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Wielowiekowej historii rozwoju cywilizacyjnego świata towarzyszył pro− 
ces powstawania miejskich formacji osadniczych. Ośrodki osadnicze  
typu miejskiego były zawsze miejscami szczególnego nagromadzenia 

różnorodnych osiągnięć cywilizacyjnych społeczeństw w tym w sferze polityczno−
gospodarczej, społecznej, kulturalnej, urbanistyczno−architektonicznej oraz ducho-
wej−religijnej. Wynika to z faktu, iż miasta pozostawały z zasady centrami postępu 
i rozwoju cywilizacyjnego, gdzie w pierwszym rzędzie urzeczywistniano wszelkie 
nowe idee. Znajdowały one wyraz w ciągu wieków m.in. w ich specyficznych 
układach przestrzenno−funkcjonalnych, charakterystycznych typach budownictwa 
(rezydencjalnego, administracyjnego, gospodarczego, militarnego lub sakralnego) 
czy architektonicznych stylach. Pozostając mniej lub bardziej trwałym świadec-
twem poziomu rozwoju społeczno−ekonomicznego i kulturalnego, miasta oraz ich 
poszczególne zespoły urbanistyczno−architektoniczne, wyrażały przede wszystkim 
złożoność obrazu funkcjonalnego i społecznego. Poprzez odpowiednią lokalizację 
w przestrzeni miasta zarówno obiektów publicznych (w tym sakralnych) jak też in-
dywidualnych mieszkańców oraz ich skalę i architektoniczny wyraz, dokonywano 
swoistego rankingu nadrzędności−podrzędności mieszkańców (stratyfikację) w sensie 
przestrzennym, politycznym i społeczno−ekonomicznym.

Wiele historycznych ośrodków miejskich stworzyło podwaliny rozwoju miast 
współczesnych, które w warunkach silnego demograficzno−przestrzennego wzrostu 
i rozwoju, zachowały nierzadko liczne elementy−układy urbanistycznej przeszłości. 
Skala historycznego dziedzictwa układów przestrzennych i różnorodnych elemen-
tów miejskiej infrastruktury jest silnie zróżnicowana. Znamienny jest tu fakt, iż w 
licznych przypadkach staromiejska zabudowa reprezentując najwyższe walory 
historyczno−kulturowe, stanowi trwały i żywy funkcjonalnie składnik urbanistycznej 
tkanki współczesnego organizmu miejskiego. Objęta ochroną konserwatorską jest 
nierzadko miejscem realizacji szerokiej gamy najważniejszych jego funkcji (np. 

Przedmowa
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FIRE, biurowe czy handlowe). W pewnych przypadkach zachowana historyczna 
tkanka urbanistyczna reprezentując najwyższe walory kulturowe wpisana jest na 
listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a co za tym idzie wchodzą-
ce w jej skład pojedyncze obiekty lub zespoły zabudowy, podlegają szczególnym 
regulacjom prawnym w zakresie użytkowania i ochrony. Przysparzają one z jednej 
strony wiele problemów planistyczno−konserwatorskich, z drugiej zaś przesądzają o 
nieprzeciętnych walorach urbanistycznych oraz wysokiej atrakcyjności turystycznej 
całego miasta. Niekiedy skala historycznego dziedzictwa jest tak wielka, że współ-
czesny wizerunek przestrzenno−funkcjonalny miasta stanowi swoistą wypadkową 
jego przeszłości oraz aktualnej aktywności mieszkańców w sferze produkcyjnej i 
niematerialnej. Klasycznym, zachodnioeuropejskim przykładem tego typu miast 
może służyć np. Rzym, Wenecja i Wiedeń. W Polsce najlepszym reprezentantem 
tej kategorii miasta jest natomiast Kraków.

Wymienione powyżej przesłanki leżą u podstaw wyróżniania przez urbanistów, 
socjologów i geografów miast w ogromnej i różnorodnej zbiorowości miejskich 
ośrodków osadniczych, grupy miast historycznych. Bardzo ważnym czynnikiem 
wydzielania tej kategorii miast jest fakt wyjątkowo silnego i trwałego ich udziału w 
kreowaniu nowatorskich (pionierskich) idei oraz utylitarnych rozwiązań m.in. w sfe-
rze przestrzenno−funkcjonalnej organizacji miasta, szeroko rozumianej gospodarki, 
nauki, kultury oraz sztuki. Miały one często ponadczasowy i uniwersalny charakter, 
wyznaczając nierzadko przełomowe okresy w historii cywilizacyjnego postępu 
świata(np. cywilizacja grecka czy rzymska w Europie, sumeryjska czy chińska w 
Azji oraz cywilizacja Inków w Ameryce Południowej). Tego typu miasta historyczne 
reprezentowały z zasady najważniejsze centra władzy politycznej i gospodarczej 
państwowych organizmów, pełniąc w zróżnicowanym horyzoncie czasowym sto-
łeczne funkcje. Wiele spośród nich zachowała po czasy współczesne swą centralną 
pozycję w systemie administracyjno−gospodarczym i politycznym krajów jako ośrod-
ki stołeczne (np. Rzym, Ateny, Pekin). Burzliwe i nierzadko tragiczne wydarzenia 
historyczne sprawiły, że część z nich zniknęła wraz ze starożytnymi organizmami 
państwowymi (np. Babilon, Kartagina, Teotihuacan). Inne z kolei utraciwszy swą 
stołeczną pozycję przetrwały do dzisiaj jako bardzo ważne ośrodki regionalne 
(nierzadko pod zmienioną nazwą), zachowując w znacznej mierze swą historyczną 
tkankę urbanistyczną. Przykładem służyć może tu stolica chińskiej dynastii Han i 
Tang: Chang’an – obecnie stolica prowincji Shaanxi pod nazwą Xi’an (Sian) oraz 
Heian−kyo – cesarska stolica Japonii, która po przeniesieniu w 1868 siedziby cesarza 
i funkcji stołecznych do Edo (od 1868 Tokio), zmieniła nazwę na Kioto.

Znamienną cechą tego typu miast historycznych jest fakt, iż pomimo roz-
woju terytorialnego i demograficznego oraz przebudowy i modernizacji struktur 
gospodarczych, w ich współczesnym przestrzenno−funkcjonalnym i społeczno−
ekonomicznym obrazie, zaznacza się wyjątkowo silnie dziedzictwo przeszłości. 
Najbardziej spektakularnym jego przejawem jest zachowana tkanka urbanistyczna, 
która w ramach stałych przedsięwzięć ochronnych i rewitalizacyjnych jest miejscem 
wysokiej koncentracji centralnych funkcji miasta. Ona też reprezentując niepowta-
rzalne walory urbanistyczno−architektoniczne oraz w związku z lokalizacją w jej 
obrębie m.in. szerokiej gamy instytucji kulturalnych (w tym muzeów, galerii sztuki) 
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czy też zachowując swoje historyczne funkcje (np. gmachy administracji rządowej, 
budowle sakralne mieszczące nierzadko narodowe nekropolie), jest trwałym – ży-
wym świadectwem bogatej przeszłości nie tylko miasta lecz całego państwa−narodu. 
Powyższe czynniki sprawiają, że ten typ historycznych miast określany jest przez 
współczesnych mianem „duchowych stolic”.

Wieloletnia współpraca naukowa polskiego autora z japońskimi geografami 
miast oraz znajomość z autopsji licznych miast−obszarów metropolitalnych Japonii, 
zrodziła m.in. ideę badań w zakresie zróżnicowania demograficznej, funkcjonal-
nej i społecznej przestrzeni historycznego miasta tego kraju. W znacznym stopniu 
związana ona była z faktem, iż w tym jednym z najbardziej rozwiniętych gospodar-
czo państw świata, gdzie uformowane zostały jedne z największych i najbardziej 
złożonych funkcjonalnie miejskich formacji osadniczych (w tym typu megalopolis), 
istnieją miasta historyczne o silnie zróżnicowanej genezie i wielkości, legitymujące 
się współcześnie bardzo wysokim stopniem historycznego dziedzictwa urbanistycz-
nej tkanki, struktury przestrzennej a nawet funkcjonalnej.

Miejsce szczególne−wyjątkowe zajmuje pośród nich współczesne Kioto, 
miasto założone w 794 roku, dawna siedziba cesarzy i stolica kraju (do 1868) oraz 
historyczne centrum gospodarcze, kulturalne i religijne Japonii. Uznawane za „du-
chową stolicę” kraju jest miastem wyjątkowym i to zarówno za sprawą ogromnej 
skali historycznego dziedzictwa urbanistycznej tkanki reprezentującej najwyższe 
walory kulturowe (od 1994 roku Kioto znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO), jak też bardzo silnej pozycji w jego współczesnej strukturze 
gospodarczej tradycyjnego rzemiosła (w tym artystycznego) oraz tradycyjnych form 
handlu i usług. Pomimo iż pod względem liczby ludności (1,46 mln –1995) Kioto zaj-
muje 6 miejsce na liście największych miast Japonii, to każdego przybysza a zarazem 
uważnego obserwatora zaskakuje i urzeka ono atmosferą spokoju oraz nienotowaną 
w innych wielkich ośrodkach miejskich tego kraju, powszechnością tradycyjnych 
form aktywności jego mieszkańców w sferze gospodarczej i kulturalnej. Wiele z nich 
jest pieczołowicie pielęgnowanych przy wsparciu władz lokalnych i centralnych , 
inne natomiast na trwałe wpisane są w gospodarczy obraz miasta, stanowiąc jeden 
z najistotniejszych elementów jego ekonomicznej siły oraz specyfiki funkcjonalnej 
struktury (m.in. wytwórstwo użytkowych i artystycznych wyrobów z naturalnego 
jedwabiu, ceramiki czy ręcznie czerpanego papieru).Tak na przykład przybysza z 
zewnątrz zaskakuje wszechobecność warsztatów rzemieślniczych, tradycyjnych 
placówek handlowo−usługowych, lokali rozrywkowych czy placówek kulturalnych. 
Bardzo często tworzą one w staromiejskiej części Kioto wyspecjalizowane dzielnice−
rejony rzemieślniczej produkcji oraz tradycyjnego handlu. W pierwszym przypadku 
na szczególną uwage zasługuje rejon Nishijin w dzielnicy Kamigyo−ku, słynący z 
ręcznego wytwórstwa w warsztatach tkackich wyrobów z naturalnego jedwabiu. 
Poza tym Kioto słynie z powszechnej obecności tzw. dogyosha−machi („ulic tych 
samych zawodów”) – ulic wzdłuż których ma miejsce koncentracja wytwórstwa oraz 
handlu wąskim asortymentem specjalistycznych wyrobów (np. ceramika użytkowa, 
kimona). Nie mniej charakterystyczna jest tu obecność rozrywkowej dzielnicy Gion 
, która już od połowy XVIII w. była najważniejszym centrum rozrywki w mieście. 
Współczesny Gion pozostaje niezmiennie słynnym w Japonii miejscem rozrywki, 
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zdominowanym przez tradycyjne restauracje, herbaciarnie, teatry, itp. Jego bywalcy 
bawią się tu głównie jak przed wiekami przy dźwiękach tradycyjnych instrumentów 
muzycznych, w obecności folklorystycznych grup tanecznych czy też w towarzy-
stwie gejsz.

Znamienny dla Kioto wysoki stopień historycznego dziedzictwa w różnych 
sferach życia−gospodarki związany jest w znacznym stopniu z faktem, iż miasto to 
w odróżnieniu od innych wielkich ośrodków miejskich kraju, oparło się w znacznej 
mierze powojennej modernizacji japońskiej gospodarki. Zasadniczą rolę odegrało 
w tym względzie zarówno jego śródlądowe jak i peryferyjne położenie w zespole 
Hanshin – drugiego co do wielkości regionu przemysłowego Japonii. Biegunami 
wzrostu i rozwoju regionu Hanshin pozostają dwa wielkie centra portowo−prze-
mysłowe a mianowicie miasto Osaka (2,6 mln mieszkańców) oraz Kobe (1,4 mln 
mieszkańców). W jego ramach Kioto pełni ważną funkcję uzupełniającą, głównie 
jako centrum szkolnictwa wyższego i nauki oraz kultury i sztuki.

Widoczna odmienność obrazu przestrzenno−funkcjonalnego Kioto w po-
równaniu z innymi wielkimi miastami Japonii, znajdująca wyraz w podkreślanym 
wielokrotnie wysokim stopniu historycznego dziedzictwa urbanistycznej tkanki i 
różnych form ekonomicznej aktywności w połączeniu ze wspólnymi zainteresowa-
niami badawczymi autorów, zrodziły ideę przygotowania szczegółowego studium 
na temat zróżnicowania demograficznej, funkcjonalnej i społeczno−ekonomicznej 
przestrzeni tego wyjątkowego miasta historycznego. Przemawiała za nią także oko-
liczność powszechnego podkreślania przez japońskich badaczy faktu (np. Fujioka 
K.,1970, Yamori K., 1970, Takahashi S., 1995), że to wyjątkowe i najważniejsze 
miasto historyczne Japonii nie doczekało się współczesnego, wieloaspektowego 
studium, pozostając w swoistym cieniu zainteresowań specjalistów takimi wielkimi 
miastami−obszarami metropolitalnymi jak Tokio, Osaka czy Nagoja (np. Ishimizu T., 
Ishihara H., 1980, Mydel R., Ishimizu T., 1985, 1988, Karn P.P., Stapleton K., 1997). 
Ze względu na swą bogatą i interesującą przeszłość urbanistyczną, pozostawało i 
pozostaje ono do dzisiaj głównie w sferze zainteresowań urbanistów oraz hitoryków 
geografii miast (np. Fujioka K.,1970, Kobayashi H.,1970, Kinda A.,1997). Szerszy 
wachlarz problemów dawnego i współczesnego Kioto prezentuje w formie karto-
graficzno−opisowej publikacja autorów Uemura Y., Ueno H., 1999, wydana z okazji 
jubileuszu 1200−lecia założenia miasta, obchodzonego w 1995 roku. Charakter 
powyższej publikacji oraz wycinkowość (w sensie przestrzennym i problemowym) 
prezentowanych zagadnień sprawia, że ma ona charakter studium wybranych pro-
blemów urbanistycznych, gospodarczych i demograficznych.

Podjęta przez autorów problematyka badawcza będzie miała bardzo ważne 
znaczenie poznawcze nie tylko z punktu widzenia samego Kioto, jako reprezen-
tanta japońskich miast historycznych, lecz także miasta historycznego w ogólności. 
Założenia metodologiczne oraz merytoryczny zakres badań sformułowano tak, aby 
pozwoliły na przeprowadzenie w przyszłości studiów porównawczych z innymi 
miastami historycznymi świata (w tym z Krakowem) oraz innego typu ośrodkami 
miejskimi. Umożliwią one w perspektywie przyszłych studiów wyróżnić i sformu-
łować szereg typowych, czy wręcz uniwersalnych dla miast historycznych cech−
zależności, jak też określić poziom i charakter odmienności ich demograficznego, 
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funkcjonalnego i społeczno−ekonomicznego wizerunku, determinowanym większym 
lub mniejszym stopniem dziedzictwa historycznego w sferze infrastrukturalnej oraz 
gospodarczej i kulturowej.

O podjęciu przedmiotowej tematyki badawczej na przykładzie miasta Kioto 
przesądził ostatecznie fakt naukowej współpracy polskiego autora z Prof. dr Hiroshi 
Ishiharą, Dyrektorem Departamentu Geografii Uniwersytetu Kioto. Zaproszenie do 
Kioto w 2000 roku z cyklem wykładów dla studentów i słuchaczy studiów dokto-
ranckich, stworzyło równocześnie możliwość szerokiej dyskusji na temat problema-
tyki badawczej oraz realiów w zakresie pozyskania historycznych i współczesnych 
materiałów opisowych, statystycznych i kartograficznych dotyczących tego miasta. 
Bardzo owocne okazały się naukowe dyskusje z udziałem Prof. dr Akihiry Kindy, 
wielkiego znawcy i autorytetu naukowego w zakresie geografii historycznej miast 
(w szczególności na temat planu urbanistycznego oraz rozwoju przestrzennego). 
Nie mniej istotnym był tu fakt kilkutygodniowego pobytu polskiego autora w tym 
mieście oraz jego chęć twórczego uhonorowania jubileuszu 1200−lecia założenia 
Kioto. Pobyt ów pozwolił także na rozpoznanie i ocenę w ramach terenowych ba-
dań (w tym fotograficzną dokumentację) wielu najbardziej charakterystycznych dla 
współczesnego Kioto problemów przestrzennych, funkcjonalnych i społecznych. 
Towarzyszył w nich w miarę możliwości czasowych Prof. dr. Hiroshi Ishihara, który 
jako naukowiec oraz rodowity mieszkaniec Kioto, wyjaśniał szereg specyficznych 
problemów tego miasta, nierzadko zupełnie obcych specjalistom wywodzącym się 
z „zachodniego” kręgu kulturowego.

Pragnę w tym miejscu wyrazić zatem szczególnie serdeczne podziękowanie 
Prof. dr. H. Ishiharze, Dyrektorowi Departamentu Geografii Uniwersytetu Kioto za 
wszechstronną pomoc oraz twórczy udział w realizacji nieniejszego studium. Sta-
nowi ono zapowiedż studiów porównawczych autorów nad historycznymi miastami 
Japonii (Kioto), Chin (Chengdu) oraz Polski (Kraków).

Obaj autorzy składają wyrazy podziękowania Komitetowi d/s Wymiany 
Międzynarodowej Uniwersytetu Kioto (Kyoto Daigaku Kokusai Koryu Iinkai) za 
stworzenie formalnych i finansowych warunków pobytu Prof. dr hab. R. Mydela 
na Uniwersytecie Kioto, które poza głównym celem−specjalistycznymi wykłada-
mi, umożliwiły podjęcie realizacji naszego wspólnego, wieloletniego programu 
badawczego.

Prof. dr hab. Rajmund Mydel
Uniwersytet Jagielloński

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Kraków

Prof.dr Hiroshi Ishihara
Kyoto University

Graduate School of Letters, Department of Geography
Kyoto

 
Kraków, w marcu 2002
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Współczesna Japonia należy do najsilniej zurbanizowanych państw świa− 
ta, gdzie 79% ogółu ludności jest mieszkańcami miast. Na terytorium  
tego kraju w wyniku dynamicznego rozwoju gospodarczego po drugiej 

wojnie światowej, uformowane zostały jedne z największych na świecie zespołów 
miejskich−obszarów metropolitalnych (OM) na czele z OM Tokio (32,1 mln mieszk.), 
OM Osaka (18,4 mln ) oraz OM Nagoja (8,5 mln mieszk.– 2000). Stanowią one jed-
nocześnie ośrodki węzłowe największej miejskiej formacji osadniczej świata zwanej 
Nippon Megalopolis (Japońskie Megalopolis). Nippon Megalopolis zamieszkiwane 
przez około 75 mln osób koncentruje na swym obszarze niemal 60.0% całej ludności 
Japonii, partycypując w 74% populacji mieszkańców miast kraju.

W porównaniu z Europą czy kontynentalną Azją, Japonia ma względnie młode 
tradycje miejskiego osadnictwa. Sięgają one zaledwie VII w. ery nowożytnej i zwią-
zane były z ośrodkami stołecznymi – siedzibami cesarzy. Punkt centralny tego typu 
miast wyznaczał zespół cesarskiej zabudowy (z bryłą pałacu cesarskiego położo-
nym w jego północnej części), stąd powszechna ich nazwa miast pałacowych tzw. 
miyako. Wszystkie one zlokalizowane były na Nizinie Osaka (historyczna kraina 
Yamato w środkowo−zachodniej części wyspy Honsiu), uznawanej za region formo-
wania japońskiej państwowości. Najstarszymi reprezentantami tego typu miast były 
kolejno Asuka i Fujiwara, założone na początku VII w. w Kotlinie Nara. Większość 
specjalistów tego kraju za punkt wyjściowy historii powstania i rozwoju japońskich 
miast przyjmuje rok 710, na który przypada założenie i ustanowienie pierwszej stałej 
stolicy o nazwie Heijo−kyo (od 794 roku Nara). Przełomowym okazał się jednak 
794 rok, kiedy to oddany został do użytku rozległy terytorialnie, nowy ośrodek 
stołeczny kraju o nazwie Heian−kyo (od 1868 Kioto). Pozostawał on odtąd przez 
stulecia siedzibą rodziny cesarskiej i stolicą Japonii, tracąc tego typu funkcje w 1868 
roku, w związku z przeniesieniem stolicy do historycznego Edo, przemianowanego 

Wprowadzenie
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w tym samym czasie na Tokio. Zarówno Heijo−kyo jak i Heian−kyo zlokalizowane 
„na surowym korzeniu” według zasad geomancji, rozplanowane zostały na wzór 
starożytnych miast chińskich, których kanwę przestrzennego układu stanowiła 
sieć regularnych bloków urbanistycznych, wyznaczanych przez szachownicowy 
system ulic. Punktem centralnym pozostawał zespół zabudowy pałacowej cesarza, 
położony w ich północnej części. Mając na uwadze pozycję Heian−kyo w systemie 
administracyjno−gospodarczym państwa, japońscy naukowcy porównują je często 
z historycznym Rzymem. Stąd np. wybiegały wszystkie drogi (trakty) łączące stolicę 
kraju z 68 prowincjami zwanymi kuni, których administracyjne funkcje skupiały się 
w ośrodkach miejskich określanych terminem kokufu (na wzór rzymskich municy-
piów w granicach rzymskiego cesarstwa). W ramach systemu kokufu funkcjonowały 
ośrodki miejskie zwane dazaifu, których zadaniem była kontrola administracyjno−
polityczna kilku prowincji cesarstwa. Stanowiły one pośrednie ogniwo pomiędzy 
stolicą cesarstwa czyli Heian−kyo a pozostałymi kokufu – stolicami prowincji. Poza 
tym wzdłuż głównych tras drogowych łączących Heian−kyo z centrami administra-
cyjnymi prowincji (czyli kokufu), zlokalizowane były miasta stacje pocztowe zwane 
pierwotnie umaya, a od pocz. XVII w. shukubamachi. Tak np. w okresie shogunatu 
Tokugawa (1603−1867) wzdłuż najważniejszej w historycznej Japonii trasy drogowej 
o długości 488 km, łączącej Heian−kyo (miejsce siedziby cesarza) z miastem Edo 
(stolicą shogunatu) znajdowały się 53 shukubamachi (jedno średnio co 9,2 km).

Odrębną i bardzo ważną funkcjonalnie kategorię ośrodków typu miejskie-
go stanowiły wówczas miasta portowe (zaigomachi) oraz miasta−centra religijne 
(monzenmachi). W kategorii zaigomachi najważniejszą pozycję zajmowało Hyogo 
(obecne Kobe) i Sakai, pozostające głównymi ośrodkami handlu zagranicznego z Chi-
nami w okresie XII−XVI w., natomiast w zespole monzenmachi Taisha (z najstarszą 
świątynią shintoistyczną kraju: Izumo−Taisha) oraz miasto Ise – miejsce lokalizacji 
najważniejszej świątyni shintoistycznej, poświęconej boginii Amaterasu, uznawanej 
za protoplastę rodu cesarskiego.

Najważniejszą rolę w formowaniu współczesnego systemu osadniczego Ja-
ponii odegrały jednak miasta zamkowe (joka machi), powstałe i rozwinięte wokół 
zamków feudalnych. Pełniły one pierwotnie funkcje administracyjne i garnizonowe, 
stając się z czasem ważnymi centrami gospodarczymi i węzłami komunikacyjnymi. 
Współcześni badacze szacują ich liczbę na ok. 2000, a tego typu genezą wśród 
największych miast współczesnej Japonii legitymuje się m.in. Tokio (zał. w 1457 
roku wokół wybudowanego zamku Edo), Osaka (powstałe w sąsiedztwie  zamku 
Osaka powstałego w 1583 roku) oraz Hiroszima (założona przy wybudowanym w 
1593 roku zamku Asano).

Wielowiekowy proces demograficznego i przestrzennego rozwoju miast tego 
kraju sprawił, iż w większości wielkich miast ich najstarsze dzielnice przekształcone 
zostały w biurowo−finansowe i handlowo−usługowe centra (Central Business Districts 
– CBD). Tutaj często w otoczeniu ultra−nowoczesnej zabudowy, historyczne budowle 
(głównie zamki i świątynie buddyjskie oraz shintoistyczne) są z reguły jedynymi 
zachowanymi elementami ich dawnej przestrzenno−funkcjonalnej struktury. Przy-
kładem służyć tu może miasto Osaka, gdzie w sąsiedztwie zamku Osaka powstało 
wielkie, nowoczesne centrum finansowo−bankowe oraz Tokio, w którym z kolei 
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dawny zamek Edo, będący przez ponad 260 lat siedzibą shogunatu Tokugawa, od 
1868 roku aż po czasy współczesne jest siedzibą rodziny cesarskiej. Podobnie jak 
zamek Osaka tworzy on wraz z przyległym kompleksem zieleni parkowej swoistą 
wyspę zamkniętą wodami zamkowej fosy, na zewnątrz której rozciąga się zwarty 
pierścień nowoczesnych gmachów instytucji rządowych, banków, wielkich towa-
rzystw przemysłowo−handlowych, hoteli, teatrów itp.

W porównaniu z innymi wielkimi miastami Japonii, współczesne Kioto w wy-
sokim stopniu zachowało swoją urbanistyczną tkankę oraz historyczny krajobraz 
miejski. Towarzyszy temu bardzo wysoki poziom dziedzictwa w zakresie ekono-
micznej aktywności jego mieszkańców oraz wyjątkowa powszechność kultywowania 
różnorodnych form przebogatej przeszłości kulturalnej, artystycznej i duchowej, 
wpisanych na trwałe do historii państwa. Uznawane za „duchową stolicę” Japonii 
jest ono najważniejszym centrum turystycznym kraju, odwiedzanym rokrocznie 
przez niemal 40 mln krajowych i zagranicznych turystów.

Przedmiot, zakres i cel studium

W literaturze naukowej dotyczącej miast historycznych reprezentowanej 
głównie przez prace urbanistów, historyków oraz socjologów i geografów miast, 
dominują studia na temat ich założeń planistyczno−urbanistycznych (w tym archi-
tektonicznych) oraz dziedzictwa i stopnia przekształceń przestrzenno−funkcjonal-
nych układów. W nurcie tym znajdują się także studia na temat przebudowy oraz 
modernizacji−rewitalizacji historycznej tkanki zabudowy współczesnych ośrodków 
miejskich. Związane są one przede wszystkim z koniecznością włączenia jej w ogól-
nomiejski system gospodarki, w ramach którego wykorzystywana jest najczęściej do 
realizacji ich centralnych funkcji. Przejawia się to w fakcie koncentracji tego typu 
funkcji w staromiejskiej tkance urbanistycznej, formującej jądro „dzielnicy interesów” 
współczesnego miasta (Central Business District). Znamienny jest w tym zakresie 
także fakt, iż przedmiotem badań są z reguły historyczne miasta, które w warunkach 
postępu cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju, zmieniły zasadniczo swój teryto-
rialno−przestrzenny oraz ekonomiczno−funkcjonalny obraz. W większości badanych 
miast dziedzictwo przeszłości znajduje wyraz w większym lub mniejszym poziomie 
zachowania i adaptacji do współczesnych potrzeb, historycznej−staromiejskiej tkanki 
urbanistycznej. Ten generalny zakres badań nad historycznymi miastami znajduje 
m.in. odbicie w pracach takich autorów jak np. Fujioka K.,1970 i 1980, Kinda 
A.,1997, Lichtenberger E.,1977 i 1993, Mydel R., 1979 i 1994, Saalman H.,1968, 
Vance J.E.,1990, Yamori K.,1970. Powyższa sytuacja jest pochodną swego rodzaju 
naturalnego procesu terytorialno−demograficznego wzrostu oraz ewolucji struktur 
funkcjonalnych i społecznych miast. Pamiętać należy jednocześnie, iż proces 
ten wykazuje znaczne zróżnicowanie poziomu zaawansowania we wszystkich 
wymienionych powyżej sferach. Wpływa na to szeroki zespół czynników, w tym 
uwarunkowania administracyjno−polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe.

Na tle historycznych miast świata państw legitymujących się wysoką stopą 
urbanizacji oraz rozwojem procesów suburbanizacji czy nawet megalopolizacji 
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miejskich układów osadniczych, liczące 1,46 mln mieszkańców Kioto, jest ze wszech 
miar wyjątkowe w tej kategorii wielkich ośrodków miejskich. Poza podkreślanym 
uprzednio wysokim poziomem dziedzictwa urbanistycznej tkanki, zauważa się 
tu wyjątkową powszechność tradycyjnych form ekonomicznej aktywności miesz-
kańców, przekraczającej zdecydowanie granice tego co mieści się pod pojęciem 
„pielęgnowania tradycji” czy „dziedzictwa kulturowego”.

Celem zrozumienia skali odmienności oraz wyjątkowości tego miasta w kon-
tekście przedmiotowych studiów, a zapisanych generalnie w tytule opracowania, 
stosownym, wręcz niezbędnym jest przytoczenie wybranych faktów z historii po-
wstania, i rozwoju Kioto. Wniosą one jednocześnie szereg zupełnie nowych treści 
z zakresu planowania i struktury przestrzenno−funkcjonalnej najstarszych miast – 
ośrodków stołecznych Japonii, a w szerszym kontekście geografii historycznej miast.

Początki współczesnego Kioto związane są z założeniem w 794 roku przez 
cesarza Kammu, nowego ośrodka stołecznego Japonii o nazwie Heian−kyo (Stolica 
Pokoju i Spokoju). Zlokalizowane w północnej części historycznej Niziny Yamato 
(obecnie Kotlina Kioto, stanowiąca północny fragment Niz. Osaka), osłonięte od 
północy pasmem górskim, od strony wschodniej ograniczone rzeką Kamo nato-
miast od zachodu rzeką Katsura, spełniało wszystkie warunki „szczęśliwej” lokacji 
miasta,zgodnymi z zasadami chińskiej geomancji (góry reprezentowały element 
męski jang natomiast rzeki żeński in, chroniących miasto i mieszkańców przed 
złem, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i pomyślność jego rozwoju – Ryc. 
1). Heian−kyo pozostając nominalnym ośrodkiem stołecznym i siedzibą cesarzy do 
czasu Restauracji Meiji (1868), wzorowane było na regularnym, szachownicowym 
planie chińskiej metropolii Czang−an, która w okresie dynastii T’ang (618−907) 
określana była mianem największego i najzamożniejszego miasta świata. Heian−kyo 
tworzyło układ w kształcie prostokąta o wymiarach 5,3 km (na kierunku pn.−pd.) i 
4,6 km (na kierunku wsch.−zach.). Położone na aluwialnej nizinie w widłach rzeki 
Kamo i Katsura, zajmowało zatem obszar 24,4 km2 (np. średniowieczny Kraków 
otoczony pierścieniem murów obronnych wraz z Wawelem zajmował zaledwie 89 
ha powierzchni), którego kanwę stanowiła sieć krzyżujących się pod kątem prostym 
alej i ulic. Idealnie uporządkowany, szachownicowy układ przestrzenny Heian−kyo 
wyznaczały biegnące w równych odstępach na kierunku wsch.−zach. aleje zwane 
„jo” i oznaczone numerami od 1 do 9 (od ichi−jo – „pierwsza aleja” w części pn. 
po ku−jo – „dziewiąta aleja” w części pd.) oraz 13 głównych ulic o południkowym 
przebiegu, zwanych „oji”. Główną oś przestrzennego układu Heian−kyo wyznaczała 
licząca 84 m szerokości ulica Suzaku−oji (Ulica Czerwonego Ptaka), dzieląca mia-
sto na dwie części: Sakyo (Lewa Strona Stolicy lub Stolica Wschodnia) oraz Ukyo 
(Prawa Strona Stolicy lub Stolica Zachodnia), z których każda posiadała odrębną 
administracje zwaną kyoshiki. Suzaku−oji prowadziła od centralnej bramy Heian−ky-
o,zwanej Rashomon (od strony pd.) do zespołu zabudowań cesarskich tzw. Dai−Dairi 
czyli Wielkiego Pałacu Cesarskiego (w części pn.). Dai−Dairi, którego odrębność 
podkreślał okalający, niewysoki – symboliczny mur, było także miejscem lokalizacji 
budowli mieszczących główne urzędy państwowe, które podobnie jak Pałac Ce-
sarski zwrócone były w szczęśliwą, południową stronę. Rozległa przestrzeń przed 
frontonem Pałacu Ceremanii (Chodoin) była z kolei miejscem organizacji oficjalnych 
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uroczystości dworskich i państwowych. Poza obszarem Dai−Dairi znajdowało się 
kilka pomniejszych pałaców, zamieszkiwanych z reguły przez cesarskie małżonki 
w czasie połogu (zgodnie z wierzeniami shintoistycznymi, ich obecność czyniła-
by rezydencję cesarską rytualnie nieczystą). Do charakterystycznych elementów 
struktury przestrzenno−funkcjonalnej Heian−kyo należał m.in. zespół Uniwersytetu 
Cesarskiego (Daigaku−ryo), miejski spichlerz (Kokushoin) oraz Główny Ogród Ce-
sarski (Shinsen−en), zlokalizowane wszystkie w bezpośrednim sąsiedztwie Dai−Dairi. 
Dalej na południe, w obrębie siódmego kwartału znajdowała się dzielnica handlowa, 
której centrum reprezentowały dwa targowiska: Targ Wschodni (Higashi−no ichi) i 
Targ Zachodni (Nishi−no ichi), przeznaczone dla handlu żywnością, ubiorami oraz 
różnymi artykułami pierwszej potrzeby. Urbanistyczne bloki położone w sąsiedztwie 
głównej bramy (Rashomon) zajmowały rozległe kompleksy świątyń buddyjskich: 
Toji i Saji, pełniących jednocześnie funkcje obronne.

Podkreślić należy że regularny, szachownicowy schemat przestrzennego układu 
Heian−kyo, stanowił doskonale zintegrowany system, podporządkowany sprawnemu 
zarządzaniu−administrowaniu. Jego kanwę stanowiły urbanistyczne pasma ograni-
czone liniami alej (jo), w składzie których znajdowały się po cztery (na obszarze 
Lewej i Prawej Stronie Stolicy) wielkie bloki urbanistyczne zwane Bo. Wyznaczone 
ciągami dwóch ulic (na linii pn.−pd.) oraz dwóch alej (na kierunku wsch.−zach.) 
jednostki Bo tworzyły regularne kwadraty o wymiarach 520x520 metrów. Każde 
Bo dzieliło się z kolei na 16 regularnych jednostek przestrzennych zwanych Cho 
o wymiarach 121x121 metrów. Najmniejszymi jednostkami terytorialnego podziału 
Heian−kyo były Henushi (15,1x30,3 m), które w liczbie 32 składały się na obszar Cho 
(Ryc. 2). Powyższy system podziału obowiązywał w Ukyo i Sakyo, przy czym nume-
racja poszczególnych jednostek rosła od strony Suzaku−oji w kierunku wschodnim 
(Lewa Strona Stolicy) lub zachodnim (Prawa Strona Stolicy). Historyczne Heian−kyo 
było miastem z silnie zaznaczoną stratyfikacją statusu społeczno−ekonomicznego 
ludności. I tak znamienite rody arystokratyczne zajmowały rezydencje zlokalizowane 
w sąsiedztwie kompleksu pałacowego rodziny cesarskiej (z reguły obszar jednego 
Cho), podczas gdy najbiedniejsi jego mieszkańcy tłoczyli się w południowych kwar-
tałach oraz w sąsiedztwie linii murów. Założone z wielkim rozmachem Heian−kyo 
legitymowało się silnie zróżnicowanym stopniem intensywności przestrzennego 
zagospodarowania. Najintensywniej zagospodarowana była Lewa Strona Stolicy, 
położona na wyższej terasie rzeki Kamo, natomiast rozległe dzielnice rozciągające 
się na zachód od linii Suzaku−oji (w stronę rzeki Katsura), w znacznej swej części 
były wręcz niezamieszkane: „za dnia służą do wypasu bydła, nocą zaś stają się me-
liną złodziei” (Morris I.,1973, s.38). Szacuje się, że w IX w. ta nowa stolica Japonii 
liczyła ok. 100 tys. mieszkańców pośród których 10% reprezentowała najwyższy 
status społeczno−ekonomiczny (Kinda A.,1997).

Warunki przyrodnicze−fizjograficzne lokacji miasta, jego skalę, układ prze-
strzenny założenia urbanistycznego historycznego Heian−kyo oraz zasady podziału 
i numeracji bloków urbanistycznych Bo na jednostki typu Cho i Henushi ilustrują 
szczegółowo Ryc.1 i 2.
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Dynamiczny rozwój wschodniej części miasta sprawił, że już na przełomie 
IX/X w. poza jego granicami ,u podnóży góry Hiei (od strony wsch. i pn.−wsch.) 
zlokalizowane zostały nie tylko zespoły buddyjskich świątyń (np. Kiyomizu−dera 
czy Rokuharamitsu−ji), lecz także kompleksy rezydencjalnej zabudowy stołecz-
nej i lokalnej arystokracji (np. pałac Shirakawa−dono na wysokości Drugiej alei). 
Począwszy od połowy XI w. uformowane zostało na wschód od miasta rozległe, 
elitarne przedmieście, które pod koniec XII w. było miejscem osiedlania się nowej 
arystokracji, wyższych urzędników dworskich, dowódców wojskowych oraz lokali-
zacji wielkich kompleksów buddyjskich świątyń (terytorium współczesnej dzielnicy 
Higashiyama−ku). Równocześnie ma miejsce ekspansja zabudowy typu miejskiego 
w kierunku północnym. Inicjowana jest ona poprzez wznoszenie pojedynczych 
siedzib arystokracji, które z czasem otaczane są tkanką rezydencjalnej zabudowy 
mniej zamożnej ludności.

Należy podkreślić w tym miejscu fakt ogromnego, bezprecedensowego wpływu 
miyako Heian−kyo na kształtowanie się rodzimej−narodowej kultury i sztuki Japonii. 
Elity polityczne i gospodarcze Heian−kyo wraz z legitymującymi się ogromnymi 
wpływami na cesarskim dworze mnichami buddyjskimi, czynią ze stolicy wyjąt-
kowo silne i twórcze centrum życia kulturalnego oraz duchowego. Znamionuje go 
systematyczne odchodzenie od przejmowanych wprost w początkowej fazie roz-
woju wzorów chińskich i koreańskich, na rzecz tworzenia własnych rozwiązań w 
różnych dziedzinach życia. Wiele z tych dokonań uznawana jest współcześnie za 
przełomowe w historii narodu i kraju, reprezentując jedne z najcenniejszych skarbów 
dziedzictwa kulturowego Japonii. Z tej przyczyny lata od założenia Heian−kyo (794 
r) do 1185 (utworzenia bakufu, czyli urzędu administracji wojskowej z siedzibą w 
mieście Kamakura oraz przejęcia realnej władzy politycznej przez shoguna – najwyż-
szego zwierzchnika wojskowego kraju), wyznaczają w dziejach Japonii okres zwany 
Heian. Z okresem Heian związane są nade wszystko najważniejsze osiągnięcia we 
wszystkich dziedzinach kultury i sztuki Japonii, których część znalazła trwałe miejsce 
w dorobku cywilizacyjnym świata. Stworzono wówczas m.in. rodzime pismo kana, 
które w zasadniczym stopniu przyczyniło się do rozwoju literatury oraz nowy styl 
świeckiego malarstwa zwany yamato, w tym narracyjnego malarstwa na zwojach 
papieru lub jedwabiu tzw. emakimono. Wyrafinowane życie dworu cesarskiego i 
arystokracji sprzyjało m.in. rozwojowi artystycznego i użytkowego rzemiosła, zro-
dzeniu i rozwojowi sztuki układania ciętych kwiatów (ikebana), czy ceremoniału 
przyrządzania herbaty (chanoyu).Stosownym będzie tu wspomnieć, że po raz pierw-
szy herbata sprowadzona została do Japonii w IX w. przez założyciela buddyjskiej 
sekty tendai, której ostoją była świątynia Enriaku−ji zlokalizowana na pobliskiej 
górze Hiei. Historyczne Heian−kyo staje się odtąd także centrum życia duchowe-
go, głównie za sprawą wszechobecnego buddyzmu. Buddyzm który przeniknął do 
shintoistycznych wierzeń Japończyków, miał obok wartości duchowych ogromne 
znaczenie utylitarne. Tak np. wiara iż obecność buddyjskich świątyń chroni przed 
złem, stanowił jeden z czynników lokalizacji w licznych punktach miasta oraz na 
jego ówczesnych przedmieściach, rozległych kompleksów świątynnych. Ponadto 
w okresie Heian wykształcony zostaje np. w architekturze mieszkalnej (pałacowej) 
nowy typ rezydencji, zwany shinden−zukuri Składał się na nią zespół kilku prosto-
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kątnych, drewnianych pawilonów, połączonych długimi krużgankami. Posadowione 
na drewnianych palach utrzymujących budowlę nad gruntem, sprawiały wrażenie 
lekkości, czemu sprzyjało także idealne wkomponowanie w otoczenie ogrodu z 
sadzawką. Zespół shinden−zukuri zajmował z reguły obszar jednego Cho, w ramach 
którego obok jednoizbowych pawilonów rezydencjalnych bardzo ważne miejsce 
zajmował ogród pejzażowy (projektowany nierzadko na wzór słynnych, naturalnych 
krajobrazów). Jego rolą było m.in. harmonijne powiązanie wnętrza domu ze światem 
zewnętrznym, tak znamienne dla tradycyjnej architektury japońskiej.

W okresie 1185−1868 Heian−kyo staje się nominalną stolicą kraju (cesarską sto-
licą), a to za sprawą rządów wojskowych – shogunów, którzy tworzą ośrodek realnej 
władzy najpierw w miejscowości Kamakura (1192−1333), a w okresie 1603−1868 w 
Edo. Upadkowi shogunatu i przywróceniu władzy cesarskiej w 1868 (Restauracja 
Meiji) towarzyszy przeniesienie dworu cesarskiego z Heian−kyo właśnie do Edo, 
oraz zmiana nazwy obu miast z Heian−kyo na Kioto (Zachodnia Stolica), natomiast 
Edo na Tokio (Wschodnia Stolica).

Heian−kyo pozostające do 1868 siedzibą japońskich cesarzy, traci od XII w. na 
znaczeniu jako ośrodek władzy politycznej i gospodarczej. Wpływa to na generalne 
osłabienie rozwoju ekonomicznego miasta, które w kilku kolejnych stuleciach do-
świadcza licznych klęsk żywiołowych, jak trzęsienia ziemi i pożary. Największych 
zniszczeń doświadczyło ono podczas wielkiej wojny domowej zwanej Onin−no 
ran (1467−1477) oraz licznych walk w ciągu XVI w., celem których była chęć 
pozyskania nowych terytoriów przez kilka feudalnych rodów. Dzieła zniszczenia 
miasta dopełnili wojowniczy mnisi buddyjscy sekty „tendai”, których jak pamięta-
my klasztorny zespół znajdował się na pobliskiej górze Hiei. Zakończenie wojen 
domowych oraz zjednoczenie kraju przez takich wodzów i polityków jak Nobu-
naga, Hideyoshi i I’eyasu sprawiło, iż od końca XVI w. Heian−kyo rozwija się jako 
ośrodek polityczno−gospodarczy i kulturalny kraju. Nieodzownym w tym miejscu 
jest podkreślenie zasług Toyotomi Hideyoshiego, który budując w Heian−kyo swój 
okazały pałac Juraku−dai (1587), podjął jednocześnie zakrojoną na ogromną skalę 
akcję odbudowy i przebudowy tego miasta. Zachęceni przez Hideyoshiego potężni 
magnaci rezydujący w różnych częściach Japonii, realizują tu swoje okazałe wille o 
pałacowych założeniach, wykorzystywane przez nich podczas okresowego pobytu 
w cesarskiej stolicy. Jednocześnie wytyczone w nowych, poszerzonych granicach 
Heian−kyo otoczone zostaje na jego polecenie ziemnym wałem (odoi) o długości 28 
km, nadając mu wygląd miasta obronnego (1591). Współczesne Kioto w znacznym 
stopniu zachowało swój urbanistyczny schemat oraz oblicze z tego okresu, czyniąc 
jednocześnie z ówczesnego Heian−kyo jedno z najpiękniejszych miast Wschodu. 
Tak w 1591 roku opisał swoje wrażenia ze spotkania z całkowicie odbudowanym 
Heian−kyo portugalski misjonarz Alessandro Vahignano: „W centrum miasta stoi 
zamek, nader piękny i dobrze umocniony. Wokół niego rozpościera się ogromne 
miasto. Feudałowie nabudowali w nim sobie prześlicznych pałacyków. Każdy z 
nich jest doskonałością sam w sobie. Można sobie wyobrazić jakie to niezwykłe 
miasto, jeśli pomyśleć, że takiego nie znajdzie się nigdzie w Europie” (Iskenderow 
A.,1991,s.236). Rozwój miasta za czasów Hideyoshiego jest nade wszystko pochodną 
generalnego wzrostu gospodarczego Japonii, którego źródłem był rozwój handlu i 
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przemysłu opartego na wymianie handlowej z Koreą i Chinami oraz Holendrami i 
Portugalczykami. Znalazło to także wyraz w dynamicznym rozwoju omówionych 
uprzednio różnych typów historycznych miast Japonii (Ryc. 3).

Samo Heian−kyo objęte zostaje procesem przebudowy, znaczonym m.in. 
powstaniem monumentalnych budowli świeckich (np. zamek Nijo−jo, będący ofi-
cjalną rezydencją Tokugawy I’eyasu czy Cesarska Willa Shugaku−in) oraz świątyń. 
W liczącym ok. 400 tys. mieszkańców mieście (XVII w.) rozwijane są silnie funkcje 
handlowe oraz produkcyjne, w tym głównie przemysł włókienniczy. Nawiązując 
do starych tradycji wytwórstwa słynnych tkanin jedwabnych nishijin−ori, miasto na 
przełomie XVII/XVIII w. staje się największą manufakturą świata, gdzie znajdowało 
się około 5 tys. czynnych warsztatów tkackich. (skoncentrowanych szczególnie w 
rejonie Nishijin, wchodzącym w skład obecnej dzielnicy Kamigyo−ku). Równole-
gle rozwijana jest produkcja rzemieślnicza m.in. wyrobów ceramicznych do picia 
herbaty (np. Kiyomizu−yaki), wyrobów z laki (Kyo−shikki), składanych wachlarzy 
(Kyo−sensu), ręcznie czerpanego papieru (washi) oraz różnorodnych wyrobów z 
drewna (Kyo−sashimono). Heian−kyo będące centrum powstania i rozwoju różnych 
sekt buddyjskich oraz chlubiące się obecnością najsłynniejszych w kraju buddyj-
skich świątyń (Kinkaku−ji i Ginkaku−ji) wzbogaca się o nowy kompleks tego typu 
zabudowy, tworzący miniaturowe „miasto świątyń” zwane potocznie tera−machi. 
W warunkach zachowania historycznych granic administracyjnych, zabudowa typu 
miejskiego wypełnia zarówno tereny położone na wschód od rzeki Kamo jak też 
rozlewa się na obszary przyległe od północnej i zachodniej strony miasta. Pamiętać 
należy, że w historii Japonii są to czasy shogunatu Tokugawa (Edo), którym obok 
powstania nowego, realnego ośrodka władzy politycznej z siedzibą w Edo, towarzy-
szy wydanie w 1639 roku edyktu izolującego niemal całkowicie ten kraj od świata 
zewnętrznego (za sprawą konieczności eliminacji chrześcijańskich misjonarzy, 
których działalność zagrażała japońskiej państwowości) na ponad 200 lat (do 1854 
roku). Sytuacja powyższa wpłynęła na zasadnicze osłabienie i opóźnienie rozwoju 
społeczno−ekonomicznego Japonii w relacji do Świata Zachodu. Równocześnie 
w warunkach niemal pełnej izolacji rozwinęło się rodzime rzemiosło, oparte na 
niezliczonych warsztatach−manufakturach, centrum którego pozostawało właśnie 
Heian−kyo. Miasto utrzymuje pozycję głównego ośrodka kulturalnego i religijnego 
kraju, gdzie nieprzerwanie rezyduje rodzina cesarska.

Wraz z restauracją Meiji (1868) która przynosi otwarcie Japonii dla świata 
zewnętrznego, upadek shogunatu i przywrócenie realnej władzy cesarza którego 
siedziba pozostaje odtąd Tokio (dawne Edo), Heian−kyo zmieniwszy nazwę na 
Kioto, wchodzi w fazę głębokiej recesji. Przeniesieniu dworu cesarskiego do Tokio 
towarzyszy m.in. odpływ szerokiej rzeszy urzędników, zamożnych kupców i przed-
siębiorców oraz pracowników nauki. Gwałtownie spada liczba mieszkańców miasta 
(do poziomu ok. 250 tys. osób). Tuż pod koniec XIX w. miasto w poszerzonych w 
1868 i 1888 roku granicach administracyjnych notuje silne ożywienie rozwoju 
gospodarczego i kulturalnego. Tradycyjnemu rzemiosłu towarzyszy proces unowo-
cześniania procesów produkcyjnych, w tym głównie przemysłu włókienniczego, 
wykorzystującego w pewnej mierze mechaniczne warsztaty tkackie. Swoistym sym-
bolem postępu i nowoczesnego rozwoju może być na przykład fakt uruchomienia w 
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Kioto pierwszego w Japonii elektrycznego tramwaju oraz zapoczątkowania reformy 
edukacji (m.in. założono tu pierwszą publiczną bibliotekę oraz przedszkole). Do 
życia powołane zostają nowe placówki uniwersyteckie, w tym Uniwersytet Kioto 
(zał.1897 – drugi po Uniwersytecie Tokio uniwersytet cesarski) oraz Uniwersytet 
Doshio (zał. 1875), zaliczany do najstarszych prywatnych wyższych uczelni Japo-
nii, jak też Cesarskie Muzem (zał. 1897). Ożywieniu rozwoju gospodarczego oraz 
unowocześnieniu miejskiej infrastruktury i miejskiej zabudowy, która znaczona jest 
m.in. realizacją według wzorów zachodnich, ceglanych i kamiennych budynków 
użyteczności publicznej, sprzyja także okoliczność obchodzonego w 1895 roku 
jubileuszu 1100−lecia założenia miasta oraz organizacji Krajowej Wystawy i Targów 
Przemysłowych. Miasto notuje odtąd wyraźne ożywienie demograficznego wzrostu, 
licząc na przełomie XIX/XX w. ponad 359 tys. mieszkańców. Równocześnie w 1888 
roku jego terytorium poszerzone zostało o obszary położone na wschód od rzeki 
Kamo (na wysokości Pałacu Cesarskiego). Ich trzon stanowił zespół nowo założonego 
Uniwersytetu Kioto oraz licznych kompleksów świątyń buddyjskich i shintoistycz-
nych (w tym Heian−jingu Shrine, zbudowanej w 1895 roku na pamiątkę jubileuszu 
powstania miasta). Część miasta zawarta pomiędzy ulicami Sanjo i Gojo, formuje 
funkcjonalne centrum, zdominowane przez handel hurtowy i detaliczny (tutaj pod 
koniec XIX w. zlokalizowanych było ok. 50% tej kategorii placówek miasta).

Wejście Japonii na drogę kapitalistycznego rozwoju oraz wzrost nacjonalistycz-
nych nastrojów, w parze z czym szła militarna ekspansja, przyniosły w przedmio-
towym zakresie problemowym marginalizację Kioto na mapie politycznej i gospo-
darczej kraju. Rozwój przemysłu ciężkiego, handlu zagranicznego czy bankowości 
związany był zasadniczo ze stolicą Tokio oraz miastem Osaka. To ostatnie położone 
dogodnie nad rozległą zatoką o tej samej nazwie, zaledwie 50 km na pd.−zach. 
od Kioto, wyrasta na najważniejsze (obok Tokio) centrum gospodarcze ówczesnej 
Japonii. Rozwój Kioto przebiega odtąd w swoistym cieniu rosnącego w siłę pod 
względem ekonomicznym i demograficznym sąsiada. Jednym z przejawów rozwoju 
tego procesu jest fakt, że w 1920 roku miasto Osaka liczy 1,8 mln mieszkańców, 
podczas gdy zaludnienie Kioto osiągnęło poziom 600 tys. osób. Powyższe oko-
liczności przesądzają o dominacji miasta Osaka w tym regionie. Z drugiej strony, 
łatwa dostępność komunikacyjna i bliskie sąsiedztwo, sprzyja rozwojowi powiązań 
gospodarczych między tymi miastami. Skutkuje to demograficznym i gospodar-
czym rozwojem Kioto, choć relatywnie wolniejszym i mniejszym w sensie skali i 
nowoczesności. Utrata przez Kioto wiodącej pozycji w sferze działalności przemy-
słowej i finansowej na rzecz pobliskiego Osaka, sprzyja jednocześnie zachowaniu 
tradycyjnych form ekonomicznej aktywności, w tym przemysłu włókienniczego i 
tekstylnego (głównie jedwabniczego) oraz różnych dziedzin w zakresie rzemiosła 
użytkowego i artystycznego. Miasto utrzymuje i rozwija swoją pozycję ważnego 
ośrodka akademickiego i naukowego, gdzie na początku XX w. funkcjonuje ponad 
20 wyższych uczelni.

Do czasu drugiej wojny światowej zaludnienie miasta Kioto wzrasta do 1,1 mln 
mieszkańców, co związane jest zasadniczo z powiększeniem w latach 1918−1931 
jego obszaru (do ok. 300 km2), poprzez przyłączenie terytoriów stanowiących 
współcześnie głównie dzielnice Fushimi−ku, Yamashina−ku, Minami−ku (od połu-
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dnia), Ukyo−ku (na zachodzie) oraz południowe partie dzielnicy Kita−ku i Sakyo−ku 
(od strony północnej). W granicach miasta znalazła się odtąd zbiorowość ludności 
koreańskiego pochodzenia, która sprowadzona została jako niewolnicza siła robocza 
po anektowaniu w 1905 roku Korei, zamieszkująca głównie na terenach współcze-
snej dzielnicy Minami−ku. Jest to jednocześnie okres rozwoju tkanki urbanistycznej 
wzdłuż uruchomionych, prywatnych linii kolejowych (głównie San’in, założonej 
w 1897 i biegnącej w kierunku miasta Osaka oraz linii Keihan, założonej w 1912 i 
łączącej Kioto z miastem Otsu). Południowe i pd.−zach. tereny poszerzonego miasta 
zachowują swój rolniczo−wiejski charakter. Sprzyjał temu fakt ich silnego zabagnie-
nia, czyniąc je mało atrakcyjnymi dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Zajęte 
pierwotnie pod uprawy ryżu, stają się w ciągu kolejnych lat miejscem lokalizacji 
i narastającej koncentracji zakładów przemysłowych. W tej części poszerzonego 
Kioto dominował zespół osadniczy starego miasta zamkowego o nazwie Fushimi 
(stąd obecna nazwa całej południowej dzielnicy miasta), które połączone trzema 
liniami kolei z centralnym dworcem na południowym skraju staromiejskiej części 
Kioto, wyrasta na główny rejon koncentracji nowoczesnego przemysłu.

Poszerzenie granic miasta sprzyja modernizacji historycznej tkanki urbanistycz-
nej oraz jej rozwojowi na przyłączonych, relatywnie tańszych gruntach. Poza tym 
w odróżnieniu od Tokio czy pobliskiego Osaka, skala nowoczesnego budownictwa 
była niewielka, co dodatkowo sprzyjało zachowaniu starej zabudowy i historycz-
nego krajobrazu Kioto. 

Lata drugiej wojny światowej zaznaczyły się w historii urbanistyczno−demo-
graficznej Kioto, zachowaniem miejskiej zabudowy, gdyż na podobieństwo takich 
historycznych miast Japonii jak Nara czy Kamakura, nie zostało dotknięte niszczący-
mi nalotami bombowymi. Jedynie w związku z ogólnym kryzysem żywnościowym 
mającym miejsce tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej oraz towarzyszącą mu 
emigracją części mieszkańców na wieś (typową dla wszystkich wielkich ośrodków 
miejskich Japonii), zaludnienie Kioto gwałtownie spada do poziomu 870 tys. osób 
(1948).Jednak już w 1950 roku osiąga przedwojenną wielkość (1,1 mln mieszk.), co 
związane było głównie z przyłączeniem w latach 1948−1949 rozległych terenów 
wiejskich, przylegających do jego północnej strony. Proces terytorialnego wzrostu 
Kioto zakończony zostaje ostatecznie w 1959 roku, kiedy to włączono do jego te-
rytorium obszary tworzące współcześnie dzielnicę Nishikyo−ku (Ryc. 4). Zajmujące 
odtąd 610 km2 powierzchni Kioto liczy w 1960 1,28 mln mieszkańców, plasując 
się na 5. miejscu pośród największych miast Japonii (o zaludnieniu powyżej 1 mln 
mieszk.).

Dynamiczny, wręcz bezprecedensowy rozwój japońskiej gospodarki po za-
kończeniu drugiej wojny światowej oraz towarzyszące mu gwałtowne ożywienie 
i przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przynosi nienotowany wzrost de-
mograficzny wielkich miast, kreujących główne centra ekonomicznej aktywności 
kraju. Przejawiają się one m.in. w formowaniu wielkich obszarów metropolitalnych 
na czele z Tokio, Osaka i Nagoja oraz w przebudowie i rozwoju ich przestrzen-
no−funkcjonalnych struktur. W przestrzeni wielkich miast pojawiają się rozległe, 
supernowoczesne w sensie technologicznym i infrastrukturalnym kompleksy prze-
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mysłowe, wyspecjalizowane dzielnice handlowo−usługowe i biurowo−finansowe 
(w tym CBD), grupujące często zespoły ultranowoczesnej zabudowy, stanowiącej 
swoistą wizytówkę czy wręcz symbol całego miasta.

W przypadku Kioto skala przedmiotowej aktywności inwestycyjnej jest rela-
tywnie niewielka. Począwszy od lat 60. realizowane są tu większe budowle typu 
biurowego, hotelowego, domy towarowe itp. zgrupowane głównie wzdłuż takich 
ulic jak Karasuma−dori, Kawaramachi−dori, Shijo−dori oraz Oike−dori. Wymienione 
ulice−trasy drogowe reprezentujące jeden z najważniejszych elementów systemu 
komunikacyjnego miasta, stanowią zarazem kościec funkcjonalnego centrum (Central 
Business District – CBD), formowanego przez dwie staromiejskie dzielnice Kioto, 
a mianowicie Nakagyo−ku i Shimogyo−ku. W powojennym 50. leciu ulica Karasu-
ma−dori wraz z przylegającymi do niej blokami urbanistycznymi, stała się rejonem 
intensywnej działalności inwestycyjnej, reprezentowanej głównie przez zabudowę 
biurową (na odcinku biegnącym przez terytorium dzielnicy Nakagyo−ku i Shimogyo−
ku, czyli na linii pomiędzy kompleksem Pałacu Cesarskiego a zespołem centralnego 
dworca kolejowego). W jej otoczeniu, głównie zaś w strefie obejmującej historycz-
ne Heian−kyo (zamkniętej od pn. ulicą Oike−dori, od pd. Shijo−dori i opierającej 
się na wschodzie o rzekę Kamo), uformowany został wyjątkowy w swym obrazie 
przestrzenno−funkcjonalnym zespół. Stanowiący trzon funkcjonalnego centrum 
(CBD) Kioto, jest miejscem skrajnie wysokiej koncentracji placówek handlowych, 
gastronomicznych, rozrywkowych itp. Jest to ta część współczesnego miasta, gdzie 
w gąszczu maleńkich sklepików, kramów, straganów−stoisk oferujących niebywale 
szeroki asortyment tradycyjnych wyrobów (po części oferowanych turystom), herba-
ciarni, kawiarni czy tradycyjnych japońskich barów (izakaya i nomiya), odnajdujemy 
nowoczesne sklepy, salony sprzedaży specjalistycznych, najwyższej klasy wyrobów 
(np. kiomon) oraz nowoczesne restauracje i wielkie domy towarowe (depato). Tutaj 
także powszechna jest obecność lokali rozrywkowych (głównie wzdłuż ulicy Kiy-
amachi−dori), których największa koncentracja ma miejsce na terenie Gion. Poło-
żony na wschodnim brzegu rzeki Kamo (w granicach administracyjnych dzielnicy 
Higashiyama−ku), kreuje Gion klasyczną dzielnicę rozrywki, sięgającą tradycjami 
XVIII w. Tutaj obok kilku tradycyjnych teatrów (m.in. najstarszego w Japonii teatru 
kabuki – Teatr Minami−za oraz no – Teatr Gion Kaikan) znajduje się niezliczona 
liczba placówek−lokali w których prezentowane są starojapońskie tańce, dawna 
muzyka, ceremoniał herbaty z powszechnym udziałem gejsz. Gion słynie właśnie 
z występów tanecznych gejsz, których populacja w tym mieście osiąga rekordowa 
wielkość (204 osoby). O wyjątkowym rozwoju tej sfery aktywności współczesnego 
Kioto świadczy m.in. fakt, iż żyje tu i pracuje ok. 3 tys. tancerzy, muzyków i aktorów, 
niemal 5 tys. cukierników, około 7 tys. restauratorów oraz ponad 27 tys. kucharzy 
(1995). Dla dwu staromiejskich – centralnych dzielnic Kioto znamienna jest obecność 
ulic słynących z wysokiej koncentracji, bardzo wąsko wyspecjalizowanej produkcji 
rzemieślniczej i handlu wytworzonymi tam wyrobami. Zwane po japońsku dogy-
osha−machi („ulice tych samych zawodów−profesji”) są żywym dziedzictwem historii 
gospodarczej miasta. Do najbardziej znanych należy słynna ze sprzedaży wyrobów 
ceramicznych: Kiyomizuzaka, leczniczych ziół: Nijo−dori, mebli: Ebisugawa−dori, 
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wyposażenia do tradycyjnych hoteli japońskich zwanych ryokan: Sanjo−ohashi, 
dewocjonali buddyjskich: Higashi Honganji, Nishi Honganji i Manjuji, czy handlu 
hurtowego kimonami i pasami obi: Muromachi−dori.

Z punktu widzenia rozwoju działalności przemysłowej, Kioto pozostało na 
uboczu silnego nurtu powojennej industrializacji i późniejszej modernizacji tej 
sfery gospodarczej działalności miasta. Złożyło się na to peryferyjne położenie 
w zespole obszaru metropolitalnego Osaka i regionu przemysłowego Hanshin, 
gdzie właśnie dogodnie zlokalizowane (nad Zat. Osaka) miasto Osaka wraz z wiel-
kim ośrodkiem portowo−przemysłowym Kobe, uformowały centrum tego drugiego 
co do wielkości w Japonii regionu przemysłowego (po regionie Keihin z ośrodkiem 
w Tokio). Kioto wykazując bardzo silne powiązania gospodarcze z wymienionymi 
ośrodkami miejskimi regionu Hanshin, w znacznym stopniu zachowało w zakresie 
działalności przemysłowej swe tradycyjne oblicze. Zaznacza się tu przede wszyst-
kim silna obecność przemysłu włókienniczego i tekstylnego, w tym włókiennictwa 
naturalnego jedwabiu. W dzielnicy Kamigyo−ku, w szczególności zaś w znanym 
nam zespole tworzącym historyczny Nishijin, pracuje setki warsztatów tkackich, 
gdzie jak przed wiekami wykonuje się ręcznie luksusowe Nishijin−ori oraz bardziej 
popularne tkaniny o nazwie Yuzenzome. Pojawiło się także szereg nowoczesnych 
zakładów przemysłowych, w tym przemysłu elektrotechnicznego, precyzyjnego 
oraz samochodowego. Koncentrują się one głównie w południowych i zachodnich 
dzielnicach miasta. Spośród bardziej znaczących wymienić należy w tym miejscu 
zakłady samochodowe „Mitsubishi”, produkcji sprzętu medycznego „Omron” 
i „Shimazu”, gier komputerowych firmy „Nintendo” oraz międzynarodowego giganta 
wytwarzającego sprzęt optyczny i fotograficzny „Kyocera”.

Z punktu widzenia liczby zatrudnionych, współczesny przemysł Kioto zdomi-
nowany jest przez osoby związane z rzemiosłem użytkowym i artystycznym, w tym 
wytwórstwem tradycyjnych wyrobów codziennego użytku. Tak np. w zakładach−
warsztatach włókienniczych i tekstylnych zatrudnionych jest ponad 21 tys. osób, z 
czego 11 tys. zajmuje się ręcznym farbowaniem jedwabiu, ok. 5 tys. to tkacze a ok. 
3 tys. wytwórcy kimon. Z kolei niemal 3 tys. osób zatrudnionych jest w warsztatach 
wytwarzających tradycyjny papier washi. Niezwykle bogatą i różnorodną w tym 
względzie listę producentów uzupełniają m.in. osoby zajmujące się wytwórstwem 
tradycyjnych papierowych parasoli, latarni i wachlarzy (413 osób), wyrobów z laki 
(707 osób), bambusa (243 osoby) oraz ponad 1 tys. wytwórców wyrobów ceramicz-
nych (Kiyomizu−yaki), w tym czarek o najwyższej wartości artystycznej, używanych 
wyłącznie do przygotowywania herbaty według tradycyjnego ceremoniału (chanoyu). 
Przytoczone przykłady dowodzą, iż tę sferę gospodarczej działalności współczesnego 
Kioto znamionuje wysoki stopień historycznego dziedzictwa.

Kioto pozostaje bardzo ważnym ośrodkiem naukowym i akademickim kraju. 
W 37 wyższych uczelniach, kształci się około 122 tys. studentów (1999), przy 
zaangażowaniu ok. 7 tys. profesorów. Pozostaje ono znaczącym centrum sztuki 
i kultury oraz najważniejszym w Japonii ośrodkiem buddyzmu (tutaj znajdują się 
główne siedziby różnych szkół−sekt buddyjskich).

W zakresie demograficznego wzrostu i rozwoju Kioto, charakteryzuje się po-
cząwszy od lat 70. XX w. „względną stagnacją” zaludnienia na poziomie 1,5 mln 
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mieszkańców. Dwudziestolecie 1950−1970, w okresie którego liczba ludności miasta 
wzrosła z 1,1 do 1,4 mln osób, przyniosło rozwój budownictwa mieszkaniowego 
na zewnątrz od staromiejskiego zespołu, reprezentowanego przez dzielnice Ka-
migyo−ku, Nakagyo−ku i Shimogyo−ku. Koncentrowało się ono w głównej mierze 
w południowych partiach rezydencjalnej dzielnicy Sakyo−ku (głównie w rejonie 
Matsugasaki, Ichioji, Oyama i Shichiku), środkowej części przemysłowo−mieszka-
niowej dzielnicy Ukyo−ku (głównie rejon Yamanouchi) oraz w zachodnich partiach 
dzielnicy Nishikyo−ku (rejon Kawashima) i środkowo−wschodniej części dzielnicy 
Yamashina−ku. Wyszczególnione dzielnice miasta przejęły także w ciągu kolejnych 
lat (1970−1995) główną falę budownictwa mieszkaniowego, na zasadzie procesu 
dyfuzji skierowanego w stronę otaczających miasto obszarów górskich (np. rejon 
Kamitakano i Iwakuro w dzielnicy Sakyo−ku, rejon Takagamine i Omiya w dzielnicy 
Kita−ku czy Yamada na obszarze dzielnicy Nishikyo−ku). 

Jednocześnie od połowy lat 50. w obrębie staromiejskiego zespołu Kioto, za-
inicjowany zostaje proces wyludniania. Tworzące staromiejską część Kioto dzielnice 
(Kamigyo−ku, Nakagyo−ku oraz Shimogyo−ku) zmniejszyły w latach 1955−1995 swe 
zaludnienie aż o 46.8%, przy równoczesnym wzroście liczby mieszkańców całego 
miasta rzędu 20.1%. Związany był on głównie z rozwojem centralnych funkcji 
miasta (w tym funkcjonalnego centrum – CBD), obejmującego pierwotnie położone 
na wschód od ulicy Karasuma−dori terytoria staromiejskich dzielnic Nakagyo−ku i 
Shimogyo−ku (po rzekę Kamo). O skali spadku znaczenia CBD Kioto w ogólnomiej-
skim układzie dystrybucji ludności świadczy fakt, iż w 1955 mieszkańcy tej części 
miasta reprezentowali 25.6% ogółu jego ludności by obecnie (1995) zmniejszyć 
swój przedmiotowy udział do zaledwie 11.1% (Tab. 1). Jednocześnie dzielnice 
Nakagyo−ku i Shimogyo−ku tworzące współcześnie centralną dzielnicę interesów 
(CBD) są miejscem, gdzie w związku z realizacją centralnych funkcji Kioto przyby-
wa z zewnątrz w ciągu dnia (w ramach dojazdów do pracy w zlokalizowanych tu 
biurach, urzędach, placówkach handlowych i usługowych itp.) 139,2 tys. aktywnych 
zawodowo osób (wzrost o 163.1% w stosunku do zaludnienia nocnego) (Ryc. 5).

Dowodem wysokiej pozycji CBD w ogólnomiejskim systemie gospodarczym 
jest fakt koncentracji na jego terytorium aż 44.9% ogółu placówek finansowych 
i ubezpieczeniowych, w których znajduje zatrudnienie 46.7% całej populacji pra-
cowników sfery FIRE (w kategoriach dziennego zaludnienia). Przytoczone powyżej 
fakty są bezpośrednim świadectwem formowania przez dzielnice Nakagyo−ku i 
Shimogyo−ku, klasycznego centrum finansowo−biurowego i handlowo−usługowego. 
O trwałości procesu formowania, przebudowy infrastrukturalnej i funkcjonalnej 
CBD Kioto świadczy nie tylko wyludnianie jego obszaru, lecz także budowa coraz 
to nowych obiektów przeznaczonych do realizacji szeroko rozumianych funkcji 
centralnych. Najnowszym a jednocześnie najbardziej spektakularnym przedsię-
wzięciem w tym względzie jest ultranowoczesny kompleks centralnego dworca 
kolejowego Kioto, oddany do użytku w 1997 roku. Ta niekonwencjonalna w swym 
architektonicznym rozwiązaniu budowla, położona w południowej części dzielnicy 
Shimogyo−ku, uznawana powszechnie za symbol współczesnego Kioto, jest swoistą 
„świątynią” nowoczesnego handlu, rozrywki i wypoczynku, odwiedzaną codziennie 
przez tysiące mieszkańców i turystów. Mieszcząca m.in. liczne restauracje, bary, skle-
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py, dom handlowy, hotel, teatr itp., stała się główną atrakcją handlowo−rozrywkową 
miasta. Na atrakcyjność tą składa się poza tym fakt możliwości oglądania panoramy 
miasta ze spacerowo−widokowego tarasu, urządzonego na szczycie gmachu .

Nade wszystko, współczesne Kioto utożsamiane jest z „duchową stolicą” 
Japonii, żywym skansenem bogatej historii, kultury i religii tego kraju. Większość 
obiektów−zespołów architektonicznych wśród których dominują świątynie buddyj-
skie i shintoistyczne, pełni swoje pierwotne funkcje sakralne, reprezentując najwyż-
sze wartości nie tylko w zakresie rodzimego lecz także światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. W grupie tych ostatnich znajduje się począwszy od 1994 
roku aż 17 obiektów, z których 13 to świątynie buddyjskie (To−ji, Kiyomizu−dera, 
Enryaku−ji, Daigo−ji, Ninna−ji, Byodo−in, Kozan−ji, Saiho−ji, Tenryu−ji, Kinkaku−ji, 
Ginkaku−ji, Ryoan−ji i Nishi Hongan−ji), 3 świątynie shintoistyczne (Kamigamo−jinja, 
Shimogamo−jinja, Ujigami−jinja) oraz zamek Nijo−jo.

Znaczna część historycznej tkanki urbanistycznej objęta jest ochroną kon-
serwatorską. Poza budowlami o szczególnie wysokich walorach historyczno−kul-
turowych, władze miasta starają się ochronić także typową dla Kioto drewnianą, 
dwukondygnacyjną zabudowę mieszkaniową (tzw. Kyo−machiya). W przypadku 
najstarszych rejonów Kioto stanowi ona współcześnie od 55 do 60% wszystkich 
budynków mieszkalnych, tworząc charakterystyczny krajobraz miejski, czemu 
towarzyszy niepowtarzalna atmosfera−klimat życia miejskiego. Składa się na nie 

Tab. 1. Kioto. Rozwój demograficzny miasta i funkcjonalnego centrum (CBD), 
1950−1995

Tab. 1. Kyoto. Demographical development of the city and Central Business  
District, 1950−1995

* CBD miasta Kioto tworzą dzielnice Nakagyo−ku i Shimogyo−ku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Population Census of Japan, Kyoto−fu, roczniki 
1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, Tokyo.
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m.in. codzienny obyczaj porannego zamiatania wejścia do domu lub sklepu (tzw. 
kodohaki) a następnie jego spryskiwania wodą (zwany mizumaki).

Przytoczone zarówno ogólne jak też wybrane, szczegółowe fakty z szeroko 
rozumianej historii urbanistycznej, demograficznej czy kulturowej Kioto które do-
wodzą wyjątkowo silnego dziedzictwa przeszłości wskazują, iż reprezentuje ono 
szczególnie interesujący także z naukowego punktu widzenia, typ miasta histo-
rycznego w ogólności. Czynią one zatem z Kioto wysoce reprezentatywny obiekt 
studiów w zakresie ogólnego wizerunku jak też stopnia i charakteru zróżnicowania 
demograficznej, funkcjonalnej i społecznej przestrzeni japońskiego miasta histo-
rycznego przełomu XX/XXI wieku.

Wieloaspektowe postępowanie badawcze oparte zasadniczo na materiałach 
spisowych dotyczących stanu z 1995 roku, przeprowadzono zarówno w skali ca-
łego miasta, jego funkcjonalnego centrum (Central Business District – CBD) oraz 
w ramach 11 dzielnic administracyjnych zwanych ku (Ryc.  6). Pozwoli to m.in. na 
określenie charakteru i stopnia przestrzennego zróżnicowania badanych elementów 
strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic staromiejskich i tworzących 
CBD czyli Nakagyo−ku (104) i Shimogyo−ku (106).

Studium rozpocznie szczegółowa interpretacja zagadnienia zróżnicowania 
demograficznej przestrzeni miasta, wyrażona poprzez zmienność w układach dys-
trybucji ludności, wskaźnika wzrostu/spadku ludności w okresie 1975−1995, gęstości 
zaludnienia oraz struktury płci i wieku mieszkańców. Ta ostatnia rozważana będzie 
głównie w kategoriach osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 15 lat), produk-
cyjnym (15−64 lat) oraz poprodukcyjnym (65 i więcej lat). Integralnym elementem 
poznawczym tej części pracy będzie prezentacja przestrzennego zróżnicowania 
struktury wielkościowej gospodarstw domowych. Pozwoli ona na pełniejsze zro-
zumienie odmienności stopnia zaawansowania procesu starzenia się mieszkańców 
w różnych częściach miasta.

Problematykę zróżnicowania funkcjonalnej przestrzeni oparto na analizie 
struktur zatrudnienia ludności czynnej zawodowo, zagregowanej według głównych 
sektorów i działów gospodarki. Ze względu na podkreślany wielokrotnie fakt silnego 
dziedzictwa historycznego rzemiosła przemysłowego i artystycznego oraz funkcji 
handlowo−usługowych, autorzy poza prezentacją struktur zatrudnienia, zilustrują 
graficznie oraz opiszą szczegółowo problem przestrzennej dystrybucji zakładów 
przemysłowych i rzemieślniczych, placówek handlowych i restauracji oraz placówek 
finansowych i ubezpieczeniowych.

Zasadnicze postępowanie badawcze zamknie analiza zróżnicowania spo-
łeczno−ekonomicznej przestrzeni miasta. Interpretowana jest ona na przykładzie 
ludności czynnej zawodowo, zagregowanej tym razem w trzy warstwy oraz pięć 
podstawowych grup społeczno−ekonomicznych.. Pierwszą warstwę zwaną white 
collar workers („białe kołnierzyki”) tworzy grupa osób reprezentujących wolne 
zawody, personel inżynieryjno−techniczny, kierowniczy personel sfery zarządzania 
i administracji oraz pracownicy biurowi. W warstwie drugiej zwanej grey collar 
workers („szare kołnierzyki”) znajdują się pracownicy handlu i usług. Trzecią war-
stwę społeczno−ekonomiczną tworzą blue collar workers („niebieskie kołnierzyki”) 
reprezentowani przez wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotników. 

Podkreślić należy fakt, iż analizę zróżnicowania demograficznej, funkcjonalnej 
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i społecznej przestrzeni miasta Kioto oparto zasadniczo na statystykach obejmu-
jących jego stałych mieszkańców w kategoriach tzw. nocnego zaludnienia (night 
time population). W przypadku obrazu funkcjonalnego i społeczno−ekonomicznego 
uwzględniono zgodnie z praktyką badawczą wyłącznie ludność czynną zawodowo. 
W wybranych przypadkach autorzy dla zobrazowania szczególnego miejsca Central 
Business District w przedmiotowym ujęciu badawczym, prezentują jego „dzienny 
wizerunek”, uwzględniający liczną rzeszę czynnej zawodowo ludności przybywa-
jącej do zlokalizowanych na jego terytorium licznych miejsc pracy.

Każdy etap opisowej analizy wzbogacony zostanie barwnymi opracowaniami 
kartograficznymi, w ramach których znajdą się dobrane merytorycznie fotografie, 
wykonane przez polskiego autora w marcu 2000 roku.

Całość studium zamknie zespół syntetycznych uogólnień na temat stopnia 
odmienności i przestrzennych związków pomiędzy badanymi elementami demo-
graficznej, funkcjonalnej i społecznej struktury historycznego miasta. Tutaj także 
znajdzie się zwięzła analiza porównawcza przedmiotowych struktur w skali całego 
Kioto i jego Central Business District na tle dwu największych miast Japonii, a mia-
nowicie Tokio i Osaka. Ważnym uzupełnieniem merytorycznym przeprowadzonego 
postępowania badawczego będzie zamieszczony w tej części studium opracowany 
przez polskiego autora na kanwie badań terenowych, schemat przestrzenno−funkcjo-
nalnej struktury współczesnego Kioto. Wyróżnione w nim zostaną zarówno zwarte 
funkcjonalnie obszary o dominacji funkcji mieszkaniowej, handlowo−usługowej 
i finansowo−biurowej, przemysłowej oraz tereny rolne i leśne, jak też typowe dla 
tego miasta pasma koncentracji handlu, biur i banków czy wybrane, pojedyncze 
obiekty, reprezentujące swoiste symbole jego historycznej i współczesnej tkanki 
urbanistycznej. 
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Zróżnicowanie demograficznej przestrzeni miasta reprezentuje jeden z pod− 
stawowych elementów poznawczych w zakresie stopnia zaawansowania  
procesu rozwoju i transformacji organizmu miejskiego. Przestrzenna zmien-

ność wielorakich elementów obrazu demograficznego miasta wskazuje bezpośrednio 
na złożoność – różnorodność jego funkcjonalnego i społeczno−ekonomicznego 
wizerunku. Najbardziej klasycznym przykładem tego typu współzależności jest fakt 
formowania w silnie wyludniających się obszarach śródmiejskich finansowo−biu-
rowych i handlowo−usługowych centrów (Central Business Districts – CBD). Poza 
specyficznym obrazem funkcjonalnym oraz demograficznym, który znamionuje m.in. 
względnie bardzo wysoki odsetek starej ludności, legitymują się one największymi 
w skali miasta rozmiarami dziennego napływu czynnej zawodowo ludności do 
zlokalizowanych tam licznych biur, urzędów, placówek handlowych i usługowych 
itp., przekraczającej wielokrotnie populację stałych ich mieszkańców.

Zróżnicowanie demograficznej przestrzeni miasta Kioto analizowane jest przez 
autorów w kategoriach zmienności w układach dystrybucji (rozmieszczenia) lud-
ności, gęstości zaludnienia, wskaźnika wzrostu w okresie 1975−1995 oraz struktury 
płci i wieku mieszkańców. W tym ostatnim przypadku szczególną uwagę poświę-
cono najmłodszej (0−14 lat) i najstarszej (w wieku 65 i więcej lat) grupie ludności 
oraz korespondującemu z nim problemowi poziomu feminizacji i demograficznej 
starości mieszkańców. 

Bardzo ważnym z merytorycznego punktu widzenia uzupełnieniem przed-
miotowej problematyki jest analiza przestrzennego zróżnicowanie struktury wiel-
kościowej gospodarstw domowych, w ramach której uwzględniono dodatkowo 
zagadnienie płci i wieku osób prowadzących 1−osobowe gospodarstwa domowe.

Rozdział 1

Zróżnicowanie  
demograficznej przestrzeni miasta
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Zróżnicowanie przestrzennych układów dystrybucji, gęstości  
oraz wzrostu−spadku ludności

Liczące 1,46 mln mieszkańców Kioto, położone w zewnętrznej strefie drugie-
go w Japonii pod względem demograficznego i gospodarczego potencjału obszaru 
metropolitalnego Osaka, znajduje się na szóstym miejscu pośród największych 
miast tego kraju. Bliskie sąsiedztwo oraz łatwa dostępność komunikacyjna z mia-
stem centralnym obszaru metropolitalnego Osaka (ok. 45 km) decyduje zasadniczo 
o wyjątkowo silnych związkach ekonomicznych Kioto zarówno z Osaką jak też 
licznymi ośrodkami miejskimi strefy przemysłowej Hanshin (pas wybrzeża nad 
Zat. Osaka z takimi głównymi miastami jak Osaka, Kobe, Himeji, Wakayama czy 
Amagasaki i Sakai). Determinują one bezpośrednio fakt utrzymującej się od lat 70. 
XX w. względnej stagnacji poziomu zaludnienia Kioto, którego część mieszkańców 
(głównie wykształconej młodzieży) emigruje w poszukiwaniu pracy do dynamicz-
nie rozwijających się ośrodków miejskich w regionie Hanshin (głównie do Osaka 
i Kobe). Miasto Osaka jest jednocześnie głównym celem codziennych dojazdów 
do pracy czynnych zawodowo mieszkańców Kioto oraz najważniejszym źródłem 
zewnętrznego napływu pracowników i kształcącej się młodzieży.

Zasadniczy wpływ na demograficzną stagnację Kioto ma rozwijany właśnie 
od lat 70. proces suburbanizacji, któremu towarzyszyło także wyludnianie sta-
romiejskich dzielnic miasta. W jego rezultacie nastąpiły znaczne zmiany w we-
wnątrzmiejskim układzie dystrybucji ludności jak też silny rozwój demograficzny 
ośrodków podmiejskich takich jak np. Uji, Muko czy Nagaokakyo. Towarzyszyła 
temu także realizacja nowoczesnych zespołów rezydencjalnych o charakterze „no-
wych miast” zwanych eisotoshi. Ten typ urbanistycznej tkanki rozwijany był także 
w zewnętrznych partiach pd.−zach. dzielnic Kioto, czemu towarzyszyła realizacja 
nowoczesnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej typu osiedlowego, zwanej 
powszechnie danchi.

Największy spadek liczby mieszkańców w okresie 1975−1995 odnotowały 
staromiejskie dzielnice (średnio o 25.0%), z maksymalnymi wartościami wskaźni-
ków w dzielnicy Higashiyama−ku (−31.6%) oraz Shimogyo−ku (−29.2%). Funkcjo-
nalne centrum miasta (CBD) zmniejszyło swe zaludnienie w tym okresie o 24.5%, 
obniżając swój udział w globalnej liczbie mieszkańców Kioto z 14.6% (1975) do 
11.0% (1995). W latach 1975−1995 jedynie cztery dzielnice miasta położone na 
pd.−wsch. i zachód od historycznego zespołu: Fushimi−ku, Yamashina−ku, Ukyo−ku 
i Nishikyo−ku, były obszarami realnego wzrostu ludności. Największą skalę wzrostu 
ludności odnotowała dzielnica Nishikyo−ku (przyrost o 70.2%), co związane było 
między innymi z realizacją na jej terytorium dwóch „nowych miast – eisotoshi”: 
Rakusai New Town oraz Katsurazaka−Katsukame New Town. Drugim co do ważności 
obszarem demograficznego wzrostu była dzielnica Fushimi−ku (przyrost o 24.2%), 
a to za sprawą rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenach położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie oraz na wschód od linii kolejowej Nara Line (Ryc. 7). 
Wymienione powyżej dzielnice Kioto zajmujące 36.7% ogólnej powierzchni miasta, 
koncentrują współcześnie ponad połowę (52.7%) wszystkich jego mieszkańców. 
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Największym jednostkowym udziałem legitymuje się w tym przypadku dzielnica 
Fushimi−ku (19.5%) oraz Ukyo−ku (13.5% ogółu ludności miasta). Ważne miejsce w 
przestrzennych układach dystrybucji ludności przypada w udziale dzielnicy Sakyo−ku 
(11.8% ogół ludności Kioto). Determinowane jest to w zasadniczym stopniu faktem 
zajmowania przez nią aż 40.5% terytorium Kioto, w rezultacie czego notowany 
wskaźnik gęstości zaludnienia rzędu 697 osób/km2, jest najniższym w skali całego 
miasta (część wschodnią i północną dzielnicy Sakyo−ku stanowią silnie zalesione 
tereny górskie, gdzie tereny osiedleńcze ograniczone są do wąskich dolin rzecznych 
– głównie wzdłuż rzeki Chodai, Takano oraz Iwakura).

Silnie wyludniające się dzielnice śródmiejskie formują zarazem wierzchołek 
bardzo wysokiego „centralnego stożka gęstości zaludnienia”, apogeum którego 
wyznacza Nakagyo−ku (12311 osób/km2), pozostająca w składzie CBD. Miarą eks-
tremalnie wysokiej koncentracji przestrzennej ludności na obszarze CBD jest fakt, iż 
przeciętnie na 1 km2 przypada tu 11394 osób, która to wartość jest niemal 5. krotnie 
wyższa od średniej ogólnomiejskiej, wynoszącej 2399 osób/km2 (Tab. 2). W pier-
ścieniu dzielnic otaczających zespół staromiejski (w tym CBC), koncentrujących aż 
80% mieszkańców miasta, przeciętna gęstość zaludnienia notuje wartość 2021 osób/
km2. W powyższych okolicznościach formowany przez staromiejską część Kioto 
„centralny stożek gęstości zaludnienia” dowodzi bezpośrednio względnie bardzo 
słabego zaawansowania procesu przestrzennej dyfuzji ludności, a w szerszym sensie 
także procesu suburbanizacji. Stan ten należy tłumaczyć zarówno utrzymującą się 
od 1975 roku stagnacją wzrostu−rozwoju demograficznego miasta jak też silnymi 
barierami fizjograficznymi, utrudniającymi czy wręcz uniemożliwiającymi rozwój 
procesu wewnątrzmiejskiej dyfuzji ludności oraz urbanistycznej (infrastrukturalnej) 
tkanki. Najważniejszą barierę stanowią w tym względzie otaczające od wschodu, 
północy i zachodu silnie zalesione obszary górskie. W tych okolicznościach, ni-
zinne, nieco zabagnione i zajęte pierwotnie głównie pod uprawy ryżu południowe 
tereny Kioto, stały się głównym zapleczem jego urbanistyczno−demograficznego 
rozwoju. Znajdują się one w składzie dzielnic administracyjnych Fushimi−ku oraz 
Nishikyo−ku, które jak pamiętamy legitymowały się w okresie 1975−1995, najwyż-
szymi w skali miasta wartościami demograficznego wzrostu, koncentrując obecnie 
29.8% (1995) ogólnej liczby mieszkańców Kioto. Z nimi także związane są plany 
rozwoju wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego typu osiedlowego (danchi) 
oraz „nowych miast” (eisotoshi). Przykładem służyć tu może realizowany od lat 70. 
XX w. na dawnych polach ryżowych, zespół osiedlowy i „nowe miasto” Mukajima 
(w dzielnicy Fushimi−ku), odległe zaledwie 15 km od CBD, oraz rozbudowywany 
zespół „nowego miasta” Katsurazaka−Katsukake New Town. To ostatnie położo-
ne na terytorium dzielnicy Nishikyo−ku (w górzystej jej części, co spowodowało 
konieczność przeprowadzenia ogromnych prac niwelacyjnych terenu), należy do 
największych przedsięwzięć inwestycyjnych współczesnego Kioto w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego. Umocni ono zarazem pozycję dzielnicy Nishikyo−ku 
jako największej „sypialni” Kioto, która aktualnie w związku z codziennymi dojaz-
dami jej mieszkańców do pracy i szkół w inne rejony miasta, zmniejsza w ciągu 
dnia swoje zaludnienie aż o 25.0%.
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Przestrzenne zróżnicowanie struktury wieku i płci ludności

Powojenne Kioto przeszło typową dla wielkich miast japońskich drogę ewolucji 
struktury wiekowej ludności. Wyraża się ona rozwijanym procesem starzenia się 
jego mieszkańców, co znajduje wyraz we wzroście strukturalnego udziału osób w 
wieku 65 i więcej lat z 5.0% w 1955 do 15.2% w 1995 roku. Równocześnie udział 
najmłodszych mieszkańców miasta (w wieku 0−14 lat) zmniejszył się w tym samym 
okresie z 28.2% do 13.8%, w rezultacie czego odnotowany został drastyczny wzrost 
wartości wskaźnika starości demograficznej z 0.18 (1955) do 1.12 (1995). Notowa-
ne zmiany strukturalne dokonały się w warunkach wyjątkowo wysokiego realnego 
wzrostu ludności starej (przyrost o 273.7%), przy jednoczesnym rzeczywistym spadku 
populacji dzieci i młodzieży w wieku 0−14 lat aż o 41.4%.

Najstarszym demograficznie obszarem współczesnego Kioto jawi się zespół 
staromiejski, gdzie na terytorium tworzących go dzielnic odsetek ludności w wieku 
65 i więcej lat przekracza wszędzie 20.0%. Najwyższe jego wartości notuje Hi-
gashiyama−ku (22.4%) oraz Shimogyo−ku (21.7%), co w sytuacji bardzo niskiego 
strukturalnego udziału mieszkańców w wieku 0−14 lat (w dzielnicy Higashiyama−ku 
stanowią zaledwie 9.0% ogółu ludności), determinuje fakt ekstremalnie wysokich 
wartości wskaźnika starości demograficznej (ISD). Wskaźnik ISD wyrażający sto-
sunek osób w wieku 65 i więcej lat do liczby dzieci i młodzieży w wieku 0−14 
lat, najwyższą wartość przyjmuje w staromiejskich dzielnicach Higashiyama−ku 
(2.53) oraz Shimogyo−ku (2.21), przy średniej ogólnomiejskiej wynoszącej 1.12. 
W powyższych okolicznościach silnie wyludniające się funkcjonalne centrum Kioto 
(CBD), dla którego znamienny jest relatywnie niski stopień mobilności przestrzennej 
najstarszych jego mieszkańców, należy zarazem do najstarszych demograficznie 
obszarów miasta. Ludność w wieku 65 i więcej lat stanowi tu 20.6% całej popula-
cji mieszkańców, natomiast udział dzieci i młodzieży w wieku 0−14 lat jest rzędu 
10.6%. W rezultacie wskaźnik ISD osiąga w zespole CBD wartość 1.93.

Zgoła odmienny obraz w tym względzie prezentują południowe dzielnice 
Kioto, które jak pamiętamy charakteryzują się wysoką dynamiką demograficznego 
wzrostu. Za najbardziej znamienny uznać należy fakt wyraźnej przewagi w struk-
turze wiekowej ich mieszkańców dzieci i młodzieży (0−14 lat) nad ludnością starą 
(w wieku 65 i więcej lat). W zasadniczo „młodszej demograficznie” południowej 
części miasta, na wyróżnienie zasługuje Nishikyo−ku. Ta najsilniej rozwijająca się 
pod względem demograficznym dzielnica, legitymuje się najwyższym w skali całe-
go Kioto odsetkiem najmłodszych mieszkańców (17.8%), przy najniższej wartości 
strukturalnego udziału osób starych, wynoszącym zaledwie 10.7%. Jest to zatem 
najmłodsza demograficznie dzielnica miasta, gdzie wskaźnik ISD przyjmuje wartość 
0.60, będąc niemal 4.krotnie niższym od wielkości notowanych w staromiejskich 
dzielnicach (Tab. 3).

Generalny trend ewolucji w zakresie przeciętnego dalszego trwania życia 
ludności Japonii dla którego znamienna jest wyższa jego wielkość w odniesieniu do 
kobiet (83 lata) w porównaniu z mężczyznami (77lat) sprawia, iż starsza demogra-
ficznie z zasady ludność wielkich miast, wykazuje wyraźną nadwyżkę strukturalnego 
udziału kobiet nad mężczyznami. W przypadku Kioto udział kobiet w populacji 



34

mieszkańców wynosi 51.7%, w wyniku czego współczynnik feminizacji osiąga tu 
wartość 107.1. Stosownym jest także podkreślenie faktu, iż Kioto notuje strukturalną 
nadwyżkę kobiet nie tylko wśród najstarszej ludności, lecz także w grupie osób w 
wieku produkcyjnym. Powyższa sytuacja determinowana jest w zasadniczej mierze 
ogromnymi nadwyżkami kobiet wśród ludności w wieku 15−64 lat oraz 65 i więcej 
lat w dzielnicach staromiejskich, przy wręcz symbolicznej przewadze chłopców 
nad dziewczętami (0−14 lat) zarówno w skali całego miasta jak też indywidualnych 
jego dzielnic. W najbardziej sfeminizowanej dzielnicy Higashiyama−ku, gdzie na 
100 mężczyzn przypada aż 135 kobiet, dokładnie 57.4% ogólnej liczby miesz-
kańców stanowią właśnie kobiety. Tutaj 56.2% ludności w wieku produkcyjnym 
(15−64 lat) to kobiety, reprezentujące aż 38.5% wszystkich mieszkańców dzielnicy 
(mężczyźni tej kategorii wiekowej stanowią zaledwie 30.1% ogółu ludności). Nie 
mniej charakterystyczna jest tu także niemal dwukrotna nadwyżka strukturalnego 
udziału kobiet (64.9%) nad mężczyznami (35.1%) w najstarszej grupie wiekowej 
ludności czyli 65 i więcej lat, stanowiących odpowiednio 14.6% i 7.8% ogółu 
mieszkańców (Ryc. 8 i 9).

Na wyjątkowość przedmiotowego obrazu Higashiyama−ku składa się głównie 
okoliczność lokalizacji na jej obszarze słynnej, o bogatych tradycjach historycznych, 
dzielnicy rozrywkowej o nazwie Gion (miejsce lokalizacji tradycyjnych teatrów, 
restauracji, herbaciarni, klubów oraz zamieszkania i pracy gejsz itp.), tętniącej 
życiem głównie w porze nocnej.

Stare demograficznie CBD którego 53.4% mieszkańców stanowią kobiety, 
legitymuje się współczynnikiem feminizacji rzędu 114.8. Tutaj także większość 

Tab. 3. Kioto. Struktura wiekowa ludności, wskaźnik starości demograficznej oraz femini-
zacji według dzielnic administracyjnych (ku), 1995

Tab. 3. Kyoto. Age structure of population, ageing and feminity index of the city by admin-
istrative districts (ku), 1995

Źródło: opracowanie własne na podstawie 1995 Population Census of Japan, Vol. 2−2−26, 
Kyoto−fu, Tokyo 1996
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ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym stanowią kobiety, przy względ-
nej strukturalnej równowadze płci w grupie najmłodszych mieszkańców (0−14 lat).

W jednej z najbardziej elitarnych dzielnic Kioto a mianowicie Sakyo−ku, 
współczynnik feminizacji notuje wartość 100.5. Z kolei dla silnie uprzemysłowionej 
dzielnicy Minami−ku znamienny jest jedyny na obszarze Kioto przypadek struktu-
ralnej nadwyżki mężczyzn nad kobietami. Wskaźnikowi feminizacji o wartości 
99.4, towarzyszy nie mniej charakterystyczny fakt względnej równowagi udziału 
najmłodszych i najstarszych mieszkańców (rzędu 15.0%).

Przeprowadzone postępowanie badawcze wskazuje, że zasadniczy wpływ na 
wielkość i stopień przestrzennego zróżnicowania struktur wieku i płci mieszkańców 
miasta ma przede wszystkim silnie zdywersyfikowany wewnętrznie proces wzro-
stu−spadku liczby ludności oraz postępujące zjawisko starzenia się mieszkańców. 
W warunkach relatywnie niskiego stopnia ruchliwości przestrzennej osób w wieku 
poprodukcyjnym prowadzi to do silnego zaawansowania procesu demograficznego 
starzenia się staromiejskich dzielnic (w tym CBD), czemu towarzyszy postępująca 
ich feminizacja. Ważnym czynnikiem zmienności w przestrzennych układach 
przedmiotowych struktur pozostaje także złożoność obrazu funkcjonalnego miasta, 
w którym wyróżnia się zespół Central Business District (CBD), zbiorowość typowych 
dzielnic rezydencjalnych i zdominowanych przez funkcje przemysłowe ich części, 
jak też obszarów z relatywnie bardzo dużym udziałem sektora usługowego (w tym 
rozrywkowego).

Przestrzenne zróżnicowanie struktury wielkościowej  
gospodarstw domowych

Ważnym elementem obrazu demograficznego, zintegrowanym bezpośrednio 
z takimi podstawowymi jego składnikami jak struktura wiekowa ludności czy model 
rodziny, pozostaje struktura wielkościowa gospodarstw domowych. Tak na przykład 
wysoki odsetek ludności starej (w wieku 65 i więcej lat) w ogólnej liczbie miesz-
kańców, musi znaleźć wyraz w znaczącym udziale strukturalnym 1−osobowych 
gospodarstw domowych. Ten typ, najmniejszych gospodarstw domowych nabiera 
na znaczeniu także w konsekwencji coraz powszechniejszej reguły późniejszego 
zawierania związków małżeńskich przez młodych ludzi, którzy przedkładają w tym 
względzie kwestię robienia zawodowej kariery oraz zapewnienie ekonomicznej 
stabilizacji.

Powyższe czynniki determinują właśnie fakt, iż 35.5% ogólnej liczby gospo-
darstw domowych miasta Kioto to gospodarstwa 1−osobowe. W przypadku staromiej-
skich dzielnic, gdzie jak pamiętamy przeciętnie 21.0% mieszkańców stanowią osoby 
w wieku 65 i więcej lat, odsetek 1−osobowych gospodarstw domowych w ogólnej ich 
liczbie waha się w przedziale od 40.0% (Nakagyo−ku) do 45.7% (Higashiyama−ku). 
Bardziej szczegółowa analiza tej problematyki dowodzi, że w grupie 1−osobowych 
gospodarstw domowych miasta Kioto odsetek gospodarstw prowadzonych przez 
najstarszych mieszkańców (w wieku 65 i więcej lat) jest rzędu 18.3%, natomiast w 
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staromiejskich dzielnicach (w tym CBD) osiąga średnią wartość 23.0% (rekordową 
wielkość przedmiotowego udziału rzędu 24.8%, notuje dzielnica Higashiyama−ku).

W uzupełnieniu stosownym będzie także podkreślenie skrajnie wysokiego 
poziomu feminizacji tej kategorii wiekowej 1−osobowych gospodarstw domowych, 
gdyż aż 81.0% ich ogólnej liczby prowadzona jest przez kobiety. Stan ten ma swe 
podstawowe źródło w dłuższym o kilka lat przeciętnym trwaniu życia kobiet w po-
równaniu z mężczyznami. W świetle powyższej analizy za znamienny uznać należy 
także fakt, iż 81.7% najmniejszych, czyli 1−osobowych gospodarstw domowych, 
prowadzona jest osoby samotne w wieku produkcyjnym.

Zmiany modelu rodziny polegające generalnie m.in. na przesunięciu w czasie 
decyzji o urodzeniu dziecka oraz drastyczne zmniejszenie liczby dzieci czy też do-
syć silnie zakorzeniony zwyczaj otaczania opieką starych rodziców we wspólnym 
gospodarstwie domowym, to kolejne czynniki determinujące silne zróżnicowanie 
struktury wielkościowej gospodarstw domowych. W szerokim zespole wielooso-
bowych gospodarstw domowych za najbardziej znamienną uznać należy sytuację 
względnej równowagi strukturalnej na poziomie 22.0% we wszystkich dzielnicach 
miasta, gospodarstw 2−osobowych. Stanowią one drugą pod względem liczebności 
kategorię gospodarstw domowych Kioto (po 1−osobowych), legitymując się jednak 
zdecydowanie niższym udziałem w porównaniu z bezwzględnie dominującymi 
gospodarstwami 1−sobowymi. Jednocześnie typowy w tym zakresie problemowym 
jest fakt notowania najniższych wartości strukturalnego udziału 3− oraz 4−osobowych 
gospodarstw domowych w zespole „starych demograficznie” dzielnic staromiejskich 
(przeciętnie stanowią one tam 13−14% ogólnej ich liczby). Ta kategoria gospodarstw 
domowych zaznacza natomiast najsilniej swą obecność w najmłodszych demogra-
ficznie, południowych dzielnicach Kioto, gdzie ich udział waha się odpowiednio w 
przedziale od 18.5% i 20.5% w Fushimi−ku po 20.2% i 23.4% w Nishikyo−ku (Ryc. 
10). Na tle całego miasta Kioto specyficznym wizerunkiem struktury wielkościowej 
gospodarstw domowych wyróżnia się właśnie dzielnica Nishikyo−ku. Wykazując 
zarówno największą dynamikę demograficznego wzrostu jak też legitymując się 
najwyższym udziałem najmłodszych mieszkańców (0−14 lat) stanowiących 17.8% 
ogółu ludności oraz najniższym odsetkiem ludności starej (10.7%) pośród wszyst-
kich dzielnic Kioto, Nishikyo−ku znamionuje względna równowaga strukturalnego 
udziału 1−, 2−, 3− i 4−osobowych gospodarstw domowych (średnio po ok. 22.0%). 
Jednocześnie ze względu na swoją „demograficzną młodość” która znajduje wyraz 
w relatywnie licznej populacji dzieci w statystycznej rodzinie, legitymuje się ta 
dzielnica najwyższym w skali miasta udziałem gospodarstw domowych liczących 
5 i więcej osób (12.3% ogólnej liczby). W Nishikyo−ku notowany jest zarazem 
najniższy odsetek gospodarstw domowych w składzie których znajdują się osoby 
w wieku 65 i więcej lat (21.3%).

Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że najstarsze demograficznie, 
silnie wyludniające się staromiejskie dzielnice Kioto (w tym tworzące CBD), cha-
rakteryzują się bezwzględną strukturalną dominacją 1−osobowych gospodarstw 
domowych z bardzo wysokim udziałem najstarszych mieszkańców, zarazem silnie 
sfeminizowanych.
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Zróżnicowanie funkcjonalnej przestrzeni miasta jest wypadkową historycz− 
nego procesu ewolucji struktury gospodarczej całego organizmu miejskie− 
go, który znajduje wyraz w uformowaniu specyficznych stref−obszarów, zdo-

minowanych przez różne rodzaje ekonomicznej działalności. Autorzy niniejszego 
studium interpretację tego zagadnienia oparli zasadniczo na analizie przestrzennego 
zróżnicowanie struktury zatrudnienia czynnych zawodowo mieszkańców w ramach 
poszczególnych dzielnic administracyjnych miasta. Interesującym z poznawczego 
i bardzo istotnym z naukowego punktu widzenia okazała się także możliwość 
uwzględnienia problemu przestrzennej dystrybucji zakładów produkcyjnych (za-
kładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych), placówek finansowych 
oraz handlowych i gastronomicznych. Wzbogaca je generalna analiza dobowej 
zmienności struktur zatrudnienia uwzględniająca ludność czynną zawodowo w 
kategoriach tzw. dziennego zaludnienia .

Współczesne Kioto, na wzór całej gospodarki kraju, znajduje się w post−indu-
strialnej fazie rozwoju . W relacji do powojennego obrazu struktury ekonomicznej 
znamionuje je stały wzrost znaczenia sektora nieprodukcyjnego w którym w 1955 
roku znajdowało zatrudnienie 58,6% czynnych zawodowo mieszkańców, by 
w 1995 osiągnąć wartość przedmiotowego udziału rzędu 71.2%. Towarzyszył mu 
jednocześnie wyraźny spadek rangi sektora produkcyjnego (w tym głównie prze-
mysłu) odpowiednio z 36.9% do 27.9% ogółu czynnej zawodowo ludności miasta. 
Za znamienny uznać należy jednak fakt relatywnie wysokiego udziału zatrudnio-
nych w przemyśle (20.6% ogółu czynnych zawodowo – 1995), co ma swe źródło 
w podkreślanej wielokrotnie silnej pozycji w tym mieście rzemiosła przemysłowego 
i artystycznego.

Czynni zawodowo mieszkańcy Kioto zatrudnieni w przemyśle najsilniej za-
znaczają swoją obecność w strukturze funkcjonalnej dzielnicy Minami−ku (26.0% 

Rozdział 2

Zróżnicowanie funkcjonalnej przestrzeni 
miasta



38

ogólnej liczby aktywnych zawodowo mieszkańców) oraz Ukyo−ku (25.0%). Na 
terytorium tych dzielnic uformowane zostały także najrozleglejsze zespoły terenów 
przemysłowych, zajmujących większą część lewobrzeżnej terasy rzeki Katsura (Mi-
nami−ku) oraz u zbiegu rzek Katsura i Kamo (Minami−ku), które łączą się w kierunku 
południowym z silnie uprzemysłowionym pasmem dzielnicy Fushimi−ku (obszary 
pomiędzy rzekami Kamo, Uji oraz Shin Takase). Miarą wysokiej rangi tych trzech 
dzielnic w ogólnomiejskim układzie dystrybucji−koncentracji zatrudnienia w prze-
myśle jest fakt, iż na ich obszarze zamieszkuje aż 43.5% ogółu zatrudnionych w tej 
sferze gospodarki mieszkańców miasta oraz zlokalizowanych jest 31.2% wszystkich 
zakładów przemysłowych Kioto (Ryc. 11).

Za najbardziej znamienną uznać należy jednak sytuację zarówno bardzo wy-
sokiego odsetka zatrudnionych w przemyśle jak też wyjątkowo silnej koncentracji 
zakładów przemysłowych, w staromiejskich dzielnicach (w tym na terytorium CBD). 
Przeciętnie 21.0% czynnej zawodowo ludności stanowią tu pracownicy przemysłu, 
przy czym na tak wysoki wskaźnik przedmiotowego udziału składa się zasadniczo 
fakt obecności najliczniejszej w skali miasta zbiorowości rzemieślników oraz za-
kładów−warsztatów rzemieślniczych związanych głównie z przemysłem włókien-
niczym i tekstylnym, papierniczym i poligraficznym oraz rzemiosłem artystycznym 
(Tab. 4). Na obszarze trzech staromiejskich dzielnic: Kamigyo−ku, Nakagyo−ku i 
Shimogyo−ku, z których dwie ostatnie formują funkcjonalne CBD współczesnego 
Kioto, zlokalizowanych jest aż 40.1%, spośród 14,5 tys. zakładów przemysłowych i 

Tab.4. Kioto. Struktura zatrudnienia czynnej zawodowo ludności wg sektorów  
i głównych działów gospodarki, według dzielnic administracyjnych (ku), 
1995

Tab.4. Kyoto. Employment structure of economically active population by sectors 
and main branches of economy, by administrative units (ku), 1995

Źródło: opracowanie własne na podstawie 1995 Population Census of Japan, Vol.3−2−26, 
Labour Force Status of Population, Kyoto−fu, Tokyo 1997
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warsztatów rzemieślniczych miasta. Charakterystyczna jest pośród nich strukturalna 
dominacja niewielkich zakładów−warsztatów włókienniczych i tekstylnych, z zasady 
o rodzinnym charakterze, zlokalizowanych przeważnie w parterowej części domów 
mieszkalnych. W nich to podobnie jak w historycznej przeszłości, wytwarzane są 
na ręcznie obsługiwanych warsztatach tkackich, tradycyjne tkaniny, w tym słynne 
Nishijin−ori, yuzenzome i tsuzure. Do dzisiaj w granicach Kamigyo−ku, gdzie aż 
50.9% zatrudnionych w przemyśle mieszkańców związanych jest z branżą włókien-
niczo−tekstylną, znajduje się ogólnomiejskie centrum tej formy działalności produk-
cyjnej. Obejmuje ono, legitymującą się wielowiekowymi tradycjami rzemieślniczego 
wytwórstwa tkanin głównie z naturalnego jedwabiu dzielnicę Nishijin („Zachodni 
Obóz”), gdzie obok wymienianych wielokrotnie słynnych tkanin, wytwarzane są 
m.in. najwyższej wartości artystycznej kimona oraz pasy obi. W tej części Kioto 
skoncentrowana jest także większość spośród ok. 11 tys. pracowników trudniących 
się farbowaniem jedwabnych tkanin oraz ręczną dekoracją kimon przy zastosowaniu 
tradycyjnych metod−technik.

Podkreślane we wstępnej części pracy ogromne zróżnicowanie branżowe 
rzemiosła przemysłowego i artystycznego Kioto, którego wyroby spotyka się na 
każdym kroku w niezliczonych, specjalistycznych placówkach handlowych, sprzyja 
utrwalaniu w tym mieście tradycyjnego systemu powiązań pomiędzy wytwórcą, 
hurtownikiem a detalicznym sprzedawcą. System ten zwany tonya polega na tym, 
że większość wyrobów rzemieślniczych (od mebli poprzez kimona czy ceramikę po 
papierowe lampiony czy wachlarze) dociera od producentów na rynek detaliczny 
za pośrednictwem hurtowników. Ci ostatni tworzą w przestrzeni miasta (głównie w 
granicach CBD) zwarte zespoły specjalistycznych magazynów hurtowni obsługu-
jących detalicznych sprzedawców. Klasycznym przykładem w tym zakresie służyć 
może ulica Muromachi−dori (dzielnica Shimogyo−ku), wzdłuż której zlokalizowane 
są placówki handlowe zajmujące się hurtowym handlem kimonami i pasami obi.

Dzielnice staromiejskie pozostają obszarem wysokiej koncentracji ludności 
związanej z przemysłem poligraficznym. Najwyższą współzależnością pomiędzy 
miejscem zamieszkania i pracy legitymuje się w tym względzie centralna dzielnica 
Shimogyo−ku, gdzie 14.0% ogółu zatrudnionych w przemyśle jej mieszkańców 
reprezentowana jest przez przedstawicieli tej właśnie branży. Związana jest ona 
przede wszystkim z typową dla całego Kioto powszechnością niewielkich zakładów 
poligraficznych oraz z tym, że centrum miasta jest wielkim rynkiem zbytu tego typu 
wyrobów (gazety, książki, foldery itp.)

Wyjątkowo wysoką rangę przemysłu−rzemiosła w funkcjonalnym obrazie sta-
romiejskich dzielnic Kioto oraz jego specyfikę wyrażającą się w silnej koncentracji 
drobnych, z reguły rodzinnych, zakładów−warsztatów potwierdza fakt, iż na 1 ha tej 
części miasta przypada aż 27,9 tego rodzaju placówek produkcyjnych. W zespole 
funkcjonalnego CBD na 1 ha znajduje się przeciętnie 24,3 zakładów−warsztatów 
przemysłowych−rzemieślniczych, podczas gdy w ogólnomiejskiej skali przedmio-
towy wskaźnik przyjmuje wartość zaledwie 2,4 zakłady/ha (Ryc. 12).

Zgoła odmienny obraz w zakresie strukturalnego udziału zatrudnionych w prze-
myśle prezentują dzielnice Sakyo−ku oraz Higashiyama−ku. Sakyo−ku reprezentująca 
typ rezydencjalnej dzielnicy zamieszkałej w większości przez osoby o wysokim 
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statusie społeczno−ekonomicznym, legitymuje się najniższym w skali całego miasta 
odsetkiem zatrudnionych w przemyśle (13.1%). Z kolei relatywnie niewielki udział 
strukturalny czynnych zawodowo w przemyśle na terenie Higashiyama−ku (17.4%) 
wynika z faktu silnego rozwoju funkcji handlowo−usługowej (w tym rozrywkowej), a 
to głównie za sprawą lokalizacji na jej obszarze słynnej w kraju rozrywkowej dziel-
nicy Gion. Higashiyama−ku znana jest także z wytwórstwa składanych wachlarzy 
zwanych Kyo−sensu, których rzemieślnicza produkcja skoncentrowana jest głównie 
w warsztatach zlokalizowanych w otoczeniu ulicy Soyamachi−dori.

Reasumując podkreślić należy fakt istnienia silnych związków pomiędzy 
miejscem zamieszkania a miejscem zatrudnienia w produkcyjnej sferze gospodarki 
mieszkańców rezydujących w dzielnicach staromiejskich, zdominowanej przez 
rzemiosło użytkowe i artystyczne. Podobny charakter współzależności notowany 
jest na obszarze dzielnicy Minami−ku i Ukyo−ku, a to za sprawą lokalizacji trzonu 
ogólnomiejskich terenów przemysłowych współczesnego Kioto. W powyższych 
okolicznościach są one miejscem napływu w ciągu dnia głównej fali pracowników 
tej sfery miejskiej gospodarki. W skali indywidualnych dzielnic najwyższy przyrost 
zatrudnionych w przemyśle (pomiędzy nocą a dniem) notuje Minami−ku (wzrost o 
139.5%). Jednak za najbardziej znamienną w tym względzie uznać należy sytuację 
relatywnie wysokiego realnego wzrostu pracowników przemysłu w zespole CBD, 
osiągającego wartość 95.4%. Ponieważ centrum Kioto jest głównym miejscem 
docelowych dojazdów do pracy licznej rzeszy pracowników sektora handlowo−
usługowego, w rezultacie strukturalny udział osób zatrudnionych w przemyśle w 
ogólnym obrazie funkcjonalnym dziennego CBD spada do 14.5%. W przypadku 
silnie uprzemysłowionej dzielnicy Minami−ku notowany jest natomiast wyraźny 
wzrost strukturalnego udziału w ciągu dnia w ogólnym jej obrazie funkcjonalnym 
pracowników przemysłu (z 26.7% w nocy do 32.3% w okresie dnia). Są to jedno-
cześnie zarówno w kategoriach nocnego jak i dziennego zaludnienia, najwyższe w 
skali miasta wartości przedmiotowych wskaźników dla tej grupy czynnej zawodowo 
ludności.

Typowa dla miejskiej gospodarki dominacja sektora III, znajduje wyraz 
w strukturalnej przewadze na obszarze wszystkich dzielnic Kioto, mieszkańców 
zatrudnionych w handlu i szeroko rozumianych usługach (71.2% ogółu czynnej 
zawodowo ludności). Wyraźnie wyższymi od średniej ogólnomiejskiej wartościami 
przedmiotowego udziału legitymują się dzielnice staromiejskie (przeciętnie 73.5%), 
przy czym rekordowo wysoka jego wielkość (80.9%) notowana jest w elitarnej dziel-
nicy mieszkaniowej Sakyo−ku. Pracownicy handlu i usług zaznaczają relatywnie silną 
strukturalną obecność także wśród czynnej zawodowo ludności Higashiyama−ku 
(73.5% ich ogólnej liczby). Determinowane jest to w zasadniczej mierze podkreślaną 
uprzednio obecnością na jej terytorium rozrywkowej dzielnicy Gion, świadcząc 
jednocześnie o wysokim stopniu współzależności miejsca zamieszkania tej grupy 
pracowników z miejscem ich zatrudnienia. Ten sam typ współzależności charakte-
rystyczny jest dla dzielnic tworzących CBD, gdzie 73.8% czynnych zawodowo ich 
mieszkańców zatrudnionych jest w sektorze handlowo−usługowym. 

Zarówno CBD jak też sąsiadująca od wschodu poprzez rzekę Kamo dziel-
nica Higashiyama−ku, są obszarami najliczniejszej obecności oraz najwyższego 
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stopnia koncentracji w skali miasta placówek handlowych (w tym restauracji). Na 
ich terytorium stanowiącym zaledwie 3.6% powierzchni Kioto, zlokalizowanych 
jest aż 39.8% ogólnej liczby placówek handlowych miasta (Ryc. 13). Przeciętnie 
na 1 ha powierzchni przypada tu 80.3 tej kategorii placówek (w zespole CBD 87.7 
placówek/ha), która to wartość jest 11,2 razy wyższa od średniej ogólnomiejskiej, 
wynoszącej 7,2 placówki/ha. Dla tej części miasta Kioto znamienna jest przy tym 
ogromna ich różnorodność zarówno z punktu widzenia struktury rodzajowej jak też 
skali−wielkości. Jedynie w zespole tych trzech dzielnic miasta mamy do czynienia 
z obecnością opisanych we wstępnej części pracy, ulic zwanych dogyosha−ma-
chi, wzdłuż których zgrupowane są placówki handlowe oferujące ten sam rodzaj 
artykułów. Dogyosha−machi są charakterystyczne dla wschodnich partii funkcjo-
nalnego centrum Kioto, szczególnie dla obszarów zawartych w wieloboku ulic: 
Horikawa−dori, Marutamachi−dori, Kawaramachi−dori oraz Shichijo−dori. Gęsta sieć 
drugorzędnych ulic i uliczek nierzadko osłonięta jest tu dachem, co czyni ten rejon 
miasta swoistym „królestwem handlu detalicznego”, na które składa się głównie 
nieprzebrany gąszcz niewielkich sklepików, sklepów, straganów, restauracyjek, her-
baciarni itp. W tym rejonie na około 400− metrowym odcinku ulicy Nishikikoji−dori 
(od wysokości domu towarowego Daimaru po ulicę Teramachi−dori), funkcjonuje 
słynny w mieście targ Nishiki−koji. Handluje się tu wszelkimi możliwymi, o najwyż-
szej jakości, artykułami spożywczymi (w tym gotowymi wyrobami kulinarnymi jak 
np. tempura). Z tego też powodu określany jest powszechnie przez mieszkańców 
miasta terminem „kuchni Kioto”.

Centrum Kioto (CBD) jest także miejscem lokalizacji wszystkich (sześciu) naj-
większych domów towarowych (depato) miasta. Cztery spośród nich: „Hankyu”, 
„Takashimaya”, „Fuji Daimaru” oraz „Daimaru” położone są przy ulicy Shijo−dori 
(na odcinku pomiędzy Karasuma−dori a rzeką Kamo), natomiast dwa pozostałe 
w sąsiedztwie centralnego dworca kolejowego: „Kintetsu” oraz bezpośrednio na 
jego terenie: „Isetan”.

Wysoki poziom koncentracji placówek handlowych w zespole CBD Kioto, 
z których znaczna część odgrywa kluczową rolę w ogólnomiejskim systemie tej 
sfery gospodarki sprawia, iż w ciągu dnia w ramach dojazdów do pracy, pracownicy 
handlu zwiększają swą liczebność (w porównaniu z nocą) aż o 181.3% (z 30,0 tys. do 
84,3 tys.). Nie powoduje to jednak zasadniczej zmiany funkcjonalnego obrazu CBD 
(zatrudnieni w handlu stanowią w ciągu nocy 35.1% natomiast w okresie dnia 37.5% 
ogółu czynnej zawodowo ludności), co związane jest z równoczesnym napływem 
licznej rzeszy pracowników szeroko rozumianej sfery usług (przyrost o 217.5%). 
W tym przypadku CBD notuje bardzo wyraźny wzrost strukturalnego udziału tej 
kategorii czynnej zawodowo ludności z 38.7% (w ciągu nocy) do 42.7% (w porze 
dziennej). Związane jest to z lokalizacją na obszarze CBD bardzo licznych biur, 
urzędów, placówek finansowych i ubezpieczeniowych, hoteli itp. (24.9% ogólnej 
liczby placówek usługowych miasta).

Zatrudnieni w usługach czynni zawodowo mieszkańcy Kioto reprezentują 
zdecydowanie najliczniejszą zbiorowość tej kategorii ludności miasta (43.3% ogółu 
zatrudnionych). Udział ich w poszczególnych dzielnicach waha się w przedziale od 
54.2% (w elitarnej dzielnicy mieszkaniowej Sakyo−ku) do 36.6% (w przemysłowej 
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dzielnicy Minami−ku), przy czym wśród czynnej zawodowo ludności Higashiyama−
ku i Shimogyo−ku, znamienna jest równowaga strukturalnego udziału osób zatrud-
nionych w handlu oraz usługach (odpowiednio na poziomie 39.0 % oraz 37.0%).

Jednym z przejawów nowoczesności struktur ekonomicznych miast, jest silna 
pozycja w ich funkcjonalnym obrazie sektora finansowo−bankowego, ubezpiecze-
niowego i handlu nieruchomościami (tzw. FIRE), a którego pracownicy mieszczą się 
w szeroko pojętej sferze usług. Reprezentują oni 4.9% ogółu czynnej zawodowo 
ludności Kioto, zaznaczając najsilniej swą obecność w strukturze typowo rezyden-
cjalnych dzielnic a mianowicie Nishikyo−ku (5.6%), Sakyo−ku (5.2%) oraz Kita−ku 
(5.0% ogółu czynnych zawodowo ich mieszkańców). Najniższym ich udziałem 
(3.5%), legitymuje się natomiast najsilniej uprzemysłowiona dzielnica miasta Kio-
to: Minami−ku. Tę kategorię pracowników znamionuje jednocześnie najwyższy 
poziom rozłączności pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem zatrudnienia. 
W powyższych okolicznościach rzeczywistą pozycję−rangę tej sfery ekonomicznej 
aktywności w przestrzenno−funkcjonalnym obrazie miasta, wyznacza skala zatrud-
nionych w sferze FIRE w kategoriach dziennego zaludnienia oraz rozmieszczenie 
w urbanistycznej tkance Kioto miejsc pracy, reprezentowanych przez placówki 
finansowe i ubezpieczeniowe.

Spośród 1333 tej kategorii placówek−urzędów miasta Kioto, aż 44.9% ogólnej 
liczby zlokalizowanych jest na obszarze Central Business District (CBD) (Ryc. 14). 
Mieszczą się tu z zasady centrale instytucji finansowych, ubezpieczeniowych czy 
handlu nieruchomościami, zgrupowane w większości wzdłuż jednej z najważ-
niejszych ulic miasta, a mianowicie Karasuma−dori (głównie na odcinku pomiędzy 
Marutamachi−dori a Gojo−dori). Tutaj m.in. znajdują się centralne siedziby takich 
banków jak „Tokyo−Mitsubishi Bank” czy „Sumitomo Bank”, co wraz ze zlokalizo-
wanymi, licznymi biurami−urzędami o ogólnomiejskim czy regionalnym charak-
terze (np. „Japan Foundation Kyoto Office, „Kinki Broadcasting System”, „Kyoto 
Convention Bureau”, „Kyoto Chamber of Commerce”), czyni z tej ulicy centralne 
„pasmo biurowo−bankowo−finansowe” Kioto. Dalszej koncentracji tego typu funkcji 
sprzyja tu w znacznej mierze fakt przebiegu w ciągu ulicy Karasuma−dorii linii metra 
(Karasuma Line), która wiąże ją m.in. z najważniejszym centrum komunikacyjnym 
miasta – Centralnym Dworcem Kolejowym (Kyoto Station). Ten rejon, podobnie 
jak zespół CBD, jest także łatwo dostępny w lokalnym i regionalnym transporcie 
kolejowym: np. z takimi najludniejszymi dzielnicami miasta jak Fushimi−ku (linią 
kolei Kinki−Nippon Tetsudo, Kyoto Line i Keihan Dentetsu Keihan Main Line) czy 
Nishikyo−ku (liniami Hankyu Dentetsu Arashiyama i Hankyu Dentetsu Kyoto Line).

W pozostałych dzielnicach miasta placówki finansowe są zdecydowanie mniej 
liczne. Reprezentowane z reguły przez lokalne oddziały firm których centrale zloka-
lizowane sa na terenie CBD, mają na celu zaspokojenie podstawowych−bieżących 
potrzeb finansowych zamieszkującej w bezpośrednim ich sąsiedztwie ludności. 
Generalnie w tych dzielnicach miasta na 1 placówkę tego typu przypada przecięt-
nie 1800 mieszkańców, podczas gdy w zespole CBD przedmiotowy wskaźnik jest 
niemal 7−krotnie niższy, notując wartość 270 osób/1 placówkę. W rzeczywistości 
rola CBD w tej sferze ekonomicznej aktywności polega głównie nie na obsłudze 
jego stałych mieszkańców lecz indywidualnych interesantów oraz różnego rodzaju 
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instytucji−podmiotów gospodarczych z całego miasta oraz regionu. Bezpośrednim 
dowodem powyższego mechanizmu funkcjonowania CBD jest fakt wzrostu w ciągu 
dnia aż o 411.7% (z 3 698 do 18924 osób) liczby zatrudnionych tu w sferze FIRE. 
Funkcjonalne centrum kreuje w tych okolicznościach stromy „stożek centralny” w 
ogólnomiejskim układzie dystrybucji pracowników FIRE, koncentrując aż 46.6% 
ogólnej liczby tej kategorii czynnej zawodowo ludności. Zwiększają oni też swój 
udział w globalnej strukturze zatrudnienia CBD z 4.3% w ciągu nocy do 8.5% w 
okresie dnia. Wewnątrzmiejskie przepływy w ciągu dnia pracowników sfery FIRE 
skierowane głównie do CBD sprawiają, że w strukturze funkcjonalnej wszystkich 
pozostałych dzielnic miasta notowany jest wyraźny spadek ich udziału (np. w 
Nishikyo−ku z 5.6% w ciągu nocy do 4.4% w dzień).

Generalizując wyniki szczegółowej analizy stwierdzić należy, iż w funk-
cjonalnej przestrzeni Kioto zwraca uwagę relatywnie silna obecność strukturalna 
zatrudnionych w przemyśle, rzemiośle przemysłowym oraz artystycznym. Cha-
rakterystyczna jest ona zarówno dla południowych dzielnic miasta grupujących 
trzon ogólnomiejskich terenów przemysłowych, jak też dla dzielnic staromiejskich 
(w tym funkcjonalnego centrum – CBD), zdominowanych przez wyjątkowo liczną 
zbiorowość rzemieślników oraz zakładów i warsztatów rzemieślniczych. 

W zdominowanej przez zatrudnionych w sektorze handlowo−usługowym 
funkcjonalnej przestrzeni Kioto, uwidacznia się jednoznacznie wiodąca pozycja 
dzielnic staromiejskich, notujących jednocześnie najwyższy poziom przestrzennych 
związków pomiędzy miejscem zamieszkania i zatrudnienia. Dzielnice te są także 
miejscem największej koncentracji różnego typu placówek handlowo−usługowych, 
w tym biurowych i finansowych. Kreują one bardzo często wysoko wyspecjalizowane 
pod względem funkcjonalnym układy o charakterze pasmowym lub wyspowym.
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Analizę problematyki zróżnicowania społeczno−ekonomicznej przestrzeni  
miasta oparto na interpretacji odmienności strukturalnych układów czyn− 
nych zawodowo mieszkańców w skali indywidualnych dzielnic admini-

stracyjnych, zagregowanych zgodnie z naukową klasyfikacją w trzy podstawowe 
warstwy oraz pięć grup społeczno−ekonomicznych. Najwyższy status prezentuje 
w tym ujęciu metodologicznym warstwa white collar workers („białe kołnierzyki”), 
reprezentowana przez osoby wykonujące wolne zawody i personel inżynieryjno−
techniczny, kierowniczy personel sfery zarządzania i administracji oraz pracowni-
ków biurowych. Drugą, znacznie niższą warstwę społeczno−ekonomiczną tworzą 
grey collar workers („szare kołnierzyki”) w składzie której znajdują się pracownicy 
handlu i usług, Na najniższym szczeblu społeczno−ekonomicznej drabiny lokują się 
blue collar workers („niebieskie kołnierzyki”), na którą składają się robotnicy wy-
kwalifikowani oraz robotnicy bez zawodowych kwalifikacji. Ci ostatni reprezentują 
najuboższą−najsłabszą ekonomicznie grupę czynnej zawodowo ludności, a którzy 
utożsamiani są generalnie z kategorią ludności o najniższym statusie społecznym.

W świetle powyższej klasyfikacji Kioto jawi się jako miasto w którym prze-
ważają wyraźnie mieszkańcy o najwyższym statusie społeczno−ekonomicznym, 
z udziałem 36.6% white collar workers ogółu czynnej zawodowo ludności. Nie 
mniej znamienny dla tego miasta jest fakt wysokiego udziału strukturalnego osób 
o niskim i najniższym statusie, czyli blue collar workers (35.5% aktywnych zawo-
dowo mieszkańców), związany z podkreślanym wielokrotnie, wyjątkowo silnym 
dziedzictwem zatrudnienia w rzemiośle przemysłowym i artystycznym. Jest to jed-
nocześnie ta warstwa społeczna wśród mieszkańców Kioto, która w powojennym 
okresie społeczno−ekonomicznej transformacji, odnotowała najwyższy zakres spadku 
strukturalnego udziału, reprezentując w 1955 roku aż 44.8% ogółu czynnej zawo-
dowo ludności. Przedstawiciele grey collar workers stanowią współcześnie 29.9% 

Rozdział 3

Zróżnicowanie społeczno−ekonomicznej 
przestrzeni miasta
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aktywnych zawodowo mieszkańców Kioto, a którzy ze względu na silną pozycję 
sektora handlowo−usługowego w gospodarce miasta, utrzymują swą strukturalną 
pozycję w całym okresie powojennego rozwoju na niemal identycznym poziomie.

W wewnątrzmiejskich układach przestrzennych, zdecydowanie najwyższym 
statusem społeczno−ekonomicznym legitymuje się dzielnica Sakyo−ku. Tutaj aż 
46.8% ogółu czynnych zawodowo mieszkańców reprezentuje warstwę white collar 
workers, przy średniej ogólnomiejskiej 36.6%. Inną znamienną cechą tej dzielnicy 
jest fakt bezwzględnej strukturalnej dominacji w skali całego miasta osób o najwyż-
szym statusie społecznym, czyli wykonujących wolne zawody (w tym prawników, 
artystów i profesorów wyższych uczelni) oraz inżynierów (22.4% ogółu czynnych 
zawodowo). W tych okolicznościach Sakyo−ku notuje najniższy pośród wszystkich 
dzielnic Kioto odsetek blue collar workers, których zbiorowość należy do kategorii 
najuboższych mieszkańców. W tej elitarnej dzielnicy reprezentanci grey collar wor-
kers utrzymują swój strutkuralny udział na poziomie nieznacznie przewyższającym 
średnią ogólnomiejską (30.6%).

Diametralnie odmiennym, najniższym statusem społeczno−ekonomicznym w 
skali Kioto, legitymuje się przemysłowa dzielnica Minami−ku, gdzie aż 42.4% ogółu 
czynnych zawodowo mieszkańców stanowią przedstawiciele blue collar workers 
(Ryc. 15). Podkreślić należy w tym miejscu z całą ostrością fakt, iż powyższa sytuacja 
determinowana jest w zasadniczej mierze czynnikami natury historycznej i kulturo-
wej. Minami−ku, terytorium której obejmuje niekorzystne dla osadnictwa, zalewowe 
i silnie zabagnione w przeszłości obszary niskiej terasy rzeki Kamo i Katsura (współ-
cześnie zamknięte od północy linią kolei Tokaido Main Line natomiast na południu 
sięgające po rzekę Kamo i Katsura), należy tradycyjnie do dzielnic o największej 
koncentracji klasy burakuminów oraz japońskich Koreańczyków. Dla czytelników 
którym obce są szczegóły historii i kultury Japonii wyjaśnić należy, że burakumini 
są potomkami wąskiej grupy rodzimych mieszkańców kraju, którzy w przeszłości 
przypisani byli do wykonywania tzw. „brudnych – nieczystych zawodów”. Należało 
do nich m.in. grzebanie zmarłych czy garbowanie skór zwierzęcych, czyniąc z nich 
społeczność napiętnowaną, urzędowo izolowaną od pozostałej ludności. W tym tak 
wysoko rozwiniętym pod względem cywilizacyjnym i ekonomicznym kraju, także 
współcześnie są oni dyskryminowaną warstwą społeczną. Znajduje to wyraz m.in. 
w uniemożliwianiu im uzyskania odpowiedniego wykształcenia czy dyskwalifikacji 
przy ubieganiu się o pracę w renomowanych firmach, nawet na drugorzędnych czy 
podrzędnych wręcz stanowiskach. Innym przejawem dyskryminacji współczesnych 
burakuminów jest fakt ukrytej, jednak powszechnie akceptowanej ich izolacji przez 
pozostałych mieszkańców, co sprawia np. iż zawierają oni związki małżeńskie 
praktycznie w ramach własnej społeczności.

Z kolei japońscy Koreańczycy (żyjący zarówno w Kioto jak też w całym kraju), 
to w większości potomkowie przymusowych przesiedleńców – jeńców czasów wojny 
japońsko−koreańskiej (1910), wykorzystywanych pierwotnie jako niewolnicza siła 
robocza. Znamienną dla Japonii i nieznaną dla większości cudzoziemców jest w 
tym przypadku sytuacja, iż kolejne, urodzone w Japonii pokolenia Koreańczyków, 
traktowane są w świetle prawa jako ludność cudzoziemska (pozbawieni są np. prawa 
wyborczego oraz japońskiego paszportu). Reprezentujący w większości społeczność 
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niskopłatnych, niewykwalifikowanych pracowników, tworzą jednocześnie wyizo-
lowaną zbiorowość o najniższym statusie społeczno−ekonomicznym, traktowaną z 
reguły jako podrzędna siła robocza.

Spośród 27,7 tys. ludności pochodzenia koreańskiego żyjącej w Kioto (stanowi 
to 1.9% ogółu mieszkańców miasta), aż 20.8 % (5,8 tys.) zamieszkuje właśnie na 
terytorium dzielnicy Minami−ku, reprezentując 5.8% ogólnego jej zaludnienia. Do 
bardzo ważnych rejonów koncentracji Koreańczyków należy poza tym dzielnica 
Ukyo−ku (głównie w części sąsiadującej z CBD) oraz Fushimi−ku. Populacja ludności 
pochodzenia koreańskiego liczy tam odpowiednio 4,9 tys. osób – 17.5% koreańskiej 
diaspory w Kioto (Ukyo−ku) oraz 4,7 tys. osób – 16.9% (Fushimi−ku), reprezentując 
kolejno 2.5% i 1.6% ogółu mieszkańców tych dzielnic. Najmniej liczna zbiorowość 
ludności koreańskiego pochodzenia notowana jest w staromiejskich dzielnicach 
Kioto, z najniższymi wartościami realnej liczby (449 osób) oraz strukturalnego 
udziału w ogólnym zaludnieniu (0.9%) w dzielnicy Higashiyama−ku.

Dla społeczno−ekonomicznego wizerunku współczesnego Kioto, charaktery-
styczna jest także strukturalna równowaga przedstawicieli white collar i grey collar 
workers w dzielnicach tworzących Central Business District (średnio 36.0%), gdzie 
w kategoriach indywidualnych grup społecznych zaznacza się wyraźnie przewaga 
pracowników handlu (22.5% ogółu czynnych zawodowo) nad pracownikami biu-
rowymi (18.9%).

Nie mniej interesujący obraz prezentuje w tym zakresie problemowym naj-
dynamiczniej rozwijająca się pod względem demograficznym dzielnica Kioto, 
a mianowicie Nishikyo−ku. Wyraża się on zdecydowaną dominacją przedstawicieli 
white collar workers (41.4% ogółu czynnej zawodowo ludności), gdzie wyraźnej 
przewadze pracowników biurowych (20.0%), towarzyszy względnie bardzo wysoki 
udział mieszkańców o najwyższym statusie społeczno−ekonomicznym (16.3%), 
czyli osób wykonujących wolne zawody oraz pracowników inżynieryjno−tech-
nicznych. Złożoność społeczno−ekonomicznej przestrzeni Kioto, której wizerunek 
w zasadniczym stopniu związany jest z obrazem funkcjonalnym, podkreśla wręcz 
w symboliczny sposób dzielnica Higashiyama−ku. Jako obszar o wyjątkowo silnie 
rozwiniętej funkcji rozrywkowej, legitymuje się ona najwyższym w skali całego 
Kioto udziałem przedstawicieli grey collar workers (41.5% ogólnej liczby czynnej 
zawodowo ludności), którzy niemal w tej samej części reprezentowani są przez 
pracowników handlu i usług. Jest to także ta część miasta, gdzie na wzór elitarnej 
dzielnicy mieszkaniowej Sakyo−ku, notowany jest najmniejszy odsetek osób o najniż-
szym statusie społeczno−ekonomicznym, czyli blue collar workers (zaledwie 25.9%).

Do nie mniej charakterystycznych cech społeczno−ekonomicznej przestrzeni 
Kioto zaliczyć należy względnie zrównoważony udział strukturalny we wszystkich 
dzielnicach tego miasta, grupy pracowników biurowych. Stanowiąc przeciętnie 
18.4% czynnych zawodowo mieszkańców Kioto, legitymują się zmiennością przed-
miotowego udziału w przedziale od 16.2% (Higashiyama−ku) do 20.0% (Nishikyo−
ku). Kontrastują z nimi w tym względzie bardzo silnie pracownicy handlu, którzy 
w sytuacji identycznej praktycznie wartości udziału w skali miasta, w porównaniu 
z pracownikami biurowymi (18.3%), notują wyraźnie wyższą rozpiętość wartości 
strukturalnych wskaźników w skali indywidualnych dzielnic (od 16.3% w Minami−ku 
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do 22.7% w centralnej dzielnicy Shimogyo−ku) (Tab. 5).
Rekordowo dużą rozpiętość wartości przedmiotowych wskaźników znamio-

nuje zbiorowość osób o najwyższym statusie społeczno−ekonomicznym. Wahają się 
one w przedziale od 9.7% (w przemysłowej, zamieszkałej przez liczną zbiorowość 
burakuminów oraz Koreańczyków dzielnicy Minami−ku) do 22.4% (w elitarnej 
dzielnicy mieszkaniowej Sakyo−ku). Bardzo zbliżoną skalę rozpiętości struktural-
nego udziału wykazują pracownicy usług (Ryc. 16). W ich przypadku, najsilniej w 
przestrzeni miasta zaznacza swoją obecność dzielnica Higashiyama−ku, na terenie 
której zlokalizowane jest najważniejsze centrum rozrywkowe miasta – Gion (20.0% 
ogółu czynnych zawodowo mieszkańców stanowią pracownicy usług). Najmniej 
licznie ta kategoria społeczna reprezentowana jest w silnie rozwijającej się pod 
względem infrastrukturalnym i demograficznym dzielnicy Nishikyo−ku (zaledwie 
8.9% ogólnej liczby czynnej zawodowo ludności).

Dobowe przemieszczenia czynnej zawodowo ludności miasta związane 
z codziennymi dojazdami do pracy, determinują znaczące przeobrażenie społecz-
nej przestrzeni Kioto w ciągu dnia. Związane są one w głównej mierze zarówno 
z odpływem części tej kategorii ludności z miejsc stałego zamieszkania jak też jej 
napływem do dzielnic w których zlokalizowane są miejsca zatrudnienia. W tym dru-
gim przypadku znamienny jest fakt przejmowania ogromnej fali aktywnej zawodowo 
ludności przez funkcjonalne centrum (CBD), które w ciągu dnia staje się swoistym 
„centralnym urzędem miasta” oraz najważniejszym rynkiem w zakresie realizacji 
celów handlowo−usługowych. W przypadku Central Business District miasta Kioto 
znamienny jest wysoki a jednocześnie zrównoważony ilościowo napływ w ciągu 
dnia white collar i grey collar workers co sprawia, że przedstawiciele tych dwóch 
warstw społeczno−ekonomicznych reprezentują średnio po 40.0% ogółu czynnej 
zawodowo ludności. W efekcie względnie niskiego przyrostu w ciągu dnia blue collar 
workers (wzrost o 85.3% w porównaniu z nocą), udział ich w strukturze społecznej 
CBD ulega obniżeniu z 28.3% (w nocy) do 20.0% (w okresie dnia). W uzupełnieniu 
zwrócić należy uwagę, iż głównymi udziałowcami procesu transformacji społecznej 
struktury CBD Kioto w ciągu dnia są pracownicy handlu reprezentujący 27.8% ogółu 
czynnych zawodowo oraz pracownicy biurowi, legitymujący się przedmiotowym 
udziałem na poziomie 24.7%. Dla większości pozostałych dzielnic miasta charakte-
rystyczny jest wzrost strukturalnego udziału reprezentantów blue collar workers. W 
przypadku mieszkaniowych dzielnic Kioto, w tym o elitarnym charakterze, wynika 
on z silnego odpływu w ciągu dnia w inne rejony miasta, przedstawicieli najwyż-
szych warstw społeczno−ekonomicznych. W dzielnicach z silnie rozwiniętą funkcją 
przemysłową, przedmiotowy wzrost blue collar workers determinowany jest wysoką 
falą napływu robotników do zlokalizowanych na ich terytorium zakładów. Klasycz-
nym tego przykładem jest przemysłowa dzielnica Minami−ku, gdzie w związku z 
przyrostem w ciągu dnia o 106.0% reprezentantów blue collar workers, notowane 
jest wyraźne zwiększenie ich udziału w społeczno−ekonomicznym wizerunku tej 
dzielnicy z 42.4% (w nocy) do 45.6% (w okresie dnia).

Za najbardziej charakterystyczny, wręcz znamienny dla społeczno−ekono-
micznego wizerunku Kioto, uznać należy okoliczność bardzo silnej obecności 
w obrębie Central Business Disrict osób o najniższym statusie, czyli blue collar 
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workers (28.3% ogółu czynnych zawodowo mieszkańców). Determinowana jest ona 
relatywnie wysokim udziałem aktywnej zawodowo ludności zatrudnionej w sekto-
rze II (26.1%). Pamiętać należy równocześnie, że są to w większości pracownicy 
drobnych zakładów−warsztatów rzemieślniczych, wytwarzający powszechnie tra-
dycyjne wyroby użytkowe (często według starych metod i technologii), nierzadko o 
najwyższej wartości artystycznej. W tym kontekście wyjątkowo liczna zbiorowość 
rzemieślników, wśród których znajdują się wytwórcy artyści objęci specjalną opieką 
państwa jako „żywe świadectwo” bogatej historii i kultury Japonii, ma zgoła od-
mienny, poza ekonomiczny wymiar. W połączeniu z zachowaną historyczną tkanką 
urbanistyczną, w składzie której znajdują się obiekty−zespoły budowli o najwyższej 
wartości artystycznej i kulturowej, ta właśnie grupa społeczno−zawodowa wraz z 
liczną rzeszą artystów uprawiających tradycyjne aktorstwo teatralne, taniec, muzy-
kę czy pielęgnujących stare szkoły układania ciętych kwiatów (ikebana), hodowli 
miniaturowych drzew (bonsai), ceremoniału przyrządzania herbaty (chanoyu) itp., 
stanowi o widocznym−odczuwanym wręcz na każdym kroku, „żywym dziedzictwie” 
bogatej przeszłości miasta – Japonii. Z tej też przyczyny Kioto utożsamiane jest 
właśnie z „duchową stolicą Japonii”, której głębię oraz wieloaspektowość w sensie 
materialnym, duchowym czy wręcz metaficznym, wyrażają trudne do bezpośred-
niego przetłumaczenia na obcy język japońskie słowa: wabi−sabi. W ich ramach 
zawiera się także specyficzny typ mieszkańca tego miasta, którego w porównaniu z 
mieszkańcami takich wielkich miast jak Tokio czy pobliskiego Osaka, znamionuje 
m.in. bardzo wysokie poczucie estetyki oraz wyjątkowa wrażliwość, a potoczny 
język pełen jest wieloznaczności i metafor.
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Przeprowadzone postępowanie badawcze wykazało, że współczesne Kioto  
reprezentuje niezwykle interesujący z naukowo−poznawczego punktu wi− 
dzenia, przykład historycznego miasta i to zarówno w zakresie zasad formowa-

nia urbanistycznego planu jak też aktualnego obrazu zróżnicowania demograficznej, 
funkcjonalnej i społeczno−ekonomicznej przestrzeni. Miasto to znamionuje nie tylko 
wysoki stopień zachowania urbanistycznej tkanki (w tym obiektów o najwyższych 
walorach kulturowych w skali krajowej i światowej), lecz także wyjątkowo silne 
dziedzictwo historycznych form ekonomicznej aktywności ludności (działalności 
gospodarczej) oraz związanych z nimi tradycyjnych zasad organizacji i przestrzennej 
lokalizacji. Ma to miejsce w warunkach rozwijanego, generalnego procesu przebu-
dowy oraz transformacji demograficznej, funkcjonalnej i społeczno−ekonomicznej 
przestrzeni wielkich miast japońskich, formujących ośrodki węzłowe rozwoju go-
spodarczo−społecznego tego kraju.

W tym szerokim aspekcie problemowym, Kioto na wzór innych wielkich miast 
japońskich oraz wysokorozwiniętych gospodarczo państw świata, charakteryzuje w 
kategoriach funkcjonalnych systematyczny wzrost udziału sektora handlowo−usłu-
gowego (z 58.6% w 1955 do 71.2% w 1995 ogółu czynnej zawodowo ludności) 
oraz ograniczenie rangi sektora produkcyjnego (odpowiednio z 36.9% do 27.9%), 
ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu (spadek strukturalnego udziału zatrud-
nionych w przemyśle w latach 1955−1995 z 33.3% do 20.6%).

W sferze społeczno−ekonomicznej struktury nastąpił w tym samym okresie 
znaczący wzrost przedstawicieli o najwyższym statusie społecznym, czyli white 
collar workers (z 25.3% w 1955 do 36.6% w 1995), przy towarzyszącym mu spadku 
udziału reprezentantów najniższej warstwy społecznej blue collar workers (odpo-
wiednio z 44.8% do 33.5% ogółu aktywnych zawodowo mieszkańców).

Charakterystycznym dla Kioto jest w tym zakresie problemowym natomiast 

Podsumowanie
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fakt stagnacji na poziomie 29.9% w całym powojennym okresie rozwoju miasta, 
mieszkańców o średnim statusie społeczno−ekonomicznym (grey collar workers), 
a który ma swe źródło w silnej pozycji handlu i usług (w tym drobnego handlu, 
gastronomii oraz kultury i rozrywki).

Na tle stolicy kraju czyli Tokio oraz miasta Osaka, stanowiącego centrum 
drugiego co do wielkości regionu gospodarczego Japonii – Hanshin (na którego 
wschodnich obrzeżach zlokalizowane jest badane historyczne miasto tego kraju), 
współczesne Kioto jawi się jako miasto, którego funkcjonalno−społeczny wizerunek 
mierzony wartościami strukturalnych wskaźników, wyznaczają wielkości zbliżone 
do przeciętnych dla obu porównywanych ośrodków miejskich (Tab. 6 i 7). W skali 
ogólnomiejskiej na podkreślenie zasługuje fakt względnej strukturalnej równowagi 
we wszystkich tych miastach przedstawicieli grey collar workers, a wśród nich pra-
cowników handlu. Z drugiej strony, Kioto w porównaniu z ośrodkiem stołecznym 

kraju, legitymuje się zdecydowanie niższym udziałem mieszkańców o najwyższym 
statusie społeczno−ekonomicznym, czemu towarzyszy relatywnie bardzo wysoki 
odsetek przedstawicieli blue collar workers. Specyfiką Kioto jest przy tym fakt 
wyjątkowo silnej nadreprezentatywności blue collar workers w zespole dzielnic 
tworzących funkcjonalne centrum miasta (CBD Kioto 28.3%, CBD Osaka 20.6%, 
CBD Tokio stanowią zaledwie 15.0% ogółu czynnej zawodowo ludności), związanej 
z wyjątkowo liczną zbiorowością aktywnych zawodowo rzemieślników. Powyższe 
okoliczności determinują nade wszystko wyraźną odrębność−odmienność funk-
cjonalno−społecznego wizerunku współczesnego Kioto, które pozwalają uznać to 
liczące 1,46 mln mieszkańców miasto za krajowe centrum rzemiosła użytkowego 
i artystycznego.

Mając na uwadze syntetyczną ocenę zróżnicowania demograficznej, funk-

Tab. 6. Porównawczy obraz funkcjonalnej struktury miast: Kioto, Tokio i Osaka 
oraz ich funkcjonalnych centrów (CBD), 1995

Tab. 6. Comparative picture of functional structure of the cities: Kyoto, Tokyo and 
Osaka and their Central Business Districts (CBD), 1995

Źródło: opracowanie własne na podstawie 1995 Population Census of Japan, Vol. 3−2−13, 
Tokyo−to, Vol. 3−2−26, Kyoto−fu, Vol. 3−2−27, Osaka−fu, Labour Status of Population, Tokyo 
1997
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cjonalnej i społeczno−ekonomicznej przestrzeni Kioto, podkreślić należy z jednej 
strony okoliczność bardzo silnej współzależności przedmiotowych elementów 
strukturalnych, z drugiej natomiast, zasadniczą ich odmienność pomiędzy zespołem 
staromiejskich dzielnic (w tym CBD), a pozostałymi obszarami miasta.

W przestrzennych układach zaludnienia charakterystyczny jest silnie zaawan-
sowany proces wyludniania dzielnic staromiejskich, ze szczególnym natężeniem 
w obrębie CBD, a który w okresie 1975−1995 osiągnął wartość – 24.5%. Zaini-
cjowany z początkiem lat 60., spowodował on w warunkach względnej stagnacji 
liczby mieszkańców Kioto na poziomie 1,5 mln osób, zasadniczy spadek udziału 
CBD w zaludnieniu całego miasta (z 25.6% w 1955 do 11.1% w 1995). Pomimo 
to funkcjonalne centrum współczesnego Kioto formuje bardzo wysoki i stromy 
„centralny stożek” w ogólnomiejskim układzie gęstości zaludnienia, wierzchołek 
którego wyznacza dzielnica Nakagyo−ku (12 311 osób/km2). Główny nurt wzrostu 
demograficznego związany jest od lat 70. z terytoriami dzielnic południowych, 
dysponujących względnie dużymi rezerwami terenów nadających się pod rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. Najważniejsza rola przypada w tym względzie dziel-
nicy Nishikyo−ku, która m.in. za sprawą realizacji na jej obszarze dwóch wielkich 
zespołów rezydencjalnych o charakterze „nowych miast” (Kakusai New Town oraz 
Katsurazaka−Katsukake New Town), odnotowała w latach 1975−19995 najwyższy 
w skali ogólnomiejskiej wskaźnik wzrostu zaludnienia, notujący wielkość 70.2% 
(miasto Kioto 0.2%).

Typowy dla wielkich ośrodków miejskich proces starzenia się ich mieszkań-
ców, osiąga w przypadku Kioto najwyższy poziom zaawansowania w silnie wylud-
niających się dzielnicach staromiejskich. Pośród wszystkich ich mieszkańców, aż 
21.0% to osoby liczące 65 i więcej lat, czemu towarzyszy bardzo niski wskaźnik 
strukturalnego udziału dzieci w wieku 0−14 lat, reprezentujących przeciętnie za-
ledwie 10.0% ludności starego miasta. W parze z nim, staromiejska część Kioto 
legitymuje się najwyższym w skali miasta wskaźnikiem starości demograficznej 
(2.12) oraz współczynnikiem feminizacji (120.1). Z tą częścią Kioto, obejmującą 
funkcjonalne centrum (CBD), kontrastują pozostałe dzielnice, które jako wyraźnie 
„młodsze demograficznie”, w swym strukturalnym obrazie notują wyraźną nadwyżkę 
mieszkańców w wieku 0−14 lat (stanowią przeciętnie 15.0% ogółu ludności). W 
skali indywidualnych dzielnic największy zakres zróżnicowania wartości przedmio-
towych wskaźników notuje „najstarsza demograficznie” i najbardziej wyludniająca 
się Higashiyama−ku oraz najsilniej rozwijająca swój demograficzny potencjał a 
zarazem „najmłodsza demograficznie” Nishikyo−ku. Tę ostatnią dzielnicę znamio-
nuje jednocześnie względna równowaga udziału różnej kategorii wielkościowych 
gospodarstw domowych. (średnio po ok. 22.0%), podczas gdy w wyludniających 
się dzielnicach staromiejskich dominują silnie sfeminizowane, jednoosobowe go-
spodarstwa domowe (stanowią one tam przeciętnie aż 43.0% ogólnej ich liczby).

W sferze funkcjonalnej, Kioto znamionuje silna pozycja przemysłu, związana 
w zasadniczym stopniu z wyjątkową powszechnością zatrudnienia w rzemiośle 
przemysłowym i artystycznym. Towarzyszy temu nie mniej wyjątkowo liczna –po-
wszechna obecność zakładów−warsztatów rzemieślniczych, notujących najwyższy 
poziom koncentracji w zespole staromiejskich dzielnic. W ich obrębie jak i w ogól-
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nomiejskiej skali, wyróżnia się słynne centrum rzemieślniczej produkcji wyrobów 
włókienniczych: Nishijin, położone w północnej części dzielnicy Kamigyo−ku. 
Tutaj aż 50.9% zatrudnionych w przemyśle mieszkańców dzielnicy związanych 
jest wyłącznie z branżą włókienniczo−tekstylną, wytwarzających w tradycyjnych 
warsztatach oraz wedłg starych metod, słynne tkaniny z naturalnego jedwabiu, w 
tym o najwyższej wartości artystycznej kimona. 

W przestrzennych układach zatrudnienie oraz użytkowania przestrzeni miej-
skiej, funkcja przemysłowa najsilniej zaznacza swoją obecność w południowych 
dzielnicach Kioto. Szczególną pozycję zajmuje w tym względzie dzielnica Mina-
mi−ku, gdzie aż 26.0% ogółu czynnej zawodowo ludności znajduje zatrudnienie 
w tej sferze gospodarki, natomiast tereny przemysłowe zajmujące południową jej 
część, stanowią trzon tego typu obszarów całego miasta (Ryc. 17).

Dla funkcjonalnego obrazu Kioto charakterystyczna jest strukturalna przewaga 
mieszkańców zatrudnionych w sektorze handlowo−usługowym. W funkcjonalnej 
przestrzeni tego miasta wyróżnia się zdecydowanie w tym względzie elitarna 
dzielnica mieszkaniowa Sakyo−ku, terytorium funkcjonalnego centrum (CBD) oraz 
Higashiyama−ku. Dla dwu ostatnich obszarów znamienny jest jednocześnie bardzo 
silny związek tej grupy mieszkańców z miejscem zatrudnienia. Przejawia się on 
przede wszystkim w tym, iż w zespole dzielnic tworzących CBD oraz na terenie 
Higashiyama−ku zlokalizowanych jest łącznie 39.8% sposród 43,8 tys. placówek 
handlowych (w tym restauracji) miasta czy też 47.3% ogółu jego instytucji finanso-
wych i ubezpieczeniowych. Ten charakterystyczny dla klasycznego centrum (CBD) 
wielkiego miasta obraz wzbogaca i wyróżnia w przypadku Kioto fakt lokalizacji 
na jego obszarze wszystkich wielkich domów handlowych (depato), formowania 
układów pasmowych o dominacji funkcji biurowo−finansowych (np. Karasuma−dori i 
handlowo−usługowych (np. Kawaramachi−dori), w tym tak znamiennych dla centrum 
Kioto dogyosha−machi.

Do nie mniej charakterystycznych składników funkcjonalnej przestrzeni współ-
czesnego Kioto zaliczyć należy zespół Gion, reprezentujący centrum rozrywkowe 
miasta o tradycjach sięgających połowy XVIII w. (Higashiyama−ku) oraz ultra nowo-
czesny kompleks handlowo−usługowo−rozrywkowy, zorganizowany pod koniec lat 
90. na terytorium centralnego dworca kolejowego (pogranicze Shimogyo−ku i Mina-
mi−ku). Podkreślić należy w tym miejscu okoliczność, iż ten składnik funkcjonalnej 
przestrzeni Kioto utrwala i rozwija swoją pozycję, co determinowane jest faktem 
kreowania przez to miasto najważniejszego centrum krajowej i międzynarodowej 
turystyki (miasto odwiedza rocznie ok. 40 mln turystów).

W sferze społeczno−ekonomicznej, Kioto jest miastem o wyraźnej przewadze 
white collar workers, przy relatywnie wysokim udziale blue collar workers. Zna-
cząca obecność przedstawicieli o najniższym statusie społeczno−ekonomicznym 
(blue collar workers stanowią 33.5% ogółu czynnych zawodowo mieszkańców) 
związana jest przede wszystkim z wyjątkowo silnym stopniem dziedzictwa w funk-
cjonalnym obrazie miasta, rzemiosła przemysłowego i artystycznego. Rezydujący 
powszechnie w staromiejskich dzielnicach Kioto, są oni głównymi udziałowcami 
relatywnie niskiego statusu społecznego ich mieszkańców (w tym CBD). Najbardziej 
niekorzystnie prezentuje się w społeczno−ekonomicznej przestrzeni współczesne-
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go Kioto dzielnica Minami−ku. Blue collar workers stanowią tam aż 42.4% ogółu 
czynnych zawodowo mieszkańców, w której to liczbie obok niskokwalifikowanych 
robotników przemysłowyxch, budowlanych itp., znajduje się bardzo liczna zbio-
rowość najbardziej dyskryminowanych w tym kraju grup ludności, a mianowicie 
burakumini oraz japońscy Koreańczycy. Diametralnie odmiennie prezentuje się 
na tle całego miasta elitarna dzielnica mieszkaniowa Sakyo−ku. Tutaj z kolei aż 
46.8% mieszkańców reprezentują white collar workers, pośród których znamienna 
jest strukturalna dominacja osób wykonujących wolne zawody (w tym profesorów 
wyższych uczelni, prawników i artystów).

Rozważając problem zróżnicowania przestrzenno−funkcjonalnego obrazu 
współczesnego Kioto w kategoriach głównych zespołów form użytkowania ziemi 
(Ryc. 17), zauważa się, iż zespół staromiejskich dzielnic wraz z położoną na lewym 
brzegu rzeki Kamo Higashiyama−ku, zdominowany jest przez handlowo−usługowe 
funkcje. Tereny tego typu wybiegają także pasmowo−liniowo na zewnątrz historycz-
nego miasta wzdłuż kilku głównych tras drogowych: przede wszystkim w otoczeniu 
północnego odcinka Karasuma−dori i wschodniej części Kitaoji−dori (Kamigyo−ku i 
Sakyo−ku) oraz południowej części Nishioji−dori, połączonej z funkcjonalnym CBD 
Kioto, handlowo−usługowym pasmem wzdłuż ulicy Shichijo−dori.

Południowe i południowo−zachodnie rejony miasta zdominowane są przez 
ogólnomiejskie tereny przemysłowe, zorganizowane w większości w rozległe 
kompleksy (np. Kisshoin, Kamitoba czy Kuze w dzielnicy Minami−ku). Większość 
obszarów zainwestowania miejskiego reprezentowana jest przez silnie zróżnicowane 
wewętrznie tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej. Reprezentują je zarówno 
zespoły tradycyjnej drewnianej zabudowy, jak też nowoczesne kompleksy wielo-
rodzinnego budownictwa typu osiedlowego, szczególnie charakterystycznego dla 
„nowych miast”, realizowanych w południowo−wschodniej części Kioto.

Niniejsze studium dowodzi, iż Kioto pozostające w nurcie „naturalnego” proce-
su rozwoju i przemian demograficznych, funkcjonalnych, społeczno−ekonomicznych 
oraz infrastrukturalnych, typowych dla wielkich miast, legitymuje się wyjątkowo 
wysokim stopniem dziedzictwa historycznego. Dziedzictwo to ma w tym mieście 
niezwykle zróżnicowane i różnorodne oblicze, wybiegające w rzeczywistości dale-
ko poza sferę prezentowanych przez autorów niniejszej pracy zagadnień. Historia 
współczesnego Kioto to w znacznej mierze szeroko rozumiana historia rozwoju 
cywilizacyjnego−kulturowego całej Japonii, który to fakt przesądza o utożsamianiu 
tego wyjątkowego miasta z „duchową stolicą Kraju Kwitnącej Wiśni”.
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Japan belongs to the most urbanized countries of the present−day world, where 
the ratio of urban population reached 78.0% (2000). On the territory of this coun-
try exists the largest and the most populous urban formation of the world: Nippon 
Megalopolis with 75 million residents, representing almost 60.0% of the country 
population. Simultaneously as compared with that of Europe and other Asian co-
untries, Japan has a relatively young traditions of the urban settlement . In the wide 
group of the historical cities contemporary Kyoto occupy an exceptional position. 
Founded in 794 and than called Heian−kyo („Capital of Peace and Calm”) was 
planned as a perfect rectangle, measuring 5,3 km south to north and 4,6 km east to 
west (24.4 sq km). The grid−formed city plan of Heian−kyo was an imitation of the 
Chinese city Chang’an, the Tang dynasty (618−907) capital (present−day Xi’an). By 
centuries Heian−kyo was the imperial capital of country, which lost capital’s func-
tions in 1868, due to the restoration of imperial rule (Meiji Resoration). Emperor 
Meiji transfered the imperial capital from Heian−kyo to Edo (1868) − the seat of the 
former feudal government (shogunate). The city of Heian−kyo was renamed to Kyoto 
(„Western Capital”) and the new capital located in Edo city has been renamed to 
Tokyo („Eastern Capital”). In the course of the following centuries the city sprawled 
outward, incorporating several towns (machi) and villages (mura). Today it covers 
610,2 sq km and is divided into 11 wards (ku).

Present−day Kyoto as a „spiritual capital” of Japan, represents classical type 
of a historical city with high heritage level − both of an „urban tissue” and different 
types of an economic activities (especially handicraft industries, including silk we-
aving, dyeing, production of Japanese fans sensu, paper washi, oiled−paper umbrella 
karakasa, lacquer ware, etc.). Because planty of objects represent the highest urban 
and cultural value in the world scale, from 1994 Kyoto is on the UNESCO World 
Heritage List (13 Buddist temples, 3 Shinto shrines and 1 castle).

KYOTO
JAPANESE HISTORICAL CITY

Differentiation of demographical, functional 
and socio−economic space

(Summary)
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Modern Kyoto with 1,46 million inhabitants, located in outer zone one of the 
largest industrial region of Japan Hanshin with Osaka city as a capital, notes in its 
economic sphere relatively high level of handicraft industires (also a large number 
of an artistic handicraft manufactures). They represents one of the most persistent 
element of historical heritage in the economic picture of the city, accompanied by 
strong spatial links from the point of view of the territorial location−concentration 
of traditional workshops and craftsmen (e.g. Nishijin District on the territory Kami-
gyo−ku: famous of traditional weaving workshops which fabrics are used in kimono 
and their ornamental belts − obi). Other particular evidence of historical heritage is 
presence in spatial−functional structure of Kyoto dogyosha machi („streets of the same 
professions”), the famous entertainment and geisha quarter Gion (Higashiyama−ku) 
with origins in the mid−18th century and functioning of tonya system (traditional 
system production and distribution of handi craft products: craftsmen as a producer 
− wholesaler − retail trader).

The results of studies show that present−day Kyoto represents very interesting 
example of the historical city in the subject transformation−differentiation of demo-
graphical, functional and socio−economic space. In the conditions of general stagna-
tion of the number of city population (on the level 1,5 million), very characteristic is 
here strongly advanced depopulation process of the old−town districts, with special 
intensity within the Central Business District (CBD is formed by Nakagyo−ku and 
Shimogyo−ku), which reached over the period 1975−1995 value − 24.5%. Never-
theless the Kyoto CBD creates very high „central cone density” in the whole city 
system population density profiles, with maximum value in the Nakagyo−ku (12311 
person/ sq.km). 

Old−town districts are the areas where the ageing process of population is 
the most advanced (21.0% of the total number of inhabitants is above 65 yeras old 
and over). Due to that, the old−town area is the place of highest value of the demo-
graphical old−age index (2.12) and feminization ratio (120.1). It stands out against 
to the southern districts of the city, recorded very strong population growth and „de-
mographical youth” (15.0% of the total population consist of inhabitants 0−14 age).

In the functional sphere, Kyoto distinguished the strong structural position of 
industry (20.6% of total employed persons) as a result of mentioned ealier widespread 
presence of the handicraft industries and craftsmen. One of the best evidence this 
situation is fact very high concentration of industrial works−workshops within the 
old−town area (it concentrates of 41.0% from among 14,5 thousand of the whole 
city industrial works and workshops). In the spatial system of employment and urban 
land use, the industrial functions are typical for the southern districts of the city, due 
to the location majority of the whole city manufacturing establishments (especially 
on the territory Minami−ku, where 26.0% of the total number employed persons is 
engaged in this sector of the city economy).

In the functional structure of Kyoto, characteristic is predominance of the trade−
service sector employees (it concentrates of 72.1% of the total number professionally 
active population). Within the functional space of the city, the most important role 
plays districts created of the Central Business District and Minami−ku. On this territory 
is located 39.8% of the total number of trade establishments and as much as 47.3% 



63

of financial and insurance institution of the Kyoto city. Within this area the highest 
level concentration mentioned above functions is observed along Karasuma dori 
(it creates the main and the most important of an office−financial band) and Shijo 
dori − Kawaramachi dori (the band of the highest concentration of trade acticvities). 
Very important element of the functional space at the present−day Kyoto represents 
ultra modern trade−service complex with strong position of cultural activity, located 
on the area of the Kyoto Station (southern part of CBD− Shimogyo−ku).

In the socio−economic sphere, Kyoto is the city with structural predominance 
of the white collar workers (36.6% of total number professionally active population) 
and relatively strong position of the blue collar workers (33.5%). Within the whole 
city space, the highest socio−economic status of population in noted on the territory 
of an exclusive, residential district Sakyo−ku (as much as 46.8% of total population 
represents of the white collar workers stratum, with highest level structural share of 
professional and technical workers). Relatively great number of inhabitants represen-
tes low and very low socio−economic status (blue collar workers) reveals the strong 
relationships with historical heritage in present day Kyoto of the industrial and arti-
stic handicraft. Living widely in the old−town districts, they determine generaly low 
socio−economic status of this territory and Central Business District (within the CBD 
blue collar workers amount 28.3% of total population). The lowest socio−economic 
status is characteristic for the Minami−ku. In this district as much as 42.4% of the 
total population represents of the blue collar workers stratum. Within this group of 
population apart from of low skilled and unskilled workers, very significant is a large 
number of the burakumin class (Japanese whose ancestors worked in professions 
deemed „unclean”− eg. grave digging or leather tanning) and Japanese−Koreans.

Kyoto is one of the most important scientific−cultural, religious and touristic 
centers of Japan. This city is a home to a large number of scientists, teachers, ar-
tists, musicans, writers, scholars, priesthood etc. Extremely high level of historical 
heritage of an urban structure (in this number famous temples and shrines and 
wooden townhouses called kyo−machiya), traditional forms of economic, cultural 
and artistic activities, makes Kyoto very interesting example of the historical city in 
general. Contemporary Kyoto creates very representative subject for studies in the 
field both the level of historical heritage and the present−day picture and character 
trasformation of an urban land use, demographical, functional and socio−economic 
structure−space of a historical city. In the case of Kyoto, the real challenge and one 
of the most important problem is to find the way how to safe of the historical urban 
structures and cultivate traditional functions and values in the conditions of an uni-
versal process of a city growth and development.
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GLOSARIUSZ
GŁÓWNE TYPY JAPOŃSKICH MIAST HISTORYCZNYCH
Dazaifu – regionalne ośrodki administracyjne w feudalnej Japonii, pełniące funkcje 

administracyjno−kontrolne w skali kilku prowincji zwanych kuni. Zakładane na 
regularnym, szachownicowym planie w formie kwadratu, zajmowały obszar 
z reguły większy od miast – kokufu. Pełniły także funkcje regionalnych cen-
trów handlowo−usługowych z silnie rozwiniętym rzemiosłem przemysłowym.

Ichiba machi – miasta targowe. Lokalne lub regionalne ośrodki handlu targowiskowe-
go z silnie rozwiniętymi funkcjami usługowymi. Tworzyły rodzaj buforowych 
jednostek osadniczych na pograniczu terenów wiejskich a różnego rodzaju 
ośrodkami miejskimi .

Joka machi – miasta zamkowe. Ośrodki administracyjno−gospodarcze i militarne 
feudalnych książąt (daimyo), sprawujących realną władzę na terytorium zwa-
nym han, które musiało produkować co najmniej 10 000 koku ryżu (1 koku 
= ok. 180 litrów ryżu). Zakładane od poł.XVI w. do czasów Restauracji Meiji 
(1868) których centrum reprezentował otoczony z zasady fosą okazały za-
mek daimyó, monopolizowały lokalne i regionalne funkcje administracyjne 
oraz gospodarcze. Większość współczesnych miast Japonii (w tym Tokio) 
zawdzięcza swoje powstanie i rozwój joka machi.

Kokufu – ośrodki administracyjne prowincji (kuni) w feudalnej Japonii . Zakładane 
były z zasady na szachownicowym planie w formie kwadratu przeważnie 
o boku 800 m . Poza siedzibą naczelnika prowincji zwanego kokushi, zloka-
lizowane były tu różnego typu budowle administracji publicznej (m.in. sąd, 
pawilony przeznaczone do obchodów oficjalnych uroczystości), warsztaty 
rzemieślnicze, magazyny i składy.

Monzen machi – miasta przyświątynne. Powstawały przeważnie w okresie XIII−XVI 
w. w sąsiedztwie głównych bram prowadzących do świątyń buddyjskich i 
shintoistycznych. Zdominowane były przez funkcje handlowe i usługowe, 
ukierunkowane na obsługę licznej rzeszy gości – pielgrzymów.

Shukuba machi lub Shukueki – miasta stacje−pocztowe. Zakładane były wzdłż 
głównych tras drogowych kraju począwszy od okresu Nara (710−749) po 
Restaurację Meiji (1868). Głównym zadaniem tych miast była obsługa i kon-
trola ruchu podróżnych oraz przepływu towarów (m.in. pobieranie opłat za 
przewożone towary). Obsługując – kontrolując ruch osobowo−towarowy na 
pięciu trasach drogowych wybiegających ze stolicy shogunatu – Edo (np. przy 
trasie Tokaido łączącej Heian−kyo z Edo znajdowały się 53 tego typu miasta), 
charakteryzowały się szeroko rozwiniętymi funkcjami usługowymi (głównie 
hotelarstwo, restauratorstwo).
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