ten entuzjazm ludzi on zgasł przez tą [!] godzinę. On przez czas 
czekania został wygaszony właśnie à propos [!] Przebudzenia” [Natalia].

22 Potem u niektórych pojawiło się poczucie wykorzystania i zinstrumentalizowania. Wynikało ono z konfrontacji 
własnego doświadczenia z materiałami medialnymi. To doświadczenie przeszło całą sinusoidę, a medialny mate-
riał pokazał tylko wznoszącą się falę przepływu. Zapewne sposób jego kadrowania i montowania przyczynił się do 
emocjonalnego nastroju, jaki z niego emanował, i do wrażenia przekłamania w momencie porównania go z emocjo-
nalnym/poznawczym doświadczeniem własnym. Niemniej powstaje pytanie, na ile medialny przekaz byłby zdolny 
ukazać całą tę sinusoidę, na ile możliwe jest oddanie za jego pomocą rezultatów rytualnych. Wydaje się, że raczej 
nie jest to możliwe. Nikt by jednak nie zwrócił uwagi na ten niedostatek i nie zdefiniował go jako manipulacji, gdyby 
skupienie uwagi i wzajemny nastrój zostały zachowane do końca i gdyby dokonało się przekształcenie solidarności 
grupowej, norm moralnych, energii emocjonalnej w symbole relacji, które jednostki zabrałyby ze sobą. Należy to 
chyba określić jako społeczne koszty posługiwania się nowymi mediami.

23 W przywoływanej ankiecie następujące odsetki respondentów deklarowały, że próbowały samodzielnie zin-
terpretować zdarzenia, by je sobie wyjaśnić: zdecydowanie tak – 24,55 procenta, raczej tak – 33,69 procenta, czę-
ściowo tak, częściowo nie – 18,66 procenta (raczej nie podjęło takiej próby 14 procent, zdecydowanie nie podjęło jej 
9,10 procenta).
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żenia symboli: pierwotna, która tworzy się zaraz po wytworzeniu symbolu (czy 
symboli) i utrwaleniu w nim (w nich) przeżycia solidarności; wtórna, czyli sym-
boli na tyle mocno naładowanych, że przetrwały w czasie i są traktowane jako 
sacrum oraz wywołują rytuały interakcyjne wraz z emocjami (albo pozostawiły 
po sobie ślady i można zrekonstruować symboliczną intensywność oraz rytuały 
społeczne), i trzecia, kiedy jednostki używają symboli w wewnętrznej konwer-
sacji, same do nich docierają, fizycznie je noszą24. Mimo szybkiego rozproszenia 
energii i zawodu, jaki temu towarzyszył, efekt rytuału interakcyjnego nie był tak 
krótkotrwały, jak mogłoby się wydawać25. Wszedł on w pierwszą sferę: rozmawia-
no o wydarzeniu, przekazywano informacje o nim, opowiadano. Tyle że narra-
cję o Przebudzeniu cechowały skrajne wrażenia – od wzbudzenia pozytywnych 
emocji (pochody) przez ich przygaszenie i rozproszenie (czekanie w Rynku) aż 
do pojawienia się negatywnych odczuć na zakończenie. Respondenci wyraźnie 
podkreślali, że starali się nie oceniać negatywnie wydarzenia z powodu poszcze-
gólnych zdarzeń, a jednocześnie wypowiadali się z uznaniem o pochodach. 

Tylko dlatego, że tak dużo ludzi i tak dużo pozytywnej energii związanej z tymi ludźmi 
było, tylko to uratowało to wydarzenie [Justyna]. 

W wypowiedziach części rozmówców pojawiły się elementy trzeciego obiegu. 
Opowiadali oni o uzyskanym wskutek uczestnictwa w pochodach poczuciu, że 
Wrocław jest ich miejscem na ziemi, ich miastem: 

Ja jestem też przyjezdna, nie jestem rodowitą wrocławianką i nie uczestniczyłam też w po-
wodzi, ale to był pierwszy w sumie taki moment, kiedy poczułam taką naprawdę wspólnotę 
z mieszkańcami tego miasta […], dla mnie, osoby tak emocjonalnej, to było bardzo duże 
przeżycie, i to na pewno zapamiętam najbardziej. Tak, poczułam: to jest moje miasto [Ola]. 

Taka więź między jednostką a miejscem jest czymś ważnym i dla niej, i dla miasta. 
Ma swoje istotne konsekwencje. Pozostały zatem jakieś żywotne efekty rytuału 
interakcyjnego wzbudzonego przez pochody. Ze względu na brak symboli społecz-
nych, których nie wytworzył, nie będą krążyć w sferze społecznej, ale być może po-
zostawią u niektórych uczestników ślady w sferze jednostkowej. W pewnej mierze 
osiągnięto więc stawiany Przebudzeniu cel − zrealizowano coś istotnego. 

24 Nie jesteśmy w stanie wiele o nich powiedzieć, bo nie ma ich prawie w materiale empirycznym. Zaletą materiału 
empirycznego jest dotarcie do nastroju, emocji, przeżyć. Czas i sposób jego gromadzenia nie odpowiadają ustale-
niom dotyczącym krążenia symboli, ich intensywności, zwłaszcza w drugiej/trzeciej sferze. Do trzeciej sfery zaś 
bardzo trudno dotrzeć. Trzeba by odwołać się do socjologii życia wewnętrznego jednostek, do programu zapropo-
nowanego na przykład przez Jeana-Claude’a Kaufmanna, zarysowanego w rozważaniach o przyzwyczajeniu (J.-C. 
Kaufmann, Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004), 
i uznać, że obrazy z naszych marzeń, podobnie jak schematy naszych działań/przyzwyczajenia, są syntetyzowane 
i internalizowane z elementów krążących w pierwotnej i wtórnej sferze interakcji społecznych oraz z myślenia za-
chodzącego w umyśle jednostki.

25 Przebudzenie według deklaracji z ankiety pobudziło do przemyśleń i refleksji w następującym stopniu: zdecydo-
wanie tak – 8,39 procenta, raczej tak – 16,68 procenta, częściowo tak, częściowo nie – 18,24 procenta; było zaś inspiru-
jące w następujących proporcjach: zdecydowanie tak dla 5,66 procenta, raczej tak dla 10,84 procenta, częściowo tak, 
częściowo nie dla 13,43 procenta osób.
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Ponadto można odnieść wrażenie, że uczestnicy intuicyjnie potraktowali 
zdarzenie w kategoriach rytuału społecznego. Sprawnie zdekodowali potencjał 
tkwiący w formule wydarzenia (ceremonia, Duchy, transformacja), która zawie-
rała dość wyraźną jego sugestię. Stereotypowe czynności i formuły nie są ko-
nieczne, zwłaszcza gdy chce się zainicjować społecznie udany rytuał naturalny26. 
Rytuały naturalne dają płynniejsze poczucie przynależności (zwłaszcza te rozpo-
częte spontanicznie), pod warunkiem że zostaną skrystalizowane i przedłużone 
w symbolach. Biorąc to wszystko pod uwagę, określenie „ceremonia otwarcia” 
było adekwatne – tak co do zaproponowanej formy, jak i efektów, jakie chciano 
wywołać. Niezależnie od tego, czy organizatorzy zdawali sobie z tego sprawę, 
czy nie, skonstruowali wiele przesłanek i przygotowali warunki umożliwiające 
spontaniczne pojawienie się naturalnego rytuału. Całość pozostawia nas jednak 
z wrażeniem, że wprawdzie pragnęli poprzez Przebudzenie zrealizować pewne 
cele społeczne, ale też nie byli całkowicie na nich skoncentrowani, i dlatego tak 
wiele elementów zdarzenia przeoczyli (czyli wszystko to, co respondenci określili 
jako wpadki)27. Nie zmienia to faktu, że niedokończony rytuał to nieudany rytu-
ał! Trwoni bowiem wzajemne skupienie, rozprasza energię (a jego skuteczność 
zasadza się głównie na podzielanej uwadze i emocjach), nie wytwarza symboli 
(w których efekty znajdują swoje przedłużenie).

Zakończenie 
Trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie rytuały odnoszą sukces. Są takie, któ-
re się nie udają. Co stanowi o porażce? Spośród składników rytualnych należy 
wymienić: niski poziom zbiorowego uniesienia, brak incydentalnego gwaru, cał-
kowity brak albo mało wspólnego naładowania energią, a spośród rezultatów 
− słabe poczucie solidarności lub jego brak, brak poczucia potwierdzonej albo 
zmienionej tożsamości, brak szacunku dla symboli grupowych lub brak tych 
symboli, brak podwyższonej energii lub poczucie wleczenia się, nudy, zmęcze-
nia, braku poruszenia. Respondenci odczuwali porażkę w różnym stopniu jej na-
silenia: od łagodnie opadających emocji przez rozczarowanie i oburzenie aż do 
silnego wzburzenia, zastąpienia pozytywnych emocji negatywnymi. Tłum zaczął 
więc kręcić się bezcelowo. Uwaga została rozproszona czymś dziejącym się poza 
rytuałem, znajdującym się daleko od symboli. Jednostki, duety i triady oddzielały 
się od większej grupy, ludzi ubywało, a emocje osób pozostających w Rynku były 
coraz słabsze. Zgromadzeni pozostawali w słabych więziach pobieżnej rozmowy, 
które nie były w stanie ponownie wzbudzić zbiorowego uniesienia. 

Udany rytuał jest mieszanką tradycyjnych i naturalnych, nieprzygotowanych 
wcześniej interakcji. Głośne zachowania, rozmowy, żywe reakcje prowadzą do 
naładowania energią, do przełamania bariery (nie)znajomości, włączenia niezna-

26 Miano rytuałów naturalnych noszą interakcje wytwarzające wzajemne skupienie i naładowanie emocjonalne 
bez stereotypowych procedur, czyli bez formalnych czynności, tradycyjnych strojów i gestów, słownych formuł.

27 Chociaż mogli się z tym ad hoc zmierzyć i nie byliby pierwsi. Wpisaliby się w tradycję, na przykład doraźnie 
wytwarzanych i bardzo żywotnych symboli tworzonych podczas naturalnych rytuałów interakcyjnych na Polach 
Elizejskich w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, zob. R. Sennett, Ciało i kamień: człowiek i miasto w cywilizacji 
Zachodu, tłum. M. Konikowska, Wydawnictwo „Marabut”, Gdańsk 1996.
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nych sobie ludzi w interakcje, łagodnego naruszania przestrzeni osobistej innej 
osoby, co jest postrzegane jako przyjazne (a nie agresywne lub nienormalne). 
Naładowanie osiąga kulminację, kiedy nadchodzi oczekiwany punkt zognisko-
wania i następuje wybuch gestów solidarności. Kiedy się to nie udaje, jednostki 
powracają do odrębnych, małych obszarów „podzielanej mentalności, odcinając 
od szerszej intersubiektywności, która mogłaby objąć całą grupę. Interakcje nie 
zostają zredukowane do najmniejszego wspólnego mianownika […]. Udane rytu-
ały są radosne, nieudane odprowadzają energię”28. Udany rytuał jest naturalnym 
przepływem. Intensywne interakcje, składające się na udany rytuał o wysokim 
poziomie emocji, motywacji i naładowania symbolicznego, to jedna z najbardziej 
przyciągających społecznie sytuacji.

Jak pisał Collins, „tłum ma wiele składników naturalnych RI: zgromadzenie 
ciał, wzajemne skupienie uwagi, podzielany nastrój”29. Ale nie ma jak ponownie 
się zgromadzić, powrócić do stanu bycia grupą. Brakuje też mocno uporządko-
wanej podstawy tożsamości (poza tym, że ludzie byli naocznymi świadkami). 
Dlatego tłum korzysta z tożsamości już wykrystalizowanych i potrzebuje jakie-
goś wymownego symbolu wydarzenia, łączącego jednostki ponad wszystkim30. 
Naładowanie emocjonalne/uniesienie zbiorowe i poczucie przynależności/soli-
darności to stany efemeryczne. Aby trwać, muszą się przekształcić z czegoś, co 
jest krótkoterminowe (emocje, poczucia), w coś, co jest długoterminowe (symbo-
le, które je ponownie wywołują)31. Tego jednak zabrakło. Nie pojawiło się nic, co 
mogłoby przedłużyć poczucie identyfikacji i przynależności (choć ładunki emo-
cjonalne były wytwarzane i przenoszone), za pomocą czego można by rozpoznać 
osoby, które tam były, i wywołać to poczucie, kiedy się je zobaczy przy innej oka-
zji. Często w takiej sytuacji ludzie znajdują symbole, które są w stanie przedłużyć 
doświadczenie, może to być cokolwiek, na czym była świadomie skupiona pu-
bliczność. Tak wytworzona solidarność nie jest długoterminowa, ponieważ sym-
bole nie są w stanie ponownie wywołać tłumu, który w całości jest anonimowy 
dla większości tworzących go jednostek. To są symbole uruchamiające określone 
tożsamości sytuacyjnie przy kolejnych podobnych okazjach. Są to przykłady dru-
gorzędnych tożsamości grupowych, wytwarzanych wśród członków grup niezna-
jących się osobiście, niezbyt ze sobą powiązanych poza wydarzeniem, w którym 
wspólnie uczestniczyli. Wspólnota jest w takich momentach doświadczeniem 
ulatniającym się i epizodycznym. Pojawia się w chwili wysokiej „intensywności 
rytualnej”, lecz jest wytworem sytuacyjnego, anonimowego współuczestnictwa. 
Uczucie solidarności powstałe w tłumie jest przedłużane symbolami, które na 
ogół prezentowane są z zewnątrz, dlatego jednostki nie mają możliwości używa-
nia ich w swoim życiu jako składników rytuałów interakcyjnych wytwarzających 

28 R. Collins, Łańcuch rytuałów…, dz. cyt., s. 69.

29 Tamże, s. 111.

30 Tamże, s. 112.

31 Zatem długość trwania nastroju i solidarności zależy od zakresu, w jakim są one przechowywane w ponownie 
wywołujących je symbolach. Symbole zaś różnią się wywoływaną przez siebie solidarnością grupową, czyli wspom- 
nieniami i wytwarzanymi znaczeniami, oddziałując na interakcje grupowe i tożsamości jednostkowe.
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podobne emocje i naładowania32. Symbole tłumu są intensywne, ale tylko przez 
chwilę, są też podatne na dużą zmienność. Indywidualnych członków takich 
zgromadzeń raczej mało interesuje to, czy owo uczucie znowu się pojawi. Nie 
wyklucza to jednoznacznie takiego trybu, jak krążenie i przedłużanie poczucia 
przynależności przez symbole ponownie używane w rozmowach i wewnętrznych 
konwersacjach, ale symbole te są szeroko dostępne, stąd zazwyczaj nie wytwarza-
ją bliskich więzi i silnej przynależności33.

Awakening – The Opening Ceremony of Wrocław 2016 European Capital of 
Culture Celebrations – unfinished ritual

The Opening Ceremony resonated widely among the citizens of Wrocław, who 
rushed in great numbers to assembly sites and joined marches. However, it was not 
unequivocally described as a success. Citizens were divided in their assessment on 
the celebration and, yet, they shared the definition of situation. Why? What hap-
pened? What are we going to discover when we refer to the theory of interactive 
rituals? The article addresses these questions. The basis for the analysis is empirical 
material obtained from focus groups conducted with participants of the Awaken-
ing, together with inspirations coming from the theory of Randall Collins. 

32 Przeciwieństwem symboli „naładowanych” przez anonimowy tłum są symbole „naładowane” szczególną przy-
należnością grupową i ustanawiające osobiste więzi, wystarczająco przyciągające, by rytuał został powtórzony.

33 Zob. R. Collins, Łańcuchy rytuałów…, dz. cyt., s. 106.
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Europejska Stolica Kultury jako narzędzie 
lokalnej polityki rozwoju
Projekt Europejska Stolica Kultury (ESK) uważany 
jest za najważniejszą inicjatywę realizowaną w Unii 
Europejskiej w dziedzinie kultury. Przedsięwzięcie to 
w założeniach ma oddziaływać na dwóch płaszczy-
znach: ogólnoeuropejskiej oraz lokalnej. Podejście 
takie znajduje odzwierciedlenie w celach związanych 
z ESK. W dokumentach Komisji Europejskiej zadania 
stawiane przed tą inicjatywą obejmują:
● podkreślanie bogactwa i różnorodności kultur 

w Europie,
● celebrowanie podzielanych przez Europejczyków 

wartości kulturowych,
● zwiększanie wśród mieszkańców Europy poczucia 

przynależności do wspólnego obszaru kulturowego, 
● wspieranie udziału kultury w rozwoju miast.

Doświadczenia zebrane podczas implementacji tej 
idei pokazały, iż ESK daje także miastom gospoda-
rzom szanse na:
● odnowę,
● podnoszenie swojej międzynarodowej rangi,
● poprawę wizerunku w oczach mieszkańców,
● tchnięcie nowego życia w kulturę miejską,
● pobudzenie ruchu turystycznego1.
Obecnie obowiązująca doktryna Europejskiej Stolicy 
Kultury przewiduje, iż przygotowywany przez miasta 
gospodarzy program ESK powinien spełniać określo-
ne kryteria w dwóch kategoriach: „wymiar europej-
ski” oraz „miasto i obywatele”:

1 European Capitals of Culture, https://ec.europa.eu/programmes/cre-
ative-europe/actions/capitals-culture_en (1 grudnia 2017).
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1) w odniesieniu do „Wymiaru europejskiego” celem programu jest:
a) wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury między operatorami w dzie-

dzinie kultury, artystami i miastami z danego państwa członkowskiego i innych 
państw członkowskich;

b) podkreślenie bogactwa różnorodności kulturowej w Europie;
c) uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej;

2) w odniesieniu do „Miasta i obywateli” celem programu jest:
a) wspieranie udziału mieszkańców danego miasta i jego okolic oraz zwiększenie zainte-

resowania miastem z ich strony oraz ze strony obywateli mieszkających za granicą;
b) trwałość i stanowienie integralnej części długofalowego rozwoju kulturalnego i spo-

łecznego miasta2.

Należy podkreślić, iż cele przyświecające organizacji Europejskiej Stolicy Kultury, 
szczególnie w aspekcie lokalnym i regionalnym, ulegały przemianom wraz z ewo-
lucją idei tego wydarzenia. Analizując projekty ESK realizowane w XX wieku, 
Greg Richards przedstawił pięć modeli organizacji tego eventu3. Pierwszy z nich 
– właściwy między innymi Atenom (1985), Florencji (1986) i Paryżowi (1989) – to 
„letni festiwal”.

Drugi, realizowany na przykład w Amsterdamie (1987), Dublinie (1991) i Madry-
cie (1992), Richards nazwał „całorocznym festiwalem”. Na kolejnym etapie ESK 
określone zostało jako „miasto sztuki”, czyli profesjonalnie przygotowany i za-
rządzany, międzynarodowy program artystyczny, służący pobudzaniu produkcji 
sztuki. To podejście charakteryzowało Europejskie Stolice Kultury w Berlinie 
(1988) i Antwerpii (1993).

Kolejny etap w rozwoju idei ESK to „rok stolicy kultury”, odnoszący się do pro-
jektu kompleksowego, wykraczającego poza ramy sztuki i angażującego lokal-
nych interesariuszy. Organizacja przedsięwzięcia służyła długofalowej zmianie 
wizerunku miasta i skierowaniu jego rozwoju na nową trajektorię. Modelowym 
przykładem takiego podejścia, uznawanym za referencyjne dla kolejnych organi-
zatorów ESK, było Glasgow (1990)4.

Ostatni model organizacji ESK wyróżniony przez Richardsa to „stolica kul-
tury”. W tym podejściu zasięg ESK wykracza daleko poza rok, w którym mia-
sto dzierży ten tytuł. Takie ujęcie funkcji Europejskiej Stolicy Kultury obejmuje 
między innymi budowę nowej infrastruktury służącej kulturze, zaangażowanie 
lokalnej społeczności oraz wdrażanie środowiskowych strategii, jak na przykład 
działania edukacyjne i sieciowanie lokalnych podmiotów.

Na zmiany w podejściu do roli ESK, jej rozrostu, złożoności projektów, ale też 
ich regionalizację, wskazywał również Alexander Tölle5. Na podstawie analizy 

2 Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca działanie 
Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007–2019, Dz.U. UE L 304, 3 listopada 2006.

3 G. Richards, The European cultural capital event: strategic weapon in the cultural arms race?, „International Journal 
of Cultural Policy” 2(6)/2000, s. 159−181.

4 B. Garcia, Deconstructing the City of Culture: the long-term cultural legacies of Glasgow 1990, „Urban Studies” 
5−6(42)/2005, s. 841−868.

5 A. Tölle, The regional turn of the European Capital of Culture and its traits in France, Germany, and Poland, „Tafter 
Journal. Esperienze e Strumenti per Cultura e Territorio” 77/2014, http://www.tafterjournal.it/2014/11/07/the-region-
al-turn-of-the-european-capital-of-culture-and-its-traits-in-france-germany-and-poland/ (1 grudnia 2017).
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celów zawartych w aplikacjach francuskich, niemieckich i polskich miast ubie-
gających się o prawo do tytułu stwierdził, że Europejska Stolica Kultury „z efeme-
rycznego festiwalu kulturalnego (jak w przypadku Berlina 1988 i Paryża 1989) 
przekształciła się w narzędzie marketingu terytorialnego, rozwoju gospodar-
czego, społecznej spójności i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. 
Stała się więc składnikiem europejskiej polityki rozwoju terytorialnego w dobie 
globalizacji”6.

W miastach ubiegających się o organizację ESK katalog celów, których reali-
zacji służyć miała ta impreza, obejmował między innymi: zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej miast, tworzenie ich wizerunku, rewitalizację, restruk-
turyzację obszarów poprzemysłowych, współpracę na poziomie metropolii, 
zarządzania regionem, współpracę międzyregionalną lub budowanie sieci re-
gionalnych.

W raporcie przygotowanym dla Parlamentu Europejskiego Beatriz Garcia 
i Tamsin Cox pisali o czterech rodzajach korzyści, jakie gospodarze odnoszą 
z faktu organizacji ESK7. Pierwszy z nich to korzyści kulturalne, które dotyczą 
rozwoju lokalnych systemów kultury, pobudzania życia kulturalnego w mie-
ście oraz poprawy wizerunku miast. Drugi rodzaj łączy się z korzyściami stricte 
ekonomicznymi, w tym ze zwiększeniem ruchu turystycznego oraz z rozwojem 
infrastruktury miejskiej. Trzeci typ profitów, tj. korzyści społeczne, obejmuje 
na przykład zwiększenie poziomu uczestnictwa w kulturze oraz wzrost dumy 
mieszkańców z miasta. Wreszcie ostatni, czwarty, rodzaj pożytków związanych 
z organizacją ESK to efekty polityczne, czyli na przykład pobudzanie zmian, 
włączenie kwestii kultury w strategie rozwojowe oraz inne polityki sektorowe. 
Autorzy zaznaczają jednak, iż często brakuje twardych, empirycznych dowodów 
potwierdzających uzyskanie zakładanych efektów EKS, szczególnie w sferze ko-
rzyści społecznych.

Ewolucja idei Europejskiej Stolicy Kultury znajduje również swoje odzwiercie-
dlenie w zmianach doktryny dotyczącej tego projektu. Przygotowane przez Ko-
misję Europejską wytyczne dla miast dotyczące prowadzenia ewaluacji rezulta-
tów ESK8 zawierają całą gamę ustrukturyzowanych i zhierarchizowanych celów, 
jakie przyświecać powinny organizacji tego eventu (zob. tabela 1.).

Następstwem ewolucji idei Europejskiej Stolicy Kultury jest sytuacja, w któ-
rej inicjatywa ta stała się przede wszystkim narzędziem polityki − nie tylko 
europejskiej, ale przede wszystkim lokalnej. Przy takim podejściu sama kultu-
ra traktowana jest jako instrument oddziaływania politycznego. W tym kon-
tekście znamienna jest wypowiedź prezydenta Wrocławia, pochodząca z wy-
wiadu:

6 Tamże.

7 B. Garcia, T. Cox, European Capitals of Culture: Success Strategies and Long-term Effects. Study, European Parliament, 
2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf 
(1 grudnia 2017).

8 European Capitals of Culture (ECoC) 2020−2033. Guidelines for the Cities’ Own Evaluations of the Results of each ECoC, 
European Commission, https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/capi-
tals-culture-city-own-guide_en.pdf (1 grudnia 2017).
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Oczywiście nie jesteśmy i nie będziemy w tej lidze, co Berlin, Paryż, Londyn albo Rzym. 
Perspektywicznie myśląc, możemy jednak zbliżyć się do Barcelony. Wszystko, co jako pre-
zydent Wrocławia staram się robić, jest właśnie próbą nadania naszemu miastu takiego 
właśnie statusu. I uważam, że jednym z motorów napędzających miasto powinna być kul-
tura właśnie9.

Taka instrumentalizacja kultury znalazła swoje odzwierciedlenie w aplikacji 
Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury10. Określone w niej cele, które pro-
jekt miał realizować, dotyczyły pobudzenia życia kulturalnego (zarówno zwięk-
szenia i zróżnicowania oferty, jak i podniesienia poziomu uczestnictwa w kultu-
rze), promocji miasta i jego społeczno-kulturowej odnowy11. Charakterystyczne 
jest, iż tak zakreślone priorytety przedstawiano przede wszystkim w kontekście 
ekonomicznym, traktując sektor kultury jako szczególnie ważny element bazy 
ekonomicznej miasta. Organizacja ESK miała stanowić kulturalny impuls pobu-
dzający jego rozwój.

Jednakże badania socjologiczne prowadzone w ramach ewaluacji projektu 
ESK Wrocław 2016 ujawniły, iż Europejska Stolica Kultury odegrała istotną rolę 
w osiągnięciu nieoczywistego i nieartykułowanego wprost celu, mianowicie bu-
dowy lokalnej tożsamości.

Budowanie lokalnej tożsamości
W ostatnich dekadach problematyka tożsamości jest stale obecna nie tylko w dys-
kursie naukowym, ale także publicystycznym i politycznym. Zainteresowanie nią 
wynika z przemian zachodzących w rzeczywistości społecznej, które nauki spo-
łeczne próbują opisywać i wyjaśniać. Jak stwierdził Zbigniew Bokszański, katego-
ria tożsamości „wydaje się niezbędnym, a może nawet zasadniczym narzędziem 
pojęciowym w analizach sytuacji człowieka w społeczeństwie współczesnym 
i próbach wyjaśnienia bądź zrozumienia kluczowych fenomenów społecznych 
naszych czasów”12.

O atrakcyjności tej kategorii stanowić ma także jej interdyscyplinarny cha-
rakter. Wydaje się, że pojęcie tożsamości wychodzi poza perspektywy poznawcze 
przypisane tradycyjnie ukształtowanym dyscyplinom naukowym. Tym samym 
traktowane jest jako wygodne narzędzie pozwalające bardziej holistycznie spoj-
rzeć na sytuację jednostki w otaczającym ją świecie.

Inną cechą kategorii tożsamości jest zawarta w niej obietnica przełamania ba-
riery teoretycznej między nominalistycznym, redukcjonistycznym podejściem do 
analizy zjawisk społecznych w kategoriach zachowań jednostek a wyjaśnianiem 
ich w terminach emergentnych całości społecznych. Zwrócić też należy uwagę na 

9 R. Dutkiewicz, P. Mucharski, A. Franaszek, Przez kulturę do zadowolenia, „Tygodnik Powszechny” 18−19 
(3277−3278)/2012.

10 Zob. Przestrzenie dla piękna na nowo rozważone. Aplikacja Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Wro-
cław 2011, http://www.wroclaw.pl/files/ESK/aplikacja_na_nowo_pl.pdf (1 grudnia 2017).

11 Zob. A. Tölle, The regional turn…, dz. cyt. 

12 Z. Bokszański, Tożsamość. Interakcja. Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 6.
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polisemiczność tego pojęcia, które z jednej strony odwołuje się do swoistości, uni-
kalności i odmienności, z drugiej zaś traktowane jest jako synonim równoważnoś- 
ci i identyczności. Dwuznaczność ta znajduje często odzwierciedlenie w wyróż-
nianiu dwóch aspektów (albo dwóch biegunów) tożsamości: osobistej (jednostki) 
oraz zbiorowej (społecznej)13.

Kwestia tożsamości jest także zagadnieniem szeroko dyskutowanym w stu-
diach miejskich14. Jednakże popularność tej problematyki nie wiąże się ze spójno-
ścią czy jednorodnością stosowanych rozwiązań teoretycznych, wręcz przeciw-
nie, nie da się wskazać jednej, powszechnie akceptowanej koncepcji tożsamości 
ani jej definicji czy jednego podejścia do tej problematyki. Dowodem na to może 
być na przykład pojawianie się tego terminu w wielu różnych kontekstach. W ba-
daniach nad miastem mówi się więc między innymi o tożsamości miasta, tożsa-
mości mieszkańców bądź tożsamości przestrzeni.

Kategoria tożsamości rozciąga się nie tylko między identyfikacją a odróżnia-
niem. W różnych podejściach teoretycznych wyraża napięcia między trwałością 
a zmiennością, zakorzenieniem i zakotwiczeniem a zmianą (nowością) i ukierun-
kowaniem, przeszłością a teraźniejszością, realnością a wyobrażeniem i wizerun-
kiem, w końcu – między miastem a jego mieszkańcami.

Tożsamość lokalną traktować można jako autoidentyfikację mieszkańców 
w kontekście określonego miejsca (miasta). Wyraża się ona we wzajemnym sprzę-
żeniu: z jednej strony samookreślaniu się jednostek przez odniesienia społeczno- 
-przestrzenne, z drugiej – nadawaniu temu miejscu określonych, specyficznych 
cech. Sprzężenie to można opisywać jako dyskurs prowadzony między miesz-
kańcami i miejscem ich życia15, w którym wytwarzane są semiotyczne atrybuty 
przestrzeni określające tożsamość miasta, a także budowana jest tożsamość jego 
mieszkańców.

Takie konstruktywistyczne podejście do kwestii tożsamości pokazuje, iż ma 
ona charakter procesualny. Choć tożsamość tkwi w przeszłości (historycznie 
ukształtowanych znaczeniach), pozostaje plastyczna i podatna na przekształce-
nia. Proces budowania tożsamości lokalnej ze swej natury jest polityczny16. Można 
tu mówić o „polityczności tożsamości” wyrażającej się w procesach negocjowania 
prawa do miasta: jego pamięci, kultury i przestrzeni, oraz o „polityce tożsamości”, 
której celem jest zaistnienie na globalnym rynku lokacji i budowanie atrakcyjnej 
prezentacji miasta. Miasto traktowane jest więc jako swoista scenografia, w któ-
rej (i wobec której) odgrywany jest proces konstruowania tożsamości.

Do rozpatrywania opisywanych procesów warto wykorzystać zaadaptowany 
do analizy procesów tożsamościowych schemat wyjaśniania społecznej produk-

13 E. Banaszak, Tożsamość jako kategoria badawcza w badaniach nad jednostką i społeczeństwem, [w:] Religia – przeko-
nania − tożsamość. Szkice socjologiczne, red. I. Szlachcicowa, Sociologia, t. 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1998.

14 K. Bierwiaczonek, M. Dymnicka, K. Kajdanek, T. Nawrocki, Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: 
Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017.

15 J. Waszkiewicz, Dialog w przestrzeni miasta, „Wrocław 2000 Plus. Studia nad Strategią Miasta” 4(12)/1997.

16 M. Błaszczyk, O politycznej naturze tożsamości lokalnej, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropoli-
zacji, red. M. Malikowski, M. Palak, J. Halik, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, s. 33−44.



63

W
izerunek, dum

a, polityka...

cji przestrzeni, zaproponowany przez Henriego Lefebvre’a17. Przy takim podejściu 
można mówić o trzech różniących się funkcjami, zaangażowanymi aktorami, 
sposobami produkcji oraz będącymi wynikiem tych sposobów rodzajach tożsa-
mości. Trzymając się konsekwentnie paraleli z koncepcją francuskiego filozofa, 
warto wyróżnić trzy pojęcia:
● wytworzone reprezentacje tożsamości,
● postrzegane tożsamości reprezentacji, 
● realizowane praktyki tożsamościowe.

Reprezentacje tożsamości (re)produkowane są przede wszystkim w dyskur-
sie organizowanym przez aktorów zinstytucjonalizowanych, którzy odgrywają 
kluczowe role na miejskiej scenie, w tym głównie władze lokalne. Wytwarzane 
tożsamości mają służyć budowaniu kapitału symbolicznego miasta, który prze-
kłada się na wzrost prestiżu i rangi, co z kolei wyraża się w jego atrakcyjności 
turystycznej, zdolności do przyciągania nowych mieszkańców oraz inwestycji, 
wzroście wartości nieruchomości itp.

Drugi sposób traktowania tożsamości (i zarazem drugi sposób jej produkowa-
nia) jest pewnym rozwinięciem poprzedniego. W tym ujęciu tożsamość rozumia-
na jest jako nadanie narracji, która ma określać istotę danego miasta. Tożsamość 
nie jest więc sprowadzana do jej społecznych i ekonomicznych użyteczności, ale 
staje się celem sama w sobie. W kategoriach politycznych wynegocjowanie (albo 
narzucenie) określonej tożsamości staje się symbolicznym i dystynktywnym 
ukoronowaniem dominacji pewnych sojuszy aktorów lokalnych i grup interesów, 
które na gruncie studiów miejskich nazywa się reżimami miejskimi18. Nadanie 
określonej tożsamości jest więc wyrazem uprawomocnienia panowania w ukła-
dzie lokalnym.

W trzecim ujęciu kwestia tożsamości związana jest z codziennymi prak-
tykami społecznymi, poprzez które mieszkańcy wchodzą w różnego rodzaju 
styczności z innymi oraz w swoich działaniach użytkują przestrzeń miejską. 
W ten sposób, podzielając określone doświadczenia, aktualizują obraz siebie 
jako członków miejskiej zbiorowości. Jednocześnie poprzez akty komunikacji 
i interpretacje warstwy symbolicznej lokalnego uniwersum reprodukowana 
jest tożsamość miejskiej przestrzeni. W praktykach społecznych budowane 
są także indywidualne, wynikające z osobistych doświadczeń (czasem nawet 
intymnych) relacje wiążące jednostki z lokalnym układem społecznym. Takie 
uwikłania stanowią istotną płaszczyznę identyfikacji mieszkańców z mia-
stem19.

17 H. Lefebvre, The Production of Space, Blackwell, Oxford 1991.

18 C.N. Stone, It’s more than the economy after all. Continuing the debate about urban regimes, „Journal of Urban 
Affairs” 1(26)/2004, s. 1−19.

19 M. Błaszczyk, Rozważania nad lokalną tożsamością mieszkańców Wrocławia, [w:] Sytuacja i rola wielkiego miasta 
w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia 
i Lipska – kontynuacje, red. Z. Kurcz, Z. Morawski, Socjologia, t. 47, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro-
cław 2003.
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ESK jako rozmowa o tożsamości Wrocławia
Opisane trzy elementy splatają się w dyskursie dotyczącym projektu ESK 2016. 
Różnie wyglądający wątek tożsamości lokalnej ujawniły badania socjologiczne 
prowadzone w ramach ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury.

Dyskusję nad ich wynikami można zacząć od sposobu widzenia funkcji ESK 
i miejsca, jakie zajmuje w niej tożsamość. W badaniach ilościowych, prowadzo-
nych w formie telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (CATI) na repre-
zentatywnej próbie mieszkańców Wrocławia20, respondentom zadano między in-
nymi pytania o to, na ile zgadzają się bądź nie zgadzają z różnymi opiniami, które 
wygłaszane są w przestrzeni publicznej na temat Europejskiej Stolicy Kultury we 
Wrocławiu. Na katalog ocenianych twierdzeń składały się wartości i idee będące 
hasłami wiodącymi w książce programowej ESK Wrocław 201621 oraz opinie ne-
gatywne – zarówno negujące ideę ESK, jak i wpisujące się w narracje krytyczne 
wobec lokalnych władz. Zestawienie wszystkich poddanych badaniu opisów ESK 
oraz uzyskane rozkłady odpowiedzi przedstawiono w tabeli 2. 

Tab. 2. Wartości i idee ESK Wrocław 2016 w opiniach mieszkańców (w procentach),  
N = 380

Wartości i idee

Ludzie w różny sposób mówią o tym, co to jest ESK 
we Wrocławiu i jak ją oceniać. Na ile trafnie Pana/

Pani zdaniem opisują one ESK Wrocław 2016?
zdecydo-
wanie się 
nie zga-

dzam

raczej się 
nie zga-

dzam

częściowo 
się zga-

dzam, czę-
ściowo nie

raczej 
się zga-
dzam 

zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

Impuls do rozwoju kultural-
nego i edukacji do kultury 2,4 5,5 28,4 34,2 29,5

Wolność przeżywania sztu-
ki dla wszystkich 1,8 8,2 28,4 32,1 29,5

Czas doświadczania kultury 
i spotkania z pięknem 3,4 7,9 27,1 32,1 29,5

Wolność tworzenia sztuki 
przez wszystkich 2,9 5,5 28,2 36,6 26,8

Wydarzenie dolnośląskie 4,5 8,4 28,2 31,8 27,1
Odzyskiwanie przyjaznej 
przestrzeni miejskiej, prze-
strzeni dla piękna

2,6 7,4 30,8 33,9 25,3

Całoroczne święto Polski 
i Europy we Wrocławiu 4,7 10,0 28,2 32,4 24,7

20 W artykule zaprezentowano wyniki z czwartej, ostatniej fali badań CATI, zrealizowanych już po zakończeniu 
projektu ESK, tj. w styczniu i lutym 2017 roku. Analizy obejmują tylko respondentów mieszkających we Wrocławiu, 
N = 380.

21 Przestrzenie dla piękna. Projektowane, Biuro Festiwalowe Impart 2016, Wrocław 2015, http://www.wroclaw2016.pl/
upload/downloads/programs/przestrzenie-dla-piekna.-projektowane.pdf (1 grudnia 2017).
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Całoroczne święto Wrocła-
wia w Polsce i w Europie 3,9 8,9 30,8 30,8 25,5

Animowanie kultury 2,1 8,7 33,2 31,6 24,5
Trwałe przemiany życia kul-
turalnego w mieście 4,5 13,7 31,8 34,2 15,8

Rozmowa o naszej tożsa-
mości 4,7 10,3 37,1 31,3 16,6

Impreza wyłącznie dla 
mieszkańców Wrocławia 29,2 27,4 25,3 11,8 6,3

Niepotrzebne wydatki 34,7 26,3 23,7 9,7 5,5
Impreza dla bogatych 36,6 28,2 23,2 8,4 3,7
Impreza tylko dla wybra-
nych 40,3 27,6 19,2 10,8 2,1

Propaganda władzy 44,7 27,4 14,2 10,3 3,4

Co drugi respondent (48 procent) uznał, że ESK stworzyła możliwość dysku-
sji na temat lokalnej tożsamości. Zdecydowanie częściej jednak wskazywano na 
aspekty dotyczące przełożenia tego wydarzenia na życie kulturalne w mieście. 
Przy okazji warto zwrócić uwagę na fakt, iż negatywne w swym wydźwięku cha-
rakterystyki ESK spotkały się ze stosunkowo niską akceptacją.

Przeprowadzona analiza korelacji pozwoliła na ujawnienie trzech zasadni-
czych, wzajemnie niezależnych kryteriów, przez pryzmat których respondenci 
postrzegali Europejską Stolicę Kultury. Pierwsze z nich określić można jako kul-
turalne. ESK w tej perspektywie jest – w pewnym uproszczeniu – imprezą służącą 
rozwojowi kultury w mieście. Druga perspektywa określana była przez negatyw-
ny stosunek do przedsięwzięcia – traktowanie ESK jako imprezy niepotrzebnej, 
skierowanej do elit i służącej propagandzie władzy. Trzeci wymiar dotyczył po-
nadlokalnego charakteru Europejskiej Stolicy Kultury.

W tej strukturze kwestia tożsamości lokalnej okazuje się istotnym korelatem 
określającym kulturalny wymiar imprezy (r = 0,72). Fakt ten można interpreto-
wać w dwojaki sposób. Z jednej strony może być to wynik traktowania ESK jako 
narzędzia rebrandingu i legitymizacji roli kultury w życiu miasta. W takim uję-
ciu Europejska Stolica Kultury traktowana jest jako dowód na to, że Wrocław to 
miasto o bogatym życiu kulturalnym, na światowym poziomie, a sama kultura 
stanowi elementem miejskiej tożsamości. W drugiej interpretacji związek mię-
dzy tożsamością a kulturą jako funkcją ESK ma inny charakter: program Euro-
pejskiej Stolicy Kultury jest okazją do podkreślenia specyfiki Wrocławia.

Niestety, na podstawie zgromadzonego w badaniach ilościowych materiału 
empirycznego trudno rozstrzygnąć, która z tych dwóch interpretacji jest bardziej 
zasadna. Można przytaczać argumenty potwierdzające prawdziwość i jednej, 
i drugiej. Zaznaczyć należy, iż w trakcie starań o organizację tego wydarzenia oraz 
przygotowań do niego Europejską Stolicę Kultury przedstawiano jako szansę na 
promocję miasta, pokazanie, że Wrocław jest nowoczesnym, tętniącym życiem 
miastem na wzór europejskich metropolii. Niemniej jednak elementy określa-
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jące tożsamość miasta stały się istotnymi wątkami przedsięwzięć kulturalnych 
realizowanych w ramach ESK. Tradycja Wrocławia, odwołująca się do wielonaro-
dowej i wielokulturowej historii miasta oraz doświadczenia całkowitej wymiany 
ludności po II wojnie światowej, była jednym z głównych motywów aplikacji o ty-
tuł ESK. Znalazła ona odzwierciedlenie w realizacji tego projektu. Można w nim 
między innymi wskazać na wielkie widowiska zrealizowane w ramach Kwartetu 
Flow, osnute wokół historii Wrocławia. Elementy pokazujące specyfikę i tradycję 
Wrocławia obecne były także w wielu innych wydarzeniach programu Europej-
skiej Stolicy Kultury, w tym prezentacji Lwowa, do którego spuścizny odwoływa-
no się, konstruując powojenną tożsamość stolicy Dolnego Śląska.

Tożsamość lokalna w społecznym dyskursie ESK Wrocław 2016
Pełniejsze spojrzenie na kwestie tożsamości w kontekście ESK przynoszą badania 
jakościowe. Zrealizowano je w formie zogniskowanych wywiadów grupowych, 
przeprowadzonych w czterech etapach podczas trwania obchodów Europejskiej 
Stolicy Kultury i tuż po ich zakończeniu: w marcu (trzy wywiady), czerwcu i paź-
dzierniku (po dwa wywiady) 2016 roku oraz w styczniu 2017 roku (trzy wywiady). 
W każdym wywiadzie uczestniczyło sześciu mieszkańców Wrocławia. Składy 
grup dyskusyjnych były zróżnicowane ze względu na wiek, wykształcenie oraz 
realizowane praktyki uczestnictwa w kulturze22.

Przeprowadzone dyskusje na temat tego, czym była ESK oraz jak oddziaływała 
na życie miasta i jego mieszkańców, pokazały, iż kwestia tożsamości lokalnej jest 
jedną z głównych perspektyw organizujących społeczną narrację na temat tego 
wydarzenia. Widać w niej wszystkie trzy opisane wcześniej modele społecznego 
wytwarzania tożsamości.

Pierwszym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę przy omawianiu ze-
branego materiału, jest kwestia sukcesu miasta. Przyznanie prawa do organizacji 
ESK było postrzegane jako swego rodzaju nagroda – docenienie rangi Wrocławia. 
Taki tytuł ma przede wszystkim charakter prestiżowy, choć pozwala też zamani-
festować i uprawomocnić status miasta jako wiodącego w Europie ośrodka miej-
skiego. Jest postrzegany jako ukoronowanie europejskich aspiracji mieszkańców 
oraz dążeń do zamanifestowania albo, inaczej mówiąc, reprezentacji tego aspek-
tu tożsamości. Podejście takie dobrze ilustruje wypowiedź jednej z respondentek:

To chodzi o to, że ta ESK przynosi pewien prestiż wśród innych, że to jest jedno z takich 
wydarzeń. Np. będziemy mogli mieć większe szanse w konkursie na kolejne jakieś wyda-
rzenia, cokolwiek tam sportowego, czy nie wiem – jakieś gwiazdy muzyki będą chętniej 
do nas przyjeżdżały, bo mamy warunki na to. […] Też niektórzy artyści nie chcieli do nas 
przyjeżdżać, bo po co, jakieś psy dupami szczekają. A teraz tak naprawdę udowadniamy, że 
tak nie jest [Katarzyna, 26 l., gr. 8].   

22 M. Błaszczyk, E. Banaszak, K. Kajdanek, J. Pluta, Archipelagi kultury. Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 w do-
świadczeniu społecznym. Raport z badań jakościowych, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festi-
walowe Impart 2016, Wrocław 2017, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=79700&from=p
ubindex&dirids=96&lp=2 (1 grudnia 2017).
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Ważnym elementem takiego podejścia jest fakt, iż tytuł Europejskiej Stolicy Kul-
tury został zdobyty w rywalizacji, choć respondenci nie orientowali się, czego tak 
naprawdę dotyczyło to współzawodnictwo, na jakich zasadach się obywało, ani 
nawet kto w nim brał udział. Najważniejsza była legitymizacja „z Unii”, mająca 
poświadczać tożsamość Wrocławia opisywaną w kategoriach żywej, dynamicz-
nie rozwijającej się, nowoczesnej i europejskiej metropolii, należącej do pierwszej 
ligi miast europejskich.

W takim ujęciu tytuł ESK nie tworzy nowego wizerunku miasta, ale go po-
twierdza. Czyni zadość lokalnym aspiracjom wyrażonym w konsekwentnie 
realizowanej doktrynie polityki rozwoju, której fundamentem jest europejska 
tożsamość określająca status Wrocławia23. Jednak potwierdzenie na wskroś eu-
ropejskich aspiracji Wrocławia tytułem Europejskiej Stolicy Kultury nie doty-
czy tylko miasta jako pewnego emergentnego bytu społeczno-przestrzennego. 
Mieszkańcy, którzy identyfikują się z miastem, triumf Wrocławia przeżywają 
jako osobisty sukces.

Można tu zauważyć działanie mechanizmów, które bazują na powiązaniach 
między miastem i jego tożsamością a mieszkańcami i ich tożsamością jako miesz-
kańców. Przede wszystkim utożsamianie się z miastem przekłada się na utożsa-
mianie interesu miasta (jako uogólnionego systemu społeczno-przestrzennego) 
z interesem własnym jako mieszkańca – członka miejskiej zbiorowości. Z takiej 
perspektywy to, co jest uważane za dobre dla miasta, jest też dobre dla jego miesz-
kańców. Znamienne, że uczestnicy wywiadów dość jednoznacznie uznawali, iż 
organizacja ESK we Wrocławiu przyniesie stolicy Dolnego Śląska określone, wy-
mierne korzyści, choć nie do końca potrafili powiedzieć, jakie znaczenie będzie 
miała dla nich i dla ich życia w mieście.

Dostrzegane korzyści, wiązane z faktem przyznania tytułu Europejskiej Stoli-
cy Kultury, rozpatrywać można w kategoriach tożsamości reprezentacji. Dotyczą 
one swoistej komercjalizacji zasobów określających specyfikę i status Wrocławia 
(także jego wizerunek) w postaci walorów promocyjnych (zwiększenia rozpozna-
walności i budowania marki miasta). Taka promocja ma zwiększyć zaintereso-
wanie miastem wśród turystów, co z kolei powinno przełożyć się na koniunkturę 
w sektorach związanych z obsługą ruchu turystycznego, czyli w hotelarstwie, ga-
stronomii i usługach rozrywkowo-kulturalnych. Rozwój turystyki ma oznaczać 
bogacenie się miasta, pozwalające na nowe inwestycje, a co za tym idzie – ogólną 
poprawę jakości życia.

Przede wszystkim chodzi o reklamę w skali świata, zwłaszcza na Europę. I znowu Wrocław 
jest na ustach, czyli impreza goni imprezę. Za chwilę będziemy mieli imprezę następną pt. 
nieolimpijskie imprezy, i znowu przyjedzie nie tylko cała Europa, ale i przyjadą z Nowej Ze-
landii, Australii. I wiele ludzi… czy wielu ludzi, czy… czy… czy młodzieży, nie wiedząc, gdzie 
jest ten Wrocław, dowiaduje się poprzez takie imprezy, a później przyjeżdża, bardzo chętnie 

23 Zob. M. Błaszczyk, Zanim kurtyna pójdzie w górę. Reprodukcja miejskiego spektaklu w kontekście Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016, [w:] Uczestnicy. Konsumenci. Mieszkańcy. Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym, 
red. M. Błaszczyk, J. Pluta, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2015.
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wraca – sama reklama już, no… no reklama miasta Wrocław, które bez przerwy jest tętniące 
życiem, imprezami różnymi, na wysokim poziomie [Artur, 50 l., gr. 9].

W tego rodzaju narracji mieszkańcy skorzystają nie tylko na tym, że będą miesz-
kać w bogatszym mieście, ale także na tym, że będą mieli dostęp do oferty przy-
gotowywanej dla turystów. Charakterystyczne jest tu przekonanie, iż Europejska 
Stolica Kultury to impreza przede wszystkim dla przyjezdnych, mieszkańcy zaś 
uczestniczą w niej niejako przy okazji.

W przedstawionym ciągu przyczynowo-skutkowym, łączącym interesy miasta 
z interesami mieszkańców, ESK pełni funkcję spoiwa mającego integrować grupę 
miejską, którą Florian Znaniecki nazywa gminą24, tj. zorganizowaną zbiorowością 
obejmującą niemal wszystkich mieszkańców, o sformalizowanym i zracjonalizo-
wanym ustroju, której funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy i normy. 
Tożsamość takiej grupy konstytuuje wspólny interes „jako mieszkańców”, który 
powinien być wyrażony w funkcjonowaniu miejskiego reżimu.

W drugim ujęciu Europejska Stolica Kultury staje się czynnikiem integrującym 
poprzez uwspólnienie sposobu doświadczania miasta. Innymi słowy, stanowi ele-
ment, do którego każdy mieszkaniec może się odwołać i – co istotne – z którego 
może być dumny. ESK nobilituje miasto, a tym samym nobilituje jego mieszkań-
ców. Można tu przywołać wypowiedź jednego z respondentów mówiącego o roli 
ESK w budowaniu lokalnego patriotyzmu:

Patriotyzm lokalny to jednoznacznie należy rozumieć, że mieszkańcy Wrocławia poczuli 
się dumni, prawda? Raz, że mieli akuratnie tę słynną Stolicę Kultury, prawda, a jednocze-
śnie kiedy spotykają się też z innymi mieszkańcami, no to czują się bardziej nobilitowani: 
proszę, jesteśmy z takiego wspaniałego miasta. To jest ważne, bo to buduje takie poczucie 
związku, prawda, ludzi, którzy tu mieszkają. Bez względu, czy brali udział w tej, tej, ja-
kiekolwiek [!] wydarzeniach, to po prostu to też jakoś tam napawa dumą i na pewno też 
jednoczy. To jest istotne, taki element, że jeżeli będą takie trudne chwile – a były, bo np. taka 
trudna chwila choćby w 97 roku, która nas w jakiś tam sposób jednoczyła – to jest następny 
taki element, trochę na innej płaszczyźnie, prawda [Krzysztof, ponad 50 l., gr. 9].

W takiej perspektywie można mówić o reprodukowaniu tożsamości grupy miej-
skiej, którą Florian Znaniecki nazywa publicznością25. Jest to luźny, amorficzny 
twór złożony z prawie wszystkich mieszkańców miasta, którzy podzielają wspól-
ne doświadczenia związane z wchodzeniem we wzajemne styczności i wynikają-
ce ze współużytkowania określonych przestrzeni. Ponownie można przytoczyć tu 
słowa uczestniczki badań fokusowych:

Ja sobie pomyślałam, że dzięki temu czuję się bardziej zjednoczona ze społecznością Wro-
cławia i samym Wrocławiem. Takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy się będą dziać, bo nie 

24 F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964, Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa–Poznań 1984.

25 Tamże. 
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wyobrażam sobie tego, że po takim wielkim wydarzeniu, które trwało rok, Wrocław nagle 
przestał być [Katarzyna, 26 l., gr. 8]. 

W tym miejscu mamy do czynienia z kolejnym rodzajem relacji między 
mieszkańcami a ich miastem. Uwidacznia się ona w specyficznych praktykach 
tożsamości. Wrocławianie nie tylko utożsamiają swoje interesy z interesami 
miasta, nie tylko czują się dumni ze swojego miejsca zamieszkania, ale rów-
nież poczuwają się do odpowiedzialności za nie. Odpowiedzialność za miasto 
przejawiała się w odpowiedzialności za Europejską Stolicę Kultury. Motywo-
wani poczuciem tożsamości lokalnej respondenci wchodzili w rolę gospodarzy 
Wrocławia, których powinnością jest upowszechnianie pozytywnego wizerun-
ku miasta i dbanie o niego, a zatem współtworzenie poprzez swoje działania, 
w swoim mikroświecie i na miarę swoich możliwości określonej reprezentacji 
tożsamości stolicy Dolnego Śląska. Zaznaczyć należy, że odpowiedzialność ta 
manifestowana jest wobec innych. A zatem z jednej strony pozwala budować 
poczucie wspólnoty „swoich” (mieszkańców, obywateli miasta), z drugiej zaś – 
odróżnić się od innych.

Opisywane tu praktyki tożsamości mogą przybierać różną formę. W wywia-
dzie grupowym realizowanym z uczestnikami ceremonii otwarcia Europejskiej 
Stolicy Kultury, widowiska Przebudzenie będącego częścią Kwartetu Flow (które 
to wydarzenie, ze względu na dostrzegane niedociągnięcia organizacyjne, po-
wszechnie zostało ocenione bardzo negatywnie), jedna z respondentek stwier-
dziła, iż mimo własnej bardzo krytycznej opinii o tej imprezie innym będzie 
opowiadać o niej w samych superlatywach. W jej przekonaniu upowszechnianie 
negatywnych opinii byłoby szkodliwe dla wizerunku Wrocławia, za który czu-
je się odpowiedzialna. Innym przejawem takiej praktyki tożsamościowej jest 
chwalenie się swoim miastem – popularyzowanie pozytywnego obrazu miasta 
w najbliższych środowiskach i kręgach rodzinnych oraz przyjacielskich. Można 
tu przytoczyć taką wypowiedź jednej z respondentek:

No ja nie jestem rodowitą wrocławianką, bo przyjechałam do Wrocławia 35 lat temu, ale 
wszystko, co jest związane z Wrocławiem, to jestem ja, bo ja tu mieszkam. Bo ja tu miesz-
kam. Dlatego cokolwiek się dzieje, to po części mnie interesuje, może nie od A do Z, ale jed-
nak, gdziekolwiek pojadę, to wychwalam ten Wrocław, mówię, co nowego się otwarło czy co 
warto zobaczyć na przykład [Grażyna, 63 l., gr. 4].

Specyficzną formą odpowiedzialności za Wrocław było odczuwane przez respon-
dentów zobowiązanie do wzięcia aktywnego udziału w projektach związanych 
z ESK, które w takim ujęciu traktowane były jako wizytówka Wrocławia. Uczest-
niczyli więc oni w wydarzeniach kulturalnych nie ze względu na swoje zaintere-
sowania, odczuwane potrzeby estetyczne, z ciekawości itp. (a przynajmniej nie 
tylko z takich powodów), ale dlatego, iż była to impreza wrocławska, oni zaś – jako 
mieszkańcy miasta – czuli, że w ten sposób na różne sposoby wspierają to wy-
darzenie. Jednocześnie osobiste zaangażowanie, choćby w formie kibicowania, 
pełniło funkcję aktualizowania ich tożsamości jako członków miejskiej publicz-
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ności. W ten sposób na przykład bicie rekordu Guinnessa w liczbie osób jednocze-
śnie grających na gitarze (rokrocznym wrocławskim evencie, który w 2016 roku 
znalazł się w programie Europejskiej Stolicy Kultury) pozwalało poczuć się wro-
cławianinem. Można, a nawet trzeba było zatem brać udział w takiej imprezie, 
mimo że samemu na gitarze się nie gra i nigdy nie grało. Jednak dzięki swojemu 
zaangażowaniu, realizacji odczuwanego gospodarskiego obowiązku stawało się 
w ten sposób częścią sukcesu miasta. Tak o swoim uczestnictwie w „gitarowym 
rekordzie” mówiła jedna z respondentek:

No oczywiście, tak [uczestniczyłam – przyp. MB], no przecież to taka duma, idzie w eter 
− Wrocław pobił rekord. […] Ja nie gram na gitarze, ale kibicuję, żeby się udało, to jest moje 
miasto [Jolanta, 60 l., gr. 4].

Na omawiane zagadnienia warto spojrzeć także z perspektywy politycznej. Łącze-
nie tożsamości własnej jako mieszkańca z wytwarzaną politycznie tożsamością 
miasta, którą można wywieść z określonej ideologii panującego reżimu miej-
skiego (w literaturze przedmiotu stosuje się pojęcie festiwalizacji jako określonej 
polityki rozwoju lokalnego26), świadczy o tym, że polityka tożsamości oferowana 
przez władze lokalne jest atrakcyjna dla mieszkańców, a co za tym idzie – przyj-
mowana jako własna. Zaangażowanie w procesy współtworzenia narzuconej 
politycznie, opisywanej w kategoriach kapitału symbolicznego wizji tożsamo-
ściowej miasta (oraz jej funkcji społecznych i gospodarczych) buduje pozytywny 
stosunek do wywiedzionej z niej narracji o mieście. Prowadzi to do uprawomoc-
nienia panującego reżimu i legitymizacji działań lokalnych władz. Tym samym 
polityka tożsamości – realizowana za pomocą takich wydarzeń jak Europejska 
Stolica Kultury – staje się instrumentem budowania kapitału politycznego. Tego 
rodzaju powiązanie ma także swoje drugie oblicze: niezgoda na realizowaną po-
litykę miejską i szukanie alternatywnej tożsamości miasta oraz siebie jako jego 
mieszkańca prowadzą do negacji takich przedsięwzięć jak ESK. Dobrze pokazuje 
to wypowiedź jednego z respondentów, który – odpowiadając na pytania o słabe 
strony i wady projektu ESK Wrocław 2016 − kwestie te jednoznacznie lokował 
w sferze ideologicznej:

Co ma się nie podobać, co może mi się nie podobać? Prezydent mi się nie podoba Wrocławia. 
[…] Mi [!] się to tak bardzo kojarzyło z taką przeciwległą stroną – typu jestem bardzo, bardzo 
prawicowy, a to mi się wydaje… taka impreza jest troszeczkę socjalistyczno-lewacka, i może 
też trochę przez to za bardzo tego nie śledziłem [Mariusz, 54 l., gr. 8].

W takim podejściu polityczność tożsamości rozciągnięta na Europejską Stolicę 
Kultury jawi się jako czynnik wyłączający z tego wydarzenia.

26 H. Häußermann, W. Siebel, Die Politik der Festivalisierung und die Festivalisierung der Politik, [w:] Festivalisierung 
der Stadtpolitik. Stadtentwicklung durch große Projekte, red. H. Häußermann, W. Siebel, VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, Wiesbaden 1993.
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wątków dotyczących narracji wokół Europejskiej Stoli-
cy Kultury dowodzi, iż w kontekście celów ESK zagadnienia związane z tożsamo-
ścią dalece wykraczają poza budowanie wizerunku miasta, choć jest ono imma-
nentnym elementem tego fenomenu. Problematyka ta nie daje się też w prosty 
sposób zredukować do kwestii dumy z miasta i prestiżu łączącego się z faktem 
przyznania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. W świetle uzyskanych w bada-
niach danych zauważyć można, że projekt ESK nie tylko sprzyjał budowaniu sta-
tusu i tożsamości miasta, ale także, dzięki lokalnej tożsamości jego mieszkańców, 
zyskiwał nowy aspekt.

Przykłady postaw wobec Europejskiej Stolicy Kultury i sposobów doświad-
czania jej przez mieszkańców miasta pokazują, że fenomen lokalnej tożsamości 
można postrzegać jako potrójną helisę, tkaną przez przeplatające się wzajemnie 
i ściśle powiązane sposoby jej wytwarzania. W przypadku Wrocławia spoiwem, 
które łączyło elementy 1) tworzenia kapitału symbolicznego miasta, 2) ogrzewa-
nia się mieszkańców w jego blasku oraz 3) przekuwania go na wymierne korzyści 
w skali całego miasta (spodziewane efekty rozwojowe i ekonomiczne), jak i indy-
widualne (jak poczucie przynależności i dostęp do oferty konsumpcji w mieście), 
jest upolitycznienie kwestii lokalnej tożsamości. Raz jeszcze sięgając po analogię 
do procesów produkcji przestrzeni27, należy zwrócić uwagę na fakt, iż tożsamość 
miasta nie jest bytem absolutnym ani nawet historycznym. Jako wytwór określo-
nej zbiorowości jest odwzorowaniem panujących w niej stosunków, z właściwą 
im homogenicznością, hierarchizacją i społeczną fragmentaryzacją.

W zaprezentowanej perspektywie poznawczej Europejska Stolica Kultury peł-
ni w różnych aspektach różne funkcje względem lokalnej tożsamości. Jest mię-
dzy innymi płaszczyzną, na której ta tożsamość może być artykułowana, staje się 
czynnikiem identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, stanowi też bu-
dulec określający tożsamość. W szczególności jednak staje się narzędziem w pro-
wadzonej grze o tożsamość, której wynikiem jest prawo do władania miastem.

W konsekwencji poszukiwanie nowej alternatywy tożsamościowej – czyli wizji 
miasta – sprowadza się do poszukiwania nowej polityki jego rozwoju. Zjawisko to 
ujawniają na przykład badania prowadzone w ramach prac nad nową strategią 
rozwoju Wrocławia, w których zdecydowana większość osób opowiedziała się za 
porzuceniem polityki napędzania rozwoju miasta poprzez lokalizację w mieście 
takich wydarzeń jak ESK28.

27 H. Lefebvre, The Production…, dz. cyt. 

28 J. Pluta, Mieszkańcy na temat bieżącej oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta, http://www.wroc-
law.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/files/Wroclaw-2030-prezentacja-media-3.pdf  (1 grudnia 2017).
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Image, pride, politics – local identity versus European 
Capital of Culture 

The article discusses the role of the European Capital of Culture organisation in the 
process of negotiating and creating a local identity of a city and its citizens. Social 
production of the local identity has been analysed as a process of the weaving of 
a triple helix linking the city’s social capital, citizen’s sense of pride and prestige, 
and forging it together into collective and individual benefits. The results of re-
search on attitudes towards the idea of the European Capital of Culture presented 
here suggest that this event became an important device in the public discourse on 
the struggle for identity, which results in establishing rights to the city. 
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Wprowadzenie
W artykule przedstawiono oraz zinterpretowano wy-
niki badań, na które złożyła się seria trzech pomia-
rów przeprowadzonych w ramach ewaluacji progra-
mu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (ESK 
Wrocław 2016)1. Sama ESK, ze względu na realizowa-
ny program wydarzeń kulturalnych, prowokuje do 
dyskusji na temat uczestnictwa w kulturze, postaw 
wobec cyklu wydarzeń kulturalnych rozgrywanych 
w przestrzeni Wrocławia, oddziaływania tych wyda-
rzeń na ich uczestników, a także na samo miasto.

Badania, z których pochodzą dane, przeprowa-
dzono techniką CATI (wywiady telefoniczne) wśród 
mieszkańców Wrocławia, gmin przyległych do Wro-
cławia (aglomeracji wrocławskiej) oraz Dolnego Ślą-
ska. Respondentami były osoby w wieku 16–70 lat. 
Na potrzeby analiz związanych z celami niniejszego 
artykułu uwzględniono jedynie te informacje, które 
bezpośrednio dotyczyły deklarowanego uczestnictwa 
w różnych rodzajach wydarzeń ESK, a zasięg badań 
ograniczono do mieszkańców Wrocławia i aglomera-
cji wrocławskiej. Zmniejszenie wielkości użytecznej 
próby z 2500 do 2250 obserwacji nie wpłynęło ujem-

1 W artykule wykorzystano wyniki badań nad uczestnictwem w kulturze 
przeprowadzonych w ramach projektu „Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kul-
tury Wrocław 2016” przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Urzędem 
Miasta Wrocławia. Raporty tematyczne, obejmujące kilkanaście różnych 
wątków badawczych, zostały udostępnione w Repozytorium Uniwersytetu 
Wrocławskiego (www.repozytorium.uni.wroc.pl) i na stronie projektu Wro-
cław 2016 Europejska Stolica Kultury (www.wroclaw2016.pl). Zob. na przy-
kład J. Pluta, E. Banaszak, M. Błaszczyk, K. Kajdanek, Uczestnictwo w kulturze 
w perspektywie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Raport z badań CATI 
z udziałem mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego, Uniwersytet 
Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe Impart 2016, Wro-
cław 2017, http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_1_
uczestnictwo-w-kulturze-70204-1504696931.pdf (1 grudnia 2017).
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nie na zachowanie przyjętych parametrów próby – jej stopnień reprezentatyw-
ności dla Wrocławia i mieszkańców aglomeracji był kontrolowany ze względu na 
płeć, wykształcenie i wiek.

Celem analizy jest dostarczenie nowych danych do toczącej się dyskusji nad 
uczestnictwem w kulturze w Polsce i jej socjokulturowymi determinantami 
w kontekście polityk lokalnych. Oprócz zabarwionej teoretycznie kwestii uczest-
nictwa w kulturze2 rozważane obecnie w tym obszarze problemy dotyczą między 
innymi wzorów praktyk kulturalnych, funkcji kultury czy sposobów organizacji 
życia kulturalnego3. Ta ostatnia kwestia odnosi się również do roli polityk miej-
skich – w tym przypadku polityki kulturalnej jako formy sprawowania władzy 
publicznej, której artykułowane cele obejmują zarówno poszerzanie bazy uczest-
nictwa w kulturze, jak i oddziaływanie na potencjał rozwojowy miasta4.

W wymiarze politycznym, krótko mówiąc, chodzi nie tylko o udostępnienie 
ludziom oferty wydarzeń kulturalnych, dzięki którym będą mogli zaspokajać 
swoje potrzeby związane z tą formą spędzania czasu wolnego, ale także o jej funk-
cje społeczne. Celem jest zachowanie spójności społecznej, ponieważ możliwość 
realizowania wartości pozamaterialnych – poprzez uczestnictwo w kulturze – 
stanowi podstawowy warunek zapewnienia integracji społecznej mimo różnic 
w położeniu społecznym jednostek. W tym też kontekście analizuje się wpływ 
odpowiednio skonstruowanej i udostępnianej oferty kulturalnej na procesy inte-
gracji społecznej5.

Drugi rodzaj celów realizowanych poprzez politykę kulturalną łączy się z kre-
owaniem warunków rozwoju miasta. W tym znaczeniu sferę miejskiej kultu-
ry rozpatruje się nie tyle w jej wyłącznych własnościach przedmiotowych, jak 
choćby wartościach artystycznych, ile w kategoriach atrybutywnych. W takim 
ujęciu jest ona jednym z ważniejszych elementów opisujących potencjał miasta. 
Narzędziami polityki miejskiej stają się: w rozumieniu ogólnym – oferta kultu-
ralna miasta, a w rozumieniu szczegółowym – rozpoznawalne marki kultury, na 
przykład znani twórcy czy instytucje, a także wielkie widowiska tworzące obraz 
miasta jako miejsca komunikacji treści symbolicznych ważnych dla sposobu bu-
dowania relacji miasta z jego otoczeniem zewnętrznym6. 

2 Zob. B. Fatyga, Rekonstrukcja sensu kategorii uczestnictwo w kulturze, [w:] R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, 
M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014; B. Fatyga, Praktyki 
kulturalne, tamże; M. Krajewski, Uczestnictwo w kulturze, tamże.

3 A. Bachórz, K. Ciechorska-Kulesza, M. Grabowska, J. Knera, L. Michałowski, K. Stachura, S. Szultka, C. Obracht-
-Prondzyński, P. Zbieranek, Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, 
Instytut Kultury Miejskiej – Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016.

4 Zob. A. Celiński, J. Burszta, Z. Penza, M. Sęk, M. Wenzel, DNA Miasta. Miejskie polityki kulturalne. Edycja 2016, 
Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa 2017.

5 Wskazane rozróżnienie dwóch zasadniczych celów z konieczności pomija wiele dyskutowanych zadań polityk 
kulturalnych, nawet wprost tak nienazywanych, które mogą być przedmiotem kontrowersji, jak na przykład pro-
mocja wartości czy postaw ważnych dla modelu życia publicznego. W takim przypadku najczęściej wspomina się 
zarówno o ideologicznych funkcjach kultury, jak i o procesach indywidualizacji wyborów kulturowych w kontek-
ście kultur miejskich. Zob. W.J. Burszta, Tożsamość kulturowa, [w:] W. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga, J. Nowiński, 
M. Pęczak, E.A. Sekuła, T. Szlendak, Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, oprac. na zlecenie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009.

6 T. Clark, Political theory of consumption, [w:] The City as an Entertainment Machine, red. T.N. Clark, Research in 
Urban Policy, t. 9, Elsevier – JAI Press, Boston 2009.
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W dalszych rozważaniach uwaga poświęcona zostanie życiu kulturalnemu 
miasta, czyli analizie uczestnictwa w różnych rodzajach wydarzeń kulturalnych 
składających się na ofertę miejskiego systemu konsumpcji w czasie trwania 
projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. Tak określone uczestnictwo 
ściśle wiąże się z kontekstem lokalnej polityki kulturalnej. Nie ogranicza się jed-
nak wyłącznie do sposobów rozumienia wielkomiejskich wzorów konsumpcji 
kultury. W odróżnieniu od realizowanych do tej pory badań nad uczestnictwem 
w kulturze stworzony w roku ESK kontekst wydarzeń umiejscowionych w ściśle 
określonych ramach ładu lokalnego staje się okazją do szerszej analizy roli (odpo-
wiednio zaprogramowanego) miejskiego systemu konsumpcji w sferze polityk lo-
kalnych. Projekt ESK był całorocznym cyklem wydarzeń w przestrzeni miejskiej 
o niespotykanej intensywności. Z tego względu była to swego rodzaju zmasowana 
interwencja społeczna – naturalny eksperyment, którego podmiotem byli miesz-
kańcy miasta czy regionu. Pojawia się zatem szereg pytań bezpośrednio związa-
nych z formułowanymi celami strategicznymi ESK7: czy realizacja projektu ESK 
Wrocław 2016 przyczyniła się do ożywienia życia kulturalnego w mieście, jaki 
był jego charakter i jak może on wpływać na miejski system konsumpcji czasu 
wolnego w perspektywie polityk miejskich? 

Oferta ESK jako element miejskiego systemu konsumpcji
ESK Wrocław 2016, jak można się przekonać na podstawie lektury oferty pro-
gramowej8, była projektem złożonym, angażującym różne środowiska twórców 
i organizatorów kultury. Jej adresatami było zróżnicowane grono odbiorców. 
Wydarzenia umożliwiały przyjęcie różnych form uczestnictwa: od typowo bier-
nego bycia widzem do aktywnego udziału i w pełni zaangażowanej „prosump-
cji” kultury. Zamknięto je w strukturze roku kalendarzowego między styczniem 
a grudniem 20169. Niektóre przyjęły tradycyjną formułę wydarzeń jednorazo-
wych: przedstawień, spotkań, koncertów, inne odbywały się w dłuższym czasie, 
były wielowątkowe, co najlepiej oddawało zarówno procesualność ESK, jak też 
związany z tym niekiedy umowny sposób ich przyporządkowania dziedzinom 
przedmiotowym (kuratorskim). Okoliczności te sprawiały zresztą, że jednym 
z podstawowych wyzwań, przed którym stanęli organizatorzy, było sprawne 
przeprowadzenie procesu komunikacji na temat tak ogromnej liczby wydarzeń, 
szacowanych na ponad tysiąc.

Rozpatrując ofertę programową ESK w kategoriach instytucjonalnych (zaso-
bów), należy zauważyć, że mamy do czynienia z funkcjonalnym włączeniem sfe-
ry kultury do miejskiego systemu konsumpcji. Miejski system konsumpcji to zor-
ganizowany i funkcjonalnie wyspecjalizowany system ułatwień – zasobów i reguł 

7 Ich opis znajduje się w książce programowej ESK, Przestrzenie dla piękna. Projektowane, czerwiec 2015, http://
www.wroclaw2016.pl/ksiazkaprogramowa (1 grudnia 2017).

8 Zob. tamże.

9 Jest to jednak pewne uproszczenie, należy bowiem pamiętać, że część imprez pod szyldem „ESK Wrocław 2016”, 
w tym choćby pierwsze wydarzenie Mosty w cyklu Kwartet Flow, odbyła się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem 
projektu ESK, w 2015 roku.
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ich wykorzystywania – regulujących praktyki spędzania czasu wolnego, głównie 
w przestrzeni publicznej miasta10.

Dalszy tok wywodu opiera się między innymi na założeniu, że realizacja pro-
jektu ESK była bezprecedensowa i znacząco wpłynęła, po pierwsze, na przeobra-
żenie miejskiego systemu konsumpcji w czasie całego 2016 roku, a po drugie, na 
poszerzenie bazy uczestnictwa w kulturze. Wśród najważniejszych, decydujących 
o tym przesłanek trzeba wymienić:
•	dominację wydarzeń kulturalnych w ofercie spędzania czasu wolnego, 
•	włączanie innych rodzajów wydarzeń z oferty spędzania czasu wolnego do sfe-

ry kultury (na przykład sportowych, kulinarnych itp.), 
•	organizację wydarzeń kulturalnych także poza tradycyjnie rozumianymi miej-

scami obcowania z kulturą (instytucjami kultury), w określanych przez organi-
zatorów wprost jako nietypowe przestrzeniach publicznych miasta,

•	ponadroczną rozpiętość czasową, która znacząco zwiększyła szansę na zetknię-
cie się z ESK, 

•	niebywałą promocję wydarzeń kulturalnych za pomocą narzędzi komunikacji 
publicznej i marketingowej – wszechstronną obecność w mediach lokalnych.
Biorąc to wszystko pod uwagę, można stwierdzić, że w 2016 roku we Wrocła-

wiu miejska oferta spędzania czasu wolnego została podporządkowana kulturze, 
a oferta kulturalna miała ekspansywny charakter, była zróżnicowana w formie 
i treści, w sposób skoordynowany stwarzała bodźce do uczestnictwa w kulturze, 
także w odniesieniu do tych mieszkańców miasta i aglomeracji, którzy nie mieli 
dotąd wyrobionych nawyków korzystania z niej.

Uczestnictwo w projekcie ESK
Podstawowy obszar badań CATI dotyczył uczestnictwa mieszkańców Wrocławia 
i aglomeracji w wydarzeniach ESK. Trzeba mieć świadomość, że przedstawione 
w tym tekście analizy w dużej mierze musiały zostać dostosowane do natury 
tego, co badano. Dlatego też sposób realizacji celu badań nie był związany z okre-
śloną koncepcją kultury. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie stwarzała obrana 
technika badawcza, uproszczono pomiar uczestnictwa w kulturze, koncentrując 
się na opisie wydarzeń z oferty programowej ESK, z jednym ważnym zastrzeże-
niem: obok podejścia inwentarzowego, to znaczy zadawania typowych dla badań 
ewaluacyjnych pytań o uczestnictwo w konkretnych imprezach kulturalnych, 
zastosowano także inne podejście, o znacznie większych walorach poznawczych. 
Polegało ono na wykorzystaniu inwentarza rodzajów praktyk uczestnictwa 
w kulturze ściśle związanych z rodzajami wydarzeń udostępnianych przez orga-
nizatorów kultury. W przyjętym tu znaczeniu rodzaje praktyk kulturalnych utoż-
samione są z rodzajami wydarzeń kulturalnych w ofercie ESK.

Proponowane podejście, mimo zawężenia rozumienia uczestnictwa w kultu-
rze do praktyk związanych z rodzajem oferty kulturalnej, ma istotne zalety. Jest 
bowiem uniwersalne i odpowiednio dopasowane do samej procesualnej specyfiki 

10 Zob. M. Błaszczyk, S.W. Kłopot, J. Pluta, Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium 
konsumpcji na przykładzie Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.
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ESK. Z uwagi na bogactwo oferty programowej już w pierwszym z trzech pomia-
rów (niemal w połowie roku kalendarzowego ESK) można było uchwycić uczest-
nictwo w pełnym zakresie badanych rodzajów praktyk.

Jak wspomniano, w celu zbadania sposobów uczestnictwa w wydarzeniach 
ESK posłużono się opracowanym katalogiem ich rodzajów, składającym się 
z 11 pozycji. Jakkolwiek nie są one rozłączne, to obejmują najważniejsze aspek-
ty uczestnictwa w ESK. Z uwagi na procesualny sposób przeprowadzenia badań 
analizowane wyniki w zakresie uczestnictwa są uśrednionymi wskazaniami 
z trzech pomiarów o charakterze quasi-longitudinalnym, zrealizowanych ko-
lejno w pierwszym półroczu trwania projektu ESK, pod koniec oraz bezpośred-
nio po jego zakończeniu. Statystyki procentowe zawierają dane uśrednione dla 
wszystkich trzech pomiarów (ogółem), a porównawczo także dla poszczególnych 
fal osobno. Zasięg badania ograniczono do populacji mieszkańców Wrocławia 
i regionu.

Na podstawie analizy wyników przedstawionych na wykresie 1. można sfor-
mułować kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, bezwzględnie największą popular-
nością w puli wydarzeń ESK cieszyły się imprezy masowe w formule 
otwartego (bezpłatnego) uczestnictwa.  Z imprezami otwartymi (bezpłatny-
mi) zetknęło się średnio 59 procent respondentów (w całym roku trwania ESK), 
natomiast uczestnictwo w wydarzeniach masowych zadeklarowało 46 procent 
ankietowanych. Popularne okazały się także imprezy wpisujące się w formułę fe-
stynu – łączone z elementami zabawy, jak również w stylu imprez kulinarnych 
(40 procent). Po drugie, zauważone zostały imprezy i wydarzenia sytu-
owane w przestrzeniach publicznych miasta: w parkach, na ulicach, 
placach (41 procent). Takie wyniki z pewnością kształtują subiektywny odbiór 
całości ESK, który podkreśla ludyczny charakter konsumpcji kultury. W tym 
miejscu warto jeszcze zwrócić uwagę na wysoki odsetek osób wskazujących 
na kontakt z ESK w miejscach przypisanych tak zwanej kulturze wy-
sokiej,  jak muzea, teatr y, galerie (3 procent). Bez wątpienia wynik ten, bli-
ski zresztą wskazaniom na płatne formy uczestnictwa w kulturze (36 procent), 
pokazuje potencjał zajmujących się nią instytucji, włączonych w sformatowany 
na określony sposób system konsumpcji czasu wolnego, co ma znaczenie dla to-
czącej się dyskusji na temat nowych przestrzeni i sposobów jej pokazywania za 
pomocą istniejących instytucji11.

Ogólnie rzecz biorąc, można mówić o sukcesywnym wzroście odsetka osób de-
klarujących kontakt z określonym typem wydarzeń podczas roku ESK, co suge-
ruje spełnienie podstawowego celu strategicznego, czyli poszerzenia dostępu do 
oferty kulturalnej. Nie daje to oczywiście pełnej wiedzy na temat intensywności 
uczestnictwa w kulturze. Poszerzanie dostępu do kultury, czyli uczestnictwa co-
raz większej liczby osób w coraz bardziej różnorodnych wydarzeniach kultural-
nych, nie musi oznaczać istotnego i trwałego przełamania barier utrudniających 
udział w kulturze związanych z położeniem społecznym jednostek, a jedynie ich 

11 Zob. T. Szlendak, Formy aktywności kulturalnej, [w:] R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlen-
dak, Praktyki kulturalne Polaków…, dz. cyt., s. 141–212.
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osłabienie. Aby uświadomić sobie naturę tego problemu, warto w tym miejscu 
odwołać się do wyników badania „Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014”, z któ-
rego między innymi wynikało, że połowa ankietowanych mieszkańców miasta 
nie przeznaczała w ciągu roku żadnych kwot pieniężnych na konsumpcję kultury 
w podstawowych kategoriach wydatków, a tylko 13 procent wskazywało na trzy 
i więcej rodzajów wydatków ponoszonych równocześnie12.

Jeśli oprócz aspektu procesualnego, tj. pomiarów dokonywanych podczas roku 
ESK, spojrzy się na profile uczestnictwa, czyli miejski i aglomeracyjny, wyodręb-
nione na podstawie informacji o miejscu zamieszkania respondentów, to okaże 
się, że mierzony tym sposobem zasięg oddziaływania ESK pokazuje ich zasadni-
cze podobieństwo (wykres 2.).

Wyk. 2. Uczestnictwo w rodzajach wydarzeń ESK – dane według miejsca zamieszkania 
(n = 2500). Dane w procentach

12 W skład badanych rocznych wydatków wchodziły: abonament za dostęp elektroniczny do muzyki, wstęp na 
koncerty muzyczne, bilety do muzeów, na wystawy, przedstawienia teatralne, do kina, zakup książek. Zob. S.W. Kło-
pot, G. Kozdraś, J. Pluta, P. Trojanowski, Wrocławska diagnoza społeczna 2014. Raport z badań socjologicznych nad 
mieszkańcami miasta, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, http://f-as.pl/wp-content/uploads/2017/09/diagno-
za_wro_2014_raport_koncowy_um.pdf (1 grudnia 2017).

Imprezy otwarte, bezpłatne, na które był 
wolny wstęp

Wydarzenia masowe, gromadzące dużą 
publiczność

Imprezy odbywające się w plenerze, na powie-
trzu (w parkach, na ulicach, w podwórkach)

Festyny, zabawy, pikniki, kiermasze, imprezy 
kulinarne itp.

Imprezy płatne, na które trzeba było kupić bilet/
gdzie trzeba było zapłacić za wstęp

Imprezy odbywające się w instytucjach kultural-
nych (w teatrach, muzeach, galeriach itp.)

Imprezy kameralne, gromadzące najwyżej 
kilkadziesiąt osób

Imprezy dla dzieci i rodzin

Imprezy sportowe

Imprezy odbywające się w klubach,  
kawiarniach itp. 

Imprezy, w których brał/brała Pan/Pani aktywny 
(czynny) udział, jak warsztaty i działania twórcze

W żadnej z podanych

W jakiego rodzaju wydarzeniach, organizowanych w ramach ESK Wrocław 2016,  
brał/brała Pan/Pani udział do tej pory (w tym roku)?

  Aglomeracja wrocławska n = 1021 = 100%  Wrocław n = 1229 = 100%

                                                                                                     54,5
                                                                                                                      62,2

                                                                        42,5
                                                                                       48,7

                                                      35,2
                                                                               45,3

                                                                39,1
                                                                      41,3

                                       28,7
                                                                39,5

                                                 33,3
                                                               39,0

                            24,7
                                                 33,4

                        23,0
                                 26,5

       15,8
                     21,3

              18,8
                     21,1

10,7
12,3

                                 26,0
                       21,9

Źródło: opracowanie własne
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Nie znaczy to oczywiście, że różnice nie występują. Ujawniają się one choćby 
w tym, że wrocławianie, mając łatwiejszy, czyli bardziej bezpośredni dostęp do 
oferty, chętniej z niej korzystali, o czym świadczą wyższe odsetki wskazań na po-
szczególne typy wydarzeń. Największa przewaga wrocławian nad mieszkańcami 
aglomeracji dotyczy tradycyjnych instytucji kultury (jak teatry, muzea, galerie), 
a także wydarzeń bezpośrednio lokowanych poza instytucjami kultury, w prze-
strzeniach publicznych miasta. Wygląda to tak, jakby przybysze z zewnątrz przy-
jeżdżali przede wszystkim na określone wydarzenia, zwłaszcza ludyczne, ogra-
niczając swoją percepcję kultury do miejsc tradycyjnie do tego przeznaczonych 
i pozostając poza obiegiem wydarzeń kameralnych. Tymczasem wrocławianie 
z przywileju „otaczania się kulturą” korzystali w znacznie większym stopniu.

Segmentacja uczestnictwa a wzory konsumpcji kultury
W przyjętym tu rozumieniu wzory konsumpcji kultury analizowane są zarówno 
na podstawie rozkładu uczestnictwa w poszczególnych rodzajach imprez ESK 
Wrocław 2016, jak i ze względu na deklarowane uczestnictwo w ich ogólnej liczbie. 
Należy zaznaczyć, że udział respondentów w rodzajach imprez i wydarzeń kultu-
ralnych w istotnym zakresie nie tylko odnosi się do form uczestnictwa, nawiązując 
bezpośrednio do zróżnicowanego charakteru oferty kulturalnej, ale też wskazuje 
na jakość tego udziału. Nie unikając, z jednej strony, dyskusji o różnej wadze, jaką 
można przypisać uczestnictwu w masowych wydarzeniach eventowych, a z dru-
giej strony na przykład wyborowi imprez kameralnych czy warsztatów, założono, 
że im w większej liczbie rodzajów imprez w całym roku ESK respondent uczest-
niczył, tym wszechstronniejsze są jego kompetencje kulturowe wynikające z bar-
dziej różnorodnego sposobu zaspokajania potrzeb. Zatem informacja o liczbie 
rodzajów wydarzeń kulturalnych, w których respondent wziął udział, nawet jeśli 
nie dysponujemy informacją o faktycznej liczbie wydarzeń określonego rodzaju, 
w których uczestniczył, stanowi ważną kulturową dystynkcję, a jej podstawą jest 
założony tu domyślnie, indywidualnie motywowany wybór, ów styl życia, związa-
ny ze stopniowaniem różnorodności korzystania z oferty kulturalnej. 

Na podstawie tej informacji dokonano podstawowej segmentacji uczestnictwa 
w wydarzeniach ESK, tworząc zarazem jego jakościowe zróżnicowanie. Respon-
denci (mieszkańcy Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej) podzieleni zostali na 
następujące kategorie: osoby, które nie zetknęły się z żadnym rodzajem imprez 
ESK, byli nieobecni – 23,6 procenta ogółu ankietowanych (n = 2250 = 100%), osoby, 
które wybierały niewiele rodzajów imprez (1–3 spośród 11), a tym samym repre-
zentowały dość bierny pod względem różnorodności sposób korzystania z ofer-
ty kulturalnej ESK – 25,6 procenta13, osoby aktywnie korzystające z oferty ESK, 
uczestniczące w 4–7 rodzajach imprez – 40,8 procenta oraz osoby, których dekla-
racje wskazywały na pełne i wszechstronne korzystanie z oferty, uczestniczące 
w 8–11 rodzajach imprez i wydarzeń – 10,4 procenta. 

13  Trzeba podkreślić, że wskazana bierność dotyczy samej tylko różnorodności sposobów uczestnictwa ze względu 
na ich badany układ, co nie oznacza, że osoby korzystające z oferty kulturalnej w sposób ograniczony, jeśli chodzi 
o rodzaje, nie robią tego intensywnie na przykład w ujęciu ilościowym.
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Uporządkowanie respondentów według zagregowanej skali zróżnicowania 
sposobów uczestnictwa pozwala odpowiedzieć na pytanie: jakie są ujawniane 
wzory konsumpcji ESK w każdej z wyróżnionych kategorii uczestników?

Osoby prezentujące pełne, to znaczy wszechstronne uczestnictwo (biorące 
udział w 8–11 imprezach) dają przykład swojej kulturalnej „wszystkożerności”, 
prezentując wysokie deklarowane uczestnictwo, przekraczające 70 procent 
respondentów biorących udział w 9 z 11 rodzajów wydarzeń. Niemniej nawet 
w tym przypadku ujawniają się zróżnicowania, co pokazano na wykresie. Po-
zwalają one scharakteryzować te osoby przede wszystkim jako ceniące ludyczny 
sposób uczestnictwa (podobnie jak pozostali), a więc w imprezach otwartych, 
festynach, wydarzeniach masowych, plenerowych i kulinarnych. Równocześnie 
jednak – stąd ich „wszystkożerność” – są to osoby wybierające zarówno wizyty 
w tradycyjnych instytucjach kultury, jak też udział w imprezach sportowych czy 
warsztatach. 

Imprezy otwarte, bezpłatne, na które  
był wolny wstęp

Wydarzenia masowe, gromadzące  
dużą publiczność

Imprezy płatne, na które trzeba było kupić 
bilet/gdzie trzeba było zapłacić za wstęp

Festyny, zabawy, pikniki, kiermasze, 
imprezy kulinarne itp.

Imprezy odbywające się w plenerze, 
na powietrzu (w parkach, na ulicach, 

w podwórkach)

Imprezy odbywające się w instytucjach 
kulturalnych (w teatrach, muzeach, 

galeriach itp.)

Imprezy dla dzieci i rodzin

Imprezy kameralne, gromadzące  
najwyżej kilkadziesiąt osób

Imprezy sportowe

Imprezy odbywające się w klubach, 
kawiarniach itp. 

Imprezy, w których brał/brała Pan/Pani 
aktywny (czynny) udział, jak warsztaty 

 i działania twórcze

W jakiego rodzaju wydarzeniach, organizowanych w ramach ESK Wrocław 2016,  
brał/brała Pan/Pani udział do tej pory (w tym roku)?

  w 8–11 rodzajach („wszystkożercy”) n = 235 = 100%  w 4–7 rodzajach (aktywni) n = 912 = 100%
  w 1–3 rodzajach (bierni) n = 569 = 100%

                                                                                                                                                                                  96,2
                                                                                                                                                              85,9
                                                                                                  54,7

                                                                                                                                                                 87,7
                                                                                                                                   71,1
                                                      31,5

                                                                                                                                                       82,1
                                                                                                 53,8
                                      23,7

                                                                                                                                                                       91,1
                                                                                                                               61,2
                                       23,6

                                                                                                                                                                                95,7
                                                                                                                   64,0
                             18,8

                                                                                                                                                                               95,3
                                                                                          50,1
                          17,0

                                                                                                                                   72,3
                                                           33,7
                     14,8

                                                                                                                                              77,4
                                                                                 45,5
                11,6

                                                                                                                         66,0
                                            26,2
             10,0

                                                                                                                                       74,0
                                         24,5
  4,6

                                                                                           50,6
                     13,7
2,8

Wyk. 3. Uczestnictwo w rodzajach wydarzeń ESK – dane według stopnia uczestnictwa 
w rodzajach imprez (dla mieszkańców Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej – uczest-
nicy imprez). Dane w procentach Źródło: opracowanie własne
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Profil wyborów osób aktywnie (umiarkowanie) korzystających z wydarzeń 
(z 4–7 rodzajów) jest, najogólniej mówiąc, podobny w swojej strukturze do profi-
lu wcześniejszego. Tym, co łączy te dwie kategorie respondentów, jest zbliżona, 
bardzo wysoka chęć uczestnictwa w wydarzeniach otwartych, bezpłatnych, na 
które zdecydowanie się nastawiają. Tego typu respondenci bardzo chętnie bio-
rą udział w wydarzeniach masowych. Nie są to osoby tak otwarte na różnorod-
ne uczestnictwo w kulturze jak „wszystkożercy”, lecz okazują zainteresowanie 
imprezami kulturalnymi i są aktywne w tych jej obszarach, w których jest ona 
łatwo dostępna (popularna) i łączy się z festynowym spędzaniem czasu wolne-
go. W mniejszym stopniu interesują ich imprezy profilowane, na przykład dla 
rodzin, wydarzenia sportowe, klubowe lub warsztaty. Spadek zainteresowania 
tymi formami aktywności jest relatywnie znacząco większy niż w przypadku 
„wszystkożerców”. 

Ostatnia kategoria to osoby, które najmniej intensywnie (biernie) korzystały 
z oferty wydarzeń i wybierały je w sposób dość jednostronny, niejako przypad-
kowy (rozproszony). Nieco więcej niż połowa tej grupy respondentów stykała się 
z kulturą na imprezach bezpłatnych (chociaż nie tylko), masowych, o charakterze 
festynowym. Właściwa jest im jednak sporadyczność uczestnictwa w kulturze, 
w jakimkolwiek jej przejawie, o czym może świadczyć fakt, iż dla wielu rodzajów 
wydarzeń deklarowany udział nie przekracza 20 procent. Innymi słowy, dla tej 
kategorii uczestników znamienne jest funkcjonowanie poza obiegami wydarzeń 
rozgrywających się w klubach, imprezami kameralnymi, wydarzeniami sporto-
wymi, a zwłaszcza warsztatami i działaniami twórczymi.

Wzory uczestnictwa – obiegi kultury
Poczynione dotychczas ustalenia doprowadziły do konkluzji o zasadniczo lu-
dycznym charakterze ESK, na co wpływ miał zarówno sposób skomponowania, 
jak i korzystania z tak skomponowanej oferty programowej. Obecnie natomiast 
przedmiotem rozważań jest odpowiedź na najważniejsze pytanie w kontekście 
omawianych tu problemów: czy zwiększona podaż imprez kulturalnych w roku 
ESK poszerzyła spektrum uczestnictwa w ESK? A także: czy z uwagi na kore-
spondencję charakterystyk społecznych respondentów można mówić o inklu-
zyjnym bądź ekskluzyjnym charakterze uczestnictwa w określonych obiegach 
kultury?

W tym celu w tabeli przedstawiono rozkład statystyk prezentujących profil 
społeczno-demograficzny uczestników ESK, porównywanych tak ze względu na 
skategoryzowaną liczbę rodzajów wydarzeń według zadeklarowanego w nich 
uczestnictwa, jak i ze względu na szczegółowe rodzaje wydarzeń składających 
się na skalę uczestnictwa. Jak już sygnalizowano, rodzaje wydarzeń nie tworzą 
wyczerpującej i rozłącznej typologii. Oznacza to, że respondent identyfikowany 
jako uczestnik imprez rodzinnych mógł być identyfikowany także jako uczestnik 
innych imprez, na przykład masowych. Tym niemniej układ porównań wskazu-
jący na uczestnictwo w określonych rodzajach wydarzeń daje pogląd o charakte-
rystykach społecznych uczestników różnych obiegów kultury, a tym samym o ich 
inkluzyjnym bądź ekskluzyjnym charakterze.
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Podstawą analizy i formułowanych dalej wniosków są różnice ujawniane 
w rozkładach procentowych min. +/–5 punktu procentowego (przekraczające 
szacowany błąd dla przyjętej wielkości próby), w odniesieniu do wartości próby 
ogółem, oraz różnice punktów procentowych wskazujące na określone tendencje 
zmian (narastające lub malejące wartości procentowe), a w przypadku średniej 
liczby rodzajów wydarzeń – różnice ich wartości odniesione do średniej liczby 
rodzajów wydarzeń w próbie ogółem. Przedstawiona interpretacja uwzględnia 
przede wszystkim największe (i zbliżone do nich) wartości różnic, które oznaczo-
no na czerwono w odniesieniu do każdej cechy społecznej, osobno dla wszystkich 
układów porównań. Biorąc pod uwagę wartości oraz rozkład cech społecznych, 
można stwierdzić, że:
•	Kobiety prezentują (kosztem mężczyzn) „wszystkożerną” twarz konsumpcji 

kultury, preferując przy tym bardziej niż mężczyźni udział w warsztatach, im-
prezach odbywających się w instytucjach kultury, przeznaczonych dla dzieci 
i rodzin. 

•	Zróżnicowania wiekowe są najwyraźniejsze w grupie 35–44-latków, która 
pod względem zakresu uczestnictwa w wydarzeniach ESK wyróżnia się na tle 
innych kategorii wiekowych, a ponadto szczególnie chętnie bierze udział w im-
prezach dla dzieci i młodzieży oraz działaniach twórczych. Z kolei najmłodsi 
respondenci, między 16. a 24. rokiem życia, preferują wydarzenia klubowe 
i sportowe.

•	Zróżnicowanie respondentów pod względem poziomu wykształcenia wpły-
wa na wybierany rodzaj uczestnictwa w ESK. Najbardziej wszechstronny 
– „wszystkożerny” – profil uczestnictwa prezentują osoby z wykształceniem 
wyższym, preferujące przy tym wydarzenia pokazywane w instytucjach kul-
tury.

•	Sytuacja rodzinna wyznaczająca moment biografii życiowej jednostek 
pokazuje, że osoby na utrzymaniu rodziców są relatywnie najbardziej zaanga-
żowanymi konsumentami kultury, gdy mamy na myśli uczestnictwo w impre-
zach sportowych czy wydarzeniach klubowych, osoby mające dzieci na utrzy-
maniu preferują imprezy rodzinne, a te, które mają dzieci już usamodzielnione, 
z licznych obiegów kultury same się wykluczyły.

•	Sytuacja materialna w przypadku osób najlepiej sytuowanych, obok wy-
kształcenia wyższego, w największym stopniu sprzyja poszerzonemu uczest-
nictwu w kulturze, inaczej niż w przypadku osób żyjących biednie i skromnie, 
podlegających mechanizmom samowykluczenia z uczestnictwa w kulturze. 
Dodatkowo osoby bardzo dobrze sytuowane relatywnie częściej biorą udział 
w wydarzeniach o charakterze warsztatowym, promującym aktywne uczest-
nictwo w kulturze.
Ogólny rozkład zróżnicowań konsumpcji pozwala sądzić, że czynniki struk-

turalne określające pozycję statusową respondentów moderują (kontrolują) 
uczestnictwo w kulturze. Uniwersalność tego mechanizmu kontroli konsumpcji 
kultury ujawnia się w sposób jednoznaczny w różnych opisywanych tu wymia-
rach. Biorąc pod uwagę liczbę kategorii imprez, widzimy tendencję przyrostową 
w przypadku wykształcenia wyższego i odwrotną (malejącą) zależność u osób 
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Sytuacja rodzinna
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o najniższym statusie materialnym. Te dwa wymiary – wykształcenie i sytuacja 
materialna – silnie wpływają na społeczny obraz konsumentów kultury. 

Z uwagi na ujawnione zależności można także stereotypowo scharakteryzo-
wać obiegi kultur y  jako:
•	kulturę dla kobiet – promującą imprezy w instytucjach kultury, warsztaty 

i działania twórcze, imprezy dla dzieci i rodzin,
•	kulturę młodzieżową – promującą imprezy masowe, sportowe,
•	kulturę „dorosłych” (35–44-latków) – „wszystkożerną”, działającą i twórczą,
•	kulturę (samo)wykluczonych nieobecnych – jako nieuczestnictwo osób najstar-

szych, najbiedniejszych,
•	kulturę bogatych i wykształconych – „wszystkożerną”, działającą, twórczą.

Efekt podażowy
Z punktu widzenia jednego ze strategicznych celów ESK, jakim było poszerzanie 
i ułatwianie dostępu do kultury, oprócz samych wzorów konsumpcji istotny jest 
także potencjał wzrostu do uczestnictwa w zróżnicowanych obiegach kultury. 
Wspomniany wzrost łączyłby się z odnotowanym efektem przepływu konsumen-
tów kultury i spadku – wraz z upływem roku kalendarzowego i oferowaniem wy-
darzeń nowych i powtarzanych – odsetka nieobecnych czy biernych uczestników 
kultury na rzecz aktywnych czy „wszystkożernych”. Pomocne w rozstrzygnięciu 
tej kwestii są dane ukazane na wykresie 4. Przedstawiono na nim zagregowane 
dane dotyczące rodzajów imprez i odsetka osób w nich uczestniczących w kolej-
nych pomiarach CATI.

W badaniu przepływów kategorii uczestników istotny jest sposób interpretacji. 
W idealnej sytuacji wraz z upływem czasu (tj. roku kalendarzowego ESK) rośnie 
liczba różnych imprez, a zatem wzrasta także szansa uczestnictwa w nich, podob-
nie jak uczestnictwa w coraz to innych rodzajach imprez. Jeśli w moderowaniu 
wzorów uczestnictwa mają znaczenie czynniki „strukturalne”, a wśród nich za-
równo gusta (ujawniane poprzez habitusy wzory konsumpcji), jak i czynniki sta-
tusowe określające położenie społeczne respondentów względem wykształcenia, 
dochodów itd., to odsetek poszczególnych kategorii zagregowanych tu rodzajów 
uczestnictwa w kolejnych pomiarach pozostanie zasadniczo taki sam, a przynaj-
mniej nie będzie automatycznie rósł. A zatem odsetek uczestników coraz bardziej 
zróżnicowanych rodzajów imprez w kolejnych okresach pomiarowych nie będzie 
przyrastać. Jeśli zaś wraz z upływem roku ESK mielibyśmy do czynienia z po-
szerzaniem bazy uczestnictwa, to w kolejnych pomiarach stopniowo ubywałoby 
respondentów nieuczestniczących w imprezach ESK, jak też uczestniczących 
w małej liczbie kategorii imprez. Nastąpiłaby stopniowa ekspansja uczestnictwa 
w stronę większej liczby rodzajów imprez. Jest to dość prosty mechanizm poda-
żowy, poszerzający bazę uczestnictwa w czasie dzięki zwiększanej puli wydarzeń 
oraz ich powtarzalności. W istocie mówimy tu o dwóch równoczesnych proce-
sach: wzroście dostępności i poszerzaniu wzorów uczestnictwa w kulturze. Tak 
wyglądałaby sytuacja idealna. W uzyskanym modelu empirycznym, opracowa-
nym na podstawie serii trzech pomiarów, mamy do czynienia z umiarkowanym 
działaniem mechanizmu podażowego. Jeśli porówna się dane z pomiaru „pierw-
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sze półrocze ESK” z pomiarem „po ESK”, to zaobserwuje się zmniejszenie licz-
by osób nieuczestniczących w ESK (spadek z 24,5 procenta do 19,5) oraz wzrost 
uczestnictwa w kategorii „1–3 rodzaje wydarzeń” (odpowiednio z 20,5 procenta do 
26,3), przy stabilnych wynikach w kategoriach wyższych. Wydaje się, że w przy-
padku odpływu osób z kategorii „nieobecni”, głównie ku kategorii „bierni”, moż-
na zaryzykować tezę o skutecznej redukcji barier o charakterze ekonomicznym, 
a względnie stały odsetek uczestników w kategorii „wszystkożercy” uznać za 
świadectwo trwałości kulturowych determinant określających warunki uczest-
nictwa w kulturze.

Wyk. 4. Zróżnicowanie uczestnictwa w wydarzeniach według skali zagregowanej  
(n = 2250). Dane w procentach

Wnioski
Bez wątpienia, biorąc pod uwagę ogólną skalę uczestnictwa, projekt ESK okazał 
się sukcesem frekwencyjnym. Przyrost wydarzeń w skali roku spowodował suk-
cesywne zmniejszanie się odsetka osób, które nie miały kontaktu z kulturą (w ro-
zumieniu kontaktu z ofertą ESK). Jednakże na poziomie statystyk był to sukces 
widoczny przede wszystkim w wydarzeniach eventowych (imprezach otwartych, 
masowych, bezpłatnych), które potrafiły także przyciągnąć mieszkańców aglo-
meracji, a niekiedy też regionu i kraju14. Niemniej podczas roku kalendarzowe-
go oferta ESK statystycznie tylko w niewielkim stopniu poszerzyła uczestnictwo 
w większej liczbie obiegów kultury łącznie. Innymi słowy, raczej nie przyczyniła 
się do postępu jakościowego, wyrażonego większą liczbą rodzajów imprez, w któ-
rych można byłoby zaobserwować przyrost uczestnictwa. 

14 K. Kajdanek, Doświadczenie i relacjogenność wydarzeń kulturalnych w trakcie weekendów specjalnych ESK Wrocław 
2016, s. 26.

W 8-11 rodzajach 
(„wszystkożercy”)

W 4-7 rodzajach (aktywni)

W 1-3 rodzajach (bierni)

W żadnej (nieobecni)

Uczestnicy według liczby rodzajów imprez

                      12,5
6,7
                      12,1

                                                                                                                                     41,7
                                                                                                                    37,1
                                                                                                                                         42,8

                                                                           26,3
                                                                                      29,1
                                                     20,5

                                                 19,5
                                                                              27,2
                                                                    24,5

  po ESK n = 750 = 100%                                                  drugie półrocze ESK n = 750 = 100%
  pierwsze półrocze ESK n = 750 = 100%

Źródło: opracowanie własne
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Analiza wzorów uczestnictwa w kulturze, uwzględniająca rodzaj wydarzeń 
oraz profil społeczno-demograficzny respondentów, uwydatniła znacznie bar-
dziej segmentacyjny charakter obiegów kultury. Z jednej strony odmienny sposób 
uczestnictwa w kulturze jest faktem – obiegi kultury są wyznaczane nie tylko ze 
względu na formę i treść, ale też ze względu na społeczny profil uczestnictwa – je-
śli weźmiemy pod uwagę zastosowane w analizie podziały na „wszystkożerców”, 
aktywnych i pasywnych konsumentów kultury. Z drugiej strony należy pamiętać, 
że znaczny odsetek osób w badanych próbach nie brał aktywnego udziału w wy-
darzeniach ESK, a właściwie nie obcował w ramach tego projektu z kulturą. Jeśli 
więc weźmiemy pod uwagę wszystkich uczestników badań oraz rozliczne rodzaje 
imprez, to swoją moderującą rolę ujawnią takie czynniki jak położenie społeczne 
i skryte za nimi zależności socjokulturowe. Jeśli ujmiemy je w postaci pewnych 
barier, to najważniejszą z nich będzie sytuacja materialna. Osoby o najniższym 
statusie ekonomicznym podlegają samowykluczeniu z uczestnictwa w kulturze. 
Podobne zależności zostały stwierdzone w przypadku osób w kategorii wiekowej 
55+, z wykształceniem zawodowym, odwrotnie jest w przypadku osób dobrze sy-
tuowanych i dobrze wykształconych.

Czy ujawnione dane poszerzają naszą dotychczasową wiedzę o specyfice 
uczestnictwa kulturowego? Jakie niosą konsekwencje dla sposobów i celów pro-
wadzenia polityki kulturalnej z punktu widzenia głównego dysponenta środków 
publicznych na kulturę, którym w tym przypadku jest miasto?

Oczywiście zasygnalizowane tu mechanizmy reprodukujące wzory uczest-
nictwa w kulturze nie są niczym nowym. W wymiarze empirycznym są dobrze 
udokumentowane i potwierdzają moc klasowo-warstwowych dystynkcji w kon-
sumpcji kultury, a tym samym logikę zależności opisywanych przez Pierre’a 
Bourdieu, mimo postępujących w kulturze deinstytucjonalizacji czy pojawiania 
się działań oddolnych15. Jak się wydaje, zasięg oddziaływania strukturalnych ram 
konsumpcji, których istnienie jest potwierdzane empirycznie choćby w przypad-
ku konsumpcji muzyki i kreowanego gustu muzycznego, wskazując na homolo-
gię konsumpcji kultury16, dotyczy – jak pokazują obecne badania – znacznie szer-
szych kategorii uczestnictwa kulturowego, obejmującego wiele obiegów kultury. 
Ta konstatacja może mieć znaczący wpływ nie tyle nawet na rozumienie kultury 
i jej społecznych funkcji, ile na fakt, iż anachroniczna wizja „kultury wtopionej 
w hierarchiczną strukturę stabilnego społeczeństwa”17 nie jest wcale anachro-
niczna i musi być uwzględniania w opisie sfery życia publicznego, mimo że struk-
turalne aspekty uczestnictwa mogą współzależeć od innych elementów kondycji 
społecznej, takich jak osobowość, moment indywidualnej biografii związanej na 
przykład z pełnionymi rolami rodzinnymi itp.18

15 A. Bachórz, K. Ciechorska-Kulesza, M. Grabowska, J. Knera, L. Michałowski, K. Stachura, S. Szultka, C. Obracht-
-Prondzyński, P. Zbieranek, Kulturalna hierarchia…, dz. cyt., s. 81–87. 

16 M. Cebula, Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia 
czy autonomizacja kultury?, „Studia Socjologiczne” 2(209)/2013. 

17 W. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga, J. Nowiński, M. Pęczak, E.A. Sekuła, T. Szlendak, Raport o stanie i zróżnicowa-
niach kultury miejskiej w Polsce…, dz. cyt., s. 3.

18 A. Bachórz, K. Ciechorska-Kulesza, M. Grabowska, J. Knera, L. Michałowski, K. Stachura, S. Szultka, C. Obracht-
-Prondzyński, P. Zbieranek, Kulturalna hierarchia…, dz. cyt., s. 131.
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Co to wszystko oznacza dla warunków kreowania miejskich polityk? Nieza-
leżnie od deklaracji i oczekiwań społecznych sama kultura wcale nie zapewnia 
w sposób automatyczny spójności społecznej, co wskazuje na ograniczone moż-
liwości nastawionej na funkcję usługową polityki kulturalnej19. Wbrew wyobra-
żeniom władz miejskich, a nawet deklaracjom miejskich aktywistów czy ludzi 
kultury, okazuje się, że realizowana polityka kulturalna pozostaje funkcjonalnie 
zależna od elementów ładu społecznego, które w wymiarze kulturowym powiela-
ją cechy społeczeństwa konsumpcyjnego – gdy mowa o jej ludycznym charakte-
rze20. O ile jasna strona tego procesu łączy się z przezwyciężaniem negatywnych 
zjawisk globalizacji, z którymi zmagają się miasta21, o tyle koszt społeczny zwią-
zany jest z faktem, że poszerzanie sfery konsumpcji czasu wolnego wprowadza 
dający się łatwo wychwycić segmentacyjny ład, a jego oddziaływanie w polityce 
rozwoju miast w istocie ujawnia obszary nierównowagi22.

Potwierdzenie tych zależności w świetle przytoczonych w artykule danych nie 
jest bynajmniej oczywiste. W systemie miejskiej konsumpcji projekt ESK miał 
wymiar bardzo silnego impulsu podażowego, teoretycznie mającego jakościowo 
poszerzyć bazę uczestnictwa, a ilościowo wyeliminować czy osłabić moderującą 
rolę czynników socjokulturowych. Tymczasem te ostatnie ujawniły swoją nie-
zmienną, zdawałoby się, efektywność podczas roku kalendarzowego ESK. Można 
raczej przypuszczać, że czynniki statusowe „uporządkowały” (zreprodukowały) 
wzory uczestnictwa w tak powiększonej ofercie. W tym znaczeniu mechanizm 
dystrybutywny (impuls podażowy) kreowania uczestnictwa w kulturze jest sku-
teczny tylko w ograniczonym zakresie, jedynie w odniesieniu do niektórych form 
(eventowych, masowych, ludycznych). 

Wyniki badań pokazują, że z najbardziej złożonej oferty kulturalnej, jak 
warsztaty, imprezy niewpisujące się w tradycyjne podziały na role widza–
artysty, w znacznym stopniu odnosiły pożytek osoby wykształcone, dobrze 
sytuowane, częściej kobiety. Mogły one skorzystać i korzystałyby z tej oferty 
niezależnie od faktu zaistnienia ESK na kulturalnej mapie Wrocławia i regio-
nu. Oferta wydarzeń była dla nich kolejną okazją do intensywnego (możliwe, 
że intensywniejszego) uczestnictwa w miejskim systemie konsumpcji czasu 
wolnego, który w tym okresie zdominowały wydarzenia kulturalne. Potwier-
dzeniem jest fakt, że najbardziej pożądany – „wszystkożerny” – wzór uczest-
nictwa dotyczył stosunkowo niewielkiego odsetka respondentów (10 procent 
w próbie), był stabilny w ciągu roku kalendarzowego ESK, a biorąc pod uwagę 
skład społeczny tej kategorii uczestników, ujawnił działanie tzw. efektu św. 
Mateusza. 

19 Zob. A. Celiński, J. Burszta, Z. Penza, M. Sęk, M. Wenzel, DNA Miasta…, dz. cyt., s. 10–12.

20 M. Krajewski, Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, „Kultura i Społe-
czeństwo” 3(41)/1997; D. Antonowicz, R. Kossakowski, T. Szlendak, Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, 
komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015.

21  A. Majer, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warsza-
wa–Łódź 2014.

22  M. Błaszczyk, M. Cebula, Uczestnictwo w kulturze a uczestnictwo w mieście. O kapitałach kulturowych i różnorodności 
stylów życia mieszkańców dużego miasta, „Studia Socjologiczne” 1(220)/2016.
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Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z lekcji ESK w odniesieniu do sposobów 
kreowania polityki kulturalnej, nie służą łatwym rozstrzygnięciom w dyskusjach 
toczących się wokół polityk kulturalnych. ESK i impuls podażowy nie odegrały 
spektakularnej roli w poszerzaniu uczestnictwa czy kreowaniu gustów, były po 
prostu i aż przykładami konsumpcji kultury toczącej się po utartych ścieżkach – 
niezależnie od pozytywnych efektów prestiżowych dla miasta, tożsamościowych 
dla budowanych związków mieszkańców z miastem czy nawet potwierdzanych 
indywidualnie korzyści z uczestnictwa. Jak zatem pokazują badania, kształtowa-
nie polityki kulturalnej poprzez ekspozycję na wydarzenia eventowe i ludyczne 
tworzy w tym kontekście niebezpieczne granice. Skala tego rodzaju imprez może 
wywołać uczucie przesytu i w społecznej ocenie przesuwać cele kulturowe na 
dalsze pozycje w rankingu celów strategicznych23. Innymi słowy, w dalszej per-
spektywie tak prowadzona polityka może paść ofiarą własnego sukcesu, głównie 
frekwencyjnego. Tymczasem tworzenie polityki kulturalnej poza prostym sche-
matem konsumpcji, w swojej funkcji uspołeczniania, co także pokazuje schemat 
„wszystkożernego” uczestnictwa, zależy od kapitałów kulturowych, które – jak 
wskazują specjaliści – są budowane we wczesnych fazach edukacji.

The consumption of culture – the case of European Capital of Culture 
Wrocław 2016

The aim of this paper is to analyse the participation in culture from a perspective 
of the urban consumption system and urban cultural policies. The participation in 
culture is interpreted, both in a descriptive way as a categorial collection of prac- 
tices of spending leisure time, as well as from a functional point of view – an aspect 
of city-ness. This article examines results of the study employing the CATI research 
method, conducted with the participation of citizens of the Wrocław agglomera-
tion. It explored the influence of the mass distribution of cultural events, linked to 
the European Capital of Culture celebrations, on widening the access to culture and 
on the aims of cultural policy. 

23  Z badań społecznych nad założeniami „Strategii Wrocław 2030” (n = 1000 osób w wieku 18–70 lat) wynika, 
że mieszkańcy Wrocławia najwyżej oceniali politykę kulturalną rozumianą jako „oferta wydarzeń kulturalnych 
i sportowych” ze średnią 4,9 punkta na skali 1–6, podczas gdy „działania na rzecz poprawy jakości powietrza” uzy-
skały ocenę 2,8 punkta. Równocześnie te same obszary polityk jako cele działań strategicznych wyraźnie zamieniły 
się pozycjami. „Polityka proekologiczna, w tym ochrona powietrza i tworzenie terenów zielonych”, była prioryte-
tem strategicznym dla największej liczby respondentów (45,2 procenta – pytanie wielokrotnego wyboru), a „organi-
zacja prestiżowych imprez sportowych i kulturalnych” wskazana została przez najmniejszą liczbę ankietowanych 
(11,5 procenta). Zob. J. Pluta, Mieszkańcy na temat bieżącej oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta. 
Raport z badań nad założeniami Strategii Wrocław 2030, Wrocław 2016, http://docplayer.pl/32278380-Mieszkancy
-na-temat-biezacej-oceny-potencjalu-wroclawia-i-strategii-rozwojowych-miasta.html (1 grudnia 2017).
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Inspiracją dla tego tekstu są moje doświadczenia 
związane z prowadzeniem „Foresightu Społeczne-

go Wrocław 2036/2056”1 oraz współpracą przy nowej 
strategii Wrocławia2. Ważnym punktem odniesienia 
są też wyniki projektu „Czytanie Miasta”, realizowa-
nego na Dolnym Śląsku w latach 2015–20163.

Tematem tekstu jest problematyka pojawiająca się 
na styku badań próbujących zgłębiać mity lokalne 
i polityk rozwojowych miast4. Czy mit może okazać 

1 Projekt został zrealizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016 jako część programu „Miasto Przyszłości/Laboratorium 
Wrocław”, którego kuratorem był Edwin Bendyk. Efektem foresightu była 
seria publikacji Strategie dla miasta przyszłości (Strategie dla miasta przyszło-
ści, red. Ł. Medeksza, Biuro Festiwalowe Impart 2016, Wrocław 2016, http://
miastoprzyszlosci.wroclaw2016.pl/seria-strategie-dla-miasta-przyszlosci/). 
Materiały wypracowane w ramach „Miasta Przyszłości/Laboratorium Wro-
cław” są zebrane na stronie http://miastoprzyszlosci.wroclaw2016.pl/. Uspo-
łecznienie foresightu koordynowała Kamila Kamińska.

2 Jestem sekretarzem powołanego jesienią 2016 roku przez prezydenta 
miasta zespołu ds. Strategii Wrocław 2030, a także redaktorem tekstu stra-
tegii. Szefem zespołu jest Andrzej Łoś, projekt strategii przygotowali zaś eks-
perci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierunkiem Stani-
sława Korenika. „Strategię Wrocław 2030” przyjęła w lutym 2018 roku Rada 
Miejska Wrocławia.

3 Projekt „Czytanie Miasta” zrealizowany został w ramach Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016. Koordynatorką naukową przedsięwzięcia 
była Kamila Kamińska. Projekt objął siedem dolnośląskich miast: Boguszów- 
-Gorce, Bogatynię, Bolesławiec, Dzierżoniów, Lwówek Śląski, Oborniki Ślą-
skie i Wołów.

4 Polskie prawo definiuje politykę rozwoju jako „zespół wzajemnie powiąza-
nych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regional-
nej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej” (Ustawa z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, nr 27, poz. 
1658). Pod pojęciem polityk rozwojowych miast wstępnie rozumiem wpisujące 
się w tę ustawową definicję rozmaite dokumenty i działania prowadzone przez 
samorządy miejskie. Z dalszej części mojego tekstu można wysnuć wniosek, że 
zakres tej definicji i użyta w niej terminologia są dyskusyjne.

Łukasz Medeksza 
Kulturoznawca. Sekretarz 
zespołu opracowującego 
„Strategię Wrocław 2030” 
i koordynator projektu  
„Foresight Społeczny Wro-
cław 2036/2056” realizowa-
nego w ramach Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016, w tym 
redaktor prowadzący pu-
blikacji Strategie dla miasta 
przyszłości. Pracownik re-
dakcji czasopism Ośrodka 
Pamięć i Przyszłość. Członek 
Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Urbanistów Polskich 
(od 2015). Od 2016 członek- 
-założyciel Stowarzyszenia 
International Network for 
Traditional Building, Archi-
tecture & Urbanism. Współ-
autor książki Ziemie Zachod-
nie: zrób to sam. Wywiady 
opublikowane w kwartalniku 
„Pamięć i Przyszłość” w latach 
2008-2013 (2015). Pisze 
doktorat o samorządowych 
strategiach rozwoju zorien-
towanych na wartości.
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Uwagi do kilku dolnośląskich projektów z lat 2015–2017
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się narzędziem rozwoju? A może zastąpi kategorię rozwoju? Tego typu pytania 
przyświecają rozważaniom, choć tekst nie udziela na nie definitywnej odpowie-
dzi – jest raczej wstępnym spojrzeniem na ten rozległy temat.

Został on podzielony na pięć części. W pierwszej wprowadzam kategorię mitu, 
próbuję ją zdefiniować i wstępnie zarysować jej możliwy wpływ na polityki roz-
wojowe. W części drugiej wskazuję główne obszary polemik, które pozwalają wy-
krystalizować się poglądom zaliczanym do takich nurtów w politykach rozwojo-
wych, jak: zwrot kulturowy, alternative development i post-development. W części 
trzeciej próbuję bliżej scharakteryzować nurt post-development i zidentyfikować 
pokrewne mu wątki w polskich dyskusjach o politykach rozwojowych. W części 
czwartej przyglądam się kilku projektom realizowanym we Wrocławiu i na Dol-
nym Śląsku jako polom styku pomiędzy mitami i tekstami literackimi a lokalny-
mi politykami rozwojowymi. Część piąta to krótkie zestawienie rekomendacji na 
przyszłość.

Mit a polityki rozwojowe
Pisząc o micie, odwołuję się do tradycji intelektualnej reprezentowanej przez 
takich autorów, jak: Mircea Eliade, Joseph Campbell, Ernst Cassirer, Władimir 
Toporow czy Manfred Lurker. Nie tworzą oni jednej szkoły, sporo ich różni, ale 
z pewnością łączą entuzjazm dla mitu, mitologii oraz wrażliwość na symboliczny 
wymiar rzeczywistości5.

Czym jest mit z perspektywy tej tradycji? Najlepiej definiują go dwa słowa, 
od których zaczyna się poświęcone mu hasło w Encyclopaedia Britannica: mit to 
„narracja symboliczna” (a symbolic narrative)6. Jest to więc opowieść wyrażają-
ca treść podobną do tej, jaką znajdujemy w symbolu. Co to za rodzaj treści? Do 
jakiej sfery odsyłają mit i symbol? Manfred Lurker definiuje symbol jako „wi-
dzialny (postrzegalny) znak niewidzialnej (niepostrzegalnej) rzeczywistości”7. 
Podobnie uważa Gilbert Durand, dla którego symbol to „epifania tajemnicy”, 
„znak, który odsyła do niewysłowionego i niewidzialnego oznaczonego”8. Krop-
kę nad „i” stawia Mircea Eliade, lokując mit w sferze sacrum przeciwstawionej 
świeckiemu profanum. W tym ujęciu „mit opowiada pewną świętą historię, ja-
kieś prapoczątkowe zdarzenie, które zaszło na początku czasu”9. Opowiadanie 
mitu pozwala nam wyjść z czasu zwykłego, świeckiego i wrócić – na chwilę – do 
czasu świętego.

To właśnie owo zwrócenie się ku sacrum, tajemnicy, niewysłowionemu powo-
duje, że symbol jest czymś całkiem innym niż zwykły znak10, mit zaś nie jest zwy-

5 Dobrym wprowadzeniem do dziejów teorii mitu i stosowania tej kategorii w badaniach literatury jest Poetyka 
mitu (E. Mieletinski, Poetyka mitu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 21–197), choć trzeba mieć na 
uwadze, że książka została wydana w latach siedemdziesiątych, nie obejmuje więc wiedzy późniejszej.

6 K.W. Bolle, R.G.A. Buxton, J.Z. Smith, Myth, [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/
myth (30 listopada 2017).

7 M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1994, s. 24–25.

8 G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, s. 24, 29.

9 M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa 2008, s. 99.

10 Por. G. Durand, Wyobraźnia…, dz. cyt., s. 20–31; M. Lurker, Przesłanie…, dz. cyt., s. 22–27.
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czajną opowieścią. Mit i symbol są ze sobą ściśle związane. Lurker pisze wręcz 
– za Johannem Jakobem Bachofenem – że mit to „egzegeza symbolu”11.

Nie jest tu dla mnie istotne, czym dokładnie jest sfera sacrum (czy na przykład 
odnosi się do jakiejś realnie istniejącej, transcendentnej sfery boskiej, czy też 
– przeciwnie – jest wyrazem jakiejś stricte ludzkiej „potrzeby” religijności). Nie 
jest więc również ważne, skąd wzięły się mity i symbole12. Przyjmuję roboczo, 
że mamy do czynienia z pewną rzeczywistością, którą można nazwać źródłową. 
Kształtuje ona sposoby naszego działania i interpretowania świata13. Przekaz, 
jaki dociera do nas z owej źródłowości, ma kilka warstw. Rozpoznajemy je dzię-
ki takim metodom interpretacji tekstów sakralnych (a więc i mitów), jak stoso-
wana od średniowiecza zasada kwadrygi. Rozróżnia ona cztery rodzaje sensów: 
dosłowny, alegoryczny, moralny, anagogiczny (symboliczny)14. Interpretowany 
w ten sposób mit może być jednocześnie opowieścią o czyichś przygodach, ale-
gorią zmagań o władzę w sferze politycznej, moralitetem oraz opisem narodzin 
i struktury kosmosu. Mogą go więc wypełniać treści zarówno ontologiczne, jak 
i aksjologiczne.

Mit ma w związku z tym potencjał kształtowania naszego życia – indywidu-
alnego i zbiorowego. Jak podkreśla Eliade, w świecie zorientowanym na sacrum 
mit „staje się egzemplarycznym modelem wszelkiej ludzkiej działalności”. Tak 
więc „człowiek, który zachowuje się jak w pełni odpowiedzialna istota ludzka, 
naśladuje wzorcowe czyny bogów, powtarza ich czyn niezależnie od tego, czy cho-
dzi przy tym o jakąś prostą funkcję fizjologiczną w rodzaju pożywiania się, czy 
o działalność społeczną, gospodarczą, kulturalną lub wojskową”15. Mity „tworzą 
bazę życia społecznego, religijnego i kulturalnego”16. Lucien Lévy-Bruhl pisał, że: 
„Wystarczy znać mit, by rozumieć życie”17. W tym wiązaniu mitu z życiem moż-
na pójść jeszcze dalej: oto mit jawi się jako po prostu afirmacja życia. Taką tezę 
stawiał Joseph Campbell, który w rozmowie z Billem Moyersem stwierdzał: „Po-
wiada się, że tym, czego poszukujemy, jest sens życia. Otóż nie sądzę […]. Myślę, że 
tym, o co nam chodzi, jest doświadczenie życia jako takiego […]. Mity są kluczami 
do duchowych możliwości ludzkiego życia”18. Również Ernst Cassirer uważał, że 
mit jest wyrazem przekonania o „solidarności i nieprzerwanej jedności życia”, 
obejmującej zarówno przestrzeń, jak i czas19. Eliade interpretuje tęsknotę za świę-

11 M. Lurker, Przesłanie…, dz. cyt., s. 56.

12 O różnych teoriach na ten temat pisze obszernie Eleazar Mieletinski, zob. E. Mieletinski, Poetyka…, dz. cyt.

13 Nie musi przy tym wcale być rozumiana jako inna sfera bytu. Jak zauważa w panteistycznym stylu Manfred 
Lurker, „kiedy mówimy o «naszym» świecie i odróżniamy go od «innego» świata, to nie wolno nam zapominać, że 
istnieje tylko jeden świat, posiadający pierwszy (immanentny) oraz drugi (transcendentny) plan” (M. Lurker, Przesła-
nie…, dz. cyt., s. 14).

14 Ł. Medeksza, Wrocław w poszukiwaniu axis mundi, [w:] Miasto piękna i charakteru, red. I. Gajny, Strategie dla miasta 
przyszłości, t. 3, dz. cyt., s. 50.

15 M. Eliade, Sacrum…, dz. cyt., s. 102–103.

16 M. Lurker, Przesłanie…, dz. cyt., s. 58.

17 Tamże, s. 52.

18 J. Campbell, Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007, s. 23.

19 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 152–153.
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tością i za czasem źródła jako tęsknotę do bytu. Pisze tak: „Na poziomie egzysten-
cjalnym wyraża się to w pewności, że można ciągle na nowo rozpoczynać życie 
z maksimum «szans». Tkwi w tym nie tylko optymistyczna wizja egzystencji, lecz 
także nieograniczona afirmacja bytu”20. Idąc tym tropem, można postawić tezę, 
że mit wtedy odgrywa większą rolę, gdy jest przeżywany, a nie tylko biernie 
zgłębiany (czytany, słuchany, oglądany, badany).

Mit i symbol nie są przeżytkami, archaicznymi pozostałościami po jakichś 
minionych epokach. Są nieodłącznymi składnikami ludzkiego życia. Opisał to 
Cassirer w swojej słynnej formule: „Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fi-
zycznym, żyje także w świecie symbolicznym. Częściami składowymi tego świata 
są: język, mit, sztuka i religia”. Dlatego człowiek to nie animal rationale, a animal 
symbolicum21. Mity są żywe. I to nie dlatego, że możemy obcować z tymi, które za-
staliśmy, ale przede wszystkim dlatego, że wciąż tworzymy nowe. Mitologii towa-
rzyszy mitotwórstwo, a mit ma swoją poetykę22. Eleazar Mieletinski, referując 
poglądy słynnego niemieckiego filozofa mitologii, pisał: „Wychodząc z założenia, 
że mitologia symbolizuje odwieczne pierwiastki i stanowi tworzywo wszelkiej 
sztuki, [Friedrich Wilhelm Joseph von] Schelling uważa, że mitotwórstwo znajdu-
je kontynuację w sztuce i może przybrać kształt indywidualnej twórczej mitolo-
gii”23. Podobną myśl powtarzał Cassirer, jego zdaniem mit „łączy w sobie element 
teoretyczny i element twórczości artystycznej”24. Mieletinski przytaczał teorie 
wywodzące literaturę z mitologii oraz interpretacje współczesnych dzieł literac-
kich jako mitów. Mit okazuje się nie tylko opowieścią symboliczną  – jak w cy-
towanej wcześniej definicji z Encyclopaedia Britannica – ale też kluczem interpre-
tacyjnym pozwalającym wyszukiwać i analizować symboliczne treści w sztuce. 
Nałóżmy teraz tę tezę na to, co wcześniej pisałem o relacjach mitu z życiem. Otóż 
życie także może być interpretowane w kategoriach mitycznych. Może też być 
źródłem nowych mitów. Innymi słowy, nie tylko mit może być źródłem przeżyć, 
ale i przeżycia mogą być źródłem mitów.

Mit lokalny realizuje wszystkie opisane powyżej właściwości mitów w kon-
kretnym miejscu – i na temat tego miejsca. Osadza to miejsce w owej niewysło-
wionej rzeczywistości źródłowej. Dzięki temu mit zyskuje wymiar ter y-
torialny. Mit o miejscu nie jest sprzeczny na przykład z mitem o narodzinach 
i strukturze kosmosu, jest po prostu innym sposobem opowiedzenia (i przeżycia) 
tej źródłowej historii. Takim lokalnym mitem (lub jego pozostałością) może być 
legenda o założeniu miasta. Stosując cytowaną wcześniej zasadę kwadrygi, moż-
na ją interpretować na czterech poziomach. Na poziomie anagogicznym będzie 
ona echem mitu o narodzinach kosmosu. W podobny sposób legendy herbowe 
polskich rodów szlacheckich przechowują dawną mitologię kosmologiczną25.

20 M. Eliade, Sacrum…, dz. cyt., s. 98–99.

21 E. Cassirer, Esej..., dz. cyt., s. 69–70.

22 Stąd tytuł książki E. Mieletinskiego Poetyka mitu.
23 Tamże, s. 30.

24 E. Cassirer, Esej..., dz. cyt., s. 141.

25 M. Derwich, M. Cetwiński, Herby, legendy, dawne mity, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wrocław 1989, s. 9–13.
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W jaki sposób mit lokalny może przekładać się na polityki rozwojowe? To py-
tanie wymaga głębszych analiz. Na potrzeby tego tekstu przyjmuję hipotetycznie, 
że skoro mit może wpływać na sposób postrzegania, interpretowania, przeżywa-
nia rzeczywistości, to może również sprzyjać upodmiotowieniu jakiejś społeczno-
ści i skupieniu jej wokół wybranych wspólnych celów i metod ich osiągania. Na 
tym polu użytecznym narzędziem jest przyjmowana przez tę społeczność strate-
gia rozumiana za Michelem de Certeau jako przede wszystkim instrument „wy-
odrębnienia podmiotu woli i władzy”26. Warto odnotować, że ważnym elementem 
wielu formalnie przyjmowanych samorządowych strategii rozwojowych jest tak 
zwana misja strategiczna, która próbuje wyrazić rdzenne wartości danego pod-
miotu (społeczności, miejsca). Być może mit lokalny mógłby być opowieścią po-
głębiającą rozumienie misji, a misja – streszczeniem owego mitu (przynajmniej 
w jego wymiarze moralnym).

W tym kontekście frapująca jest zgodność między akcentowaną przez niektó-
rych cytowanych tu badaczy, charakterystyczną dla sfery mitów zasadą wiecz-
nego powrotu do czasu sakralnego27 a propozycją Chantal Millon-Delsol, by 
wspólnota lokalna ustalała za każdym razem, gdy zmienią się okoliczności, co 
jest jej dobrem wspólnym, odwołując się przy tym do aksjologii28. Oba te modele 
są otwarcie polemiczne wobec zasady postępu i stojącego za nią linearnego poj-
mowania czasu. A ponieważ silnie odwołują się do lokalności, można je uznać za 
sceptyczne również wobec aksjologicznych i politycznych uniwersalizmów (re-
prezentowanych choćby przez „oświeconego despotę i dzisiejszego technokratę”, 
na których wprost wskazuje Millon-Delsol29). Być może regularne „resetowanie” 
lokalnego dobra wspólnego i celów strategicznych mogłoby nakładać się na cy-
kliczne „wracanie do źródeł” za pomocą sięgania do starych i nowych lokalnych 
mitów? Zbliżylibyśmy się wówczas do tej niemal polityczno-ustrojowej definicji 
mitu, którą formułuje Mieletinski, opisując funkcjonalizm Bronisława Mali-
nowskiego: „Mit kodyfikuje myśl, umacnia moralność, proponuje określone za-
sady zachowania i sankcjonuje obrzędy, racjonalizuje i uprawomocnia porządek 
społeczny”30.

Obszary sporów o rozwój
Polityki rozwojowe w Polsce stają się areną konfrontacji rozmaitych stanowisk 
teoretycznych. Różnice między nimi dotyczą nie tylko sfery aksjologii, czyli war-
tościowania analizowanych zjawisk i postaw, ale także metodologii badań i dzia-
łań, a nawet ontologii, a więc sposobów rozumienia bytu.

Okazją do tych zderzeń są prace nad samorządowymi strategiami rozwojowy-
mi, rewitalizacje miast, działania partycypacyjne, otwarte lub zamknięte warsz-

26 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2008, s. 36.

27 Por. M. Eliade, Sacrum…, dz. cyt., s. 82–85, 110–120; M. Lurker, Przesłanie…, dz. cyt., s. 58.

28 Ch. Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1995, s. 88, por. też s. 76.

29 Tamże, s. 88.

30 E. Mieletinski, Poetyka…, dz. cyt., s. 53.
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taty poświęcone tematom miejskim czy choćby działania, których celem jest kre-
acja i promocja marki miejsca.

Te zderzenia stanowisk można opisać, odwołując się do par przeciwstawnych 
pojęć. Poniżej zamieszczam taką propozycję, nie jest ona jednak wyczerpująca. 
Pojęcia tworzące każdą z par należy traktować jako modelowe – w rzeczywistości 
możemy mieć do czynienia ze stanowiskami bliższymi jednemu lub drugiemu 
biegunowi, z próbami tworzenia hybryd lub z godzeniem przeciwieństw poprzez 
ich równoprawne uwzględnianie w politykach rozwojowych. Przeciwstawianych 
sobie pojęć nie należy traktować jako etapów w obrębie jakiegoś linearnego sche-
matu ewolucyjnego – przewaga jednego z biegunów nie oznacza, że w danej dzie-
dzinie nastąpił postęp lub regres.

Oto te pary:
1. Kosmocentryzm vs. antropocentryzm, czyli koncentracja na systemie (tak-

że na liczbach, bezosobowych siłach) vs. koncentracja na człowieku. Koronnym 
przykładem tego sporu jest konflikt między rozwojem rozumianym jako wzrost 
ekonomiczny mierzony wskaźnikiem PKB a rozwojem rozumianym jako popra-
wa jakości życia mieszkańców31. Ogromną popularność partycypacji w ostatnich 
latach można nazwać zwrotem antropocentrycznym w planowaniu przestrzen-
nym i polityce rozwojowej. Ale już na przykład akcentowanie wyższości ochrony 
środowiska nad potrzebami mieszkańców należałoby uznać za przejaw kosmo-
centryzmu32.

2. Idealizm vs. materializm, czyli na przykład wartości (i/lub tożsamości) vs. 
potrzeby wynikające z biologii. Tę parę przeciwieństw widać w różnych celach 
i metodach partycypacji: za idealistyczne można uznać próby cierpliwego docie-
rania do marzeń, lęków, wspomnień33, a za materialistyczne – badanie prostych 
potrzeb bytowych mieszkańców w odniesieniu do otaczającej ich przestrzeni (po-
łączeń komunikacyjnych, stanu przestrzeni publicznych, zieleni)34. W orientacji 

31 Por. J. Nederveen Pieterse, Development Theory. Deconstructions/Reconstructions, wyd. 2, SAGE, Los Angeles – Lon-
don – New Delhi – Singapore – Washington 2015, s. 101. Zob. także krytyczne wobec PKB uwagi w: W. Kłosowski, Kul-
tura jako czynnik sprawczy rozwoju lokalnego, [w:] Kierunek kultura. Promocja regionu przez kulturę, red. W. Kłosowski, 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2009, s. 16–27, http://www.kierunekkultura.waw.pl/images/sto-
ries/PDF/kierunek_kultura.pdf (30 listopada 2017); I. Mironowicz, Modele transformacji miast, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016, s. 192.

32 Ciekawym przypadkiem jest inspirowana myślą Brunona Latoura propozycja, by w partycypacji uwzględnić 
także aktorów nieludzkich (jak zwierzęta), w tym podmioty hybrydowe (na przykład człowieka wyposażonego w ja-
kiś sprzęt). Można by ten postulat uznać za przejaw odwrotu od antropocentryzmu, chociaż niekoniecznie w stro-
nę pełnego kosmocentryzmu, raczej ku poszerzeniu pola antropocentrycznego o kolejne podmioty. Zob. J. Erbel, 
M. Żakowska, Sztuka w przestrzeni publicznej, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. J. Erbel, P. Sadura, 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

33 Jak mówi Wojciech Kłosowski, uzdrawianie, wyzwalanie marzeń to cel rewitalizacji por. D. Barański, Ludzie 
znów zaczną marzyć. I dokona się rewitalizacja, „Gazeta Wyborcza. Gorzów Wlkp.”, 11 sierpnia 2015, http://gorzow.
wyborcza.pl/gorzow/1,36844,18534147,ludzie-znow-zaczna-marzyc-i-dokona-sie-rewitalizacja.html (30 listopada 
2017); Kłosowski obszernie opowiadał o tym także podczas wykładu w ramach warsztatów Architektour w Byto-
miu 22 kwietnia 2017 roku. Zob. też W. Parfianowicz-Vertun, Jakim językiem o jakiej kulturze?, [w:] Kierunek kultura. 
W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. W. Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2011, 
s. 38, http://www.kierunekkultura.waw.pl/images/stories/PDF/kierunek_kultura_w_strone_zywego_uczestnic-
twa_w_kulturze.pdf (30 listopada 2017).

34 Takie podejście do partycypacji można obecnie uznać w Polsce za standard. Por. mikrostrategie dla czterech 
dzielnic Gdańska wypracowane w ramach projektu „Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto” (Prze-
strzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym. Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje 
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kosmocentrycznej idealizmem może być konstruowanie strategii miasta wokół 
jego etosu (jak w strategiach wartości35), materializmem zaś – strategie stawiające 
na bogacenie się (PKB!) i budowę infrastruktury.

3. Trwanie vs. zmiana, czyli koncentracja na ochronie czegoś, co uznajemy za 
wartościowe (środowiska, zabytków itp.) vs. przekształcanie zastanej rzeczywi-
stości. Na pierwszy rzut oka cała polityka rozwojowa odnosi się do zmiany, tego 
bowiem dotyczy kategoria rozwoju. Ale już na przykład jej korekta w postaci 
wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju jest próbą znalezienia harmonii 
między trwaniem/ochroną a zmianą. Zasadę trwania odnajdujemy w postula-
tach ochrony tkanki społecznej przed gentryfikacją, która może być produktem 
ubocznym rewitalizacji36.

4. Wspólnota/jednia vs. wielość/polifonia/różnia. Ten temat może dotyczyć 
przestrzeni (spójność danego terytorium vs. dominacja i celowe wzmacnianie 
jednego centrum lub większej liczby centrów), ekonomii (równość vs. stawianie 
na silnych i prężnych), modelowej struktury społecznej w mieście (wspólnota vs. 
wspólnoty), rozumienia polityki (budowanie konsensusu vs. konflikt). Wspólno-
ta i jednoczenie są chętnie wskazywane jako wartość (zob. definicja gminy jako 
wspólnoty w ustawie o samorządzie gminnym czy zapisana w strategiach z 1998 
i 2006 roku misja Wrocławia: „Miasto spotkania – miasto, które jednoczy”), ale 
jednocześnie polityka rozwojowa zmaga się ze złożonością rzeczywistości, próbu-
jąc uwzględnić wielość dziedzin życia, które traktuje jako współzależne37.

5. Duża skala vs. mała skala, a więc duże decyzje/projekty/inwestycje (i/lub 
śmiałość/rozmach w działaniu) vs. mikroprojekty (i/lub duża ostrożność w dzia-
łaniu, nastawienie na niewielkie eksperymenty)38. W praktyce politycznej i inwe-

miasto, red. G. Rembarz, J. Martyniuk-Pęczek, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Wydział Architektury Poli-
techniki Gdańskiej, Sopocka Szkoła Wyższa, Gdańsk 2015, s. 97–192, http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/
uploads/2016/01/Przestrzeń-publiczna-dzielnicy-w-partycypacyjnym-planowaniu.pdf (30 listopada 2017). Trzeba 
jednak zaznaczyć, że te mikrostrategie proponują również wzmacnianie tożsamości dzielnic, co – w ramach zapro-
ponowanej przeze mnie pary pojęć – można by uznać za idealistyczny komponent projektu.

35 J. Waszkiewicz, Zorientowana na wartości strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – koncepcja i przy-
kład implementacji, „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej” 81(23)/2006. 
Zob. także Strateg jako krawiec miasta. Z profesorem Janem Waszkiewiczem rozmawia Łukasz Medeksza, [w:] Miasto 
piękna i charakteru, red. I. Gajny, Strategie dla miasta przyszłości, t. 3, dz. cyt.

36 O skomplikowanych relacjach rewitalizacji z gentryfikacją zob. A. Jadach-Sepioło, Gentryfikacja w kontekście rewitali-
zacji, [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Instytut Rozwoju Miast, 
Kraków 2009, https://wieloryp.files.wordpress.com/2010/12/gentryfikacja-w-rewitalizacji.pdf (30 listopada 2017).

37 Tę złożoność widać choćby w wieloskładnikowych definicjach terminów tak fundamentalnych dla polityk roz-
wojowych jak „miasto”, „jakość życia” (por. I. Mironowicz, Modele transformacji…, dz. cyt.), „zrównoważony rozwój” 
czy w próbach łączenia jakości życia ze wzrostem ekonomicznym w strategiach polskich miast (piszę o tym dalej 
w tekście). Na temat złożoności w teoriach i politykach rozwojowych zob. też na przykład J. Nederveen Pieterse, 
Development Theory…, dz. cyt., s. 160–162, 182–183, a zwłaszcza 191–196. O mieście jako systemie złożonym zob. I. Miro-
nowicz, Modele transformacji…, dz. cyt., s. 88–91.

38 Nastawienie na działania w małej skali było charakterystyczne dla polskich ruchów miejskich w pierwszej fazie 
ich działalności, zob. koncepcja narracji konkretnych w L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-Bezradnik prze-
strzenny: prawo do miasta w działaniu, Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, Warszawa 2013, s. 37–39, http://
partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2016/09/Anty-bezradnik-przestrzenny-Pobłocki-Mergler-Wudar-
ski.pdf (30 listopada 2017). Klasykiem tego typu myślenia jest oczywiście Ernst Friedrich Schumacher, który w la-
tach siedemdziesiątych rozpropagował hasło „małe jest piękne”. Niemniej nawet w środowisku ruchów miejskich 
w ostatnich latach daje się zauważyć ewolucję myślenia w stronę dużych tematów i projektów. Wprost namawia 
do tego współautor tego samego Anty-Bezradnika… Kacper Pobłocki, por. K. Pobłocki, Prawo do odpowiedzialności, 
[w:] M. Miessen, Koszmar partycypacji, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013, s. 32–33.
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stycyjnej polskich miast podział ten można sprowadzić do różnicy między dużą 
skalą projektów realizowanych przez władze lokalne a małą skalą projektów, na 
których współtworzenie i współprowadzenie owe władze zezwalają mieszkań-
com (za pomocą takich narzędzi jak budżety obywatelskie czy mikrogranty na 
kulturę).

6. Opozycje związane z różnymi modelami aksjologii czasu. To ogromny temat, 
którego rozwinięcie znacznie przekroczyłoby ramy tekstu. Zaznaczę jedynie, że 
koncepcja czasu linearnego, którym rządzi zasada postępu (a jest to bodaj naj-
ważniejsze ideowe założenie przyświecające kategorii rozwoju), stanowi tylko 
jedno z możliwych ujęć czasowości. Inne duże modele to koncepcja tzw. złote-
go wieku (to, co dobre, już było – potem nastąpił regres) oraz zasada czasu jako 
wiecznego stawania się (ciągła zmiana ani ku dobremu, ani ku złemu – tę nie- 
tzscheańską ideę przejęli i rozwijali poststrukturaliści). Łatwo dostrzec, że w za-
leżności od przyjętego modelu aksjologii czasu kategoria rozwoju może być nie 
tylko różnie rozumiana, ale też odrzucona. Do przyszłości można zaś podchodzić 
z optymizmem, pesymizmem albo jak do pustej kartki, której wypełnienie zależy 
od naszych decyzji lub od gry jakichś bezosobowych sił.

Wskazane pary przeciwstawnych pojęć można wykorzystać także do analizy 
mitów i opowieści. Są one kosmo- lub antropocentryczne, czyli odnoszą się do 
świata/systemu lub pojedynczego człowieka. Wspomniana wcześniej „źródłowa 
rzeczywistość”, do której odsyłają mity, może być rozumiana idealistycznie lub 
materialistycznie, czyli na przykład jako jakaś autonomiczna sfera kształtująca 
nasze życie (choćby sfera wartości) lub jedynie jako wyraz doświadczeń kumulu-
jących się dzień po dniu w obrębie naszego cielesnego bycia-w-świecie. Może być 
trwałą strukturą i/lub dziedzictwem (jak w strukturalizmie i/lub tradycjona-
lizmie) albo przedmiotem twórczych zmian (byłby to kazus mitotwórstwa). I tak 
dalej.

Z zestawienia takich par przeciwieństw39 nie narodzi się metamodel poka-
zujący jakieś dwa wyraziste, zwalczające się paradygmaty teorii i praktyk roz-
wojowych (choć przykłady dużych modeli binarnych przedstawię nieco dalej). 
To raczej pole do tworzenia różnych konfiguracji poglądów na tematy, których 
dotyczą kolejne pary. Jeśli zestawimy na przykład dwie pierwsze pary, to uzy-
skamy cztery możliwe konfiguracje: kosmocentryczny idealizm (jego przeja-
wem może być miejska strategia wartości, miasto jako etos), kosmocentryczny 
materializm (rozwój jako wzrost PKB i budowa dużej infrastruktury), antro-
pocentryczny idealizm (głęboka, hermeneutyczna partycypacja, rewitalizacja 
jako uruchomienie indywidualnych marzeń), antropocentryczny materializm 
(wzmacnianie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich potrzeb ma-
terialnych).

Wśród tego typu konfiguracji łatwo rozpoznać różne nurty teorii i praktyk 
rozwojowych, opisywane choćby przez Jana Nederveena Pietersego. Odnotuję 
zwłaszcza te z nich, które z różnych pozycji kwestionują oldskulową, stereotypo-

39 Kolejnymi takimi parami mogłyby być na przykład: potencjały endogeniczne vs. potencjały egzogeniczne; sieci 
vs. hierarchie; miejsca vs. gałęzie gospodarki (czy szerzej: pola aktywności).
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wo pojmowaną politykę rozwojową (można by ją zdefiniować jako ekonomiczne 
i ustrojowe gonienie Zachodu). Za Nederveenem Pietersem wskażę trzy takie nur-
ty: rozwój przez kulturę (zwany też zwrotem kulturowym w teoriach i praktykach 
rozwojowych); alternative development (w zasadzie tożsamy ze zwrotem antropo-
centrycznym); post-development (odrzuca kategorię rozwoju w imię powrotu do 
lokalności, tradycji, skromności). Czy mamy z nimi do czynienia także w Polsce?

Post-development: tradycja zamiast nowoczesności?
Współczesną rodzimą wersję zwrotu kulturowego uruchomiła fala debat, kongre-
sów, publikacji z lat 2009–2012, gdy grupa polskich miast rywalizowała o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 201640. W tekstach autorów tego nurtu kultura z roli 
ekskluzywnej, choć kosztownej działalności artystycznej prowadzonej w wy-
specjalizowanych instytucjach awansowała, stając się sferą wymiany, otwartej, 
inkluzywnej, „czynnikiem sprawczym rozwoju lokalnego”, katalizatorem zmia-
ny społecznej, a przy tym ważnym sektorem gospodarki41. Zdaniem Wojciecha 
Kłosowskiego kultura tworzy tożsamości i zarazem umacnia wspólnoty, jest więc 
„kamizelką ratunkową, dzięki której jesteśmy w stanie nie utonąć w szalonym 
nurcie płynnej nowoczesności”42.

Za polską wersję alternative development można z pewnością uznać propozycje 
i działalność ruchów miejskich, zwłaszcza ich agendę partycypacyjną43. Głoszone 
przez nie idee są często zbieżne z postulatami zwrotu kulturowego. Zresztą oba te 
nurty łączą nazwiska niektórych autorów i aktywistów – przykładem jest Woj-
ciech Kłosowski, który nie tylko obsadza kulturę w roli „czynnika sprawczego 
rozwoju lokalnego”, ale też – za klasykiem antropocentryzmu Amartyą Senem – 
definiuje ów rozwój jako „proces wzbogacania pola szans indywidualnego rozwo-
ju poszczególnych członków danej wspólnoty lokalnej”44. W tym ujęciu kultura, 
antropocentryczny rozwój i partycypacja tworzą jedną całość (por. opracowaną 
przez Marka Sztarka metodę zwaną nową kulturą, która jest przykładem rewita-
lizacji społecznej przez kulturę45).

Trudno znaleźć współczesne polskie odpowiedniki post-development. W Polsce 
kategorię rozwoju rozumie się różnie, ale nie jest ona odrzucana. Streszczając 
koncepcje tego nurtu formułowane w innych częściach świata, Nederveen Pie-

40 Por. W. Kłosowski, Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropolii, [w:] Kultura 
– polityka – rozwój. O kulturze jako „dźwigni” rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, red. S. Szultka, P. Zbie-
ranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012, http://www.ibngr.pl/content/download/1461/15946/
file/Kultura-jako-dzwignia-rozwoju-miast-i-regionów.pdf (30 listopada 2017).

41 W. Kłosowski, Kultura jako czynnik sprawczy…, dz. cyt.; E. Bendyk, J. Hausner, Kultura i rozwój. Manifest, „Kultura 
i Rozwój” 0/2015, http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-0/kir_0-01.pdf (30 listopada 2017).

42 W. Kłosowski, Kultura jako źródło, [w:] Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. W. Kło-
sowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2011, s. 63, http://www.kierunekkultura.waw.pl/images/
stories/PDF/kierunek_kultura_w_strone_zywego_uczestnictwa_w_kulturze.pdf (30 listopada 2017).

43 L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-Bezradnik…, dz. cyt.

44 W. Kłosowski, Kultura jako czynnik sprawczy…, dz. cyt.

45 M. Sztark, W. Kłosowski, Animare znaczy ożywiać, [w:] Kierunek kultura. Uwaga na podmioty!, red. W. Kłosowski, 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2012, http://www.kierunekkultura.waw.pl/images/stories/PDF/
kierunek_kultura_uwaga_na_podmioty.pdf (30 listopada 2017).



100

Łu
ka

sz
 M

ed
ek

sz
a

terse zauważa, że post-development głównie krytykuje dotychczasowe ujęcia roz-
woju i ma niewiele własnych, konstruktywnych propozycji46. Ostatecznie jednak 
uznaje, że głównym wyróżnikiem tego nurtu jest lokalizm47. Zatrzymam się przy 
post-development, bo wydaje mi się on inspirujący jako potencjalny rezerwuar 
możliwości stojących przed współczesnymi politykami rozwojowymi (choć nie 
musi to oznaczać, że zachęcam do odrzucenia kategorii rozwoju48).

Co jest pozytywną treścią post-development? Tu znów wkraczamy w schemat 
opozycji binarnych. Krytycy kategorii rozwoju uważają, że jest ona wyrazem eu-
rocentryzmu, a nawet kolonializmu czy zachodniego imperializmu. Jej głównym 
grzechem ma być redukcja życia do materializmu, konsumpcjonizmu, racjonali-
zmu, bezosobowych relacji międzyludzkich, egocentryzmu. Pozytywną antytezą 
tak rozumianego rozwoju jest z kolei rewitalizacja tradycji, zwłaszcza tych nie- 
europejskich. W ten sposób post-development łatwo staje się tradycjonalizmem, 
czyli pochwałą silnej wspólnotowości, zorientowanej na sacrum, skromnej mate-
rialnie, szanującej swoją przeszłość i dziedzictwo. Klasykiem tego typu myślenia 
jest Mahatma K. Gandhi, który zmienności charakteryzującej dzieje Zachodu 
(gdzie wszystkie cywilizacje upadają) przeciwstawiał spokój, niezmienność, nie-
ruchomość Indii; „to jest ich piękno: są opoką naszej nadziei” – pisał49. Zairski 
filozof Marcel Tshiamalenga Ntumba wykazywał, że przeciwieństwem euro-
pejskiego indywidualizmu jest afrykańskie myślenie w kategoriach wspólnoto-
wych, skoncentrowane na zaimku „my”. Jeszcze dalej – jak podkreśla cytujący 
ich Joseph M. Nyasani – idą E.A. Ruch i K.C. Anyanwu, którzy przekonują: „Cała 
ludność Afryki, zarówno żywi, jak i żyjący zmarli, to żywa sieć relacji, prawie jak 
między różnymi częściami jednego organizmu”50. Tariq Banuri wyróżnia z kolei 
dwa typy kultur bazujące na dwóch „mapach”: personal i impersonal (co niezbyt 
zręcznie można przetłumaczyć jako „osobowe”/„osobiste” oraz „nieosobowe”/
„anonimowe”). Definiują one nasze relacje z innymi ludźmi, środowiskiem natu-
ralnym i wiedzą. Kulturą o przewadze mapy impersonal jest zachodnia nowocze-
sność. W jej obrębie bezosobowość (impersonality) jest postulatem – warunkiem 
narodzin indywidualności. Banuri przeciwstawia jej model personal, w którym 
przewagę mają silne więzi z otoczeniem, sieć relacji, nie zaś oddzielanie się od 

46 J. Nederveen Pieterse, Development Theory…, dz. cyt., s. 110–124.

47 Tamże, s. 186–187. Lokalizm to nie tylko post-development. Z perspektywy nauk ekonomicznych o lokalizmie – 
jako przejawie między innymi tzw. zwrotu przestrzennego w politykach rozwojowych i postfordyzmu – pisze An-
drzej Sztando, zob. A. Sztando, Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykła-
dzie małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

48 Kategoria rozwoju ma to do siebie, że jest niebywale pojemna i przez to trudno ją kwestionować. Za rozwój 
może uchodzić każda zmiana, także taka, która wciela w życie postulaty post-development. Dlatego w ewentualnych 
przyszłych próbach przełożenia tego nurtu na polskie realia bardziej inspirujące będą analizy sensowności i użytecz-
ności takich kategorii jak wspomniany lokalizm niż skupianie się na krytyce rozwoju. Inna rzecz, że nie da się uciec 
od pytania o relacje lokalizmu z rozwojem.

49 M.K. Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule, Jitendra T Desai, Navajivan Publishing House, Ahmedabad 1938, 
http://www.mkgandhi.org/ebks/hind_swaraj.pdf (30 listopada 2017), s. 56.

50 J.M. Nyasani, The ontological significance of „I” and „we” in African philosophy, [w:] I, We and Body: First Joint Sym-
posium of Philosophers from Africa and from the Netherlands at Rotterdam on March 10, 1989, red. H. Kimmerle, http://
www.galerie-inter.de/kimmerle/frameText8.htm (30 listopada 2017).
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świata51. Podobne poglądy znajdziemy u zafascynowanych Orientem autorów 
europejskich. Dla Mircei Eliadego para przeciwieństw sacrum i profanum nie 
odnosiła się jedynie do sposobów życia czy modeli myślenia, ale dotyczyła tak-
że konkretnych epok i cywilizacji: sakralna była starożytność i chrześcijańska 
Europa, a życie w świecie zdesakralizowanym było wynalazkiem współczesno-
ści52. Thierry G. Verhelst uważał, że to nie globalna Północ powinna pomagać 
„zacofanemu” Południu, ale przeciwnie: to Południe może pomóc zagubionej 
duchowo Północy w odbudowaniu religijnego wymiaru życia, w ponownym 
„wkorzenieniu się” (re-rooting)53. Fritjof Capra w swym słynnym Punkcie zwrot-
nym… pokazał ów tytułowy przełom za pomocą schematu jin-jang, w którym 
jang jako zasada męska, racjonalna, ekspansywna opisuje ustępującą epokę 
zdominowaną przez paradygmat mechanistyczny, a jin jako zasada kobieca, in-
tuicyjna, opiekuńcza ma przyświecać nowej epoce bazującej na paradygmacie 
holistycznym54.

Znamienne, że aksjologia tych opozycji jest niemal lustrzanym odbiciem ak-
sjologii podobnych modeli binarnych, którymi samoopisywała się zachodnia 
ideologia nowoczesności, odrzucając sposoby życia społeczeństw tradycyjnych55. 
To, co obóz nowoczesności uznaje za dobre, post-development uważa za złe, i od-
wrotnie.

Sprowadźmy więc roboczo te opozycje do jednego metamodelu: nowoczesność 
(a w jej obrębie także rozwój) vs. tradycja. Cytowani autorzy chętnie utożsamiają 
te dwa bieguny albo z częściami świata (wówczas mamy do czynienia z opozycją 
Zachód vs. Orient lub Północ vs. Południe), albo z epokami (jak choćby u Capry). 
Wydaje się to nadmiernym uproszczeniem, wręcz stereotypizacją (która po pro-
stu odwraca lub modyfikuje ewolucjonistyczny schemat przyświecający klasycz-
nym politykom rozwojowym). Znacznie ciekawsze jest podejście, w którym oba 
bieguny współistnieją jako elementy większej całości. Opowiadał się za nim cyto-
wany przez Verhelsta niemiecki mistrz zen Karlfried Graf von Dürckheim – jego 
zdaniem w każdym z nas jest mieszanina Zachodu oraz Orientu i należy dbać 
o równowagę między nimi56. W podobnym duchu Władimir Toporow opisywał 
mityczny wymiar Moskwy i Petersburga: jako dwóch zasad współokreślających 
rosyjskość (Moskwa to zasada żeńska, tradycyjna, spokojna, a Petersburg to za-
sada męska, zachodnia, nerwowa)57. O współistnieniu opisywanych przez siebie 
przeciwstawnych elementów w obrębie wyższego systemu pisał także Banuri. 
Holistyczną równowagę zalecał Capra. Rozważania prowadzone w tym duchu 

51 T. Banuri, Modernization and its Discontents. A Perspective from the Sociology of Knowledge, World Institute for De-
velopment Economics Research of the United Nations University, Helsinki 1987, https://www.wider.unu.edu/sites/
default/files/WP33.pdf (30 listopada 2017).

52 M. Eliade, Sacrum..., dz. cyt., s. 7–15.

53 T.G. Verhelst, No Life without Roots. Culture and Development, Zed Books, London – New Jersey 1990, s. 72–78.

54 F. Capra, Punkt zwrotny: nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, 
s. 61–80.

55 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2005, s. 78–86.

56 T.G. Verhelst, No Life…, dz. cyt., s. 74.

57 W. Toporow, Miasto i mit, Słowo/Obraz, Terytoria, Gdańsk 2000.
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znajdziemy u Nederveena Pietersego (w rozdziale zatytułowanym znamiennie 
Krytyczny holizm i tao rozwoju58).

Czy są przesłanki ku temu, że tak opisany post-development może trafić do 
mainstreamu debat i polityk rozwojowych w Polsce? Wskazałbym trzy „furtki”, 
które to umożliwiają. Pierwsza to pesymizm wobec przyszłości wyrażany przez 
niektórych urbanistów. Skoro przyszłość jest niepewna, a miasta są systemami 
zbyt złożonymi, by nimi zarządzać, to możliwe są jedynie niewielkie, ekspery-
mentalne, drobne interwencje, elastyczna polityka tymczasowości59. Drugą jest 
opisany wyżej zwrot kulturowy, zwłaszcza tam, gdzie akcentuje takie kategorie/
wartości jak: tożsamość, wspólnota, lokalność, dziedzictwo, oddolna zaradność, 
ekonomia lokalna60. Trzecia furtka to strategie wartości, szczególnie jeśli akcen-
tują podobne kategorie/wartości, jak te wskazane w poprzednim punkcie61. Po-
wtórzę: wymienionych tu idei czy autorów nie należy traktować jako polskich 
odpowiedników post-development, są to jedynie przykłady propozycji, które mogą 
sprzyjać lokalnej implementacji tego nurtu.

Tymczasem oficjalne lokalne polityki rozwojowe w Polsce weszły w etap przej-
ściowy, może wręcz stanęły na rozdrożu. Nowe strategie dużych polskich miast 
próbują łączyć różne trendy. Czerpią pełnymi garściami z antropocentrycznej 
agendy ruchów miejskich (w takich sferach, jak jakość życia, partycypacja, zieleń 
itd.), nie porzucając przy tym nadziei na dalszy wzrost ekonomiczny. Chętnie de-
klarują dużą otwartość na głos mieszkańców, ale bywają przy tym ideowo eklek-
tyczne. Strategia Słupska, rządzonego przez bliskich ruchom miejskim Zielonych, 
stawia w swojej wizji na zrównoważony rozwój (w tym gospodarki), a w misji 
– na jakość życia i poszerzanie zakresu wolności pojedynczych mieszkańców62. 
Gdańsk opisuje siebie, w swojej wyraźnie antropocentrycznej wizji strategicz-
nej, jako „miasto skupiające i przyciągające to, co najcenniejsze – ludzi dumnych 
z dziedzictwa, solidarnych, otwartych, kreatywnych, rozwijających się i wspólnie 
kształtujących przyszłość”. Efektem realizacji wizji ma być wzrost jakości życia 

58 J. Nederveen Pieterse, Development Theory…, dz. cyt., s. 144–165.

59 Por. S. Gzell, K. Świeżewska, Zarządzanie chaosem. Koncepcja tymczasowego wykorzystania przestrzeni w mieście, 
„Biuletyn KPZK PAN” 259/2015, http://journals.pan.pl/Content/82910/mainfile.pdf (30 listopada 2017); I. Mirono-
wicz, Modele transformacji…, dz. cyt., s. 212–218; przekonanie o dużej złożoności świata i sceptycyzm wobec przyszło-
ści cechują także metodologię foresightową, zob. Ł. Medeksza, Ku Wenecji nowego średniowiecza. Wrocław między 
foresightem a strategią, „Miasto. Pamięć i Przyszłość. Wrocławski Rocznik Samorządowy” 1/2016. Na podobnych prze-
słankach bazuje model strategii odporności, czyli resilience strategies, jak w programie „100 Resilient Cities”, zob. 
http://www.100resilientcities.org (30 listopada 2017).

60 W tym kontekście warto odnotować istnienie ruchu Cittàslow, czyli Powolnych Miast. Narodził się on pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych we Włoszech. Obejmuje rosnącą liczbę małych miast, także w Polsce. I choć opisują-
ca ten ruch Anna Augustyn podkreśla, że jest on przykładem zastosowania modelu zrównoważonego rozwoju, to 
jednak jej charakterystykę Cittàslow czyta się jak opis jakiejś odrzucającej kategorię rozwoju koncepcji z nurtu 
post-development: „Cittàslow oznacza […] spowolnienie rytmów życia i zredukowanie napięć, tak charakterystycz-
nych dla dużych miast. Promuje bardziej ludzkie i ekologiczne podejście szanujące to, co lokalne, by uzmysłowić 
mieszkańcom i gościom wartość smaków, kolorów, zapachów miasta, zamiast szybko i bezrefleksyjnie podążać za 
najnowszymi trendami w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce”, zob. A. Augustyn, Idea Cittàslow jako kon-
cepcja zrównoważonego rozwoju małych miast, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 25/2011, 
http://mazowsze.hist.pl/678/1999/982/2/36124/ (30 listopada 2017).

61 J. Waszkiewicz, Zorientowana na wartości…, dz. cyt.; Ł. Medeksza, Strateg jako krawiec…, dz. cyt.

62 Strategia Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017–2022, Słupsk 2017, http://bip.um.slupsk.pl/file/54630 (30 listopa-
da 2017).
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i liczby mieszkańców63. W projekcie strategii Warszawy wskazuje się na trzy pod-
stawowe wymiary miasta. Są to: aktywni mieszkańcy, otwarte miejsce, przyjazna 
metropolia64. Najdalej w zapale partycypacyjnym idzie Poznań, którego nowa mi-
sja strategiczna brzmi następująco: „Kształtowanie warunków do współtworze-
nia miasta przez wszystkich mieszkańców”, choć oczywiście w innych istotnych 
fragmentach tego dokumentu mówi się i o jakości życia, i o sprzyjającym klima-
cie biznesowym65.

Specyficznym przypadkiem jest Wrocław, który w dotychczasowych dwóch 
strategiach – z 1998 i 2006 roku – miał tę samą misję: „Wrocław miastem spotka-
nia – miastem, które jednoczy”66. Sformułowanie to, będące cytatem z Jana Paw-
ła II, kreuje tożsamość miasta, którą można by nazwać relacyjną, nie zaś esencjo-
nalną (opiera się bowiem na tym, co wniosą dowolne podmioty z wewnątrz lub 
z zewnątrz, „spotykając” się tu i „jednocząc”). W przyjętej w 2018 roku nowej stra-
tegii pojawia się już nowa misja: „Wrocław miastem pięknym, mądrym, zasob-
nym – miastem, które jednoczy i inspiruje”, odwołująca się jednocześnie (w stra-
tegicznej wizji) do zrównoważonego rozwoju i łącząca jakość życia ze wzrostem 
ekonomicznym. Jest to więc znów przykład eklektyzmu. Tak opisana tożsamość 
nie przestaje być relacyjna, może natomiast sprawiać wrażenie coraz bardziej 
rozproszonej.

Z jednej strony próby łączenia wielu wątków z nadzieją na twórczy wkład 
mieszkańców wydają się słabym punktem myślenia władz współczesnych pol-
skich miast, bo wygląda na to, że zabrakło im nowych, wyrazistych wizji. Z dru-
giej strony taki okres rozproszenia i zagubienia może zapowiadać nowe otwarcie 
w myśleniu o miastach. Do kreowania przyszłych wizji dodatkowo zachęcać mogą: 
perspektywa znacznej redukcji puli środków unijnych dla Polski po 2020 roku 
oraz zapowiadane zmiany w ustroju samorządowym (jak choćby ograniczenie 
kadencyjności prezydentów miast). Czas pokaże, czy jedną z ideowych benefi-
cjentek tego nowego otwarcia będzie jakaś rodzima mutacja post-development.

W takim właśnie kontekście teoretycznym realizowane były – w ramach Euro- 
pejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – projekty „Czytanie Miasta” oraz „Fore- 
sight Społeczny Wrocław 2036/2056”.

Wrocław mityczny: między Erosem a Tanatosem
„Czytanie Miasta” można krótko opisać jako próbę wydobycia tożsamości kilku 
małych i średnich dolnośląskich miast poprzez pogłębione rozmowy z mieszkań-
cami, działania artystyczne, obserwację uczestniczącą. Efektem jest interesująca 
książka Czytanie Miasta: badania i animacje w przestrzeni, w której znalazły się 
między innymi rozważania o relacjach lokalnych tożsamości z politykami roz-

63 Gdańsk 2030 Plus. Strategia rozwoju miasta, Gdańsk 2014, http://www.gdansk.pl/pobierz/58301/Gdansk-2030-Plus
-Strategia-Rozwoju-Miasta (30 listopada 2017).

64 Strategia #Warszawa2030. Projekt do konsultacji społecznych, Warszawa 2017, http://2030.um.warszawa.pl/wp-
content/uploads/2017/03/Projekt_SRW_2030_06_04_2017.pdf (30 listopada 2017).

65 Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, Poznań 2017, http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.
html?co=show&instance=1017&parent=80839&lang=pl&id=234811 (30 listopada 2017).

66 Zob. Ł. Medeksza, Ku Wenecji nowego średniowiecza..., dz. cyt.
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wojowymi67. Metody zastosowane w badaniu lokują je w nurcie, który nazwałem 
wcześniej partycypacją hermeneutyczną68. Badacz jest tu zarazem artystą, anali-
zie hermeneutycznej towarzyszą zaś analizy strukturalistyczna i dyskursywna69. 
Badania są wręcz opisane jako quasi-autobiograficzne70. Projektowi towarzyszy 
motto z Władimira Toporowa („Miasto jest tekstem”), co z kolei wskazuje, że ho-
ryzontem hermeneutyki stosowanej w „Czytaniu Miasta” może być docieranie 
do jakichś warstw mitycznych – rozumianych zarówno jako zastane mitologie, 
jak i mitotwórstwo (tak jak to robi Toporow w Mieście i micie). Autorzy tekstów 
podsumowujących projekt wskazują przy tym, że celem badań jest odkrywanie 
i wzmacnianie rozwojowych potencjałów w opisywanych miastach71. Tę kwestię 
akcentuje zwłaszcza Dawid Krysiński, który proponuje pogrążającym się w kry-
zysie małym ośrodkom miejskim, by w swoich politykach rozwojowych stawiały 
na takie modele jak „miasto kreatywne”, smart city czy Cittàslow. To różne wa-
rianty tzw. rozwoju endogennego, czyli bazującego na własnych, wewnętrznych 
zasobach miasta. Jak zauważa Krysiński: „Właściwe rozpoznanie tożsamości jest 
[…] podstawą do odkrycia ukrytego potencjału miejsca, który może stać się budul-
cem prorozwojowych działań i strategii zwiększających konkurencyjność miasta 
w skali regionalnej, krajowej, a nawet globalnej”72. Zestawienie tego odwołujące-
go się do ekonomii, proglobalizacyjnego (czy wręcz neoliberalnego) cytatu z ra-
dykalnie hermeneutycznym, mitocentrycznym (jak u Toporowa) nastawieniem 
„Czytania Miasta” jest kolejnym przejawem eklektyzmu we współczesnej polskiej 
myśli rozwojowej. Zwrot kulturowy i postawy bliskie post-development zostają 
podporządkowane wzrostowi PKB. Ale może taka właśnie okaże się polska od-
powiedź na post-development – silnie lokalistyczna, jednak wciąż stawiająca na 
rozwój, i to pojmowany nadal głównie jako bogacenie się?

Tego eklektyzmu nie rozproszył realizowany równolegle „Foresight Społeczny 
Wrocław 2036/2056”. W tym wypadku jedną z głównych inspiracji był projekt 
„Glasgow 2020”, który opisał szkockie miasto za pomocą opowieści oddolnych, 
w tym literackich opowiadań – w kontrze do oficjalnego miejskiego PR. Założe-
nia metodologiczne szkockiego projektu były głębokie, autorzy „Glasgow 2020” 
sięgnęli między innymi do idei paradygmatu narracyjnego Waltera Fishera (prze-
ciwstawiającego postrzeganie świata przez pryzmat opowieści paradygmatowi 
racjonalnemu, w którym od razu rozpoznajemy ideologię nowoczesności – by-
łaby to więc kolejna para przeciwieństw pasująca do zwrotu kulturowego lub 
nawet post-development). Za Lewisem Mumfordem miasto jest tu rozumiane jako 

67 Czytanie Miasta: badania i animacje w przestrzeni, red. K. Kamińska, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, War-
szawa 2017, zwłaszcza D. Krysiński, Małe miasta w poszukiwaniu nowego sensu. O rozwoju dolnośląskich miasteczek 
w dobie globalizacji, tamże.

68 Por. K. Kamińska, Koncepcja badań naukowych i animacji, [w:] Czytanie Miasta..., dz. cyt.; M. Sztark, A. Wieszaczew-
ska, Metody animacyjno-diagnostyczne w pracy nad potencjałem rozwojowym i turystycznym miejsc, tamże.

69 M. Pryszmont-Ciesielska, Podejście badawcze inspirowane sztuką w projekcie pt. „Czytanie miasta – urban collective 
texts”, tamże.

70 M. Michel, Wprowadzenie do badań terenowych. Dylematy metodologiczne i etyczne badacza miasta, tamże.

71 Zob. K. Kamińska, Koncepcja badań…, dz. cyt.; D. Krysiński, Małe miasta…, dz. cyt.

72 Tamże.
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archetyp jestestwa (self), centrum świata (co przypomina Eliadowską axis mun-
di). Jest generatorem opowieści pozwalającym nam zadomowić się w świecie73. 
A także przestrzenią mityczną, w tym mitotwórczą, podobnie jak u Toporowa. 
W ramach wrocławskiego foresightu powstał też niewielki zbiór opowiadań74. 
Wyziera z nich pesymizm. Wrocław przyszłości opisywany jest jako miasto po 
katastrofie75; miejsce, w którym upadki powtarzają się, bo czas biegnie kołowo76; 
miasto, z którego najlepiej uciec gdzieś w góry77; przestrzeń biuro- i technokra-
tycznej dystopii ze specyficznym językiem i sposobem działania obecnych elit 
władzy, biznesu i sektora pozarządowego78. Są też obrazy nadziei, choć wyraźnie 
przeciwstawiane negatywnie opisywanej wrocławskiej współczesności – dusz-
nej79 i podszytej rasizmem80.

Równolegle trwały prace z ekspertami. Powstał pakiet scenariuszy dla Wrocła-
wia81. Tu też mocno zaznaczył się pesymizm, związany głównie z obawą przed woj-
ną. W innych tekstach do opisu miasta zastosowano takie kategorie jak miłość82 
czy piękno83. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że podjęte próby odnalezienia 
jakiegoś charakteru (wręcz ponadczasowego piękna) Wrocławia ujawniały je-
dynie kolejne pokłady złożoności. Poszukiwania wrocławskiej axis mundi pro-
wadziły do pokazania większej liczby takich potencjalnych osi (choć wstępnie 
i roboczo daje się je uporządkować w schemat dwóch Wrocławiów – sakralnego 
i świeckiego84, model ten zachęca do dalszych analiz, być może w duchu Toporo-
wa i jego rozróżnienia na prozachodni Petersburg i rodzimą Moskwę). Przywra-
canie kategorii piękna ożywia jej wewnętrzne konflikty (Czy źródłem piękna jest 
– sięgając do kategorii starożytnych i średniowiecznych – harmonia, czy może 
raczej jakiś blask wynikający z łączności z boskością?). Nawet metafora nowego 
średniowiecza85 wskazuje na złożoność i rozproszenie współczesnego świata, nie 
zaś na jakiś aksjologiczny i polityczny ład. Nic dziwnego, że to foresightowe roze-
drganie przeniknęło do „Strategii Wrocław 2030”, a jego owocem był eklektyzm 
misji miasta. Strategia tym jednak różni się od foresightu, że stara się zachować 

73 G. Hassan, M. Mean, Ch. Tims, The Dreaming City: Glasgow 2020 and the Power of Mass Imagination, Demos, Lon-
don 2007, s. 65–74, https://www.demos.co.uk/files/Dreaming%20city.pdf (30 listopada 2017).

74 Wszystkie znalazły się w: Wrocław. Rewers. Scenariusze miasta przyszłości, red. K. Kamińska, M. Pięta-Kanurska, 
A. Snitsaruk, Strategie dla miasta przyszłości, t. 0, dz. cyt.

75 M. Gruna, Wrocław na 13. piętrze, tamże; H. Janczak, Kotlet z tygrysa, czyli zawsze jest teraz, tamże.

76 K. Niepogodzińska, Wody wieczny wrot, tamże.

77 I. Witkowska, „ręce wytarli o liście”, tamże.

78 O. Chrebor, Futurlab, tamże.

79 T.J. Sysło, THINKDADA 2056, tamże.

80 M. Ohia, Miasto mlekiem i czekoladą płynące, tamże.

81 Ł. Medeksza, Foresightowe scenariusze przyszłości dla Wrocławia, tamże.

82 Między miłością a polityką, red. M. Żakowska, Strategie dla miasta przyszłości, t. 2, dz. cyt., zwłaszcza E. Bendyk, 
Miłość, miasto, władza, tamże. 

83 Miasto piękna i charakteru, red. I. Gajny, Strategie dla miasta przyszłości, t. 3, dz. cyt.

84 Zob. Ł. Medeksza, Wrocław w poszukiwaniu axis mundi, tamże.

85 Miasta w nowym średniowieczu, red. G. Lewicki, Strategie dla miasta przyszłości, t. 1, dz. cyt.
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optymizm (wynikający z badań opinii mieszkańców86). Najwyraźniej lęk przed 
przyszłością, wręcz katastrofizm, zwłaszcza zestawiony z ciągle niejasną, wiecz-
nie niedopracowaną tożsamością Wrocławia, to wciąż temat, z którym dopiero 
przyjdzie zmierzyć się temu miastu (o ile oczywiście zgodzimy się, że mroczne 
przeczucia ludzi pióra – a więc grupy liczebnie małej, wręcz niszowej – są istotne 
z punktu widzenia większości mieszkańców). Foresightowe scenariusze osnute 
zostały wokół dwóch osi87. Jedną nazwaliśmy osią Erosa, drugą – osią Tanatosa. 
Pierwsza wyraża pęd ku miłości (a przez nią, jak chciał Platon, ku pięknu), druga 
– pęd ku śmierci. Być może ten zainspirowany Freudem schemat dobrze streszcza 
wrocławską niepewność, polifoniczność, procesualność (nie jesteśmy bowiem 
stanem, ale procesem, projektem, a raczej wielością procesów i projektów), do 
której dotarliśmy dzięki foresightowi. Nie udałoby się jej dostrzec, gdybyśmy nie 
weszli w sferę mitów i opowieści.

W przyszłości taka metodologia może służyć wypracowywaniu wspomnia-
nych już wcześniej misji w strategiach miejskich. Misja to rdzeń takiego do-
kumentu, deklaracja podstawowych wartości, etosu, genius loci88. Zresztą w ra-
mach foresightu podjęto parę prób mitotwórczego kształtowania misji i wizji 
Wrocławia89.

Ku przyszłości
Zarysowany przeze mnie temat otwiera przestrzeń dla nowych działań w ramach 
lokalnych polityk rozwojowych. Należy go jednak pogłębiać w trzech głównych 
obszarach. Po pierwsze, potrzebne są dalsze badania nad teorią mitu lokalnego – 
zwłaszcza w jej relacji z politykami rozwojowymi (a więc i z kategorią rozwoju). 
Warto w tym celu skorzystać także z modelu opozycji binarnych, który opisuję 
w drugiej części tego tekstu. Szczególnym wyzwaniem może okazać się zwłaszcza 
opozycja między wspólnotą a wielością – mity lokalne mogą służyć upodmioto-
wieniu różnych grup żyjących i działających na tym samym terenie, nie zawsze 
w zgodzie ze sobą.

Po drugie, potrzebne są dalsze badania nad samymi mitami lokalnymi (hi-
storycznymi i współczesnymi), formułowanymi i odkrywanymi w konkretnych 
miejscach. Poszukiwanie takich mitów może uwzględniać miejscowe obyczaje, 
rytuały, literaturę, ikonografię, opowieści itp. w ich wymiarze mitycznym. Oczy-
wiście także i w tym wypadku badany powinien być ewentualny wpływ mitów 
na polityki rozwojowe. Należy pytać o to, czy – i które – wątki z lokalnych mitów 
mogą być (i jak) istotne dla miejscowych strategii.

86 Ł. Medeksza, Ku Wenecji nowego średniowiecza..., dz. cyt.

87 Osie przecinają się pod kątem prostym, tworząc krzyż. Między jego ramionami mamy cztery pola. Każda z osi 
wyraża dwa przeciwne kierunki jakiejś tendencji – łącznie mamy więc cztery wyraziste kierunki. Każde kolejne 
pole to kombinacja jakichś dwóch kierunków. Na jej podstawie piszemy scenariusz. W ten sposób cztery kombinacje 
kierunków osi dają nam cztery scenariusze.

88 D. Krysiński, Małe miasta…, dz. cyt., s. 61–67; D.A. Bell, A. de-Shalit, The Spirit of Cities. Why the Identity of a City 
Matters in a Global Age, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2011; Ł. Medeksza, Strateg jako krawiec miasta…, 
dz. cyt.

89 Można za nie uznać następujące teksty: P. Jargusz, Wrocław miasto szczęśliwe, [w:] Wrocław. Rewers…, dz. cyt.; 
A. Drapella-Hermansdorfer, O stylach Wrocławia eco- i melo-dramatycznie, [w:] Miasto piękna…, dz. cyt.
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Po trzecie, potrzebne są działania, które można by nazwać mitotwórczymi. 
Wiąże się to ze wspieraniem formułowania nowych mitów, na przykład poprzez 
pisanie opowiadań, tak jak zrobiono to w ramach „Foresightu Społecznego Wro-
cław 2036/2056”. Również w tym wypadku należy dbać o przekładalność tego 
typu projektów na lokalne polityki rozwojowe, co oznacza, że nie wystarczy jedy-
nie pozyskać nowe opowiadanie, trzeba je jeszcze odpowiednio przeanalizować.

Łatwo zauważyć, że do wszystkich tego typu badań i działań potrzebne są me-
todologie pracy nad mitem na potrzeby polityk rozwojowych. Docelowo można 
by je stosować w ramach prac nad takimi dokumentami, jak: strategie lokalne, 
foresighty, programy rewitalizacji itp.

A category of myth and the local development policies. Notes from  
a few projects in Lower Silesia between 2015 and 2017

Is there a Polish equivalent of post-developmentalism, which is a concept amongst 
development theories and practices contesting the whole idea of development in 
favour of the return to local traditions? How might it be expressed and what are 
examples of its possible usage? Is it possible for the analysis of urban myths and 
narratives to be translated into a development policy? What are new theoretical 
challenges of post-developmentalism? The paper explores these issues employing 
the example of three projects undertaken in Wrocław and Lower Silesia: Wrocław 
2036/56 Social Foresight, the Wrocław 2030 Strategy and the City Reading. Two 
were conducted as a part of the European Capital of Culture 2016 celebrations. At 
the same time, the paper notes expressions of the cultural turn in Polish discus-
sions on development. The article also draws attention to the eclecticism of the 
newest development strategies in the big Polish cities, which may be an indicator of 
a crisis in thinking about future – evidenced by the lack of bold visions.
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Efekt Bilbao w Polsce?

Efektem Bilbao zwykło się nazywać pozytywne spo-
łeczne, ekonomiczne, polityczne i wizerunkowe 

zmiany, dokonujące się w mieście na skutek proce-
sów rewitalizacyjnych, w których pierwszoplanową 
rolę odgrywają wielkoskalowe inwestycje w obiekty 
kultury. Często w tym samym kontekście używa się 
terminu „efekt Guggenheima”, który jeszcze dobit-
niej wskazuje na istotną rolę spektakularnych bu-
dowli, w tym muzeów, teatrów, filharmonii, oper itd., 
w procesie regeneracji i ożywienia przestrzeni miej-
skiej oraz poprawy społeczno-ekonomicznej kondycji 
miasta i jego pozycji międzynarodowej. Swoją nazwę 
efekt ten wywodzi z Bilbao, baskijskiego miasta por-
towego, które jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych 
XX wieku było podupadłym poindustrialnym ośrod-
kiem z zaniedbanymi terenami postoczniowymi usy-
tuowanymi w samym centrum. Było to miasto mało 
atrakcyjne do życia, a jego potencjał jako miejsca do 
pracy znacząco się zmniejszył z powodu procesu de-
industrializacji, którego efektem było zamknięcie 
wielu hut i stoczni. Brak rozpoznawanych atrakcji 
turystycznych i obiektów kultury, a równocześnie 
bardzo zła międzynarodowa renoma miasta (w po-
wszechnym odbiorze kojarzono je niemal wyłącznie 
z działalnością baskijskiej terrorystycznej grupy ETA) 
sprawiły, że Bilbao znajdowało się poza szlakami tu-
rystyki krajowej i międzynarodowej, a także poza 
zainteresowaniem inwestycyjnym. Sytuacja uległa 
zmianie, gdy w latach dziewięćdziesiątych rozpoczę-
to na terenie miasta intensywny proces rewitalizacji. 
W 1991 roku rząd baskijski podpisał z nowojorską 
Fundacją Solomona R. Guggenheima porozumienie 
o otwarciu w Bilbao europejskiej filii Muzeum Gug-
genheima. Ustalono, że zostanie ona ulokowana na 

Joanna Orzechowska-
-Wacławska 
Ekonomistka i socjolożka. 
Adiunkt w Instytucie Europe-
istyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. Zajmuje 
się badaniem przemian 
związanych z tożsamością 
narodową i nacjonalizmem. 
Autorka licznych publikacji 
na temat Kraju Basków, na 
przykład monografii Basko-
wie. Powstawanie współcze-
snego narodu (2014). Współ-
autorka książki Efekt ESK. Jak 
konkurs na Europejską Stolicę 
Kultury 2016 zmienił polskie 
miasta (2017).

Joanna Orzechowska-Wacławska

Efekt Bilbao w Polsce?
Katowicka Strefa Kultury jak Abandoibarra, czyli baskijskość 

i śląskość w procesie rewitalizacji
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jednym z „obszarów możliwości”, tj. na terenie nabrzeżnej, centralnie usytuowa-
nej, postoczniowej Abandoibarry. Zaprojektowanie obiektu powierzono Frankowi 
Gehry’emu, architektowi już wówczas cieszącemu się uznaniem w kręgach mię-
dzynarodowych. Od samego początku muzeum miało pełnić funkcję wizerunko-
wą. Liczono, że stanie się nową wizytówką całego regionu i zlikwiduje stygmat 
ciążący na Kraju Basków. Z perspektywy samego Bilbao muzeum przedstawiano 
jako flagowy projekt miejskiej rewitalizacji, a zarazem nowy symbol, zręcznie 
wykorzystując go do międzynarodowej promocji miasta. Muzeum miało według 
zamysłu wpisać Bilbao na mapę światowej turystyki, przyczynić się do ożywienia 
gospodarki regionu, przyciągnąć inwestorów i usieciowić miasto, zapewniając 
mu światową rozpoznawalność.

Ciekawość towarzysząca powstawaniu muzeum, a równocześnie kontrower-
sje, jakie wywoływało całe przedsięwzięcie (głównie z uwagi na charakterysty-
kę regionu i jego złą sławę), miały przełożenie na liczby. Gdy w październiku 
1997  roku otwarto muzeum, tłumy czekały przed wejściem, pierwszego dnia 
odwiedziło je ponad 4,5 tysiąca osób1. Do końca 1997 roku liczba zwiedzających 
sięgnęła niemal 260 tysięcy. Od tej pory rokrocznie muzeum przyjmuje średnio 
milion gości2. 

Choć muzeum stało się niemal „synonimem całego miasta”3, to nie było ono 
oczywiście jedyną inwestycją zrealizowaną w ramach projektu rewitalizacyjne-
go. Oprócz niego na terenie Abandoibarry powstały też inne obiekty instytucji 
kultury i nauki, biznesu, kompleks mieszkaniowy oraz przestrzeń rekreacyjna. 
Równolegle działania rewitalizacyjne prowadzono w innych częściach miasta, 
między innymi na Starym Mieście i terenach podmiejskich (ensanche). Ważnym 
elementem całego planu ożywienia i regeneracji przestrzeni był rozwój miejskiej 
infrastruktury, w tym rozbudowa terminala lotniczego, portu i przede wszystkim 
budowa metra. Efektem tych działań jest niezwykła metamorfoza Bilbao, które 
w ciągu trzech dekad z podupadłego miasta poindustrialnego przeistoczyło się 
w jeden z czołowych światowych ośrodków designu. Dziś powszechnie uznawane 
jest za nowoczesne i nade wszystko innowacyjne.

Sukces osiągnięty w Bilbao od lat bardzo silnie oddziałuje na wyobraźnię miej-
skich i samorządowych decydentów politycznych. Ponieważ nowoczesną wizy-
tówką miasta, a zarazem symbolem bilbaońskiego modelu rewitalizacyjnego 
stało się w powszechnym odbiorze Muzeum Guggenheima, stąd wielkoskalowe in-
westycje w instytucje kultury ulokowane w nowatorsko zaprojektowanych gma-
chach zaczęto traktować jako sposób na poprawę międzynarodowego wizerunku 
miast, zwiększenie ich rozpoznawalności na zewnątrz i – docelowo – polepszenie 
ich sytuacji socjoekonomicznej. W nadziei na powtórzenie sukcesu Bilbao czę-
sto koncentrowano się na spektakularnych budowlach architektury, pomijając 
jednak to, co stanowiło fundament bilbaońskiej rewitalizacji, a więc długofalo-

1 G. del Cerro Santamaría, Bilbao. Basque Pathways to Globalization, Emerald Group, Amsterdam 2007, s. 116.

2 Dane na podstawie: Museo Guggenheim, Bilbao, Notas de prensa: Balance 2000 i następne.

3 Joan Ockman, cyt. za L. Johnson, Cultural Capitals. Revaluing the Arts, Remaking Urban Spaces, Ashgate, Farnham 
2009, s. 124.
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wą, wieloaspektową, kompleksową i szeroko zakrojoną strategię4. W kontekście 
jednej z najważniejszych tego typu inwestycji realizowanych w Polsce, czyli kato-
wickiej Strefy Kultury, bardzo trafnie pisał o tym Tomasz Nawrocki, zwracając 
uwagę na brak całościowej wizji przemian w Katowicach, która przypominałaby 
tę w Bilbao5. Uproszczenie efektu Bilbao i sprowadzenie go jedynie do efektu Gug-
genheima sprzyjało traktowaniu tego rozwiązania jako modelu, który można ła-
two importować i powielać, niejednokrotnie bez uwzględnienia lokalnej specyfiki 
nie tylko infrastrukturalnej, lecz także kulturowej. A przecież jednym z istotnych 
uwarunkowań, które miały niebagatelny wpływ na sposób realizacji strategii 
rewitalizacyjnej, było jej charakterystyczne zakotwiczenie w baskijskim kodzie 
kulturowym6. Baskowie – co należy podkreślić – są społeczeństwem o długich 
tradycjach egalitaryzmu i komunitaryzmu, gdzie dobra wspólne powszechnie 
uznawane są za należące do wszystkich, a więc takie, o które należy się troszczyć. 
Konsekwencje takiego myślenia są dostrzegalne w sposobie realizacji strategii re-
witalizacyjnej. Bilbaońska Abandoibarra w 95 procentach należała do różnych in-
stytucji publicznych, w tym regionalnych (baskijskich) i państwowych (hiszpań-
skich). Aby przeprowadzić projekt rewitalizacyjny, powołano do życia organizację 
Bilbao Ría 2000, która nim zarządzała. Udziałowcami BR2000 były podmioty, 
które przekazały w zarząd organizacji posiadane przez siebie grunty znajdujące 
się w obszarze rewitalizowanym, umożliwiając w ten sposób ich przekształcenie 
zgodnie z przyjętymi planami7. W pewnym sensie bezpośrednie i krótkofalowe 
interesy właścicieli gruntów zostały tu podporządkowane długofalowym korzy-
ściom, których realizacja miała nastąpić jako konsekwencja (pochodna) poprawy 
wizerunku miasta i jego socjoekonomicznej transformacji. 

W Polsce o budowie nowych wielkoskalowych obiektów instytucji kultury 
jako sposobie na rewitalizację miast oraz ich społeczno-kulturowe i ekonomicz-
ne ożywienie zaczęto mówić przede wszystkim po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, gdy dostęp do funduszy europejskich stworzył możliwość finanso-
wania wielkich inwestycji. Fali poakcesyjnego optymizmu i otwarcia naszego 
kraju na ogromne środki kapitałowe towarzyszyła także rosnąca świadomość 
zacofania infrastrukturalnego polskich miast, w których brakowało miejsc 
pozwalających na artystyczne realizacje. Z wieloma inwestycjami, jakie zapla-
nowano, zaprojektowano i zrealizowano już w pierwszych latach członkostwa 
Polski w UE, łączono nadzieję, że staną się one wizytówkami miast, pozwolą na 
zmianę sposobu ich postrzegania na zewnątrz i skutecznie wpiszą się w projek-
ty rewitalizacyjne. Dobrym tego przykładem jest Filharmonia im. Mieczysława 
Karłowicza, o której wprost mówiono, że „ma szansę stać się ikoną architek-

4 Zob. J. Orzechowska-Wacławska, Baskijskie polityki miejskie, „Politeja” 1(27)/2014, s. 209–227.

5 Zob. T. Nawrocki, Katowice i nowi mieszczanie. Kilka socjologicznych refleksji katowiczanina, „Opcje 1.1”, 7 grudnia 
2015, http://opcje.net.pl/tomasz-nawrocki-katowice-i-nowi-mieszczanie-kilka-socjologicznych-refleksji-katowicza-
nina/ (1 grudnia 2017). 

6 Zob. J. Orzechowska-Wacławska, Rewitalizacja po baskijsku. Kulturowy kod „efektu Guggenheima”, „Folia Sociologi-
ca. Acta Universitatis Lodziensis” 54/2015, s. 109–125.

7 Zob. Urban Redevelopment Authority, Cities in Transformation: Lee Kuan Yew World City Prize, Tien Wah Press, 
Singapore 2012, s. 32.
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toniczną Szczecina”8. W Katowicach zaś powstające budynki instytucji kultury, 
w tym nowy gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) 
i nowe Muzeum Śląskie, postrzegano jako projekty flagowe rewitalizacji9.

Istotne znaczenie dla rozwoju instytucji kultury miał konkurs na ESK 2016. 
Proces kandydowania i praca nad przygotowaniem aplikacji konkursowych nie 
tylko pozwoliły wielu miastom na odkrycie ich własnych zasobów, lecz także 
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania kulturą, wyprowadzając ją ze sfery 
sacrum do przestrzeni codziennej aktywności. Powodowało to, że w wielu mia-
stach dopiero co wybudowane instytucje kultury zyskiwały często nową publicz-
ność, zainteresowaną obcowaniem z kulturą i sztuką. W miastach kandydackich 
inwestycje w planowane obiekty kultury zostały wpisane do aplikacji konkur-
sowych ESK2016, przy czym ich faktyczne powstanie nie zależało od wyników 
konkursu. Świadczyć o tym może fakt, że w ostatnich latach otwarto wiele ta-
kich obiektów także w tych miastach, które pomimo starań nie uzyskały tytu-
łu Europejskiej Stolicy Kultury. Przykładami mogą być: Europejskie Centrum 
Solidarności w Gdańsku, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza i Centrum 
Dialogu Przełomy w Szczecinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Między-
narodowe Centrum Kongresowe (MCK), NOSPR czy Muzeum Śląskie w Katowi-
cach. Ujęcie ich w dokumentach aplikacyjnych w oczywisty sposób wynikało 
z konieczności formalnej, ale równocześnie dla miast-kandydatów inwestycje te 
stanowiły dowód na to, że kultura była w nich postrzegana jako ważne koło za-
machowe rozwoju.

Naturalnym punktem odniesienia dla nowo powstałych instytucji kultury – 
szczególnie na etapie ewaluacji ich znaczenia społecznego, kulturowego i wize-
runkowego – było Muzeum Guggenheima w Bilbao. Do modelu bilbaońskiego 
powszechnie porównywano różne inwestycje realizowane w Polsce10, ale najczę-
ściej o efekcie Bilbao pisano w kontekście katowickiej Strefy Kultury11 – nowej 
dzielnicy miasta, wybudowanej w typowo poprzemysłowym mieście, która dziś 
odgrywa rolę szczególnej przestrzeni kultury i konstruuje nową kulturalną nar-
rację o mieście. 

8 Szczecin 2016. Europejska Stolica Kultury Kandydat, http://www.zrsi.szn.pl/files/Miasto%20Szczecin-Europej-
sk%C4%85%20Stolic%C4%85%20Kultury%202016.pdf (1 grudnia 2017).

9 Katowice. Miasto Ogrodów. Kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2016, http://esk2016katowice.home.pl/web-live/
sites/default/files/Katowice%20Miasto%20Ogrod%C3%B3w.pdf (1 grudnia 2017).

10 Zob. na przykład „Efekt Bilbao czy kult Cargo?”, projekt badawczy, http://bilbao.bibel.pl (1 grudnia 2017); K. Wojcie-
chowski, Efekt Bilbao. Jak Polska długa i szeroka trwa kulturalny wyścig zbrojeń, Forsal.pl, 27 maja 2017, http://forsal.pl/
artykuly/1045953,efekt-bilbao-jak-polska-dluga-i-szeroka-trwa-kulturalny-wyscig-zbrojen.html (1 grudnia 2017); G. Pią-
tek, Efekt muzeum, „Dwutygodnik” 57/2011, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2255-efekt-muzeum.html (1 grudnia 
2017); Ł. Michalik, Polski efekt Bilbao, czyli jak Bydgoszcz na nowo pokochała rzekę, Otworzsiena.pl, 27 marca 2017, http://
otworzsiena.pl/artykul/polski-efekt-bilbao-czyli-jak-bydgoszcz-na-nowo-pokochala-rzeke (1 grudnia 2017).

11 Zob. na przykład Nie wystarczy muzeum, by uzyskać efekt Bilbao, wywiad Tomasza Malkowskiego z Ibonem 
Areso Mendigurenem, „Gazeta Wyborcza. Katowice”, 24 września 2008, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/ 
1,35019,5726592, Nie_wystarczy_muzeum__by_uzyskac_efekt _Bilbao. html (1 grudnia 2017); Ł. Tudzierz, Czy Kato-
wice wykorzystają „efekt Bilbao”?, Tuudi.net, 26 listopada 2012, http://tuudi.net/2012/11/26/czy-katowice-wykorzy-
staja-efekt-bilbao/ (1 grudnia 2017); T. Malkowski, Efekt Katowic, czyli zagłębie ikon architektury, „Gazeta Wyborcza. 
Katowice”, 24 czerwca 2016, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20291683,efekt-katowic-czyli-zaglebie-i-
kon-architektury.html (1 grudnia 2017); T. Riley, Katowice idą w ślady Bilbao, „New Eastern Europe”, 7 grudnia 2012, 
http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/3129251-katowice-ida-w-slady-bilbao (1 grudnia 2017).
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Porównanie rewitalizacji prowadzonych w Bilbao i Katowicach wynika za-
równo ze szczególnej pozycji Bilbao, które od lat uznaje się za przykład „naj-
lepszej praktyki” (best practice) w zakresie projektowania działań rewitalizacyj-
nych w ośrodkach poprzemysłowych, jak i szeregu cech wspólnych łączących te 
miasta, ich regiony, a także same obszary rewitalizowane. Katowice i Bilbao są 
do siebie podobne pod względem demografii (szacuje się, że w Katowicach miesz-
ka około 290 tysięcy ludzi, a w Bilbao 350 tysięcy), przemysłowego dziedzictwa, 
a także szczególnej pozycji, jaką zajmują w regionach o silnej identyfikacji spo-
łeczno-kulturowej. 

Nade wszystko Katowice i Bilbao to dawne centra regionów górniczych, któ-
re z uwagi na zlokalizowane tam zasoby naturalne odgrywały w przeszłości 
rolę ważnych ośrodków przemysłu, przede wszystkim górnictwa i hutnictwa. 
W Bilbao podstawowym surowcem było żelazo, w Katowicach − węgiel. Rozkwit 
Bilbao przypadł na koniec XIX wieku, gdy wokół miasta zaczął kształtować się 
bilbaoński obszar metropolitarny (área metropolitana de Bilbao), skupiający okrę-
gi górnicze, nowe centra przemysłowe i centra przemysłowo-mieszkalne. Choć 
w XX wieku pozycja miasta jako centrum przemysłu stopniowo słabła, właści-
wie aż do połowy lat siedemdziesiątych Bilbao pozostało znaczącym miastem 
przemysłowym Hiszpanii, mimo że jego międzynarodowe znaczenie było już 
raczej znikome.

Tradycje związane z żelazem w Bilbao – i szerzej całej prowincji Vizcaya12 (jej 
stolicą jest Bilbao) – miały historycznie niezwykle istotne znaczenie. Podobnie 
było w przypadku Katowic, których tradycje węglowe sięgają głęboko w prze-
szłość i są silnie związane z historią regionu (Śląska). Porównując Kraj Basków 
ze Śląskiem, trudno nie dostrzec pewnych podobieństw: politycznie to krainy po-
dzielone między różne państwa (Śląsk − Polskę, Czechy i Niemcy, a Kraj Basków − 
Francję i Hiszpanię); pod względem ekonomicznym to prężnie rozwijające się go-
spodarki lokalne, które w przeszłości stanowiły centra przemysłowe zbudowane 
na bazie ważnych surowców kopalnych; pod względem społeczno-kulturowym 
z kolei to bardzo partykularne regiony zamieszkiwane przez ludność, która zdą-
żyła wykształcić własną tożsamość historyczną, kulturową i językową, a także 
posiada poczucie przynależności grupowej.

O ile w przeszłości Bilbao stanowiło przede wszystkim centrum finansowo-prze- 
mysłowe całego okręgu górniczo-hutniczego a zarazem centrum portowe z pręż- 
nie rozwijającym się przemysłem stoczniowym, o tyle Katowice były ważnym 
ośrodkiem górniczym: od połowy XVIII wieku na terenie miasta założono ponad 
50 kopalń, z czego do XX wieku przetrwało jedynie 12, a do początku drugiej de-
kady XXI stulecia – wyłącznie trzy13. Zamykanie kopalń, ale też hut i stoczni było 
związane z procesem deindustrializacji, który z różną intensywnością i w różnym 

12 Kraj Basków rozumiany jako obszar autonomiczny na terenie Hiszpanii (wąska interpretacja) składa się z trzech 
prowincji: Vizcai, Guipúzcoi i Álavy. Czasem włącza się w zakres tego pojęcia także Nawarrę, a w najszerszej inter-
pretacji – również francuską część Baskonii. 

13  M. Chmielewska, Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach, [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzic-
twa kultury, red. P.P. Zagożdżon, M. Madziarz, t. 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, 
s. 50–59.
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czasie zachodził na tych terenach (wcześniej w Bilbao, później w Katowicach), 
pozostawiając oba miasta z dużymi niezagospodarowanymi obszarami poprze-
mysłowymi (postoczniowymi i pokopalnianymi), usytuowanymi w ich centrach 
(lub blisko centrów). W Bilbao na początku lat dziewięćdziesiątych zamknięto 
stocznię Euskalduna, a pozostałą działalność portową stopniowo przeniesiono 
w kierunku Superportu. W efekcie przestrzeń wykorzystywana wcześniej do 
prowadzenia działalności przemysłowo-portowej przestała pełnić funkcję użyt-
kową. Usytuowana centralnie i posiadająca dostęp do rzeki Abandoibarra została 
szybko uznana za „obszar możliwości”, stając się wkrótce flagowym projektem 
rewitalizacji Bilbao. W Katowicach z kolei po zamknięciu w 1999 roku kopalni 
„Katowice”, zajmującej stosunkowo dużą powierzchnię i ulokowanej blisko cen-
trum, opustoszałe tereny przekształcono w całkowicie nowy pod względem funk-
cjonalnym obszar. W latach 2011–2015 wzniesiono tam trzy nowe obiekty kul-
turalno-rozrywkowe, tj. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nową siedzibę 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz nowe Muzeum Śląskie. 
Całość zabudowy uzupełnia katowicki Spodek – jedyny spośród tu stojących „sta-
ry” obiekt kulturalno-rozrywkowy. W ten sposób Strefa konstytuuje dziś nową 
dzielnicę kulturalną, stanowiąc tym samym emanację przyjętej polityki miej-
skiej, która głosi, że „Katowice już dawno przestały być miastem węgla i stali”, 
i stały się „czołowym ośrodkiem kultury i turystyki biznesowej w Polsce”14.

Ponieważ w obu miastach proces rewitalizacji oparto na wielkoskalowych in-
stytucjach kultury, które miały poprawić zewnętrzny i wewnętrzny wizerunek 
miast, w niniejszym artykule porównuję oba flagowe przedsięwzięcia (bil-
baońską Abandoibarrę i katowicką Strefę Kultury), koncentrując się na analizie 
miastotwórczej roli znajdujących się tam obiektów i sposobów, w jakie zostały 
one wpisane w przestrzeń miast. Nie podejmuję się natomiast analizy zastoso-
wanych strategii rewitalizacji, co wynika ze zbyt krótkiego okresu takich dzia-
łań w wypadku Katowic (warto pamiętać, że w Bilbao procesy rewitalizacyjne 
rozpoczęto w latach dziewięćdziesiątych, w Katowicach zaś dopiero w ostatnich 
latach). 

Punktem wyjścia zawartych tu rozważań są wyniki uzyskane podczas analizy 
efektu ESK w wybranych polskich miastach (w pierwszej połowie 2016 roku)15. 
Projekt obejmował badania prowadzone z liderami opinii w siedmiu ubiegają-
cych się o ten tytuł ośrodkach: Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, 
Gdańsku i Szczecinie, a podstawową metodą badawczą były wywiady pogłębio-
ne – przeprowadzono ich łącznie 60. Jednym z wątków, jakie poruszano w wy-
wiadach z respondentami, był społeczny odbiór nowych instytucji kultury. Za-
warte w tym artykule rozważania stanowią rozwinięcie i uzupełnienie tez, które 
przedstawiam w pracy zawierającej wyniki wspomnianych badań: Efekt ESK. Jak 
konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta (rozdział VI: In-

14 Zob. https://www.katowice.eu/miasto/przemiana-katowic/strefa-kultury (1 grudnia 2017).

15 Mowa o projekcie „Efekt ESK. W poszukiwaniu nowych miejskich narracji” zrealizowanym przez zespół w skła-
dzie: dr Paweł Kubicki (kierownik projektu), dr Bożena Gierat-Bieroń, dr Joanna Orzechowska-Wacławska; projekt 
był finansowany przez Biuro Festiwalowe Impart 2016.
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frastruktura. Nowe instytucje kultury)16. Wszystkie prezentowane tu cytaty (opinie 
respondentów) w pierwodruku ukazały się w wymienionej monografii.

Artykuł podzielony jest na pięć sekcji odpowiadających pięciu zasadniczym 
problemom wyłonionym w trakcie badań. Pokazują one zarówno elementy 
wspólne obu przedsięwzięciom, w tym sukces frekwencyjny (dalej: „Tłumy”), kon-
trowersje związane z budżetem („Miliony”) oraz kulturowe wpisanie obiektów 
w tradycje regionu („Lokalny koloryt”), jak i te, które zasadniczo różnią te inwe-
stycje, tj. przede wszystkim sposób ich wpisania w przestrzeń miasta („Strefowa-
nie” i „Samochód kontra pieszy”). Swoistym lejtmotywem wszystkich rozważań 
jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie Katowice mają szansę na 
powtórzenie efektu Bilbao. 

Tłumy
Papierkiem lakmusowym powodzenia projektu rewitalizacji Bilbao był wzrost 
ruchu turystycznego w regionie. Oprócz sukcesu frekwencyjnego, które odno-
towało muzeum, ten pozytywny trend potwierdzają także badania pokazujące 
obłożenie hoteli w mieście. Przed otwarciem muzeum w Bilbao nocowało śred-
nio w ciągu roku ok. 250 tysięcy ludzi (średnia obejmująca okres 1992−1996), od 
1997 roku (otwarcie muzeum) zauważalny jest wyraźny wzrost liczby gości ho-
telowych: z 288,8 tysiąca w 1997 roku do 434,6 tysiąca w 1998 roku. Tendencja 
wzrostowa utrzymywała się przez kolejne lata, na przykład w 2011 roku w bilba-
ońskich hotelach nocowało już 726 tysięcy osób. Wzrost ten był przede wszyst-
kim konsekwencją zwiększenia napływu obcokrajowców: w 1997 roku było ich 
61,1 tysiąca, w 1998 roku – 126,9 tysiąca, zaś w 2011 – 255,7 tysiąca17. 

O sukcesach frekwencyjnych można także mówić w kontekście nowych gma-
chów NOSPR i Muzeum Śląskiego, choć ich skala jest znacząco mniejsza w po-
równaniu z Muzeum Guggenheima. W 2013 roku, ostatnim, kiedy NOSPR dzia-
łał w starej siedzibie, w organizowanych tam wydarzeniach (w sumie 33) brało 
udział 21,4 tysiąca ludzi. W 2015 roku, pierwszym w całości spędzonym w nowej 
siedzibie, na koncerty do NOSPR przyszło już 195 tysięcy widzów. Podobnie było 
w przypadku Muzeum Śląskiego: od otwarcia do końca 2015 roku odwiedziło je 
175 tysięcy ludzi, podczas gdy do starej siedziby muzeum przy alei Korfantego 
w 2015 roku przyszło 10,5 tysiąca18. Zmiany te są bez wątpienia skutkiem polityki 
otwierania się tych instytucji na miasto, wynikają też z zainteresowania samych 
katowiczan nowymi gmachami.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że tym, co wypromowało Bilbao, a bilbaoń-
skie Muzeum Guggenheima uczyniło ikoną współczesnej architektury, była pra-

16 P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 
zmienił polskie miasta, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2017.

17 Dane na podstawie: Bilbao en Cifras 2011, Ayuntamiento de Bilbao, Área de Economía y Hacienda, Bilbao 2011, 
s. 86; http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1279124748347&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listado-
Publicaciones (1 grudnia 2017).

18 Dane na podstawie http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,19773082,katowice-niespotykana-dotad-fre-
kwencja-w-muzeum-slaskim-i-nospr.html (1 czerwca 2017) i Śląskie. Nowe inwestycje kulturalne i imprezy przyciągają 
tłumy, PAP, 16 marca 2016, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/219338,druk.html (1 grudnia 2017).
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sa. O muzeum pisano dużo i generalnie bardzo pochlebnie. Herbert Muschamp 
z „The New York Times” twierdził nawet, że za sprawą muzeum dokonał się 
w sztuce cud, a każdy, kto interesuje się sztuką, powinien pojechać i zobaczyć 
je na własne oczy. To ogromne zainteresowanie mediów miało kilka powodów: 
spektakularny projekt architektoniczny, ciekawa historia stojąca za inwestycją 
(bogaty i niebezpieczny region oraz szanowana, ale zubożała fundacja), ale też 
– pomijany zwykle, a mający kluczowe znaczenie – efekt nowości. Gdy po-
wstawało Muzeum Guggenheima, podobnych skalą i rozmachem obiektów nie 
było wiele; tym bardziej nie budowano ich w tak – zdawałoby się – zaskakują-
cych miejscach. Gdy za przykładem Bilbao zaczęły podążać inne miasta, ten efekt 
nowości i zaskoczenia zniknął. Sposób na reaktywację poprzemysłowej dzielnicy 
poprzez zbudowanie gmachu instytucji kultury przestał być czymś nowatorskim, 
a pięknych, zaskakujących swą bryłą obiektów architektonicznych nie brakuje. 
Fakt ten, poza wspomnianą na początku kwestią wieloaspektowej i długofalowej 
strategii jako podstawy działań rewitalizacyjnych i oparcia projektu na wartoś- 
ciach wspólnotowych (kodzie kulturowym), może tłumaczyć, dlaczego tak trudno 
powielić efekt Bilbao.

Lokalny koloryt
Kwestię kulturowego wymiaru nowych instytucji kultury, a więc sposobu, w jaki 
nawiązują one do lokalności, z której wyrastają, można rozumieć na wiele róż-
nych sposobów. W tym miejscu skupię się na dwóch, w moim przekonaniu, zasad-
niczych. Z perspektywy zewnętrznej analizować można bryłę nowych obiektów, 
architekturę budynków i to, jak buduje ona skojarzenia z lokalnością, z której 
wyrasta. Druga perspektywa odnosić się będzie do ich zawartości, czyli treści, 
które przekazują instytucje19.

Z punktu widzenia architektury kulturowe nawiązania nowych obiektów 
Strefy Kultury są niemal oczywiste: dach MCK przypomina dolinę otoczoną 
systemem skarp z przesmykiem, który odtwarza przebieg historycznej trasy na 
Bogucice, czerwone elewacje boczne wnęk NOSPR odwołują się do śląskich fa-
miloków, których framugi okien były malowane na ten kolor, budynki Muzeum 
Śląskiego mają kształt szklanych prostopadłościanów stanowiących nienarzuca-
jące się tło dla zabytkowych budynków i wieży szybu Warszawa, przypominającej 
o znajdującej się tu przed laty kopalni węgla kamiennego. Podobnie jest w Bilbao: 
bryła Muzeum Guggenheima nawiązuje do industrialnej przeszłości miasta i lo-
kalnego krajobrazu. Jej nowoczesność, przełamująca standardy sztuki architek-
tonicznej, jest też wyznacznikiem siły nowoczesności drzemiącej w tym mieście.

Pod względem treści zarówno NOSPR, jak i Muzeum Śląskie ewokują lokal-
ność i czytelnie odwołują się do tradycji regionu i miasta. Z jednej strony odnoszą 
się do muzyki i śląskich grup śpiewaczych, z drugiej – do wydobywania węgla 
kamiennego, podstawowego zasobu naturalnego regionu, determinującego przez 

19 W przypadku projektu rewitalizacji Bilbao można też dodać trzecią perspektywę, tj. sposób, w jaki strategia rewi-
talizacji wyrasta z baskijskiej specyfiki społecznej, politycznej i gospodarczej; więcej na ten temat zob. J. Orzechow-
ska-Wacławska, Rewitalizacja po baskijsku…, dz. cyt.
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stulecia jego gospodarkę i stosunki społeczne. W zestawieniu z tymi obiektami 
Muzeum Guggenheima zaskakuje i staje się swoistym paradoksem. Nominalnie 
bowiem, tj. biorąc pod uwagę dzieła sztuki i twórców tam wystawianych, nie jest 
nastawione na kultywowanie tradycji regionu. Dużo bardziej rolę tę explicite re-
alizują inne obiekty Abandoibarry, na przykład Palacio Euskalduna czy Muzeum 
Morskie. A jednak to właśnie Muzeum Guggenheima stało się wizytówką miasta 
i zostało zasymilowane przez współczesnych bilbaończyków jako jego nowocze-
sny symbol. Ten szczególny kosmopolityzm (nowojorska fundacja, międzynaro-
dowa kolekcja) spotyka się z różnym odbiorem. Według niektórych muzeum nie 
odwołuje się do tradycji baskijskich i świata lokalnego i nie angażuje odpowied-
nio tamtejszych artystów20, według innych jest przeciwnie, muzeum funkcjonuje 
jako aktywny uczestnik i kreator baskijskiego i bilbaońskiego życia społeczno-ar-
tystycznego21.

Miliony
W przypadku inwestycji w Strefie Kultury, podobnie jak przy jakiejkolwiek in-
nej wielkoskalowej inwestycji realizowanej ze środków publicznych, koszty sta-
nowią jeden z głównych problemów. Wysokie nakłady potrzebne na wybudowa-
nie nowego gmachu instytucji kultury często stają się przedmiotem publicznej 
dyskusji, rodząc pytania o społeczną przydatność takich obiektów. Szacuje się, 
że koszt realizacji Strefy Kultury (wraz z przebudową układu drogowego) prze-
kroczył miliard złotych. Z tego na Muzeum Śląskie wydano ponad 262,2 miliona 
złotych (z czego prawie 178,2 miliona pochodziło ze środków UE)22, MCK pochło-
nęło ponad 378,6 miliona złotych (ponad 182,1 miliona to środki unijne)23, nowy 
gmach NOSPR kosztował zaś przeszło 305,3 miliona złotych (ponad 145,5 miliona 
pochodziło z dofinansowania UE)24. Są to relatywnie wysokie kwoty w porówna-
niu z tymi przeznaczonymi na inne wielkoskalowe realizacje powstające ostatnio 
w Polsce. Dla porównania koszt budowy obsypanej nagrodami (wśród których 
nie zabrakło najważniejszej europejskiej nagrody architektonicznej Mies van 
der Rohe Award w 2015 roku) Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szcze-
cinie to 120 milionów złotych25, a Europejskiego Centrum Solidarności w Gdań-
sku, zdobywcy Nagrody Muzealnej Rady Europy 2016, to 231,1 miliona złotych 
(ponad 107 milionów wyniosła wartość dofinansowania z UE)26. Porównywalny 
do wybudowania siedziby NOSPR był koszt powstania wrocławskiego Narodo-

20 Zob. Ch. Michael, The Bilbao Effect: is ‘starchitecture’ all it’s cracked up to be? A history of cities in 50 buildings, day 
27, „The Guardian”, 30 kwietnia 2015, https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/30/bilbao-effect-gehry-guggen-
heim-history-cities-50-buildings (1 grudnia 2017).

21 Zob. B. Plaza, S.N. Haarich, The Guggenheim Museum Bilbao: between regional embeddedness and global networking, 
„European Planning Studies” 8(23)/2015, s. 1−20. 

22 Zob. Architektura i przestrzeń, https://muzeumslaskie.pl/pl/architektura-i-przestrzen/ (1 grudnia 2017).

23 Zob. http://www.mckkatowice.pl/pl/ (1 grudnia 2017).

24 Zob. O projekcie, http://www.nospr.org.pl/pl/o-projekcie (1 grudnia 2017).

25 Zob. Najważniejsza nagroda architektoniczna dla Filharmonii, http://filharmonia.szczecin.pl/aktualnosci/105-Naj-
wazniejsza_nagroda_architektoniczna_dla_Filharmonii (1 grudnia 2017).

26 Zob. O ECS, http://www.ecs.gda.pl/library/File/media/press_pack_ECS.pdf (1 grudnia 2017).
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wego Forum Muzyki – 331,4 miliona złotych (dofinansowanie z UE na poziomie 
143,7 miliona złotych)27. Wyższy natomiast w stosunku do poszczególnych obiek-
tów w Strefie okazał się koszt Muzeum II Wojny Światowej, którego budowa po-
chłonęła 450 milionów złotych28.

Wątpliwości co do inwestycji w ramach Strefy Kultury i kosztów z nią związa-
nych dobrze ilustruje poniższa wypowiedź jednego z respondentów: 

To też jest inwestycja kosmicznie droga, całość kosztowała chyba ponad 1 miliard, i py-
tanie, czy nas jako miasto stać na taką inwestycję i czy ona jest nam potrzebna, czy ona 
się kiedykolwiek zwróci. Śmiem wątpić. Takie obiekty jak NOSPR czy Muzeum Śląskie są 
obiektami potrzebnymi w tym sensie, że te instytucje potrzebowały nowych siedzib, tylko 
pytanie, czy aż tak drogich, aż tak wielkich, no i pytanie, czy centrum kongresowe też było 
tak bardzo potrzebnym obiektem, czy nie można go było połączyć z salą NOSPR jako obiekt 
wielofunkcyjny (KA03).

Nie kwestionując zasadności publicznej debaty nad kosztami takich inwestycji 
(szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę wiele podobnych, ale przeszacowanych 
przedsięwzięć, czego najlepszym przykładem jest Miasto Kultury i Sztuki Santia-
go Calatravy w Walencji, które doprowadziło do bardzo poważnego zadłużenia 
miasta), warto pamiętać, że podobne uwagi formułowano także w stosunku do 
bilbaońskiego Muzeum Guggenheima. Jego koszty były jak na początek lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku astronomiczne. Na budowę gmachu wydano w przy-
bliżeniu 100 milionów dolarów, do tego doszły franszyza w wysokości 20 milio-
nów dolarów oraz środki na działalność muzeum – rocznie około 10 milionów 
dolarów. Ta ostatnia kwota stanowiła w przybliżeniu 80 procent baskijskiego bu-
dżetu na kulturę, a trzeba dodać, że o wystawach decydować miała amerykańska 
Fundacja Guggenheima, dysponująca własną kolekcją sztuki. Budziło to ogrom-
ne społeczne kontrowersje. Porozumienie między rządem baskijskim a fundacją 
było negatywnie oceniane zarówno przez krytyków sztuki, jak i przez lokalnych 
artystów. Wynikało to z drastycznego ograniczenia budżetu na działalność lokal-
ną (jako konsekwencji inwestycji w muzeum), a równocześnie z polityki samego 
muzeum, które nie było nastawione na promocję baskijskich artystów. Pomimo 
wysokich kosztów zainteresowanie, jakim zaczęła cieszyć się instytucja, przynosi 
wymierne korzyści ekonomiczne. Szacuje się, że pośrednie i bezpośrednie wpły-
wy z działalności tej instytucji kultury zwiększają co roku PKB Kraju Basków 
o  średnio 200–250 milionów euro (średnio w okresie 1997–2016). W 2016 roku 
wpływy te wyniosły ponad 420 milionów euro29. Koszty budowy muzeum zwró-
ciły się z nawiązką, a instytucja, także dzięki zainteresowaniu, które wzbudza, 
osiąga wysoki współczynnik samofinansowania, bliski 70 procent.

27 Zob. Informacja o dofinansowaniu, http://www.nfm.wroclaw.pl/budynek-nfm-dofinansowanie (1 grudnia 2017).

28 Zob. Zobacz, jak zmienia się Muzeum II Wojny Światowej, http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Jak-zmienia-sie-Mu-
zeum-II-Wojny-Swiatowej-ZOBACZ-zdjecia-z-budowy,a,59936 (1 grudnia 2017).

29 Zob. Guggenheim Museum, Study of the Economic Impact of the ctivities of the Guggenheim Museum Bilbao in 2016, 
December 31, 2016, http://http://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/wp-content/uploads/2011/03/Estudio-de-Impac-
to-Economico-2016_EN.pdf (1 marca 2018).
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Strefowanie
Katowicka Strefa Kultury to przestrzeń zaplanowana i zrealizowana zgodnie 
z paradygmatem modernistycznym: rozdzielenie funkcji, rozluźnienie zabudo-
wy, szerokie, wielopasmowe arterie komunikacyjne. Otwarta przestrzeń jest tu 
tłem, a nowo wybudowane gmachy instytucji funkcjonują jako osobne, pozornie 
niezwiązane ze sobą elementy, przypominając rzeźby w muzeum30. Ograniczenie 
różnorodności funkcji dzielnicy przez sprowadzenie jej do miejsca kontempla-
cji i uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze w zasadniczy sposób różni ją 
od wielofunkcyjnej, wpisanej w miasto bilbaońskiej Abandoibarry. Równocze-
śnie stanowi główny zarzut kierowany pod adresem Strefy przez jej krytyków. 
W 2015 roku Strefę Kultury nominowano do Betonowej Kostki, tj. tytułu najgor-
szej realizacji architektonicznej w przestrzeni publicznej. Inwestycja, jak argu-
mentowali jej krytycy, jest monofunkcyjna i dzieli miasto na strefy. Jest też trudno 
dostępna dla mieszkańców, przede wszystkim z powodu mankamentów komuni-
kacyjnych: za dużo w niej dróg i parkingów, za mało dostępności dla pieszych31. 
Dobrze oddaje to następująca wypowiedź:

Ja byłem mocno krytyczny dla [!] tej inwestycji. Nominowaliśmy ją do tytułu Betonowej 
Kostki. Nie uważamy, że jest aż tak zła, ale chcieliśmy poprzez to wywołać dyskusję. To 
jest przestrzeń monofunkcyjna, zupełnie oddzielona od miasta, nastawiona na ruch samo-
chodowy. Wypunktowaliśmy jej mankamenty, ale chcieliśmy się zastanowić, jak ją wyko-
rzystać, skoro ona już jest; jak ją w to miasto wpisać. Mi [!] nie odpowiada takie mówienie 
o kulturze jak o takiej sferze wydzielonej, elitarnej, która nie oddziałuje na nic poza samą 
sobą. Często też podkreślałem, że dużo lepiej byłoby dla miasta, gdyby te budynki były roz-
rzucone po mieście, wtedy może stałyby się elementami wsparcia rewitalizacji takich ob-
szarów, o czym w ogóle nie pomyślano (KA03).

Miastotwórczą rolę nowych instytucji zgromadzonych na terenie Strefy (jak 
NOSPR, Muzeum Śląskie i MCK) ograniczają trzy zasadnicze czynniki, których 
wspólnym mianownikiem jest strefowanie. Po pierwsze, brakuje tu „zwykłej” 
architektury, miejsc codziennej aktywności: mieszkań, sklepów, sieci punktów 
usługowych, a więc tego wszystkiego, co tworzy ramy miejskiej rzeczywistości. 
Podstawowym zagrożeniem związanym z takim ograniczeniem rodzajowym 
obiektów tworzących dzielnicę może być jej zamieranie po godzinach otwarcia 
instytucji i poza godzinami organizowanych w niej wydarzeń. Po drugie, obej-
mując monumentalne obiekty instytucji kultury przy równoczesnym braku zwy-
kłej miejskiej zabudowy, Strefa utrwala specyficzny sposób myślenia o kulturze 
i uczestnictwie w niej jako pewnej aktywności odświętnej, na swój sposób elitar-
nej, składającej się jedynie z pewnego rodzaju zachowań (zwiedzenie wystawy 
w muzeum czy galerii, uczestnictwo w spektaklu, koncercie itd.). Po trzecie wresz-

30 Na temat przestrzeni w mieście modernistycznym zob. M. Piotrowski, Modernizm a przestrzeń miejska…, 24 wrze-
śnia 2015, http://uxonline.pl/modernizm-schwarzplan/ (1 grudnia 2017). 

31 Zob. Katowicka Strefa Kultury nominowana do Betonowej Kostki 2015, 24 lutego 2015, http://www.tvs.pl/informa-
cje/katowicka-strefa-kultury-nominowana-do-betonowej-kostki-2015 (1 grudnia 2017).
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cie, zajmując centralnie usytuowane tereny w mieście, Strefa jest równocześnie 
otoczona szerokimi arteriami komunikacyjnymi (będzie o tym mowa dalej), co 
utrudnia do niej dostęp, a przy tym oddziela ją od pozostałych części miasta. To 
fizyczne wyłączenie Strefy dopełnia jej obrazu jako odseparowanej i w pewien 
sposób odhumanizowanej enklawy kultury. 

Zupełnie inaczej wygląda bilbaońska Abandoibarra, którą wpisano w miasto 
dzięki gruntownej przebudowie infrastruktury transportowej i postawieniu naci-
sku na komunikację pieszą lub rowerową, a w przypadku komunikacji zbiorowej 
– na szynową: tramwaj i metro. Abandoibarra otwiera bilbaońskie Abando i jego 
eleganckie centrum wokół Plaza Moyúa na rzekę i przeciwległą dzielnicę Deusto. 
Pod względem funkcji jest niezwykle zróżnicowana. Choć do pierwotnego zwy-
cięskiego projektu zaproponowanego przez zespół Césara Pelliego wprowadzono 
wiele zmian, planowana różnorodność funkcjonalna pozostała – Abandoibarra 
posiada obiekty o różnej użyteczności: biznesowej, komercyjnej, usługowej, miesz-
kalnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Na terenie dzielnicy znajdują się różne emble-
matyczne budowle, tj. Muzeum Guggenheima (oddane w 1997  roku), Centrum 
Konferencyjno-Koncertowe Palacio Euskalduna (1999), Muzeum Morskie umiesz-
czone pod rondem Euskalduna (2001), Biblioteka Uniwersytetu Deusto (2010), Au-
dytorium Uniwersytetu Kraju Basków (2010), Centrum Handlowe Zubiarte (2004), 
wieża Iberdrola (2011), hotel, park La Campa de los Ingleses oraz budynki miesz-
kalne, w tym nowoczesne obiekty w pobliżu wieży Iberdrola oraz inspirowane 
zabudową dziewiętnastowieczną kamienice przy nowym Plaza Euskadi, który 
obejmuje naziemne rondo, plac z terenami zieleni i podziemny parking. Wie-
lość krzyżujących się na terenie Abandoibarry funkcji sprawia, że w ciągu dnia, 
o różnych porach, zapewniony jest tam regularny przepływ mieszkańców. Mimo 
iż Abandoibarra ma szereg mankamentów: jest dzielnicą w całości nową, skupia 
spektakularne (i bardzo kosztowne) inwestycje wielkoskalowe i nie ma tu typowej 
gwarnej ulicy, o której pisała Jane Jacobs w swojej słynnej książce Śmierć i życie 
wielkich miast Ameryki (1961, polskie wydanie: 2014), to część istotnych postula-
tów stanowiących warunki brzegowe harmonijnego rozwoju dzielnicy, opisane 
przez Jacobs, są w niej spełnione: różnorodność funkcjonalna zgromadzonych 
obiektów, ograniczenie ruchu kołowego przy wzmocnieniu infrastruktury dla 
komunikacji pieszej, stała obecności ludzi w dzielnicy (mieszkańców, turystów, 
studentów, przechodniów). 

Jacobs w sposób bardzo krytyczny wypowiadała się na temat monofunkcyjnych 
dzielnic będących kwintesencją modernistycznego planowania. Podkreślając po-
trzebę spojrzenia na miasto przez pryzmat mieszkańców i ich codziennych inte-
rakcji, opowiadała się za różnorodnością funkcji i form wykorzystania przestrze-
ni miejskiej, wpisujących się w intensywność miejskiego życia. W swoim tekście 
z 2015 roku, poświęconym katowickiej Strefie Kultury analizowanej z uwzględ-
nieniem rozważań Jane Jacobs, Piotr Czakon zwraca uwagę na szereg jej manka-
mentów, w tym między innymi: stosunkowo małe zagęszczenie zabudowy i ludzi, 
problematyczne usytuowanie Strefy przy szerokich arteriach utrudniających ruch 
pieszy i przede wszystkim niewielką różnorodność funkcjonalną. Następstwem 
tego faktu jest ograniczony ruch w dzielnicy. Jak pisze: „kiedy już ustabilizuje 
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się zainteresowanie obiektami, Muzeum Śląskie będzie przyciągać ludzi do stre-
fy między godzinami porannymi a popołudniowymi. Dalszy przepływ ludności 
przez dzielnicę będzie zapewniany za sprawą wieczornych koncertów w NOSPR. 
[…] wszelkie wydarzenia w Spodku i MCK, choć będą udziałem wielu użytkowni-
ków przestrzeni, to ze względu na swoją rzadkość nie wpłyną istotnie na codzienne 
funkcjonowanie dzielnicy”32. Co więcej – jak prognozuje – „rozplanowanie funkcji 
sprawia, że katowicka Strefa Kultury pozostawiona będzie bez społecznego nad-
zoru w godzinach nocnych. Jest to spowodowane zarówno szczątkową liczbą bu-
dynków mieszkalnych, jak i punktów stale przyciągających mieszkańców późnym 
wieczorem i nocą”33. Wreszcie odseparowane obiekty Strefy Kultury, „choć będą 
przyciągać użytkowników w nieco innych porach, to procesowi temu będzie towa-
rzyszyć pustoszenie jednych fragmentów dzielnicy”34. Własne obserwacje autora 
(przeprowadzone w maju 2015 roku) potwierdzają fluktuacyjny charakter przepły-
wów w dzielnicy, a równocześnie relatywnie niewielki ruch w Strefie w ogóle. 

Co ciekawe, badania z 2016 roku, których wyniki opisuję, dostarczają nieco 
odmiennych wniosków. Pomimo problemów związanych z powstawaniem stref 
i ograniczaniem różnorodności użyteczności obiektów Strefa Kultury – jak twier-
dzą respondenci – jest dzielnicą, do której ludzie mimo wszystko przychodzą. Wy-
nika to zapewne z braku innych atrakcyjnych przestrzeni publicznych w mieście 
i ciekawości samego miejsca. Można przypuszczać, że jest to też przejaw pewnej 
rozwijającej się obecnie mody (Strefa jako miejsce, do którego się przychodzi). Tę 
aktywność obrazują następujące cytaty:

To jest odcięte od miasta, ale jak Pan tam pójdzie, to paradoksalnie okazuje się, że to cho-
lerstwo działa. Tam jest fenomenalny teren zielony, dzieciaki to uwielbiają i tam często 
przychodzą. Są fajne ławki, ludzie przychodzą z kocykami. Tam ludzie przychodzą spędzać 
wolny czas. Świetny teren wokół ma też Muzeum Śląskie. Jak się ludzie żenią, to tam idą 
robić zdjęcia, tam jest po prostu ładnie. Mimo że to jest odseparowane od miasta, to tam 
się przyjeżdża na spacer. To miejsce jest takim miejscem, gdzie można przyjść dla samego 
bycia w tym miejscu. Nie jest to tak jak Rynek w Krakowie, ale stało się fajnym miejscem. 
Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że to puste miejsce i poza wydarzeniami artystycznymi 
nic się nie dzieje. Ludzie przychodzą tam i spędzają czas (KA01).
Ale ta strefa jest, nie ma co ukrywać, ona czasem żyje, zwłaszcza ten park za NOSPR-em. 
Mieszkam niedaleko i widzę, że ludzie tam przychodzą, jak jest fajna pogoda. Ale to bar-
dziej wynika z głodu dobrych przestrzeni publicznych w mieście i jak się taka przestrzeń 
pojawi, to ludzie się naturalnie w niej pojawiają. Ale patrząc szerzej, jak ta przestrzeń od-
działuje na miasto, zwłaszcza w kontekście ruchu samochodowego, który [się] zwiększa, 
i to bardzo w centrum miasta, sprawia, że ludzie przyzwyczajają się nawet z nieodległego 
sąsiedztwa przyjeżdżać tam samochodami (KA03).

32 P. Czakon, Nowa martwa dzielnica? Katowicka Strefa Kultury w perspektywie myśli urbanistycznej Jane Jacobs, „Folia 
Sociologica. Acta Universitatis Lodziensis” 54/2015, s. 150–151.

33 Tamże.

34 Tamże.



121

Efekt Bilbao w
 Polsce...

Samochód kontra pieszy
Największym problemem Strefy Kultury, na który powszechnie zwraca się uwa-
gę, jest kwestia transportu i komunikacji. Usytuowana przy szerokich arteriach 
samochodowych Strefa jest odseparowana od miasta, sprawiając wrażenie nie-
przystępnej. Wyposażona w duże parkingi przy nowo wybudowanych instytu-
cjach, przy równocześnie odczuwalnej barierze wstępu dla pieszych (co obrazuje 
cytat), promuje komunikację samochodową. 

Niech Pan z zegarkiem w ręku wyjdzie, a ja to kiedyś zrobiłem, i spróbuje Pan dojść do kas 
NOSPR. Zajmie to Panu kwadrans – w linii prostej to jest 300 metrów. Ta Strefa Kultury 
jest totalnie odcięta od miasta, żeby tam dojść, to trzeba się namęczyć, trzeba przejść tune-
lem, wchodzić i schodzić schodami. Przejdzie Pan przez pusty plac, gdzie się nic nie dzieje. 
Jak Pan pójdzie inną drogą, to będzie jeszcze gorzej, bo Pan spędzi na światłach po pięć 
minut, mimo że to tylko cztery pasy. Myśmy o tym wielokrotnie pisali i mówili, że to jest 
strasznie odcięte od miasta, bo dotarcie tam jest problemem. Najlepiej samochodem, a tam 
jest duży parking na tysiąc samochodów. I to jest problem. To jest taka wyspa (KA01).

Tak skonstruowana Strefa Kultury jest całkowitym przeciwieństwem Aban-
doibarry. Jak pisałam w innym miejscu35, w Bilbao rozwój infrastruktury trans-
portowej stanowił jedną z podstawowych zasad planu rewitalizacji miasta. Celem 
było zwiększenie zewnętrznej dostępności miasta poprzez budowę terminalu 
w porcie lotniczym i rozbudowę portu morskiego, jak również poprawa jakości 
życia mieszkańców. Pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęto tam budowę 
metra, którego trasa ma kształt litery „Y”, łącząc dwa brzegi rzeki Nervión z od-
dalonymi dzielnicami Etxebarri i Basauri. W przypadku rewitalizacji obszaru 
Abandoibarry kwestią pierwszoplanową było przeniesienie przebiegającej tam 
naziemnej linii kolejowej pod ziemię, aby udostępnić mieszkańcom bulwary rze-
ki, co nastąpiło w 1999 roku. Pięć lat później otwarto stację San Mamés będącą 
węzłem integrującym komunikację podziemną (metro i kolej) z transportem na-
ziemnym (tramwajem i autobusami). Dzięki temu Abandoibarra jest otwarta na 
miasto i stanowi często uczęszczaną przestrzeń spacerową, co zawdzięcza także 
swojemu centralnemu położeniu, specyfice znajdujących się w niej obiektów 
i opisywanej wcześniej różnorodności funkcjonalnej. 

W przypadku Strefy Kultury brak typowego zaplecza, zwykłej architektury i fi-
zyczne odseparowanie dzielnicy powodują, że nie jest to przestrzeń, po której moż-
na się przypadkiem przechadzać, gdzie można zabłądzić, lecz trzeba do niej celowo 
dojechać. W efekcie, jak zauważa Grzegorz Piątek, takie strefowe rozwiązanie „nig- 
dy nie będzie działało jako całość, zawsze będzie wymagało odgórnej animacji, bo 
mało osób będzie tam się kręcić czy przypadkiem przechodzić. To miejsce, do które-
go trzeba z rozmysłem dojść, dojechać, żeby wziąć udział w zaplanowanym wyda-
rzeniu. To się już dzieje. Organizuje się zloty food trucków albo koncerty w trakcie 
festiwalu Tauron i wtedy dopiero przestrzeń między budynkami się ożywia”36.

35 J. Orzechowska-Wacławska, Baskijskie polityki miejskie, dz. cyt.

36 M. Kwietowicz, G. Piątek, J. Trybuś, Przestrzeń pogodoodporna, „Dwutygodnik” 172/2015, http://www.dwutygo-
dnik.com/artykul/6235-przestrzen-pogodoodporna.html (1 grudnia 2017).
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Zakończenie
Zarówno w czasie budowy katowickiej Strefy Kultury, jak i po jej otwarciu 
w dyskusjach publicznych na jej temat często pojawiało się odniesienie do Bil-
bao. Powszechnie liczono, że Katowice powtórzą sukces bilbaońskiej rewitali-
zacji. Te porównania dwóch miast wynikały przede wszystkim z podobieństw 
warunków społecznych i ekonomicznych Katowic i Bilbao, a także do pewne-
go stopnia zbliżonych historycznych uwarunkowań socjopolitycznych regio-
nów (Śląsk i Kraj Basków jako krainy podzielone politycznie, wewnętrznie 
zróżnicowane, zamieszkiwane przez ludność świadomą swojej kulturowej toż-
samości). Nade wszystko jednak były one pochodną podobieństwa (nawet po-
zornego) zastosowanego w tych miastach rozwiązania. Abandoibarra i Strefa 
Kultury jako dwa flagowe projekty procesów rewitalizacyjnych to nowe dziel-
nice, wybudowane na obszarach poprzemysłowych (postoczniowych/pokopal-
nianych),  gdzie wzniesiono szereg wielkoskalowych, spektakularnych obiek-
tów instytucji kultury. Bliższa analiza obydwu stref pokazuje jednak, że wiele 
je różni. O ile w wymiarze kulturowym zarówno Strefa Kultury, jak i Abando-
ibarra są wpisane w lokalny koloryt i podkreślają tradycje regionu, o tyle pod 
względem społecznego rezonansu znajdujących się tam instytucji i kreowania 
przez nie miejskości są zasadniczo odmienne. Podczas gdy Abandoibarra jest 
wpisana w miasto (komunikacyjnie, społecznie i użytkowo), Strefa Kultury 
– z uwagi na swój niemal monofunkcyjny charakter, przestrzenne odseparo-
wanie od innych części miasta i promowanie samochodu jako podstawowego 
środka transportu – w pewnym sensie traci swój potencjał, a znajdujące się tam 
obiekty nie stają się „rozsadnikami” miejskości. Nie oznacza to, że dzielnica jest 
martwa, lecz że jej użytkowość w dużej mierze jest zależna od odgórnych dzia-
łań animacyjnych.

Gdy wykracza się ponad poziom dyskusji o dzielnicach i porównuje bilbaońską 
i katowicką rewitalizację jako pewien zestaw działań, nasuwają się nieuchronnie 
dwa zasadnicze pytania. Po pierwsze: czy zastosowane w Katowicach rozwiąza-
nie oparto na długofalowej i wielowymiarowej strategii, tak jak to miało miejsce 
w Bilbao, czy jedynie zaimportowano gotowy produkt, pomijając przy tym to, co 
stanowiło jego istotę? Odpowiedź na to pytanie będzie wymagać pewnej perspekty-
wy czasowej, wszystko zależy bowiem od tego, jakie inne działania zostaną podjęte 
w mieście. Drugie pytanie brzmi natomiast: czy efekt Bilbao w ogóle można powie-
lać, sięgając po zastosowany tam pomysł? Trzeba pamiętać, że ogromne znaczenie 
w kreacji tego, co nazywane jest powszechnie efektem Bilbao (czy też efektem Gug-
genheima), miały kwestie nowości i zaskoczenia. To właśnie oryginalność, nietypo-
wość, w pewnym sensie nieadekwatność (światowe muzeum sztuki w poindustrial-
nym, mało znanym i mającym złą renomę mieście), a także spektakularny projekt 
Franka Gehry’ego wzbudziły międzynarodową sensację i przyciągnęły do miasta 
dziennikarzy i turystów z całego świata. Pytanie więc, czy tymi samymi metodami, 
już nieoryginalnymi, bo zaczerpniętymi przecież ze starego wzorca, można osią-
gnąć ten sam efekt? Czy imitator ma szansę dogonić innowatora?
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The Bilbao effect in Poland? Katowicka Strefa Kultury like Abandoibarra, 
Basque-ness and Silesia-ness in the revitalisation process

This article is a contribution to the discussion on the cityscaping role of new insti-
tutions of culture created recently in Poland. The paper focuses on the Sphere of 
Culture (Strefa Kultury) in Katowice which was launched in 2015. The reference 
point is provided by Abandoibarra in Bilbao. The author compares two flagship 
revitalisation projects, undertaken in Katowice and Bilbao, containing the most 
emblematic buildings housing cultural institutions. The juxtaposition of Katowice 
and Bilbao is a result of the particular place of Bilbao, which for many years has 
been recognised as a blueprint for a successful revitalisation process, and a number 
of similarities of these two cities such as their industrial past, their pivotal posi-
tions in their capacity as regional mining centres, the stigma of industrial cities 
and their strong regional/national identity. The analysis shows that in the cultural 
dimension, both – the Sphere of Culture and Abandoibarra – are embedded in the 
local ethos and they endorse regional traditions; however, in terms of the social 
resonance created by institutions located there, these two places are diametrically 
different. The Sphere of Culture, contrary to Abandoibarra, due to its monofunc-
tional character, its spatial separation from other city districts and promoting car 
journeys as a main transport mode, in its current form does not completely fulfil its 
potential and does not allow those establishments located there to become ‘propa-
gators’ of city-ness. 
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Wprowadzenie
Doświadczenia Wrocławia związane z tytułem Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury stały się okazją do posze-
rzenia debaty i analizy praktyk dotyczących kultu-
ralnego ekosystemu tego miasta. Złożona dynamika 
relacji między wymiarem autotelicznym (utopijnym) 
twórczości i kultury a ich wymiarem pragmatycznym 
(instrumentalnym) powoduje wiele napięć. Oba te 
podejścia są jednak aspektami tego samego procesu 
– uwikłania kultury i sztuki w tworzenie i reproduk-
cję struktury społecznej oraz legitymizację wynikają-
cych z tego podziałów i wykluczeń. 

Rozwój potencjału twórczego Wrocławia należy 
rozważać również w kontekście podstawowego napię-
cia charakteryzującego polskie metropolie. Z jednej 
strony Wrocław jest miastem stanowiącym przestrzeń 
życia jego mieszkańców, z drugiej zaś to metropolia 
włączona w międzynarodową sieć. Funkcje metropo-
litalne wynikające z nieustającej wymiany zasobów 
z innymi metropoliami często kłócą się z funkcjami 
miejskimi, takimi jak jakość życia i lokalność. Kultura 
i sztuka odgrywają w tych złożonych procesach szcze-
gólnie istotną rolę. Miejscowa oferta kulturalna de-
cyduje o jakości życia, a jednocześnie artystyczny po-
ziom tej oferty stanowi wyznacznik metropolitalnego 
statusu miasta. O ile miasto należy do mieszkańców, 
o tyle metropolię mieszkańcy mogą kształtować tylko 
do pewnego stopnia, gdyż podlega ona wpływom nie-
zależnych od nich czynników egzogennych. Wpływ 
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mieszkańców na życie kulturalne rozwijającej się 
metropolii zależy od endogennego potencjału twór-
czego i wynikających z niego zdolności do tworzenia 
idei, innowacji kulturowych i społecznych oraz kre-
owania stylów życia. To one decydują o standardzie 
życia na miejscu i jednocześnie przyczyniają się do 
rozpoznawalności metropolii w układzie krajowym 
i globalnym, czyniąc z niej atrakcyjne miejsce dla in-
nych twórczych jednostek spoza metropolii1. 

W artykule autorzy starali się określić rolę twór-
czości w mieście metropolitalnym, jakim jest Wro-
cław, w kontekście aktualnych trendów, procesów 
kulturotwórczych oraz wydarzeń związanych z tytu-
łem Europejskiej Stolicy Kultury. Aby objąć możliwie 
szerokie spektrum tych procesów, przyjęto podejście 
proponowane przez ekonomię prestiżu oraz połączo-
no je z analizą obiegów metakulturowych we Wro-
cławiu. 

Metakultura a prestiż, kilka uwag 
porządkujących
Jak zauważył Wojciech Burszta, pojęcie metakultu-
ry pojawiło się pod koniec XX wieku w literaturze 
socjologicznej i antropologicznej2 jako próba ujęcia 
zjawiska usamodzielnienia się pojęcia kultury i od-
zwierciedlenia jego wieloznaczności w toczącej się 
debacie na temat tożsamości zbiorowych3. Termin 
„metakultura” odnosi się do procesu interpretowa-
nia i organizowania przez ludzi drobnych wydarzeń 
natury kulturowej za pomocą ogólnych koncepcji. 
Takie metakulturowe koncepcje stają się więc ramą 
interpretacyjną doświadczania świata. Owa rama 
sama w sobie jest zawsze kulturowa i odwołuje się 
tym samym do różnych koncepcji kultury4. W bada-
niach miejskich środowisk artystycznych i kultural-
nych metakulturę definiujemy jako zakresy dyskur-

1 K. Wojnar, Polska klasa kreatywna, Narodowe Centrum Kultury, Warsza-
wa 2016.

2 S. Bednarek, Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach 
dziejów kultury polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro-
cław 1995.

3 W. Burszta, Wojny metakulturowe i metakultura nowości, „Kultura Współ-
czesna” 1/2007, s. 8–37.

4 F. Mulhern, Culture/Metaculture, Routledge, London – New York 2000, 
s. XIV–XV.
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su środowiska artystycznego o realizacjach artystycznych, życiu artystycznym 
i o samym sobie. Innymi słowy, chodzi tu o to, jak twórcy mówią na swój temat 
za pomocą tekstów kultury odnoszących się do innych tekstów, takich jak na 
przykład: recenzje, felietony, audycje radiowe, blogi oraz wszelkie formy wy-
miany informacji i opinii. Metakultura w tym wąskim znaczeniu to przestrzeń 
społeczna, w obrębie której uczestnicy kultury dyskutują o tym, co jest dla nich 
wartościowe, a co nie, i w konsekwencji częściowo określa, w jaką stronę będzie 
podążać produkcja kulturowa w ramach pola ich aktywności5. Antropolog i ba-
dacz kultury Greg Urban wykazał, że metakultura pełni kluczową funkcję w sty-
mulowaniu obiegu kultury6. Jego zdaniem nowoczesność polega na oddzieleniu 
procesu wytwarzania dzieł kultury od ich upowszechniania. Dzięki temu możli-
wy jest dynamiczny obieg kulturowy posiłkujący się zewnętrzną produkcją kul-
turową; przykładem jest pole produkcji filmowej zdominowane przez dystrybu-
cję utworów z Hollywood. W polskim kontekście pole to jest doskonałą ilustracją 
tego, jak dobra interwencja strukturalna w postaci PISF może korygować deficyt 
i stymulować rodzimy potencjał twórczy.

Poprzez publiczne (wydawniczy, recenzencki) i środowiskowe (towarzyski, 
kawiarniany) obiegi miejskiej metakultury generowany jest prestiż artystycz-
nych dokonań, wydarzeń, nagród i instytucji. Jak zauważa profesor Henryk Do-
mański, prestiż jest przedmiotem wymiany symbolicznej i dzieli ludzi na mniej 
oraz bardziej znaczących nie na podstawie kryteriów obiektywnych, takich jak 
zamożność, wykształcenie czy władza, ale ze względu na świadomość wartości7. 
Janusz Sztumski wskazuje, że istotnym aspektem prestiżu jest stosunek do warto-
ści oparty na emocjach8. Domański definiuje prestiż jako syntetyczne ujęcie róż-
nych aspektów oceny w jeden wymiar gradacji, który podlega regułom podaży 
i popytu. Innymi słowy, zmiany pomiędzy popytem a podażą rzutują na prestiż, 
pociągając za sobą aprecjację bądź deprecjację określonych symboli9. Badacze 
zajmujący się ekonomiką kultury podejmują próby zmierzenia prestiżu i iden-
tyfikacji mechanizmów wpływających na kształtowanie jego wartości. Podstawo-
wym pojęciem w tym nurcie badań jest „ekonomia prestiżu” – sformułował je 
James F. English w książce o takim tytule. Odnosi się ono do istoty nagród kul-
turalnych, umieszczając je w szerszym kontekście stosunku sztuki do pieniędzy 
i polityki, a także sytuując je w wymiarze zarówno czasowym, jak i społecznym10. 
Autor opisuje mechanizmy waloryzowania pracy artystów poprzez przyznawa-
nie im wyróżnień, a także ekonomiczne konsekwencje tego typu działań. Prestiż, 
jako kategoria interesująca z punktu widzenia ekonomii, jest bardzo trudny do 

5 M. Rushton, Creative Communities. Art Works in Economic Development, Brookings Institution Press, Washing-
ton 2013; A. Markusen, D. King, The Artistic Dividend. The Arts’ Hidden Contributions to Regional Development, Project  
on Regional and Industrial Economics, Humphrey Institute of Public Affairs – University of Minnesota, Minneapo- 
lis 2003.

6 G. Urban, Metaculture. How Culture Moves through the World, University of Minnesota Press, Minneapolis 2001.

7 H. Domański, Prestiż, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 10. 

8 J. Sztumski, Społeczeństwo i wartości, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992, s. 93–94.

9 H. Domański, Prestiż, dz. cyt., s. 15. 

10 J.F. English, Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, Narodowe Centrum Kultury, 
Warszawa 2013, s. 30.
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uchwycenia. Odnosi się bowiem do rzeczy niemierzalnych, takich jak poważanie, 
szacunek, podziw, które są kreowane między innymi w przestrzeni metakultury, 
skąd przedostają się do masowego obiegu medialnego i społecznego. Jest rozległą 
sferą ocen nierzadko ukrywanych, czasem też nie do końca uświadamianych11. 
W przypadku kultury i sztuki prestiż jest formą kapitału, który ma szczególne 
znaczenie. To rodzaj dobra niematerialnego, traktowanego jako rzadkie i pożą-
dane. Prestiż kształtuje w pewnym stopniu wartość kulturową, która nie istnie-
je bez społecznych dyskusji i powiązań, nie pojawia się w próżni politycznej ani 
w całkowitej niezależności lub opozycji wobec rachunku ekonomicznego12. Jest 
jednym z najistotniejszych wskaźników, który bezpośrednio wpływa na nasze po-
strzeganie, interpretowanie i wartościowanie sztuki. W kontekście problematycz-
nej kwestii wartości kultury13 prestiż należy uznać za jedną z najważniejszych 
miar sukcesu przedsięwzięcia artystycznego.

James F. English opisuje istotę prestiżu z perspektywy nagród przyznawanych 
artystom i twórcom. Takie wyróżnienia często zmieniają trajektorie aktywności 
zawodowej osób zajmujących się sztuką, przy czym nie ma znaczenia, czy niosą 
ze sobą bezpośrednią gratyfikację finansową, czy nie. Jak napisał w przedmowie 
do książki Englisha Przemysław Czapliński: „nagroda warta jest nie tyle, ile wy-
nosi, lecz tyle, ile przynosi”14. Często sam prestiż wynikający z przyznania nagro-
dy wywołuje większe zainteresowanie twórczością artystów i jest bezpośrednim 
katalizatorem ich rozwoju. Jednakże nagrody nie są jedynym wyznacznikiem 
prestiżu. Można o nim mówić również w szerszym kontekście – miejsc, organiza-
cji i zdarzeń. W przypadku miast prestiż wiąże się przede wszystkim z lokalizacją 
ważnych instytucji oraz realizacją projektów i inwestycji istotnych ze względu na 
funkcje miasta (zwłaszcza te metropolitalne), a także na jego postrzeganie – i to 
zarówno na zewnątrz, jak i przez samych mieszkańców. W konsekwencji prestiż 
miasta ma także znaczenie dla struktury społecznej.

Istnieje kilka zalet łączenia ekonomii prestiżu z analizą obiegów metakultu-
rowych. Po pierwsze, obserwujemy nie tylko mechanizmy wytwarzania prestiżu 
oraz to, co jest waloryzowane jako prestiżowe, ale również to, gdzie ów prestiż jest 
tworzony i weryfikowany. Po drugie, mamy wgląd w procesy konwersji prestiżu 
w poszczególnych obiegach oraz w cyklu ewolucji wydarzeń i obiegów lokalnej 
kultury. Wreszcie po trzecie, możemy obserwować efekty i rezonans działań mia-
sta i samorządu w zakresie kształtowania priorytetów polityki kulturalnej i ich 
odbioru przez różne obiegi (na przykład czy nagrody przyznawane przez instytu-
cje miejskie faktycznie są postrzegane jako wyznaczniki prestiżu). 

11 H. Domański, Prestiż, dz. cyt., s. 13. 

12 J.F. English, Ekonomia prestiżu…, dz. cyt., s. 44.

13 Zob. J. Holden, Capturing Cultural Value. How Culture Has Become a Tool of Government Policy, Demos, London 
2004; tenże, Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why Culture Needs a Democratic Mandate, Demos, London 
2006; A. Klamer, The Value of Culture. On the Relationship between Economics and Arts, Amsterdam University Press, 
Amsterdam 1996; D. Throsby, Determining the value of cultural goods. How much (or how little) does contingent valuation 
tell us?, „Journal of Cultural Economics” 3–4(27)/2003, s. 275–285.

14 J.F. English, Ekonomia prestiżu…, dz. cyt., s. 9.
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Metodologia
Przeprowadzone badanie składało się z trzech faz: analizy desk research w celu 
wstępnego zdefiniowania obiegów lokalnej kultury Wrocławia, wywiadów jako-
ściowych z przedstawicielami tych obiegów oraz wywiadu fokusowego.

Na etapie analizy desk research przeprowadzono kwerendę obiegu medialnego 
poświęconego wrocławskiej kulturze i scenie artystycznej. Jednostkę tej analizy 
stanowiło około stu pięćdziesięciu tekstów opublikowanych od 2015 do 2016 roku 
na czterdziestu stronach internetowych, takich jak: portale, magazyny, blogi, 
fanpage’e na portalach społecznościowych, podcasty radiowe lub cyfrowe odpo-
wiedniki tytułów drukowanych. Struktura internetowego hipertekstu sprawiała, 
że ilość interesującego materiału wzrastała bardzo szybko podczas przeglądania 
kolejnych stron i artykułów, a trafność wyszukiwania zwiększała się proporcjo-
nalnie do ilości już znalezionych treści. Równocześnie z gromadzeniem materiału 
dokonywano wstępnej analizy i kodowania, a zbieranie przerwano w momencie 
nasycenia, to znaczy wtedy, gdy poruszane wątki i argumenty powtarzały się wie-
lokrotnie, nie wnosząc już wiele nowego do analizy15. 

Tab. Metoda doboru respondentów indywidualnych wywiadów ustrukturyzowanych
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Sztuka 2 2   1   1 6

Niesprecyzowana 1 1 2   1   5

Teatr 1       2   3

Literatura   1 1 1     3

Muzyka 1 1   1     3

Projektowanie     1 1     2

Przestrzeń 
publiczna

    1     1 2

Film 1           1

Suma 6 5 5 4 3 2 25

Źródło: opracowanie własne

15 Zob. Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Wydawnictwa Akade-
mickie Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”, Warszawa 2011.
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Drugim etapem oraz sposobem na zweryfikowanie pierwszej części analizy 
były rozmowy z przedstawicielami wrocławskiego środowiska kultury w ramach 
warsztatu fokusowego oraz pogłębionych wywiadów jakościowych. Przeprowa-
dzono łącznie 25 wywiadów indywidualnych z twórcami, animatorami, mene-
dżerami kultury, przedstawicielami instytucji kultury, urzędnikami odpowie-
dzialnymi za kulturę oraz przedstawicielami przemysłów kreatywnych. Dobór 
respondentów miał charakter celowy ze względu na kryterium dziedziny oraz 
kryterium roli w obiegu kultury. Przedstawiono go w tabeli.

Wywiady indywidualne miały charakter ustrukturyzowany. Kwestionariusz 
składał się z pięciu bloków badawczych. W pierwszej części respondenci zostali 
poproszeni o identyfikację głównych trendów, podmiotów i miejsc odpowiedzial-
nych za sytuację kultury we Wrocławiu. Drugi blok poświęcony był charaktery-
styce relacji łączących wcześniej zidentyfikowane elementy życia kulturalnego. 
Trzeci dotyczył zagadnienia prestiżu, czwarty – oceny działań realizowanych 
w ramach ESK, a ostatni – elementy oceny opartej na analizie SWOT.

Następnie zorganizowano zogniskowany wywiad grupowy z elementami 
warsztatowymi oraz elementami oceny eksperckiej, którego celem była weryfika-
cja i pogłębiona dyskusja nad wstępnymi wynikami. W wywiadzie uczestniczyło 
13 osób dobranych analogicznie do kryteriów zaprezentowanych w tabeli, przy 
czym z osobami tymi nie przeprowadzano wcześniej wywiadów indywidualnych. 

Pięć głównych obiegów metropolitalnej metakultury na przykładzie 
Wrocławia

1. Obieg krajowy 
Dyskusja o kulturze we Wrocławiu przenosi się w zauważalnym stopniu na po-
ziom ogólnopolski. Duża liczba tekstów łączy się zwłaszcza z Europejską Stolicą 
Kultury. Wiele polemicznych artykułów pojawia się w instytucjonalnym obiegu 
specjalistycznym, takim jak „Dwutygodnik” (prowadzony przez Narodowy Insty-
tut Audiowizualny), „Respublica Nova”, portal Culture.pl (Instytut Adama Mickie-
wicza), portal O.pl czy miesięcznik „Odra”. W obiegu tym powstają wyczerpujące 
recenzje najważniejszych wydarzeń z zakresu tak zwanej sztuki wysokiej, które 
są także pretekstem do szerszej rozmowy o kwestiach tożsamości kulturowej mia-
sta, trendach w lokalnej sztuce i strategiach instytucji. Nie brakuje też tekstów 
polemicznych, manifestów artystycznych, prezentacji najnowszej twórczości lite-
rackiej i artystycznej związanych z Wrocławiem. Cechuje je wysoki poziom redak-
torski i merytoryczny, chociaż forma wydawnicza jest zróżnicowana. Najbardziej 
lokalne czasopismo, „Odra”, współwydawana przez wrocławski Ośrodek Kultury 
i Sztuki, jako jedyne posiada wydanie internetowe, ale większość tekstów ukazuje 
się tylko w tradycyjnej wersji drukowanej. Głośniejsze wydarzenia kulturalne we 
Wrocławiu (koncerty gwiazd, festiwale) docierają do działów kultury ogólnopol-
skich mediów informacyjnych głównie w formie zapowiedzi lub sprawozdań.

2. Obieg lokalny 
Trzon lokalnego obiegu metakulturowego stanowią działy kultury w prasie 
lokalnej: „Gazecie Wrocławskiej” i „Gazecie Wyborczej Wrocław”. O ile teksty 
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w „Gazecie Wrocławskiej” mają przeważnie charakter sprawozdawczy i anon-
sujący, o tyle w drugim tytule częściej są recenzjami, polemikami i felietonami. 
W tytułach tych poprzez teksty monograficzne lub wywiady promuje się także 
sylwetki twórców będących laureatami nagród. Recenzje wydarzeń i tekstów 
kultury ograniczają się do samego przedmiotu recenzji, ale w dyskusjach wy-
raźnie rysuje się próba ustanowienia powszechnie akceptowanych kryteriów 
ewaluacji zasadności wydarzenia kulturalnego. Kształt recenzji i polemik 
świadczy również o wewnętrznej wymianie zdań środowisk kultury na temat 
kształcenia widowni i edukacji kulturalnej oraz o kulturze i sztuce jako narzę-
dziach zmiany społecznej.

3. Wydawnictwa specjalistyczne i obieg alternatywny 
Żywym, produktywnym i cechującym się wysoką jakością obiegiem metakultu-
rowym we Wrocławiu są wydawnictwa specjalistyczne i środowiskowe, takie jak 
magazyn „Format” czy czasopisma „Rita Baum” oraz „Helikopter”. Ten pierwszy 
jest wydawany we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, dlatego w dużej mie-
rze skupia się na sztukach wizualnych. Pozostałe mają o wiele szerszy przekrój te-
matyczny i zajmują się nie tylko kulturą Wrocławia, ale też Dolnego Śląska, oraz 
wydarzeniami kulturalnymi na poziomie krajowym. Niemniej Wrocław pozosta-
je dla autorów punktem odniesienia. Wydawnictwa obfitują w teksty polemicz-
ne, krytyki i recenzje wykraczające daleko poza poziom pojedynczych wydarzeń 
i utworów. Stawiają bowiem pytania o szerszy program artystyczny instytucji 
bądź twórcy. Bardzo częste są również teksty felietonowe krytycznie odnoszące 
się do kultury głównego nurtu. Osobnym i poczytnym kanałem polemicznym 
jest także osobisty blog Waldemara Fydrycha, który często zabiera głos w sprawie 
miejskiej kultury i miejskiej polityki kulturalnej oraz dyskutuje z czytelnikami – 
najczęściej uczestnikami pola produkcji wrocławskiej kultury.

4. Media społecznościowe i blogi 
W bieżącej debacie metakulturowej media społecznościowe i blogi odgrywa-
ją różną rolę. Często posługują się formą parodii i pastiszu, co może stanowić 
przejaw zarówno krytyki, jak i afirmacji jakiejś działalności kulturalnej. Do-
brym przykładem jest tutaj zestawienie oficjalnych komunikatów ESK z kola-
żami fotografii zaniedbanych obszarów miasta. We wrocławskiej metakulturze 
nie brakuje lokalnych blogerów (hobbystów i profesjonalistów) recenzujących 
wydarzenia i teksty kultury. Niektórzy z nich posiadają na tyle duży autorytet 
oraz liczbę odsłon, że pojawili się na oficjalnej stronie ESK. Co ciekawe, liczni 
autorzy łączą wpisy na temat kultury z tymi dotyczącymi historii miasta czy 
stylu życia i mody. Świadczy to o tym, że przedstawiciele aktywnych kultural-
nie mieszkańców z wysokim kapitałem kulturowym obserwują scenę kultu-
ralną miasta oraz na bieżąco poddają ją ocenie. Wrocław znajduje się także 
w zasięgu specjalistycznych blogów ogólnopolskich. Ich autorzy często chwalą 
duże inwestycje w nowoczesną infrastrukturę kulturalną, jakie pojawiły się 
w ostatnich latach, i wyrażają związane z tym wysokie oczekiwania wobec 
wrocławskiej kultury.
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5. Obieg towarzyski i kawiarniany 
Ważnym elementem obiegu środowiskowego jest obieg towarzyski, stanowiący 
element życia nocnego i funkcjonujący w przestrzeni kawiarni czy klubokawiar-
ni. Spędzony tam czas może sprowadzać się do czystej rozrywki, ale znacznie czę-
ściej bywa wykorzystywany na rozmaite wydarzenia kulturalne i środowiskowe, 
które odbywają się w miejscach należących do podmiotów prywatnych czy po-
zarządowych. Częścią obiegu towarzyskiego mogą być też wydarzenia branżowe 
organizowane regularnie w obrębie poszczególnych dziedzin, które pełnią funk-
cję agory w pewnych sferach lokalnej kultury, jak: festiwale, targi, konkursy, gale 
wręczenia nagród, premiery, wernisaże itp. Zgodnie z wypowiedziami rozmów-
ców obieg ten jest bardzo dynamiczny, ale jednocześnie rozproszony i podzielony 
na różne środowiska, nawet w przypadku tej samej dziedziny twórczości. Utrud-
nia to potencjalną kooperację czy koprodukcję. Wrocławscy twórcy uważają, że 
nie wynoszą zbyt wiele z tego obiegu, co zaskakuje w obliczu lawinowo rosnącej 
liczby wydarzeń środowiskowych w ramach ESK. Możliwe, że bazują oni na do-
świadczeniach lat wcześniejszych, a efekty masy krytycznej 2016 roku pojawią 
się dopiero w przyszłości. 

Wrocławska ekonomia prestiżu w świetle obiegów metakultury 
metropolii

1. Nagrody
Jednym z podstawowych wyznaczników prestiżu są nagrody16. Dzieje się tak dla-
tego, że przyznawane są one artystom i twórcom przez podmioty zewnętrzne, 
stanowią pewien element waloryzacji ich działalności. Celem jest wyłonienie 
danego osiągnięcia spośród wielu innych i nadanie mu szczególnego statusu. 
Przyznanie nagród oznacza również nadanie prestiżu nagradzającym jako tym, 
którzy są uprawnieni do weryfikacji tego, co w sztuce jest wartościowe, a co nie.

Przeprowadzone przez zespół badawczy wywiady ujawniły ambiwalentny sto-
sunek wrocławskich twórców do nagród. Dla młodych artystów otrzymanie na-
grody może być rzeczywiście przełomowym momentem w karierze, niemniej ani 
debiutanci, ani osoby mogące poszczycić się już pewną pozycją w środowisku nie 
traktują nagród jako celu swoich działań. Koncentrują się na twórczości i wyraź-
nie deklarują, że z ich punktu widzenia nie mają one większego znaczenia.

Wśród wyróżnień przyznawanych przez miasto Wrocław wskazywano na dwie 
nagrody literackie: Silesius i Angelus. Zdaniem respondentów pomimo zacnego 
grona laureatów i pokaźnej wartości nie wypełniają one w pełni swojej funkcji 
i nie są prestiżowe. Być może wynika to z tego, iż pojawiły się niecałą dekadę temu 
i potrzebują więcej czasu na wypracowanie prestiżowej marki. 

Podstawowym warunkiem prestiżu jest według respondentów jakość w sensie 
zarówno artystycznym, jak i organizacyjnym, podobnie jak bezkompromisowość 
artystyczna i dbałość o wysoki poziom prezentowanej twórczości. W tym kontek-
ście pojawił się przykład konkursu „Powiększenie” organizowanego w ramach fe-

16 Diagnoza na potrzeby programu operacyjnego Rozwój potencjału twórczego i wsparcia twórców, red. E. Bendyk, 
K. Wojnar, K. Wereta, P. Dworzański, K. Gubański, Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2015, s. 27–31.



132

A
nn

a 
Św

ię
to

ch
ow

sk
a,

 K
rz

ys
zt

of
 G

ub
ań

sk
i, 

Ka
ta

rz
yn

a 
W

oj
na

r

stiwalu filmowego Nowe Horyzonty, skierowanego do twórców audiowizualnych 
z Wrocławia i Dolnego Śląska. Zdaniem respondentów przyznawane w jego ra-
mach nagrody nie mają szans stać się prestiżowymi, jeśli nie zmieni się jakość 
konkursowych propozycji. Potwierdza to fakt, że do budowania jakości artystycz-
nej konieczne jest również wytworzenie pewnej masy krytycznej – kreatywnego, 
aktywnego twórczo środowiska, zdolnego do konkurowania i wzajemnego inspi-
rowania, a także kompetentnej, krytycznej i aktywnej publiczności. 

2. Jakość i zasięg
W przypadku wydarzeń kulturalnych jakość powinna się wiązać z innowacyj-
nością, również na poziomie organizacyjnym. Niedosyt takiej kreatywności jest 
jedną z głównych przyczyn braku myślenia o Europejskiej Stolicy Kultury jako 
wydarzeniu prestiżowym – projekt nie przynosi miastu żadnych innowacyjnych 
rozwiązań systemowych, które w zamierzeniu miały pojawić się wraz z realizacją 
tego przedsięwzięcia.

Drugą przyczyną jest to, że jakość nie jest wartością przypadkową, wiąże się 
z długim procesem myślowym i pewną filozofią działania, wymaga zaangażowa-
nia określonej liczby osób o różnych kompetencjach, czasu, dyskusji i refleksji. 
Brak idei, długofalowego myślenia, konsekwencji w działaniach, spójności, dia-
logu, jak też problemy z finansowaniem i często podkreślane wrażenie chaosu 
organizacyjnego w przypadku Europejskiej Stolicy Kultury powodują, że projekt 
ten nie jest postrzegany jako prestiżowy, pomimo że sam tytuł jest dużym wyróż-
nieniem.

Kolejnym istotnym wyznacznikiem prestiżu wskazywanym przez responden-
tów jest zdobycie uznania i renomy poza lokalnym środowiskiem. Można odnieść 
wrażenie, że wielu twórców – zwłaszcza tych działających w sposób niezależ-
ny – traktuje międzynarodową aktywność jako nieodłączną część swojej pracy 
i zdobycie prestiżu nie jest bezpośrednim celem ich działań (na przykład grupy 
Karbido). Funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku to po prostu ko-
nieczność i jeden z podstawowych warunków możliwości utrzymania się z dzia-
łalności artystycznej. W wypowiedziach respondentów kilkukrotnie przywołana 
została Dorota Monkiewicz, dyrektorka Muzeum Współczesnego we Wrocławiu. 
Uznawana jest ona za osobę w pełni świadomą znaczenia prestiżu wynikającego 
z funkcjonowania twórców w szerszej, ponadlokalnej skali, dzięki której wro-
cławscy artyści mogą poczuć się częścią obiegu światowego.

Na drugim biegunie jest Narodowe Forum Muzyki. W tym wypadku dbałość 
o zagraniczny prestiż jest działaniem celowym i podstawowym elementem bu-
dowania wizerunku. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki Andrzej Kosendiak 
przyznaje, że prestiż się pojawił, niemniej wymagało to wieloletniej, żmudnej 
pracy. Jego zdaniem podstawą sukcesu jest bezkompromisowa dbałość o jakość.

3. Festiwale
W debacie środowiskowej o kulturze we Wrocławiu istotnym wątkiem są wielkie 
imprezy festiwalowe, takie jak: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Hory-
zonty, Międzynarodowy Festiwal Wratisalvia Cantans, Międzynarodowy Festiwal 
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Kryminału, Bruno Schulz Festiwal, Przegląd Sztuki Survival, Out of Sth, Avant 
Art Festival, Jazz nad Odrą, Brave Festival, Biennale WRO, Przegląd Piosenki Ak-
torskiej i wiele innych. Są to ugruntowane marki festiwalowe, ale także ważne 
wydarzenia środowiskowe, które potrafią mobilizować do aktywności w danej 
sferze w konkretnym roku (od edycji do edycji). Odgrywają one znaczącą rolę 
w integracji i wymianie opinii czy pomysłów. Niemniej jednak pojawiają się gło-
sy krytyczne, że nawet broniące się frekwencyjnie festiwale nie zaspokajają po-
trzeb wszystkich grup mieszkańców Wrocławia i nie robią tego w sposób ciągły, 
ponieważ utrwalają model kultury odświętnej, a nie codziennego uczestnictwa 
w kulturze. 

Przedsięwzięciem wskazywanym najczęściej i uznawanym niemal jednogło-
śnie za prestiżowe jest festiwal Nowe Horyzonty. Cieszy się on uznaniem zarówno 
środowiska filmowego, jak i szerokiego grona odbiorców, w tym mieszkańców 
miasta. Festiwal się rozwija, z roku na rok jest coraz silniej ugruntowany i coraz 
bardziej zauważany w Europie. Dzięki temu nie tylko ma status wydarzenia pre-
stiżowego w wymiarze lokalnym, ale też zaczyna być ceniony za granicą. Zgodnie 
z opinią respondentów ma szansę być jedynym w Polsce festiwalem filmowym 
z prawdziwego zdarzenia, w którym chcą uczestniczyć ludzie z całej Europy. Dzię-
ki niemu również sam Wrocław zyskuje na arenie międzynarodowej.

Festiwal i kino Nowe Horyzonty łączą wszystkie wartości, jakie powinna gene-
rować instytucja kultury. A są to przede wszystkim wysoka jakość, konsekwencja 
i wyjątkowość artystyczna. Ważny jest także sposób organizacji gwarantujący 
wysoki poziom oferowanych usług między innymi poprzez: kreatywne zarzą-
dzanie, zaangażowanie, sposób komunikacji, organizację przestrzeni, promocję, 
uwzględnienie potrzeb odbiorców, konsekwencję w działaniach. Ponadto insty-
tucja ta z jednej strony umożliwia bezpośrednio indywidualny rozwój osobom, 
które pojawiają się w jej zasięgu, z drugiej zaś instrumentalnie wpływa na rozwój 
miasta i regionu, działając jako skuteczny element promocyjny, tworząc miejsca 
pracy, generując przepływy finansowe, przyciągając ludzi z zewnątrz.

Prestiż festiwalu i kina Nowe Horyzonty wynika przede wszystkim z jakości 
i skali prowadzonych działań. Łączy sukces rynkowy z uznaniem środowiska i za-
interesowaniem dziennikarzy. Podstawowym gwarantem jakości przedsięwzię-
cia jest charyzma Romana Gutka – jego skuteczność, profesjonalizm, bezkompro-
misowość artystyczna i umiejętność zjednywania sobie ludzi. Niemniej należy 
podkreślić, że duże znaczenie mają także przychylność i wsparcie władz miasta.

4. Prestiż instytucji i rola dyrektorów
Podmiotem cieszącym się mianem prestiżowego jest Narodowe Forum Muzyki, 
powstałe w 2014 roku z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia 
Cantans i Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Instytucja ta jest 
również operatorem i dysponentem środków przekazywanych miastu w ramach 
projektu ESK. W ramach swojej działalności NFM prowadzi obecnie jedenaście 
zespołów wokalnych i instrumentalnych, koordynuje dziewięć festiwali, or-
ganizuje liczne projekty aktywizujące dzieci, młodzież i dorosłych, a także jest 
wydawcą miesięcznika „Muzyka w Mieście”. Skala prowadzonych działań jest 
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jednym z dwóch podstawowych wyznaczników prestiżu Narodowego Forum Mu-
zyki. Drugim wyznacznikiem jest ich jakość. Fundamentalne znaczenie ma nie 
tylko dbałość o poziom artystyczny wydarzeń sygnowanych marką NFM, lecz 
także sama siedziba instytucji – położony w centrum miasta przepiękny gmach 
o doskonałej akustyce, zaliczany obecnie do najlepszych tego typu obiektów na 
świecie. 

Drugą wrocławską instytucją cieszącą się niekwestionowanym prestiżem jest 
Teatr Polski17, wskazywany jako jeden z najważniejszych ośrodków teatralnych 
w Polsce. Uznanie dla tej instytucji wynika z sukcesów kolejnych premier i osią-
gnięć w Polsce i za granicą (w sezonie artystycznym 2014/2015 teatr wystąpił na 
22 festiwalach, otrzymując łącznie dwadzieścia pięć nagród i trzy wyróżnienia). 
Wystawiane spektakle recenzowane są zarówno w prasie lokalnej, jak i ogólno-
polskiej. Prestiż teatru wynika też z liczby odbiorców – frekwencja wynosi niemal 
sto procent. Sukces instytucji to przede wszystkim zasługa dyrektora Krzysztofa 
Mieszkowskiego, artystów zapraszanych do współpracy oraz zespołu, który ma 
bardzo wysokie kompetencje aktorskie.

W stosunkowo krótkim okresie analizy pojawiły się aż trzy bezprecedensowe 
spory dotyczące osób kierujących wrocławskimi instytucjami kultury. Były to de-
baty związane z wyborem nowej dyrekcji Opery Wrocławskiej, Teatru Polskiego 
i Muzeum Współczesnego. Odbywały się one na kilku poziomach. W przypadku 
Muzeum Współczesnego decyzja o nieprzedłużeniu kontraktu dyrektorce Do-
rocie Monkiewicz przywołała w pierwszej kolejności argumenty merytoryczne 
odnoszące się do sposobu funkcjonowania muzeum, organizacji wystaw czy za-
rządzania placówką. Sprawa ta pokazała relatywnie duże możliwości mobiliza-
cyjne wrocławskiego środowiska kultury, które błyskawicznie zebrało podpisy 
pod petycją, a nawet zorganizowało happening protestacyjny. W debacie pojawił 
się także demokratyczny argument, że muzeum miejskie jest własnością miesz-
kańców, którzy powinni zrozumieć podstawy decyzji o zmianie dyrekcji.

Spory o rozstrzygnięcie konkursów na dyrektorów Opery Wrocławskiej i Te-
atru Polskiego nasycone już były argumentami z zakresu polityki samorządowej. 
Spór toczył się nie tyle o wizję prowadzenia jednostek, ile o procedury powoły-
wania dyrekcji. Dyskutowano tryby wyłaniania komisji konkursowej i różne sce-
nariusze w zależności od ich składu osobowego. Pojawiła się nawet propozycja 
rozdziału dyrekcji artystycznej i finansowej wzorem innych miast, które stosują 
takie rozwiązanie.

Fakt, że wszystkie te debaty mają dużą moc mobilizacyjną i budzą żywe za-
interesowanie, wskazuje na to, jak wiele we wrocławskiej kulturze zależy od 
menedżerów i postaci sieciujących środowisko. Silne i wyraziste osobowości są 
potrzebne, zwłaszcza w sektorze kultury, jednak sugeruje to duże uzależnienie 
instytucji od osób i problem z ciągłością pamięci instytucjonalnej, tak wrażliwej 
na wszelkie zmiany personalne. Wszystkie te spory ujawniają także niski poziom 
zaufania twórców do decydentów – obawiają się oni, że ich doświadczenie i praca 

17 Przeprowadzone badania zostały zakończone, zanim w Teatrze Polskim nastąpiły kontestowane przez środowi-
sko i widzów zmiany personalne i programowe.
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zespołowa nie są kartą przetargową w negocjowaniu reguł funkcjonowania insty-
tucji. Istotniejszy jest skład komisji konkursowych.

Wspólnym mianownikiem wymienionych prestiżowych instytucji jest to, że są 
one nierozerwalnie związane z autorską wizją ich liderów. We wszystkich przy-
padkach pierwotnymi impulsami działań są zamysł i dążenie do wysokiej jakości 
artystycznej. Postawa liderów – ich charyzma, pomysłowość, wewnętrzne przeko-
nanie o słuszności prowadzonych działań – stanowią główny warunek sukcesu. 

 
5. ESK jako katalizator obiegów metakultury 
Debata metakulturowa dzieli kulturę Wrocławia na okres przed rozpoczęciem 
projektu ESK i po jego rozpoczęciu. Bez wątpienia jest to wydarzenie znaczące 
i każdy zabierający głos czuje się w obowiązku jakoś się do niego ustosunkować. 
Wiele osób określa ESK jako ciało obce w kulturze miasta, które przeminie i nie 
zmieni zasadniczego sposobu zarządzania kulturą we Wrocławiu. Głównym za-
rzutem krytyków jest nastawienie projektu na efekty wizerunkowe i spektakular-
ne eventy, które nie uwzględniają trwałego zwiększenia uczestnictwa w kulturze. 
Wytykają oni także zaniedbania w zakresie konsultacji z kulturą pozainstytucjo-
nalną – ESK jest realizowane przez centralną instytucję „parasolową” i miejskie 
instytucje kultury. Podnoszą również, że na ESK korzystają finansowo producen-
ci i pracownicy sektora kultury, ale tylko w krótkim okresie. Flagowym wydarze-
niom zarzuca się także pośpiech i związane z nim niedociągnięcia.

Obrońcy projektu ESK argumentują natomiast, że krytyczne są głównie śro-
dowiska, które nie otrzymały wystarczających środków i w związku z tym są 
rozgoryczone. Odcinają się od projektu ESK i nie chcą w nim uczestniczyć, ponie-
waż są zbytnio zapatrzone w swoje indywidualne wizje twórczości artystycznej. 
Charakterystyczny jest przypadek listu przedstawicieli Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich zarzucających koordynującym projekt ESK pomijanie lokalnych litera-
tów – w odpowiedzi na niego napisano, że SPP nie ma monopolu na literaturę, 
a podstawowym kryterium doboru wydarzeń przy ograniczonych środkach jest 
publiczność i jej potrzeby.

Z analizy tekstów i treści wywiadów wynika, że istotnym wyzwaniem jest brak 
komunikacji, ponieważ wiele informacji o procedurze aplikacyjnej oraz wdra-
żaniu projektu ESK opiera się na plotkach z obiegu towarzyskiego. Większość 
twórców nie jest jednak zaskoczona opisywaną przez siebie sytuacją w mieście 
i chce pracować dalej w swojej branży, bądź to korzystając z możliwości, jakie 
daje tytuł ESK, bądź to pozostając na peryferiach. Nieliczni podnoszą, że konflikt 
wokół ESK to konsekwencja głębszych napięć w środowisku kultury i polityki, 
a nie pojedynczy epizod, nad którym będzie można przejść do porządku dzien-
nego. Wydaje się, że największym problemem jest faktycznie słaba identyfikacja 
licznych środowisk twórczych z ESK, która utrwala ich model funkcjonowania 
obok i pomimo polityki kulturalnej miasta przy jednoczesnych roszczeniach, co 
w nieunikniony sposób tworzy podłoże konfliktu.

6. Prestiż w dyskursie i polityce kulturalnej miasta 
Prestiżowe instytucje, nagrody, wydarzenia, działalność znanych i uznanych ar-
tystów znacznie podnoszą rangę miasta i wpływają na jego wizerunek. Sprawia-
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ją, że ma ono szansę stać się atrakcyjniejsze dla mieszkańców, turystów i poten-
cjalnych inwestorów. W związku z tym wydaje się, że z punktu widzenia władz 
zasadne jest kierowanie się prestiżem jako pewnym wyznacznikiem wartości 
i wspieranie osób lub inicjatyw, które swoją marką mogą przynieść miastu korzy-
ści. Zdaniem respondentów Wrocław nie promuje w żadnym stopniu wrocław-
skich twórców czy osiąganych przez nich sukcesów. Nie wspiera ich ani organi-
zacyjnie, ani finansowo, ani też nie zauważa ich osiągnięć. Władze deklarują, że 
przy okazji programów dotacyjnych chętniej wspierają artystów mogących się 
poszczycić sukcesami, niemniej nie wykazują żadnej inicjatywy ani zaangażowa-
nia, żeby w jakikolwiek sposób ze swojej strony te osoby uhonorować. Pojawiły 
się także opinie, że miasto wykorzystuje artystów instrumentalnie, nie oferując 
nic w zamian.

Problemem jest również wspieranie prestiżowych instytucji, które nie podle-
gają bezpośrednio miastu jako organizatorowi działalności kulturalnej. Przykła-
dem jest tutaj Teatr Polski, podległy Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego 
oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr cieszy się niekwestio-
nowanym uznaniem i jest wizytówką Wrocławia, ale nie może liczyć na wsparcie 
jego władz. Tymczasem instytucje podległe miastu dostają dotacje bez względu na 
swoje osiągnięcia. Jest to w znacznym stopniu konsekwencją sposobu funkcjono-
wania sektora kultury w Polsce i samej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. Zgodnie z obecnym stanem prawnym obowiązkiem or-
ganizatora jest finansowanie wyłącznie podległych mu instytucji, bez względu na 
ich jakość i prestiż. Oczywiście ustawa nie wprowadza zakazu wspierania innych 
podmiotów, lecz ograniczone zasoby zazwyczaj wykluczają takie działania. Tym 
samym kryterium jakości jest drugorzędne wobec obowiązku formalnego.

W przypadku wspierania inicjatyw pozainstytucjonalnych respondenci wielo-
krotnie wskazywali na brak transparentności i jasności kryteriów, jakimi kierują 
się lokalne władze. Zdaniem większości rozmówców najważniejsze są czynniki 
polityczne, uznaniowe i towarzyskie. Stanowi to podstawowy problem w funk-
cjonowaniu sektora kultury we Wrocławiu. Podkreślano również, że często decy-
duje pewien schemat, zgodnie z którym wsparcie otrzymują duże przedsięwzię-
cia i podmioty zakorzenione w tkance miejskiej, mające już pewną tradycję, bez 
względu na posiadany prestiż i wartość merytoryczną swoich działań.

Odpowiedzialność za nieumiejętne wykorzystywanie prestiżu wrocławskich 
artystów i inicjatyw kulturalnych na rzecz rozwoju miasta ponoszą zdaniem 
respondentów decydenci ze względu na swój brak zainteresowania i niskie 
kompetencje. Ciekawym wątkiem debaty jest sytuowanie się samych artystów 
względem systemu zarządzania kulturą i jego procedur. Już w 2012 roku powsta-
ła Obywatelska Rada Kultury, której celem było zwiększenie udziału twórców 
w tworzeniu polityki kulturalnej, a mieszkańców – w wytwarzaniu kultury. Ar-
tyści nie przypisują zatem sprawczości jedynie sobie albo miastu, ale widzą sens 
wspólnej pracy nad kształtem wrocławskiej kultury. Od tego czasu można obser-
wować silne przekonanie, że kultura we Wrocławiu powinna służyć partycypacji. 
Jednocześnie pojawia się wiele głosów sprzeciwu wobec prowadzenia jakiejkol-
wiek polityki kulturalnej rozumianej jako priorytetowe traktowanie określo-



137

Ekonom
ia prestiżu w

 obiegach m
etakultur...

nych dziedzin czy kierunków twórczości. Według artystów miasto powinno zo-
stawić środowiskom twórczym decyzję, w którym kierunku ma podążać. Jest to 
poważne napięcie istniejące w wielu miastach: czy polityka kulturalna powinna 
iść w stronę alokowania zasobów według określonych priorytetów? A jeżeli tak, 
to jakie ciało i na jakich zasadach powinno te priorytety ustalać? Wydaje się, że 
wrocławskie środowisko kultury tego dylematu jeszcze nie rozstrzygnęło.

Kwestie dotyczące jakości kultury nie mogą i nie powinny być determinowa-
ne odgórnie18, a niestety taki model obowiązuje we Wrocławiu (podobnie jak 
w większości polskich miast). Z ubolewaniem należy stwierdzić, że jest to sytu-
acja, która całkowicie wyklucza możliwość kształtowania polityki kulturalnej 
tak, aby w pełni wykorzystać potencjał kultury na rzecz rozwoju miasta i jego 
prestiżu. W tym kontekście interesującym przypadkiem była debata na temat 
spektaklu Śmierć i dziewczyna w Teatrze Polskim. Zainicjowała ona dyskusję 
o granicach w sztuce i możliwościach cenzurowania przedsięwzięć. Z perspek-
tywy metakultury bardziej interesujący był jednak rozłam środowisk politycz-
nych i medialnych w przyznawaniu nagród zespołowi Teatru Polskiego – jed-
ni zaczęli pomijać teatr w nagrodach i patronatach, a inni przyznawać więcej 
nagród i pochwał. To drobne zjawisko jest symptomem niestabilności systemu 
prestiżu i wartościowania na polu kultury.

Partycypacja obywateli jest obecnie sztandarowym postulatem ekspertów 
zajmujących się polityką publiczną, rozwojem miast, kultury czy społeczeństwa 
obywatelskiego. Dążenie do governance (współzarządzania19) – interaktywnego 
rządzenia, które opiera się na komunikacji i partnerskim współdziałaniu – jest 
uważane za podstawowy warunek rozwoju społeczeństw. Oczywiście niezwykle 
istotne w tym procesie jest upodmiotowienie wszystkich potencjalnych aktorów 
działań i kształtowanie w ten sposób świadomego oraz odpowiedzialnego społe-
czeństwa obywatelskiego. Niemniej postulat partycypacji ma jeszcze jeden znacz-
nie bardziej prozaiczny wymiar. Nie jest możliwa sytuacja, w której jakakolwiek 
grupa decydentów – nawet przy maksimum dobrej woli i zaangażowania – będzie 
miała pełną wiedzę i wystarczające kompetencje do podejmowania autorytarnie 
właściwych decyzji w obszarze kultury. Nie oznacza to, że administracja publicz-
na nie ma swoich racji, logiki działania i prawa do podejmowania decyzji, jed-
nakże jeśli będą to decyzje jednostronne, to jedynie przypadek może sprawić, że 
będą one słuszne. Z punktu widzenia polityki publicznej dialog jest niezbędnym 
źródłem wiedzy20, choć to proces niezwykle trudny i wymagający dobrej woli 
wszystkich stron.

Niestety, w Polsce zasadniczo brakuje działań umożliwiających weryfikację 
działań kulturalnych na przykład za pomocą badań jakościowych i ilościowych, 
komunikacji z odbiorcą, benchmarkingu. Powszechnie stosowane wskaźniki (ta-
kie jak liczba sprzedanych biletów czy zrealizowanych wydarzeń) opisują za-

18 J. Holden, Democratic Culture. Opening up the Arts to Everyone, Demos, London 2008, s. 23. 

19 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008, s. 402. 

20 H. Jones, Policy-making as Discourse. A Review of Recent Knowledge-to-policy Literature, Overseas Development Insti-
tute, ODI-IKM Working Paper No. 5, Bonn 2009.
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ledwie nikły wycinek aktywności kulturalnej i w żadnej mierze nie mogą być 
traktowane jako wymierne i obiektywne. Brak ewaluacji powoduje, że jako pre-
stiżowe postrzegane są głównie wydarzenia spektakularne z racji rozmachu lub 
nazwisk zapraszanych artystów lub te, które przynoszą bezpośrednią korzyść 
decydentom. Przegrywają z nimi działania w skali mikro, które rzeczywiście 
mogą mieć trwałe znaczenie z perspektywy potrzeb mieszkańców i rozwoju 
miasta.

Sytuację tę miał zmienić projekt Europejska Stolica Kultury, lecz zdaniem res- 
pondentów tylko pogłębił problem i w konsekwencji może przynieść wrocław-
skiej kulturze więcej szkód niż korzyści. Pokazuje to dobitnie, jakie mogą być 
skutki powierzchownego i wizerunkowego rozumienia prestiżu. Ani zagranicz-
ne nazwiska, ani skala nie są w stanie zagwarantować sukcesu, jeśli nie dba się 
o jakość organizacji i komunikacji, nie ma podmiotowego myślenia o odbiorcy, 
którego postrzega się w sposób klientystyczny, w kontekście transakcji, a nie bu-
dowania relacji.

 
Podsumowanie
Cechą charakterystyczną wrocławskiej metakultury jest silna rola i aktywna 
obecność tego, co w takim obiegu zazwyczaj stanowi białą plamę, czyli alterna-
tywnych środowisk twórczych, punkowych, anarchistycznych, hiphopowych, 
twórców amatorskich i młodzieżowych. Uderza zaś nieobecność organizacji po-
zarządowych, które nie zabierają zbyt często głosu jako potencjalni animatorzy 
czy edukatorzy kulturalni. Wynikać to może ze specyfiki wrocławskiej polityki 
kulturalnej, która jest raczej scentralizowana i nie deleguje wielu zadań na zew- 
nątrz do organizacji pozarządowych.

Wrocławski obieg metakulturowy funkcjonuje sprawnie, ale środowisko kul-
tury podzielone jest na autonomiczne kręgi, co utrudnia współpracę, a sprzyja 
konfliktom. Wyraźny jest brak facylitującej i sieciującej roli organizacji pozarzą-
dowych, które mogłyby być nowym elementem obecnie scentralizowanego syste-
mu zarządzania kulturą. Konflikty personalne związane z instytucjami kultury 
szkodzą wizerunkowi miasta jako metropolii kulturalnej.

Analiza informacji dostarczonych przez przeprowadzone wywiady jedno-
znacznie wskazuje na bardzo sceptyczny stosunek respondentów do prestiżu 
Wrocławia. Choć miasto ma olbrzymi potencjał kulturalny, to ogromne rozczaro-
wanie, jakim okazał się projekt Europejska Stolica Kultury, wyraźnie negatywnie 
rzutuje na większość wypowiedzi. Zdaniem respondentów we Wrocławiu istnieje 
bogate życie artystyczne, jest dużo kompetentnych ludzi i ciekawych pomysłów. 
Ponadto Wrocław jest miastem silnym gospodarczo i posiada fundusze prywatne, 
które można by zagospodarować. Zdaniem twórców projekt ESK nie doprowadził 
jednak do pobudzenia i zjednoczenia tych wszystkich kapitałów w zadowalają-
cym stopniu.
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The economy of prestige in metaculture circulations.
Cultural circles and institutions of Wrocław in the aftermath 

of the European Capital of Culture 

This article examines the role of creativity and prestige in Wrocław in the context 
of the metropolitanisation of culture and events connected with the European Ca- 
pital of Culture initiative. In order to provide a wide and multi-faceted perspective 
for the exploration of these phenomena, the economy of prestige approach was 
combined with the analysis of metaculture circulation processes. The results show 
that barriers to the rise of the economy of prestige in Wrocław include very little 
trust experienced by producers of culture towards systems of culture management, 
together with the centralisation evident in, for example, abstruse and puzzling 
staffing changes. 
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Mapowanie wrocławskiej kultury przeprowadzono 
w trakcie prac nad diagnozą potencjału kultural-

nego Wrocławia1. Polegało ono na określeniu lokaliza-
cji instytucji kulturalnych i miejsc organizowania wy-
darzeń kulturalnych w przestrzeni miasta. Przestrzeń 
miasta – budynki, obiekty, obszary i miejsca – służąca 
celom kulturalnym wpływa zarówno na rozwój kultu-
ry, jak i na korzystanie z oferty kulturalnej. Brak prze-
strzeni dla kultury może być pierwszą, banalną i przy-
ziemną, ale istotną barierą w jej rozwoju. Lokalizacje 
przestrzeni dla kultury w mieście wiążą się z podzia-
łem kosztów i korzyści wynikających z tych lokaliza-
cji między różne grupy mieszkańców i użytkowników 
miasta. Grupy te są uprzywilejowane bądź zmuszo-
ne ponosić większe koszty związane z korzystaniem 
z kultury w porównaniu z innymi grupami. Dla korzy-
stających z usług kulturalnych ważne jest nasycenie 
przestrzeni miasta kulturą. Przeznaczanie przestrzeni 
na kulturę i jej zagospodarowywanie to zadanie władz 
publicznych, które zgodnie z kompetencjami powinno 
być realizowane w ramach programowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Musi za-
tem znajdować odbicie w strategiach rozwoju miast 
i dokumentach planistycznych, między innymi w stu-
diach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz planach miejscowych. 

1 Wyniki prac przedstawione zostaną w raporcie: P. Dworzański, 
M.  Grochowski, K. Gubański, B. Iwańczak, A. Świętochowska, K. Wereta, 
K. Wojnar, Diagnoza potencjału kulturalnego Wrocławia. Raport z realizacji pa-
kietu zadań analityczno-badawczych i konsultacyjnych, DELab 2016 [w opraco-
waniu]. 
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Mapowanie kultury a mapowanie potencjału kulturalnego 
w ujęciu przestrzennym 
Mapowanie kultury, nazywane także mapowaniem zasobów kultury bądź mapo-
waniem krajobrazu kulturowego, jest interpretowane w różny sposób. Popularna, 
pojemna znaczeniowo i jednocześnie syntetyczna definicja brzmi następująco: 
mapowanie kultury to proces zbierania, gromadzenia i analizowania informa-
cji dotyczących zasobów kultury, powiązań między nimi i wzorców korzystania 
z tych zasobów przez określone społeczności2. Zgodnie z tą definicją mapowane 
są materialne i niematerialne zasoby kultury (instytucje, zasoby intelektualne, 
artefakty kultury) oraz przepływy informacji, środki finansowe, systemy decy-
zyjne czy strefy wpływu aktorów będących częścią ekosystemu kultury. Istotą 
mapowania i jego głównym celem jest poznanie i zrozumienie mechanizmów 
funkcjonowania ekosystemu kultury. 

Mapowanie kultury rozumiane jest także jako podejście, metoda, narzędzia 
i techniki identyfikacji, opisu, analizy i promocji niezbędnych przy planowaniu 
rozwoju kultury. Pozwala ono bowiem na przygotowanie profili miast czy regio-
nów z perspektywy ich zasobów i potencjału kulturalnego3. Mapowanie kultu-
ry umożliwia dostrzeżenie wagi kultury w rozwoju i racjonalne wykorzystanie 
istniejącego potencjału4. Kultura może być bowiem jedną z tzw. mocnych stron 
miast i regionów, obszarów czy miejsc. 

Mapowanie kultury praktykowane jest na świecie od kilkudziesięciu lat5. W la-
tach osiemdziesiątych XX wieku było częścią procesu przygotowywania planów 
rozwoju kultury na poziomie lokalnym w krajach Europy Zachodniej, Kanadzie, 
Australii czy Stanach Zjednoczonych. W Australii i USA miało ono szczególnie 
duże znaczenie dla formułowania polityk kulturalnych służących integracji spo-
łecznej w sytuacji odrębności i zróżnicowań narodowościowych, etnicznych czy 
rasowych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku UNESCO uznało mapowanie 
kultury za jedno z podstawowych narzędzi służących ochronie zasobów kultu-
ry i różnorodności kulturowej6. Współcześnie działaniom tym nadaje się jeszcze 
większe znaczenie w prowadzeniu diagnoz potencjału kulturalnego, gdyż zróżni-
cowania społeczno-kulturowe i sama kultura postrzegane są jako czynniki sprzy-
jające kreatywności i innowacyjności, które stymulują procesy rozwojowe7. 

2 S. Stewart, Cultural Mapping Toolkit, Creative City Network of Canada, Vancouver 2009, s. 8. 

3 G. Evans, Cultural Planning, an Urban Renaissance?, Routledge, London 2001; S. Goldberg-Miller, Creative Toronto: 
harnessing the economic development power of arts & culture, „Artivate. A Journal of Entrepreneurship in the Arts” 
1(4)/2015, s. 25−48; S. Goldberg-Miller, E.F. Fregetto, Urban creativity: an entrepreneurial focus, „Journal of Enterprising 
Culture” 1(24)/2016, s. 79−99.

4 A. Goldbard, New Creative Community. The Art of Cultural Development, New Village Press, Oakland 2006.

5 C. Dreeszen, Community Cultural Planning. A Guidebook for Community Leaders, Americans for the Arts, Wash-
ington 1998, https://is.jamu.cz/el/5453/leto2015/DDML404/um/Community_Cultural_Planning_Dreeszen_1998.pdf 
(15 października 2017); N. Duxbury, W.F. Garrett-Petts, D. MacLennan, Cultural mapping as cultural inquiry. Introduc-
tion to an emerging field of practice, [w:] Cultural Mapping as Cultural Inquiry, red. N. Duxbury, W.F. Garrett-Petts, 
D. MacLennan, Routledge, New York 2015, s. 98−112; R. Smeets, R. Yoshida, Cultural Mapping and the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage, UNESCO, Paris 2005. 

6 N. Crawhall, The Role of Participatory Cultural Mapping in Promoting Intercultural Dialogue, UNESCO, Paris 2007. 

7 N. Duxbury, M.S. Jeannotte, Special double issue on cultural mapping in planning and development contexts, „Culture 
and Local Governance” 1–2(5)/2015, s. 12−25; Kultura a rozwój, red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Narodowe 
Centrum Kultury, Warszawa 2013; A. Markusen, A. Gadwa, Arts and culture in urban or regional planning. A review and 
research agenda, „Journal of Planning Education and Research” 3(29)/2010, s. 379−391.
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Mapowanie kultury jest działaniem o charakterze interdyscyplinarnym, w któ-
rym na obraz kultury składają się wyniki analiz prowadzonych z perspektywy ta-
kich dyscyplin, jak: kulturoznawstwo, socjologia, psychologia, geografia, ekono-
mia czy politologia. Z punktu widzenia planowania rozwoju mapowanie kultury 
jest podejściem badawczym i jednocześnie rodzajem planowania partycypacyj-
nego. Z tego względu, choć może być prowadzone na różne sposoby, warunkiem 
jego przydatności w diagnozowaniu, planowaniu i zarządzaniu jest realizowanie 
go z udziałem lokalnych społeczności. Dzięki nim możliwe jest identyfikowanie 
zasobów kultury niedostrzegalnych dla zewnętrznego obserwatora.

Kultura jest także przedmiotem zainteresowania geografów. W Polsce znalazła 
się w polu badawczym geografii już w okresie międzywojennym. Efektem tego 
było wyodrębnienie takich dyscyplin jak geografia kultury8 i geografia kultury 
duchowej9. Jednakże aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku problematyka kul-
tury w studiach geograficznych pozostawała na marginesie zainteresowań geo-
grafów. Tradycyjna geografia kultury koncentrowała się wokół zagadnień roz-
przestrzeniania się elementów kultury materialnej w kontekście uwarunkowań 
środowiskowych, wydzielania obszarów kulturowych oraz ich kartowania, stu-
diów nad morfologią krajobrazu i z zakresu ekologii kultury10. Mapowanie kultu-
ry przez geografów to w dużej części efekt pojawienia się nowego paradygmatu 
w rozwoju miast. Koncepcje klasy kreatywnej i kreatywnych miast stały się im-
pulsem do studiów geograficznych na temat roli kultury w rozwoju miast i regio-
nów11. Początkowo mapowania prowadzone przez geografów dotyczyły głównie 
rozmieszczenia obiektów kultury w przestrzeni miasta. Prace te miały charak-
ter inwentaryzacji obiektów i ich funkcji. Badano koncentrację obiektów kultu-
ry w przestrzeni, poszukując prawidłowości dotyczących lokalizacji obiektów 
o określonych funkcjach. Jako kolejne pojawiły się studia nad rozmieszczeniem 
obiektów kultury w kontekście kształtowania struktury funkcjonalno-prze-
strzennej miasta. Obiekty kultury traktowane były jako elementy infrastruktury 
społecznej, a wyniki badań wykorzystywano do podejmowania decyzji co do ich 
lokalizacji. Celem było przybliżanie ich użytkownikom i wyrównywanie dostęp-
ności dla mieszkańców różnych obszarów miasta. Polityka rozwoju kultury i lo-
kalizacja nowych obiektów stanowiły instrumenty interwencji publicznej, która 
miała prowadzić do pożądanych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
miasta12. 

8 S. Nowakowski, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1934.

9 B. Zaborski, A. Wrzosek, Antropogeografia, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1939.

10 T.G. Jordan, L. Rowntree, The Human Mosaic. A Thematic Introduction to Cultural Geography, Harper & Row, Lon-
don 1979; K. Rembowska, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

11 R. Florida, The Rise of the Creative Class. And How it’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life, 
Basic Books, New York 2012; Ch. Landry, The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan, London 2008. 

12 J.M. Fraley, Images of force: the power of maps in community development, „Community Development Journal” 
4(46)/2011, s. 421−435; A. Gadwa, A. Markusen, N. Walton, How Artist Space Matters. Impacts and Insights from Three 
Case Studies Drawn from Artspace Project’s Earliest Developments, Metris Arts Consulting, New York 2010; J.L. McKnight, 
J.P. Kretzmann, Mapping Community Capacity, Center for Urban Affairs and Policy Research − Neighborhood Innova-
tions Network, Northwestern University, Evanston 1996.
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Zdefiniowane na początku niniejszego tekstu mapowanie kultury jest działa-
niem kompleksowym i interdyscyplinarnym, odnoszącym się do funkcjonowania 
ekosystemu kultury. Analiza potencjału kulturalnego w ujęciu przestrzennym 
ogranicza się do kwestii lokalizacyjnych. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne 
„geograficzne” mapowanie stało się bezużyteczne. Wprost przeciwnie, wiedza 
na temat wpływu lokalizacji instytucji i obiektów kultury na jej funkcjonowanie 
w skali całego miasta i jego części jest bardzo cenna. Zagregowane dane na pozio-
mie miasta dają ogólny obraz potencjału kulturalnego. Ale już analiza rozmiesz-
czenia instytucji i obiektów w przestrzeni pozwala dostrzec specyfikę potencjału 
kulturalnego i jego znaczenie dla procesów funkcjonowania miasta w sferze spo-
łecznej czy gospodarczej. Warto też zwrócić uwagę na poszerzenie pola zaintereso-
wań geografów o funkcjonowanie ekosystemów kultury. Jest to efekt otwarcia się 
geografii na inne dyscypliny naukowe, które oferują uzupełniające perspektywy 
badawcze, pozwalające na zrozumienie uwarunkowań rozwoju kultury na okre-
ślonym obszarze i jej związków z rozwojem społecznym i gospodarczym. 

Zróżnicowania przestrzenne w rozmieszczeniu potencjału 
kulturalnego Wrocławia
Wrocław jest czwartym pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Ma 
630 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia liczy 292,8 km kw. Po skokowym wzro-
ście w latach 1946–1960 i liniowym w latach 1960–1985 od lat osiemdziesiątych 
XX wieku liczba ludności pozostaje na tym samym poziomie. Ostatnia zmiana 
granic miasta nastąpiła w 1973 roku (rycina 1.) i od 10 lat gęstość zaludnienia 
w poszczególnych częściach miasta pozostaje taka sama (rycina 2.). 

Rozmieszczenie obiektów kultury (rycina 3.) nawiązuje do historii rozwoju 
przestrzennego miasta. Intensywnie zagospodarowana tkanka miejska części 
śródmiejskiej jest najsilniej nasycona obiektami kultury. Ze względu na koncen-
trację obiektów i wydarzeń kulturalnych do celów prezentacji kartograficznej po-
większono ten fragment miasta do skali 1:20 000 (dla całego miasta zastosowano 
skalę 1:100 000). Z analiz wyłania się obraz Wrocławia jako miasta o bardzo dużej 
różnorodności obiektów kultury. Rycinę 3. przygotowano na podstawie analizy 
prawie 700 z nich. Połowa wpisana jest na listę zabytków. Mnogość i różnorod-
ność obiektów stanowi o atrakcyjności kulturalnej Wrocławia. Wyraźna jest 
jednak „wyspowość” występowania tych najbardziej popularnych. Oczywiście 
nie należy oczekiwać, że obiekty o wyspecjalizowanej ofercie i znaczeniu ogól-
nomiejskim czy krajowym lub międzynarodowym będą lokalizowane na trudno 
dostępnych obszarach peryferyjnych. Zwraca jednak uwagę fakt, iż w przestrze-
ni miasta brakuje centrów dzielnicowych czy lokalnych z bardziej kompleksową 
ofertą kulturalną. Obraz rozmieszczenia obiektów kultury jest bardzo klarowny 
– większość z nich, w tym galerie i muzea, koncentruje się w śródmieściu. Bar-
dziej rozproszone w przestrzeni są teatry. Jednak ogólnie rzecz biorąc, poza czę-
ścią śródmiejską zlokalizowane są głównie biblioteki oraz domy kultury. 

Koncentracja obiektów kultury w części centralnej Wrocławia dzieli miasto 
na dwa obszary: bogato nasycony obiektami i peryferyjny, gdzie liczba obiektów 
w stosunku do potencjalnie korzystających z nich osób jest bardzo mała. Policen-
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Ryc. 2. Gęstość zaludnienia Wrocławia w 2015 roku (lud./km2)
Źródło: System Informacji Przestrzennej Wrocławia www.geoportal.wroclaw.pl, http://gis.um. 
wroc.pl/imap/?gpmap=demografia (15 października 2017).

Ryc. 1. Rozwój terytorialny Wrocławia
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_Wrocławia (15 października 2017).
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Obiekty kultury według kategorii kuratorskich ESK

Legenda

granica miasta
granica powiększenia
granica osiedli

Drogi
autostrada
trasa szybkiego ruchu
drogi I rzędu
drogi II rzędu
drogi III rzędu

Wody
rzeki

Obiekty kultury według kategorii
literatura (biblioteki)
sztuki wizualne (galerie)
sztuki wizualne (muzea)
film (kina)
performance (ośrodki kultury)
teatr (teatry)
muzyka (filhamonie, opery, kluby 
architektura (zabytki)

Ryc. 3. Obiekty kultury we Wrocławiu w kategoriach kuratorskich ESK
Źródło: P. Dworzański, M. Grochowski, K. Gubański, B. Iwańczak, A. Świętochowska, K. Wereta, 
K. Wojnar, Diagnoza potencjału kulturalnego Wrocławia. Raport z realizacji pakietu zadań analitycz-
no-badawczych i konsultacyjnych, DELab 2016 [w opracowaniu]. 

muzyczne)
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Ryc. 4. Rozmieszczenie wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu w latach 2011−2015 na 
podstawie bazy Punktu Informacji Kulturalnej

Źródło: P. Dworzański, M. Grochowski, K. Gubański, B. Iwańczak, A. Świętochowska, K. Wereta, 
K. Wojnar, Diagnoza potencjału kulturalnego Wrocławia…, dz. cyt. 

Legenda

granica miasta
granica powiększenia
granica osiedli

Wydarzenia kulturalne
          liczba inicjatyw

kino
muzyka
sztuka
teatr
inne
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Ryc. 5. Aktywność działań ESK w cyklu rocznym

Źródło: P. Dworzański, M. Grochowski, K. Gubański, B. Iwańczak, A. Świętochowska, K. Wereta, 
K. Wojnar, Diagnoza potencjału kulturalnego Wrocławia…, dz. cyt.

Legenda
granica miasta
granica powiększenia
granica osiedli

Miejsca wydarzeń ESK

Czasowa zmienność wydarzeń ESK
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
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tryczność rozmieszczenia obiektów kultury to kwestia egalitaryzmu przestrzenne-
go, który przejawia się między innymi w poziomie ich dostępności. Koncentracja 
zwiększa walory określonych obszarów, ale w polityce rozwoju struktury funk-
cjonalno-przestrzennej miasta powinno stosować się zasadę jej równoważenia, co 
oznacza lokalizację różnych funkcji bliżej skoncentrowanych miejsc zamieszkania. 

Wydarzenia kulturalne podzielono na dwie grupy: mające miejsce w latach 
2011−2015 i zorganizowane w ramach ESK. W okresie 2011−2015 aktywnych było 
wiele instytucji zlokalizowanych poza centrum miasta (rycina 4.). Należały do 
nich instytucje kultury, takie jak: Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Za-
mek, Centrum Kultury Wrocław-Zachód. Liczne wydarzenia zorganizowano na 
terenie parku wodnego i Hali Stulecia. Prężnie działało Muzeum ASP oraz kluby 
takie jak Cafe Pestka i Mleczarnia. Aktywnością wyróżniał się klub Boska Kome-
dia. W przypadku działań muzycznych inicjatywy były bardzo rozproszone (Na-
rodowe Forum Muzyki powstało dopiero w 2014 roku). Wśród teatrów aktywne 
były szczególnie Teatr Polski, Wrocławski Teatr Lalek i Teatr na Wagę. Najwięcej 
inicjatyw z zakresu sztuki podejmowano w galerii Domus, Mleczarni i Galerii 
Dizajn BWA. Warto też odnotować liczne działania Muzeum Farmacji. 

W przypadku wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kul-
tury mieliśmy do czynienia z ich wyjątkową koncentracją przestrzenną (rycina 
5.). Na terenie 33 osiedli nie zaplanowano żadnych działań powiązanych z ESK. 
W kolejnych dziewięciu zorganizowano jedno−dwa. W pozostałych sześciu cen-
tralnych osiedlach odbyło się ponad 200 wydarzeń, w tym 150 na starówce. Dzia-
ło się tak niezależnie od pory roku, o czym warto wspomnieć, gdyż część z nich 
miała charakter plenerowy i mogła być zorganizowana bez związku z lokalizacją 
konkretnego obiektu.

Skala koncentracji wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach ESK 
odpowiada koncentracji obiektów kultury. Ze względu na skomasowanie wyda-
rzeń kulturalnych w części śródmiejskiej konieczne było również zastosowanie 
innej skali do prezentacji kartograficznej zjawiska. Mimo różnych skal zastoso-
wane sygnatury są porównywalne: mają taką samą wielkość, jeśli skala zjawiska 
(liczba wydarzeń) jest taka sama. 

Ekosystem kultury a przestrzenie kultury w mieście 
Przestrzenne zróżnicowanie potencjału kulturalnego należy odnieść do struktu-
ry i funkcjonowania ekosystemu kultury, który kształtuje środowisko rozwoju 
owego potencjału także w wymiarze przestrzennym. Komponentami ekosystemu 
są aktorzy instytucjonalni i inni, zaangażowani w działalność kulturalną (ryci-
na  6.). Powiązania między aktorami mają charakter zarówno sformalizowany 
(kodyfikacja zachowań i relacji), jak i nieformalny. Ulegają one zmianom wynika-
jącym z regulacji prawnych (powiązań i relacji formalnych), ewolucji potrzeb i in-
teresów różnych podmiotów oraz skuteczności podejmowanych przez nie działań 
(powiązań i relacji nieformalnych). Istnieją także związki między tymi dwoma 
rodzajami powiązań, czego efektem jest zmiana pozycji określonych podmiotów 
w ekosystemie w jego sformalizowanej i oficjalnej formie, to zaś przekłada się 
na warunki ich funkcjonowania. Powiązania i relacje między podmiotami mają 
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bowiem także swój wymiar instytucjonalny, co wiąże się z alokacją władzy i za-
kresem kompetencji oraz stosunkami zależności. Kwestia możliwości artykulacji 
własnych potrzeb przez różne podmioty – komponenty ekosystemu – ma funda-
mentalne znaczenie dla jakości jego funkcjonowania. 

W miejskim ekosystemie kultury wyróżnić można wymiar instytucjonal-
ny o charakterze kluczowym, determinujący formalne ramy funkcjonowania 
ekosystemu, w tym model alokacji środków finansowych wynikający z założeń 
programowych, które przekładają się na cele polityki miejskiej. W wymiarze in-
stytucjonalnym pośredniczącym funkcjonują podmioty, które są przekaźnikiem 
środków finansowych bądź spoczywa na nich odpowiedzialność za wspieranie 
kultury w innych formach. Podmioty te mogą być ulokowane w strukturach 
władz miejskich lub działać poza nimi, ciesząc się określoną autonomią. Liczba 
i zadania tych podmiotów zależą od modelu zarządzania miastem, stopnia decen-
tralizacji władzy i odpowiedzialności oraz charakteru i stopnia instytucjonaliza-
cji relacji między podmiotami ekosystemu.

Rozwiązania stosowane w wymiarze instytucjonalnym kluczowym i pośredni-
czącym oraz sytuacja na poziomie realizacji mają bezpośredni wpływ na kształ-

Ryc. 6. Ekosystem kultury
Źródło: P. Dworzański, M. Grochowski, K. Gubański, B. Iwańczak, A. Świętochowska, K. Wereta, 
K. Wojnar, Diagnoza potencjału kulturalnego Wrocławia…, dz. cyt.

POLITYKA KULTURALNA – poziom miasta

Wymiar instytucjonalny – kluczowy

Wymiar instytucjonalny – pośredniczący

Podmioty zajmujące się dystrybucją środków

Poziom realizacji
Twórcy, animatorzy, kuratorzy, dyrektorzy, menadżerowie...

Ramy 
programowe

Model alokacji 
środków

POLITYKA KULTURALNA – poziom krajowy
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towanie się potencjału kulturalnego miasta. Potencjał ten może oddziaływać na 
politykę kulturalną władz miasta, jeśli dostrzegą one jego znaczenie dla rozwoju 
i wynikającą z tego potrzebę wsparcia kultury. 

Zazwyczaj im bardziej wspomniane dwa wymiary są pojemne i otwarte na 
współpracę, tym lepszy jest poziom realizacji. Dominacja wymiaru kluczowego 
nad pośredniczącym jest przejawem centralizacji zarządzania kulturą. Z kolei 
mnogość aktorów funkcjonujących w wymiarze instytucjonalnym pośredniczą-
cym wskazuje na jego duże znaczenie w ekosystemie i brak monopolu admini-
stracji publicznej na zarządzanie kulturą. Prowadzi to do poprawy jakości eko-
systemu między innymi poprzez jego zróżnicowanie. W wymiarze praktycznym 
przekłada się na atrakcyjność miasta w oczach twórców z różnych dziedzin i nur-
tów sztuki, gdyż tworzenie przestrzeni dla kultury stanowi jeden z priorytetów 
polityki rozwojowej miasta, w tym polityki przestrzennej. 

Miejski ekosystem kultury jest w dużym stopniu zdeterminowany rozwiązania-
mi dotyczącymi polityki kulturalnej na poziomie krajowym. Jednakże samorządy 
miast dysponują instrumentami pozwalającymi na autonomiczne kształtowanie 
polityki kulturalnej dopasowanej do specyficznych uwarunkowań i zakładanych 
celów. Należy też wspomnieć, że w przypadku miast metropolitalnych udział ich 
władz w finansowaniu różnych przedsięwzięć i działań związanych z kulturą jest 
często mniejszy niż udział innych podmiotów, w tym prywatnych. Metropolie są 
dobrą sceną do działań kulturalnych o charakterze komercyjnym ze względu na 
liczbę uczestników wydarzeń kulturalnych. Stąd też potrzeba prowadzenia przez 
miasta takiej polityki kulturalnej, która wypełni luki w ofercie kulturalnej i bę-
dzie stymulować między innymi rozwój kultury wysokiej, a także wspierać roz-
wój kompetencji kulturalnych mieszkańców, na przykład poprzez przybliżanie 
obiektów kultury. 

Podsumowanie
Wrocław jest miastem o znaczącym potencjale kulturalnym. Mając cechy i ambi-
cje metropolitalne, inwestuje w kulturę, jest postrzegany jako miejsce przyjazne 
i dynamiczne. Jego potencjał kulturalny powinien więc być wykorzystany między 
innymi do zwiększenia atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej. Metropolital-
ność otwiera przed miastem wiele nowych możliwości rozwojowych. Polityka 
kulturalna polegająca na wspieraniu rozwoju potencjału twórczego nie tylko za-
pewnia rozwój kultury na najwyższym poziomie, ale także sprzyja wzmocnieniu 
jego pozycji w sieci metropolitalnej oraz przyczynia się do rozwoju społeczności 
miejskiej w różnych wymiarach, również gospodarczym i społecznym w ramach 
tzw. dywidendy artystycznej13. 

Jednakże, jak wynika z badań, potencjał kulturalny miasta jest znacznie zróż-
nicowany przestrzennie. Części peryferyjne są ubogie w infrastrukturę kultury. 
Mimo rozwoju przestrzennego (19 procent nowych terenów zurbanizowanych 

13 Creative Communities. At Works in Economic Development, red. M. Rushton, Brooking Institution Press, Washing-
ton 2013; A. Markusen, D. King, The Artistic Dividend. The Arts’ Hidden Contributions to Regional Development, Project 
on Regional and Industrial Economics – Humphrey Institute of Public Affairs – University of Minnesota, Minnea- 
polis 2003.



151

Potencjał kulturalny W
rocław

ia...

w latach 1990−2012) i powstawania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej 
na żadnym z nich nie pojawiła się znacząca instytucja kultury, słabe jest też 
nasycenie tych obszarów obiektami kultury masowej. Brakuje tam centrów lo-
kalnych służących jako miejsca spotkań mieszkańców i prowadzenia różnych 
działalności, także o charakterze kulturalnym. 

Nowe obiekty kultury o znaczeniu międzynarodowym powstające w cen-
trum miasta wzmacniają jego wizerunek jako metropolii. Kontrast między cen-
trum a peryferiami jest odzwierciedleniem wpisanego w rozwój takich miast 
jak Wrocław konfliktu między metropolitalnością a lokalnością. Z jednej strony 
miasto jest przestrzenią życia jego mieszkańców. Z drugiej zaś to metropolia włą-
czona w międzynarodową sieć powiązań. Funkcje metropolitalne, wynikające 
z wymiany zasobów z innymi metropoliami, mogą pozostawać w konflikcie 
z funkcjami miejskimi, które miasto pełni przede wszystkim wobec swoich miesz-
kańców. Oczekiwania firm inwestujących w mieście i lokujących kapitał w najbar-
dziej produktywne z ich punktu widzenia sektory gospodarki mogą rozmijać się 
z oczekiwaniami mieszkańców w różnych wymiarach: lokalizacji funkcji w mie-
ście, kierunków jego rozwoju, charakteru rynku pracy, sposobów zagospodaro-
wania przestrzennego itp. To samo dotyczy inwestowania w kulturę, lecz w tym 
wypadku należy wskazać na misję i kompetencje władz publicznych oraz posia-
dane przez nie instrumenty interwencji. Tworzenie we Wrocławiu przyjaznego 
ekosystemu kultury wymaga wzmocnienia podmiotów aktywnych w wymiarze 
instytucjonalnym pośredniczącym i tworzenia przestrzeni dla kultury, szczegól-
nie na obszarach peryferyjnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że w kontek-
ście aktywizacji kulturalnej całego miasta nie wykorzystano w pełni szans, jakie 
dawał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Skoncentrowana przestrzennie realiza-
cja działań w ramach ESK pogłębiła istniejące już zróżnicowania. Można uznać to 
za naturalną konsekwencję rozmieszczenia infrastruktury kultury w przestrzeni. 
Zwraca jednak uwagę fakt, że wydarzenie to nie stało się instrumentem wyjścia 
z kulturą do części peryferyjnych miasta, co było możliwe, gdyż część wydarzeń 
organizowana była w otwartych przestrzeniach. Byłoby to przejawem wpisania 
ESK w działania kulturalne skierowane do mieszkańców miasta. 

Cultural potential of Wrocław in the spatial perspective 

The paper touches upon the issue of placing institutions of culture and cultur-
al events in the spatial dimension of Wrocław. A spatial survey was conducted, 
and shows a great degree of spatial diversification of the city’s cultural potential. 
Wrocław is divided into a cultural rich centre and poor suburbs. The city centre as 
a position of privilege, due to numerous transport links and institutions, is sharply 
contrasted with peripheral parts of the city, which serve mostly residential func-
tions. This brings a conclusion that the lack of access, to even lower quality ser- 
vices, may lead to exclusion from the participation in culture.  
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Książka Tomasza Szlendaka i Krzysztofa Olechnic-
kiego pt. Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megace-

remoniały i subświaty, wydana w tym roku przez Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, traktuje o przemianach 
sfery uczestnictwa w kulturze w posttransformacyj-
nej Polsce. Jej głównym celem jest rozpoznanie, wyja-
śnienie i opis tych przekształceń prowadzony w ter-
minach antropologicznej koncepcji kultury. Zdaniem 
autorów można dziś w Polsce wyróżnić dwie nowe 
formy uczestnictwa w kulturze, różniące się stop-
niem twórczego zaangażowania uczestników. Pierw-
sza z nich – „zrytualizowany karnawał”1 – skupiona 
jest wokół przestrzeni imprez kulturalnych, takich 
jak festiwale muzyczne, festyny czy święta miasta. 
Bazą drugiej – nazwanej „budowaniem alternatyw-
nych subświatów kulturowych”2 – jest sieć. Wśród 
przyczyn przekształceń sfery uczestnictwa autorzy 
wskazują wpływ wzorców kultury konsumpcyjnej 
oraz dominację linearności w kulturowym doświad-
czaniu i konstruowaniu czasu. Namysł teoretyczny 
nad konsumeryzmem i linearnością jako czynnikami 
kształtującymi uczestnictwo poparty jest w książce 
bogatym materiałem empirycznym z badań tereno-
wych przeprowadzonych w trakcie kilkunastu rodzi-
mych megawydarzeń kulturalnych oraz w ramach 
netnografii sześciu celowo dobranych społeczności 
internetowych. 

1 T. Szlendak, K. Olechnicki, Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremo-
niały i subświaty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 11. 

2 Tamże. 
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Książkę otwiera Wprowadzenie, w którym autorzy przedstawili teoretyczne 
podstawy przeprowadzonych badań i wyłożyli jego główne tezy. Dwie najob-
szerniejsze części zawierają interpretację materiału empirycznego. W pierwszej 
z nich, Megaceremoniały. Różowe ogrody, Tomasz Szlendak opisuje pejzaż ponad 
dwudziestu polskich imprez kulturalnych, obserwowanych przez badaczy w la-
tach 2013–2014. Znalazły się wśród nich wydarzenia o różnej skali i prestiżu, ad-
resowane do zróżnicowanej publiczności: Audioriver, Przystanek Woodstock, 
OFF-Festival Katowice, Tauron Nowa Muzyka, Coke Live Music Festival (obecnie 
Kraków Live Festival), Air Show w Radomiu, Lato z Radiem w Gnieźnie, Obchody 
750-lecia Nowego Warpna połączone z cykliczną imprezą Święto Leszcza, IX Bo-
rzęckie Święto Grzyba, Festiwal Fantastyki „Falkon” w Lublinie, Piknik Country 
& Folk w Mrągowie, Castle Party Dark Independent Festival w Bolkowie, Open’er 
Festival 2014 w Gdyni, Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie, 17. Festiwal Pio-
senki Żeglarskiej Charzykowy w Charzykowach, Festiwal Smaku w Grucznie, 
Dni Unisławia, Mazurska Noc Kabaretowa, XVIII Międzynarodowy Festiwal Pio-
senki i Kultury Romów w Ciechocinku, 8. Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” 
w Kazimierzu nad Wisłą, festiwal Literacki Sopot. Druga cześć książki, autorstwa 
Krzysztofa Olechnickiego, pt. Subświaty. Na wyspach odszczepionych znaczeń – 
mniej rozbudowana, choć nie mniej ciekawa etnograficznie – zawiera wyniki 
netnografii ukierunkowanej na badanie praktyk kulturowych i motywacji użyt-
kowników sześciu społeczności internetowych: hyperreal.info, gildia.pl, digart.pl, 
butwbutonierce.pl, piwo.org, wizaz.pl. Części empiryczne oddzielone są od siebie 
interludium autorstwa Tomasza Szlendaka zatytułowanym Ostentacja jako nor-
ma, w którym autor, odnosząc się do koncepcji Thomasa S. Smitha, przygląda 
się wzrastającej współcześnie roli stylu w konstruowaniu jednostkowych pro-
jektów tożsamościowych, co wynika jego zdaniem z zastępowania społecznych 
wyznaczników statusu przez zmienne o charakterze kulturowym. Pracę zamyka 
autorefleksyjny rozdział Samokrytyka, tematy niedobadane. Czy dwubiegunowy 
model tłumaczy wszystko?, w którym autorzy przedstawiają racje przemawiające 
za przyjętą przez nich strategią klasyfikacji form uczestnictwa. W zakończeniu 
książki znajdziemy także obszerny Aneks metodologiczny… bardzo szczegółowo 
omawiający założenia prowadzonych badań oraz zastosowane narzędzia badaw-
cze, który z pewnością przyda się adeptom badań jakościowych. 

Przemiany, jakim po roku 1989 zaczęły podlegać praktyki kulturowe Polaków, 
badacze opisują w postaci siedmiu hasłowych tez: „o rutynizacji karnawału”, 
„o kulturalnych kapsułach czasu”, „o koncentracji wydarzeniowości”, „o rosnącej 
efektywności zarządzania czasem praktyk kulturalnych”, „o wyrojeniu się usie-
ciowionych subświatów kulturowych”, „o zróżnicowaniu nowych form praktyk 
kulturalnych ze względu na aktywny lub bierny stosunek do współtworzenia 
kultury” oraz w postaci tezy-syntezy „o zastępowaniu społeczeństwa przez kul-
turę”3. Pierwsze cztery tezy są istotne dla zrozumienia praktyk wpisanych przez 
autorów w model „rytualizacji karnawału”. Teza piąta odnosi do alternatywnego 

3 Tamże, s. 12. 
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modelu praktyk usieciowionych, które, zdaniem badaczy, angażują jednostki dy-
stansujące się od reprezentowanej przez event4 kultury głównego nurtu. Teza szó-
sta lokuje model event – sieć w obszarze pytań o przyjętą przez badaczy koncepcję 
uczestnictwa w kulturze, które pojmują oni za Markiem Krajewskim jako „proces 
włączania danego elementu […] w pewną sytuację uregulowaną kulturowo”5. Teza 
siódma z kolei sygnalizuje potrzebę namysłu nad relacją kultura – struktura oraz 
konsekwencjami zerwania związku między nimi, by możliwa była realizacja ide-
ałów demokracji w społeczeństwach o wysokim wskaźniku nierówności.

Szlendak i Olechnicki zauważają, że większość oferowanych w ramach kultu-
ry instytucjonalnej wydarzeń kulturalnych przebiera dziś formę „wielowymia-
rowych przedsięwzięć karnawałopodobnych”6. W związku z tym karnawał wraz 
z szeregiem jego atrybutów powszednieje. Paradoksalnie nie prowadzi to jednak do 
zmiany formuły, w jakiej prezentowane są publiczności kulturowe dobra, lecz do 
jej powielania, o czym świadczy duża podaż różnego typu festiwali, festynów czy 
świąt regionu i innych tego typu wydarzeń. Autorzy książki tłumaczą, że zjawisko 
to jest efektem wysiłku podejmowanego przez organizatorów życia kulturalnego 
w Polsce, by sprostać gustom publiczność. Z badań Szlendaka i Olechnickiego wy-
nika ponadto, że Polacy zdający się na kulturę głównego nurtu uczestniczą w niej 
zgodnie z rytmami, jakie narzucają organizatorzy eventów. Wydarzenia koncen-
trują się wokół wakacji czy świąt kalendarzowych będących rodzajem „kultural-
nych kapsuł czasu”7. Jak zauważają autorzy, kapsuły same w sobie stanowią rodzaj 
wabika kuszącego wizją zawieszenia codziennych obowiązków i kontaktu z in-
nymi – można więc przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, że przyciągną 
publiczność niezależnie od treści, jakie zaproponują. Z punktu widzenia organi-
zatorów, który badacze często w książce pastiszują, istotne jest jednak, by treści te 
prezentowane były symultanicznie, w wielozmysłowych pakietach, w przestrzeni 
umożliwiającej swobodne poruszanie się między miejscami, w których coś wła-
śnie się dzieje. Sposób, w jaki Polacy korzystają z kultury „upakowanej”8 w wyda-
rzenia, jest zatem, jak tłumaczą socjologowie, ściśle podporządkowany zasadzie 
efektywności i działaniowym skryptom charakterystycznym dla czasoprzestrzeni 
pracy9. W oparciu o te skrypty zorganizowanych jest dziś wiele aktywności, w tym 
także zakupy. Również dlatego udział w wydarzeniach kulturalnych coraz częściej 
przypomina czas spędzany w centrum handlowym. Sposób funkcjonowania kul-
tury instytucjonalnej w Polsce byłby zatem, w ujęciu Szlendaka i Olechnickiego, 
odzwierciedleniem stanu potrzeb kulturowych, które kształtowane są przez ze-
wnętrzne wobec nich siły konsumeryzmu i linearnej temporalności. Polacy nie 
mają dziś na nic czasu – zdają się twierdzić autorzy – dlatego chętnie uczestni-
czą w megawydarzeniach, w ramach których proponuje się im skondensowaną 

4 Autorzy książki posługują się słowem „iwent”.

5 T. Szlendak, K. Olechnicki, Nowe praktyki kulturowe Polaków…, dz. cyt., s. 15. 

6 Tamże, s. 16. 

7 Tamże, s. 19. 

8 Tamże, s. 16. 

9 Tamże, s. 21. 
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w czasie, wielozmysłową rozrywkę10. To właśnie deficyty w budżecie czasowym 
oraz wzrastająca potrzeba potwierdzenia własnej tożsamości w kontakcie z po-
dobnymi sobie stanowią, zdaniem Szlendaka i Olechnickiego, główną motywację 
uczestnictwa w kulturze eventu. 

Wyłaniający się z pierwszej części książki obraz nowego, „ziwentyzowanego” 
uczestnictwa niepokoi przede wszystkim dlatego, że pokazuje podporządkowa-
nie praktyk odgórnym zasadom i regulacjom, które redukują przestrzeń oddolnej 
kreatywności w zakresie sposobów realizowania przez uczestników ich antropo-
logicznych potrzeb. Udział w eventach nie jest jednak, zdaniem autorów, jedynym 
sposobem włączania się Polaków w kulturę. Wielu z nich poszukuje dziś kulturo-
wego spełnienia poza przestrzenią megawydarzeń, nawet jeśli z udziału w nich 
całkowicie nie rezygnuje. Przestrzenią kulturowego fermentu, ekspansywnie dziś 
zagospodarowywaną przez poszukujących czegoś więcej niż wielozmysłowe atrak-
cje megaceremoniałów, jest internet. Zdaniem autorów książki to właśnie w sieci, 
dzięki rozwojowi interaktywnych serwisów Web 2.0, możemy obserwować zjawi-
sko gwałtownego namnażania się alternatywnych subświatów kulturowych.

Przez subświaty autorzy rozumieją „internetowe społeczności podzielające 
tworzoną przez siebie kulturę, zogniskowane wokół dowolnej idei, aksjonorma-
tywnie w mniejszym bądź większym stopniu odrębne, tworzące autonomiczne 
uniwersum intelektualno-poznawcze, które pozwala chcącym tego uczestnikom 
na odseparowanie się od szerszego społeczeństwa”11. Z przedstawionych w książ-
ce netnograficznych badań nad subświatami wynika, że praktyki podmiotów 
angażujących się w ich współtworzenie charakteryzuje większa niezależność 
twórcza niż ma to miejsce w przypadku praktyk obserwowanych w przestrzeni 
eventów. Po części wiąże się to prawdopodobnie, choć autorzy nie formułują tego 
wniosku jakoś szczególnie wyraźnie, ze zróżnicowaniem zasad porządkujących 
obie te przestrzenie. Ład poszczególnych subświatów wytwarzany jest oddolnie 
i w taki sposób się go tutaj negocjuje oraz z dnia na dzień odtwarza. Stanowi to 
oczywisty kontrast z odgórnie zaprogramowaną przestrzenią eventów, w których 
działaniowe skrypty egzekwowane są od wielu przez niewielu (jak na przykład 
w przypadku kontroli rzeczy osobistych przed wejściem na festiwal muzyczny). 
Do opisania subświatów Olechnicki i Szlendak używają określenia „wyspy od-
szczepionych znaczeń”, zaproponowanego przez Carla Mayera12. Światy te tworzą 
bowiem rodzaj „socjowysepek”13 charakteryzujących się natężoną wewnętrzną 
wymianą komunikacyjną. W efekcie tej wymiany konstruowany jest specyficzny 
know-how subświata, który stanowi rodzaj kulturowej zapory broniącej społecz-
ność przed tym, co znajduje się na zewnątrz. Rozbicie rzeczywistości społecznej 
na socjowysepki subświatów jest, zdaniem autorów książki, przejawem zjawiska 
polegającego na zastępowaniu struktury przez kulturę, czyli na oderwaniu jed-
nostkowych projektów tożsamościowych od pozycji w strukturze społecznej i peł-

10 Tamże. 

11 Tamże, s. 25. 

12 Tamże, s. 25. 

13 Tamże, s. 27, 224. 
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nionych funkcji. Procesy zastępowania społeczeństwa przez kulturę nie redukują 
jednak potrzeby przynależności. Wydaje się wręcz, że ją wzmacniają. Przedsta-
wiona w książce netnografia subświatów dobrze to pokazuje. Pozycję w subświe-
cie buduje się jednak nie w oparciu o zmienne społeczne, lecz płynący z doświad-
czenia autorytet osobisty i wiedzę. 

Czytelnicy zainteresowani problematyką wspólnotowości zauważą, że wy-
łaniająca się z badań Olechnickiego i Szlendaka koncepcja subświatów bardzo 
przypomina zaproponowaną w latach dziewięćdziesiątych koncepcję „wspólnot 
refleksyjnych” Scotta Lasha14. Podobnie jak u Lasha praktyki „subświatowiczów” 
podlegają wewnętrznie przyjętym zasadom postępowania w sferze rzeczywisto-
ści praktycznej, co stanowi źródło dystynkcji i poczucia przynależności. Z tym że 
w przypadku subświatów punktem wyjścia zawiązywania się takich wspólnot 
nie jest przestrzeń miejska, lecz sieć. Nie znaczy to jednak, że autorzy oddziela-
ją od siebie sfery online i offline. Dla badaczy mediów koncepcja alternatywnych 
subświatów kulturowych w sieci może okazać się ciekawa ze względu na ufun-
dowanie jej na założeniu o związku między tymi sferami. Stwierdza się tutaj, że 
rzeczywistość online jest jedynie pewnym nowym wymiarem15 funkcjonowania 
praktyk komunikacyjnych, który przylega do rzeczywistości offline. Potwierdza-
ją to obserwacje autorów poczynione w trakcie badań jakościowych: to, czym 
„subświatowicze” dzielą się w sieci, jest ściśle powiązane z tym, co robią poza nią. 

Dla wyjaśnienia przemian uczestnictwa w kulturze, przybierających zrekon-
struowane wyżej formy rytualizacji karnawału i ucieczki w subświaty, autorzy 
książki posługują się kategorią czasu. Uważają bowiem, że to, w jaki sposób społe-
czeństwa konceptualizują czas, wpływa na formę praktyk kulturowych, w które 
angażują się ich członkowie. Szlendak i Olechnicki twierdzą, że temporalna wy-
obraźnia polskiego społeczeństwa zorganizowana jest wokół dwóch czasów kul-
turowych: „czasu linearnego” i „czasu quasi-cyklicznego”16. Pierwszy z nich – do-
minujący – jest także rodzajem brzemienia, które próbujemy z siebie zrzucić. To 
właśnie między innymi w potrzebie „wyrwania się z czasu linearnego”17 autorzy 
Nowych praktyk kulturowych Polaków… upatrują przyczyn rosnącej popularności 
megaceremoniałów. Oferują one bowiem substytut zanikającego w zsekularyzo-
wanych społeczeństwach Zachodu czasu cyklicznego, którym jest czas quasi-cy-
kliczny. Możliwość ucieczki od czasu linearnego, którą kuszą megaceremoniały, 
jest jednak, zdaniem Szlendaka i Olechnickiego, jedynie pozorna, ponieważ line-
arność jest wpisana w czas quasi-cykliczny. Funkcjonuje on jak swoista „hybryda, 
forma przejściowa pomiędzy czasem linearnym a cyklicznym, która opiera się na 
logice czasu linearnego, choć formę ma zbliżoną do czasu cyklicznego”18. 

14 Zob. S. Lash, Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Moderni-
zacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

15 T. Szlendak, K. Olechnicki, Nowe praktyki kulturowe Polaków…, dz. cyt. 

16 Tamże, s. 13–14. 

17 Tamże, s. 14. 

18 Tamże. 
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Skoncentrowane wokół kategorii czasu wyjaśnienie przemian uczestnictwa 
w kulturze jest pod wieloma względami ciekawe, wydaje się jednak niepełne. Nie 
problematyzuje bowiem roli, jaką w kształtowaniu potrzeb kulturowych odgry-
wają czynniki bliższe praktyce, na przykład takie, jak niedofinansowanie pro-
gramów z zakresu edukacji kulturowej czy neoliberalizacja polityk kulturalnych 
uzależniająca funkcjonowanie sektora kultury od jego rentowności. Eksplikacji 
takiej można zatem zarzucić, że odwraca uwagę od strukturalnych uwarunko-
wań funkcjonowania sektora kultury w Polsce. Ponadto warto zauważyć, nawią-
zując na przykład do formułowanych już w latach sześćdziesiatych rozstrzygnięć 
Herberta Marcusego, że potrzeby w zakresie kultury nie kształtują się samorzut-
nie, lecz są przedmiotem modelowania19. Rozpoznania te po części wybrzmiewa-
ją, kiedy event pokazuje się w książce jako produkt festiwalizującej się kultury 
instytucjonalnej bądź wtedy, gdy w części poświęconej subświatom tłumaczy się 
praktyki internetowych społeczności w kategoriach oporu wobec skomercjali-
zowanej kultury głównego nurtu. Konsekwencji tego rozpoznania nie wyrażo-
no jednak w książce wprost, co można uznać za pewien jej brak. Trudno także 
całkowicie zgodzić się z obserwacją autorów dotyczącą zdominowania działalno-
ści instytucji kultury przez myślenie eventowe. Pomija ono bowiem cały szereg 
działań prowadzonych przez krytycznie nastawionych edukatorów i animatorów 
kulturowych, nierzadko związanych przecież z instytucjami kultury, którzy nie 
dążą do produkcji megawydarzeń, lecz koncentrują się na pobudzaniu potencja-
łów tkwiących w lokalnych społecznościach i ich kulturach, na przykład w ra-
mach działań z zakresu animacji kulturowej, edukacji medialnej, artystycznej czy 
antydyskryminacyjnej. 

Ciekawym elementem proponowanej w książce koncepcji przemian uczest-
nictwa w kulturze jest próba ujęcia praktyk kulturowych w relacji do kontekstu 
przestrzennego, w którym można je zaobserwować. Uchwycenie tego związku 
jest szczególnie wyraźne w pierwszej części, poświęconej eventom, w której opis 
praktyk, takich jak między innymi: „wałęsanie się i przyglądanie ludziom”, „zbio-
rowe nieinterakcje”, „konsumpcja i zabawa ludyczna” czy „cyfrowłączanie”20, po-
przedzony jest analizą sposobu uporządkowania przestrzeni eventów odwołującą 
się do kategorii „niemiejsca” i „nieczasu”21. W drugiej części książki wątek ten roz-
wijają fragmenty ukazujące sieć jako podstawę procesów wyłaniania się nowych 
kultur oraz odnoszące się do tekstualności subświatowego interfejsu. Szkoda, że 
dostrzeżonemu problemowi przestrzenności praktyk kulturowych nie poświęco-
no więcej uwag o charakterze teoretycznym. Dziwi na przykład, zwłaszcza w kon-
tekście analizy przestrzeni eventów, brak odniesień do prac z nurtu actor-network 
theory. 

Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceromoniały i subświaty to książka wpi-
sująca się w szerszy nurt badań prowadzonych ostatnio nad uczestnictwem 

19 Zob. H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, 
tłum. S. Konopacki i in., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991. 

20 T. Szlendak, K. Olechnicki, Nowe praktyki kulturowe Polaków..., dz. cyt., s. 123–153. 

21 Tamże, s. 55–66. 
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w kulturze, ujmujących kulturę w terminach antropologicznych, dostrzegają-
cych praktyki kulturowe w tym, co wcześniej lokowano poza ich obrębem. Lek-
turę uzupełni wydana w roku 2014 praca zbiorowa Praktyki kulturalne Polaków22, 
w której znajdują się teksty Rafała Drozdowskiego, Barbary Fatygi, Mirosława 
Filiciaka, Marka Krajewskiego i Tomasza Szlendaka. Można ją też czytać łącznie 
z wydaną w roku 2017 publikacją Diagnoza w kulturze pod redakcją Marka Kra-
jewskiego i Agaty Skórzyńskiej23. 

W wielu miejscach omawianej książki przydałoby się zastosowanie brzytwy 
Ockhama, ponieważ trudno się niekiedy poruszać w zaproponowanym gąszczu 
założeń wyrażonych w języku metafor. Nie zaszkodziłoby jej także precyzyjniej-
sze wyłożenie stanowiska autorów w sprawie przyjętej przez nich koncepcji kul-
tury i kulturowych praktyk – z jednej strony wskazują oni na antropologiczną 
koncepcję kultury jako podstawę swojego modelu uczestnictwa, z drugiej jed-
nak blisko im do oświeceniowej wizji kultury zakorzenionej w tradycji Bildung. 
Mimo to czytelnikom i czytelniczkom zainteresowanym przemianami form 
uczestnictwa w kulturze warto tę książkę polecić – zarówno jako bogate źródło 
jakościowych danych empirycznych, jak i gorzką diagnozę stanu więzi społecz-
nych w posttransformacyjnej Polsce. Ponadto lektura dostarczy odpowiedzi na 
pytania, dlaczego Amon Tobin nie powinien rezygnować z noszenia festiwalo-
wej bransoletki, co mieszkańcy Bolkowa myślą o uczestnikach Castle Party oraz 
dlaczego internetowa społeczność domowych piwowarów nie lubi ciekawskich 
nowicjuszy. 

22 R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, http://ozkultura.pl/sites/default/files/strona-archiwum/
PRAKTYKI_KULTURALNE_POLAK%C3%93W.pdf (15 października 2017). 

23 Diagnoza w kulturze, red. M. Krajewski, A. Skórzyńska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, http://www.
nck.pl/media/attachments/318698/Diagnoza%20w%20kulturze.pdf (15 października 2017). 
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NARODOWE CENTRUM KULTURY

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której przed-
miotem działania jest:
∞ edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką,
∞ rozwój i profesjonalizacja sektora kultury,
∞ promocja polskiego dziedzictwa kulturowego jako elementu 

europejskiego dziedzictwa kulturowego,
∞ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:
∞ inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury 

i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji 
pozarządowych,

∞ informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury 
i dziedzictwa narodowego,

∞ podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością 
kulturalną.

∞ wydawaniem publikacji ukazujących kulturę z różnych perspektyw i w różno-
rodnych realizacjach.

KONTAKT
ul. Płocka 13 
01-231 Warszawa 
e-mail: nck@nck.pl
tel.: 22 2 100 100 
fax: 22 2 100 101 
www.nck.pl
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POLSKIE TOWARZYSTWO 
KULTUROZNAWCZE

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (PTK) powstało w  2002 roku. Celem  
towarzystwa jest:
∞ projektowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych nad kulturą,
∞ upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o kulturze,
∞ promocja kultury polskiej i wiedzy o niej,
∞ prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej.

Towarzystwo jest powołane i gotowe do:
∞ wypowiadania się na temat stanu, potrzeb i perspektyw wiedzy o kulturze,
∞ opracowywania ekspertyz i opinii na temat stanu kultury,
∞ podejmowania zadań w zakresie doradztwa w sprawach życia kulturalnego.

Celem PTK jest także umocnienie kulturoznawstwa jako dyscypliny badawczej 
i wykonywanego zawodu oraz aktywna współpraca z instytucjami badawczymi 
i edukacyjnymi w zakresie wszelkich programów dotyczących kultury.
Towarzystwo ma jedenaście oddziałów regionalnych (Białystok, Gdańsk, Kato-
wice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław), w któ-
rych zrzesza humanistów prowadzących działalność naukową lub popularyza-
torską w dziedzinie nauk o kulturze. 
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1

Specyfika konkursu na ESK, 
angażującego różne środowiska, 
pozwoliła na WPROWADZENIE 
KWESTII MIEJSKICH  
DO GŁÓWNEGO NURTU 

debaty publicznej.

Tematy te stawały się przedmiotem 
zainteresowania mieszkańców, 
dzięki czemu MIELI ONI 
OKAZJĘ DO 
„ODKRYWANIA” 
SWOICH MIAST.

I MOGI INACZEJ  
NA NIE SPOJRZEĆ,  
A TAKŻE POZNAĆ 
LOKALNE ZASOBY, 
skrywane pod narastającymi 
przez lata stereotypami.

ze wstępu
Pawła Kubickiego
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