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1.1. MIASTO I KULTURA. UWAGI WSTĘPNE

 
Kultura ma znaczenie. W tym stwierdzeniu nie byłoby nic odkrywczego ani 
tym bardziej wartego ponownej dyskusji, gdyby nie fakt, że znaczenia przypi-
sywane oddziaływaniu kultury na rozmaite zjawiska społeczne pozostawiają 
szerokie pole interpretacji, zachęcają do rewidowania popularnych ustaleń 
i odkrywania nowych zależności. Potrzebę wracania do tego tematu wzmagają 
ponadto problemy operacjonalizacji i pomiaru. Wszystko to dotyczy także 
socjologii miasta, czego najlepszym wyrazem jest rosnąca liczba publikacji 
poruszających podobne problemy (por. np. Lloyd 2002, 2007; Lloyd, Clark 
2001; Clark 2003, 2007; Florida 2002a, 2008; Zukin 1995; Gieryn 2000; Blum 
2002; Landry 2000, 2006 i 2006a; Majer 2014; Judd, Fainstein 1999; Blanchini 
1993; Borer 2006; Markusen 2006; Glaeser, Kolko, Saiz 2001; Scott 2004; Pratt 
2008). W najnowszej literaturze z zakresu studiów nad miastem można wska-
zać trzy główne nurty analizy relacji między kulturą a rozmaitymi wymiarami 
dynamiki współczesnych miast. Głównym przedmiotem studiów każdego 
z tych nurtów są odpowiednio przemysły kulturowe i kreatywne, możliwości 
konsumpcji kulturowej oraz potencjał rozwoju terytorialnego miasta, dlatego 
dalej będziemy nazywać je (1) perspektywą produkcji kulturowej, (2) perspek-
tywą konsumpcji kulturowej oraz (3) perspektywą rozwoju terytorialnego.

ROZDZIAŁ  I
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Wszystkie trzy wymienione perspektywy łączy podobne, szerokie rozumie-
nie kultury. Przedmiotem analizy są w nich wszelkiego rodzaju aktywności 
i praktyki społecznie znaczące, których wartość symboliczna przeważa nad 
ich walorami funkcjonalnymi. Tym samym wykorzystywana w nich kon-
cepcja kultury w istotny sposób wykracza swym znaczeniem poza klasyczne 
i idealno-typologiczne defi nicje „kultury wyższej” i tradycyjnej działalności 
artystycznej (sztuki sceniczne, plastyczne, literatura itp.) (Pratt 1997; Florida 
2008; Clark 2003). Jej zakres obejmuje zarówno koncerty muzyki poważnej, jak 
i dyskoteki; restauracje ekskluzywne i bary szybkiej obsługi; wieczór w operze 
i noc w kasynie; studio architektoniczne i centra badawcze; galerie sztuki oraz 
salony tatuażu i kolczykowania. We wspomnianych koncepcjach nie chodzi 
o to, by defi niować różnice i ustalać granice między tymi odmiennymi for-
mami kulturowych praktyk w kategoriach ich wyższości, „czystości” lub jakości 
– zwraca się uwagę na produkt, jaki te praktyki oferują, rodzaj konsumpcji, 
jaki generują, oraz możliwości rozwoju miasta, jakie stwarzają. 

Co jednak istotniejsze, te trzy perspektywy, które zamierzamy w niniejszym 
opracowaniu opisać, dzielą pewną wspólną wizję badania miejskiej kultury, 
odmienną od tradycyjnych studiów nad miastem. Podczas gdy w tradycyj-
nych ujęciach charakter miasta był pochodną charakterystyk terytorialnych 
czy społeczno-demografi cznych cech jego mieszkańców, w wymienionych 
perspektywach jest on wytworem symbolicznego znaczenia praktyk kulturo-
wych, które w danym mieście występują. Analitycznie rzecz ujmując, kulturę 
postrzega się w nich jako aspekt niezależny od skali lub kompozycji społecz-
nej danego terytorium. Nie oznacza to jednak, że związek między cechami 
terytorialnymi i społeczno-ekonomicznymi miast z jednej strony oraz ich 
przemysłami i dostępnością różnych form konsumpcji kulturowej z drugiej nie 
występuje, a jedynie, że na potrzeby analizy powinny być one traktowane od-
dzielnie. W istocie w omawianych ujęciach kulturę rozumie się jako działanie 
społecznie i terytorialnie ustrukturyzowane. Zakłada się, że zarówno różnego 
rodzaju działalność kulturowa, jak i działalność produkcyjna oraz praktyki 
kulturowej konsumpcji wykazują tendencję do koncentracji w określonych 
przestrzeniach i że podejmowane są przez określone społeczno-ekonomiczne 
kategorie mieszkańców. Analizie poddawane są jej konkretne przejawy, które 
można zaobserwować w danej przestrzeni w postaci różnego rodzaju obiektów 
świadczących określone usługi i oferujących określone dobra. Właśnie owe 
fi zyczne przejawy stanowią podstawowe źródło informacji umożliwiające po-
znanie charakteru kulturowego miasta. Analizuje się je jednak same w sobie, 
bez odniesienia do społeczno-terytorialnych struktur, w których występują. 
To nie te społeczno-terytorialne struktury tworzą bowiem charakter miasta, 
a symboliczne znaczenia konkretnych działań i praktyk kulturowych, które 
w nich występują. 

Wymienione perspektywy różni jednak sposób, w jaki postrzegają kultu-
rowe przejawy funkcjonowania miasta. Jedna z nich widzi je w działalności 
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przemysłów kulturowych i kreatywnych, druga – w praktykach konsumpcji 
kulturowej, trzecia wreszcie koncentruje się na kulturowym potencjale rozwoju 
terytorialnego miasta. Choć wszystkie analizują kulturę miasta, czynią to we 
właściwy sobie sposób, stwarzając specyfi czne ramy pojęciowe dla swoich ba-
dań, które jednak – jak zobaczymy – uzupełniają się wzajemnie. W niniejszym 
rozdziale przedstawimy założenia i kluczowe pojęcia każdej z tych pespektyw, 
a następnie dokonamy ich syntezy i zaproponujemy własny wielowymiarowy 
model teoretyczny i metodologiczno-analityczny. 

1.2.  KULTUROWE SPOJRZENIE NA MIASTO.
PERSPEKTYWY TEORETYCZNE

Zdecydowana większość studiów nad miastem, charakteryzując istotę miej-
skiego fenomenu, odwołuje się przede wszystkim do jego dwóch aspektów. 
Z jednej strony są to jego charakterystyki terytorialne: wielkość w sensie 
liczby zamieszkujących je mieszkańców i gęstości zaludnienia, ewentualnie 
przynależność do szerszego obszaru terytorialnego (np. miast-regionów lub 
obszarów metropolitalnych), a także pewne charakterystyki architektoniczno-
-urbanistyczne (rodzaj budownictwa, wysokość budynków, organizacja prze-
strzeni itd.). Z drugiej – cechy związane ze społeczną strukturą mieszkańców, 
ich statusem społecznym oraz – przede wszystkim – ich różnorodnością. Tym 
samym miasto i jego istotę określa zarówno liczebność i skupienie ludności, 
jak i złożoność jego struktury demografi cznej, społecznej i ekonomicznej. In-
nymi słowy, wielkość i wewnętrzne zróżnicowanie są cechami wyróżniającymi 
miasta, synonimami miejskiego fenomenu. To właśnie te cechy pozwalają na 
rozwój „miejskiego stylu życia” (Wirth 1938), odznaczającego się anonimo-
wością i wielorakością form życia społecznego. Przeciwieństwem tych cech jest 
niewielkich rozmiarów społeczność lokalna, charakteryzująca się społeczną 
jednorodnością i bliskimi więziami między mieszkańcami. Innymi słowy 
„dusza miasta” (Spengler 1928) wyraża się w jego różnorodności, stanowiącej 
opozycję jednorodności folk community (Redfi eld 1947). 

Jako skupisko dużej liczby ludności miasto stwarza szczególnie różnorodne 
możliwości wyboru spośród dostępnych jednostce form uspołecznienia (We-
ber 1987), ale też napięcia wynikające z nadmiernej stymulacji psychicznej 
i utraty silnych więzi pierwotnych o tradycyjnym charakterze (Simmel 1903) 
na rzecz tych o charakterze wtórnym (Wellman 1979; Fisher 1982). Zamieszki-
wane przez wiele współżyjących ze sobą różnorodnych grup społecznych mia-
sto (metropolia) staje się „mozaiką kultur” (Park 1916). Tworzące tę mozaikę 
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grupy są wystarczająco liczne, by ich członkowie mogli wzajemnie wzmacniać 
swoją tożsamość i wzorce kulturowe, a zarazem publicznie manifestować swoją 
odmienność, uzyskując na to społeczne przyzwolenie. Miasto, dzięki swoje-
mu rozmiarowi i różnorodności, sprzyja tworzeniu się rozmaitych subkultur 
miejskich, które osiągnąwszy pewien rozmiar, tworzą masę krytyczną zdolną 
kształtować przestrzeń miejską, sprzyjającą realizacji określonych stylów życia 
(Fischer 1975). 

Zajmowane przez rozmaite grupy społeczne, subkulturowe i etniczne prze-
strzenie miasta za sprawą wielu codziennych praktyk związanych z funkcjonowa-
niem i podtrzymywaniem etnicznych tradycji lub klasowych czy subkulturowych 
zwyczajów nabierają właściwego charakteru kulturowego (etnicznego, klasowego 
lub subkulturowego), tym samym prowadząc do wykształcenia konkretnych 
dzielnic bądź obszarów kulturowych. Z tego punktu widzenia, próbując opisać 
charakter kulturowy miasta lub jego poszczególnych fragmentów, trzeba przede 
wszystkim określić, kto je zamieszkuje, jakie są jego cechy społeczno-demogra-
fi czne i socjoekonomiczne, w których dzielnicach skupiają się określone grupy 
mieszkańców i – co za tym idzie – popyt na jakiego rodzaju dobra i usługi się 
w nich koncentruje. Takie podejście było rozwijane przez szkołę chicagowską, 
w której poddawano analizie procesy współzawodnictwa o przestrzeń, domina-
cji, sukcesji, inwazji i segregacji różnych grup etnicznych zajmujących miasto. 
Tradycyjne podejście do analizy kulturowej miasta opiera się zatem na założe-
niu, że wszelkiego rodzaju aktywność, konfl ikty i praktyki kulturowe obserwo-
wane w mieście lub jego konkretnych przestrzeniach stanowią konsekwencję 
przynależności zamieszkujących je mieszkańców do różnych grup społeczno-
-demografi cznych, etnicznych czy socjoekonomicznych. Tym samym kulturowy 
charakter miasta to przede wszystkim ten, którym odznaczają się jego mieszkańcy 
(Paulsen 2004). Tradycyjna perspektywa analizy miasta jest zatem perspektywą 
sąsiedztwa, które jest dla niej pojęciem podstawowym, wyznaczającym kierunki 
analizy – relacje sąsiedzkie stanowią podstawową formę stosunków społecznych, 
a mieszkaniec jest ich głównym aktorem (por. tabela 1.2.1).

U podłoża omawianego podejścia leży jedna z podstawowych dychoto-
mii myśli socjologicznej: podział na wspólnotę i zrzeszenie. To, co wiejskie 
i wspólnotowe, stawia się w opozycji do miejskiej różnorodności. Jedno-
cześnie miasto i wieś stanowią środowisko dla dwóch odmiennych wzorów 
organizacji życia społecznego: nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego 
i tradycyjnego społeczeństwa wiejskiego. Przejście od społeczeństwa trady-
cyjnego, którego podstawową formą organizacji życia społecznego była osada 
wiejska, do społeczeństwa przemysłowego, którego symbolem jest miasto, to 
proces wzrostu i różnicowania. Zarówno wzrost skali, jak i zróżnicowania 
społecznego związanego z rozwojem specjalizacji i podziału pracy, stanowią 
o różnorodności kulturowej. Innymi słowy, ta ostatnia zależy od poprzednich: 
gęstość materialna, powtarzając za Durkheimem (2012), wiąże się z podziałem 
pracy i gęstością moralną. 



17Wymiary i charakter kulturowy miasta

Skoro wieś i miasto są dwoma biegunami kontinuum symbolizującego przej-
ście od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego, kategorie analityczne 
służące do ich opisu, takie jak wielkość i gęstość zaludnienia, zróżnicowanie 
społeczno-ekonomiczne, funkcjonalna złożoność i tym podobne, można wyko-
rzystać także do opisu zróżnicowania współczesnych miast. Od miast globalnych, 
poprzez miasta-regiony i obszary metropolitalne, aż po niewielkie i względnie 
homogeniczne miasta i miasteczka, wszystkie one tworzą swego rodzaju hie-
rarchię, której cechami dystynktywnymi są właśnie wielkość i wewnętrzne 
zróżnicowanie. Mamy tu do czynienia z wyraźnie deterministyczną wizją relacji 
między wielkością i heterogenicznością populacji z jednej strony oraz zróżnico-
waniem form życia społecznego i różnorodnością kulturową z drugiej (Fisher 
1975; Wellman 1979; Perulli 1992; Paulsen 2004). Miasta są „aglomeracjami 
różnorodności” (Amin 2004), która określa ich witalny rytm, charakter działal-
ności gospodarczej i style życia, jakie się w nich rozwijają, defi niuje ich kulturę 
(Munford 1938). 

Najnowsze studia nad miastem odchodzą jednak od tej deterministycznej 
wizji. To, w jaki sposób postrzega się współcześnie kulturę, jej rolę i znacze-
nie w dynamice życia społecznego, także na poziomie miasta, ulega istotnej 
zmianie. Zmiana ta, określana mianem „zwrotu kulturowego” (cultural turn), 
polega na traktowaniu kultury jako autonomicznej (a nie – jak dotąd – jedynie 
pochodnej) sfery rzeczywistości społecznej oraz dostrzeganiu jej złożonego 
oddziaływania na pozostałe (por. np. Ray, Sayer 1999; Alexander, Smith 2001). 
Ów zwrot kulturowy obserwuje się również w sferze ekonomii, gdzie kulturę 
zaczęto postrzegać jako działalność niesubsydiowaną, która wnosi bezpośred-
ni wkład w gospodarkę, generując miejsca pracy i PKB. W ponowoczesnych 
społeczeństwach wiedzy konsumpcja dóbr kulturowych, symboli i informacji 
znacząco wzrasta, prowadząc do rozwoju przemysłu kulturowego, określanego 
także mianem przemysłu kreatywnego lub ekonomii kreatywnej (por. Majer 
2014). Szacuje się, że już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia 2,4% zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych oraz 4,5% pracujących 
w Wielkiej Brytanii prowadziło swoją działalność zarobkową w sektorze prze-
mysłów kreatywnych bądź kulturowych (Scott 2000; Pratt 1997), a wartość 
rynkowa ekonomii kreatywnej w 1999 roku wyniosła 2 biliony 240 miliardów 
dolarów  (Howkins 2001: 116). Według badań belgijskiego instytutu badawczo-
-rozwojowego KEA European Aff airs udział sektora przemysłów kulturowych 
i kreatywnych w PKB Unii Europejskiej w 2003 roku wyniósł 2,6%, przynosząc 
zatrudnienie 5,8 miliona pracownikom. W Polsce, według szacunków Insty-
tutu Badań Strukturalnych (Lewandowski, Muck, Skrok 2010: 36), przemysły 
kreatywne były odpowiedzialne za wytworzenie 2,5% PKB. W przypadku za-
trudnienia ich udział wyniósł 2,7 %. Zdecydowana większość przedsiębiorstw 
tego sektora prowadzi swoją działalność w wielkich miastach. 

Problem skali, a więc wielkości i zaludnienia miasta, ma bez wątpienia istot-
ne znaczenie dla decyzji o lokalizacji przedsiębiorstw. Duże miasta o znacz-
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nym zaludnieniu, dysponując znacznymi rynkami pracy i zbytu (konsump-
cji), umożliwiają rozwój działalności gospodarczej i zapewniają warunki jej 
konkurencyjności, dzięki czemu przyciągają przedsiębiorców (Jacobs 1961). 
Usytuowanie w tej samej przestrzeni większej liczby przedsiębiorstw uła-
twia przepływ środków i informacji, eliminując koszty transakcyjne między 
przedsiębiorstwami tego samego sektora, jak również stymulując innowacje. 
Dostarczając korzyści dla rozwoju ekonomii skali, miasta stają się ośrodkami 
wzrostu gospodarczego (Jacobs 1961). Jak jednoznacznie wynika z literatury, 
działalność gospodarcza jest zjawiskiem społecznie i przestrzennie ustruk-
turyzowanym (por. Marshall 1929). Nie chodzi jedynie o fakt usytuowania 
różnorodnej działalności przemysłowej na tym samym obszarze, a więc jej 
przestrzennej koncentracji, lecz także o wytwarzanie przez nią specyfi cznej „at-
mosfery” opartej na komplementarności zarówno między przedsiębiorstwami, 
jak i względem lokalnej społeczności, w której przedsiębiorstwa te funkcjonują. 

Założenie o społecznym i przestrzennym ustrukturyzowaniu działalności 
gospodarczej leży u podstaw koncepcji dystryktu czy klastra przemysłowego 
(Becattini 1967). Ów fenomen jest wyjątkowo istotny dla tych rodzajów dzia-
łalności gospodarczej, których produkty wyceniane są raczej na podstawie 
ich wartości symbolicznej niż użytkowej – dla przemysłu kulturowego (Scott 
2004). Sektor ten cechuje wyjątkowa wrażliwość na zmiany popytu, dlatego 
też jego struktura odznacza się mnogością małych przedsiębiorstw czy wręcz 
indywidualnych twórców i producentów (artystów, rzemieślników…), którzy 
prowadzą swoją działalność wokół niewielkiej liczby dużych przedsiębiorstw. 
Podczas gdy elastyczność tych pierwszych pozwala im na dopasowanie się do 
zmian popytu, drugie zabezpieczają masową produkcję i dystrybucję produk-
tów kulturowych, jak dzieje się na przykład w wypadku przemysłu audiowizu-
alnego czy ogólnie pojętego sektora rozrywkowego (Storper, Christopherson 
1987; Scott 1989; Caves 2003; Florida, Mellander, Stolarick 2011). Co jednak 
bardziej istotne z punktu widzenia twórczego charakteru tego rodzaju dzia-
łalności, bliskość przestrzenna ułatwia wymianę idei oraz informacji i tym 
samym pobudza innowację, pozwala ponadto wykorzystać potencjał tradycji 
lokalnych i przekształcać je w produkty kulturowe, a także nadawać wytwa-
rzanym masowo produktom oryginalny, zaczerpnięty z lokalnej symboliki 
charakter (Molotch 2002; Santagata 2004). Cechy te sprawiają, że wytwarzanie 
„korzyści skali” za sprawą przestrzennej koncentracji działalności gospodarczej 
jest wyjątkowo opłacalne dla każdego przedsiębiorstwa i dla każdego sektora 
gospodarki związanego z działalnością kulturalną i nie musi się ograniczać 
do działalności produkcyjnej na wielką skalę. Przykładem działalności na 
niewielką skalę korzystającej z efektu koncentracji mogą być opisane przez 
Santagatę (2004) „dystrykty sztuki życia”, a więc dystrykty przemysłów kul-
turowych wyspecjalizowane w wytwarzaniu produktów lokalnych w postaci 
drobnej działalności rzemieślniczej takiej jak działalność gastronomiczna czy 
winiarska. Innym przykładem mogą być przestrzenie kształtujące się wokół 
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pojedynczych, wyróżniających się obiektów kulturowych, takich jak monu-
mentalne kompleksy zabytkowe, miejsca historyczne, parki krajobrazowe lub 
plaże, otoczonych przez drobny przemysł rozrywkowy, usługi hotelarskie, 
restauracje i niewielkie fi rmy. 

Działalność przemysłów kulturowych może przyjmować różnorakie formy 
i konfi guracje o specyfi cznych strukturach przestrzennych, dlatego też wielu 
uczonych podejmuje próbę ich opisu i analizy, proponując różne koncepcje 
i modele pojęciowe, jak na przykład „klastry kulturowe” (Cooke, Lazzeretti 
2010), „dystrykty przemysłu kulturowego” (Santagata 2004) czy „kulturowe 
systemy produkcyjne” (Pratt 2008), z których najbardziej podstawową formą 
byłyby klastry przemysłów kulturowych zlokalizowanych na określonym 
obszarze (obszarze metropolitalnym, w mieście lub jego różnych częściach). 
We wszystkich tych ujęciach, właściwych perspektywie przemysłów kultu-
rowych, miasto postrzegane jest jako przestrzeń, w której odbywa się proces 
tworzenia i obróbki produktów kulturowych. Aby więc opisać miasto i jego 
charakter, należy przede wszystkim poznać rodzaje działalności gospodar-
czej oraz cechy przemysłów kulturowych, które w nim funkcjonują, a także 
ustalić, jakiego rodzaju relacje komplementarności między nimi zachodzą 
(Scott 2004; Santagata 2004; Wyszomirski 2004). Z tego punktu widzenia 
nie jest najważniejsze to, kto w danym mieście żyje i mieszka, a raczej kto 
w nim pracuje oraz w jakim sektorze to robi; nie interesują nas kwestie są-
siedztwa i struktury mieszkaniowej, lecz raczej problemy dotyczące usytu-
owania przemysłu. Innymi słowy, analizując miasto, skupiamy naszą uwagę 
na kulturowych systemach produkcyjnych bądź – jeśli wolimy inne pojęcie 
– na dystryktach przemysłów kulturowych, a nie na dzielnicy mieszkalnej 
czy sąsiedztwie. Najważniejszą kwestią, na której koncentrujemy nasze ana-
lizy, jest wobec tego to, jakiego rodzaju działalność produkcyjną prowadzi 
się w mieście oraz jakiego rodzaju produkty kulturowe są w nim kreowane, 
produkowane i dystrybuowane (por. tabela 1.2.1). 

Miasto ze względu na swoją skalę staje się obszarem uprzywilejowanym 
w kontekście rozwoju przemysłu kulturowego. Wraz z postępującym procesem 
rozwoju społecznego i przechodzeniem do jego kolejnego stadium, jakim jest 
społeczeństwo poprzemysłowe, produkcyjne funkcje miasta ustępują jednak 
funkcjom usługowym, a przestrzenie przemysłowe zastępowane są przez prze-
strzenie konsumpcji. Aglomeracja różnorodności, o której już wspominaliśmy, 
coraz częściej odnosi się także do sfery konsumpcji. Tym samym rozwój miasta 
w coraz większym stopniu zależy raczej od dostępnych w nim możliwości 
konsumpcji kulturowej niż od jego aktywności czysto produkcyjnej (Whitt 
1987; Clark et al. 2001; Glaeser, Kolko, Saiz 2001). O ile miasto przemysłowe 
było ekologicznym wyrazem przemysłowego ogniwa procesu modernizacji, 
o tyle „miasto konsumpcyjne” jest nim dla społeczeństw postindustrialnych 
(Clark 2003a). Wraz z rosnącym ładunkiem symbolicznym, który współcześnie 
przypisujemy naszym praktykom konsumpcyjnym, rozwój miast – zarówno 
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tego, czym są obecnie, jak i tego, czym chcą być w przyszłości – w coraz więk-
szym stopniu zależy od oferowanych w nim możliwości konsumpcji kulturowej 
(Zukin 1995: 12). Nie chodzi jedynie o konsumpcję wytworów kulturowych, 
powstałych w wyniku klasycznie rozumianej działalności artystycznej, ale 
o całość mającej symboliczne znaczenie konsumpcji, za pośrednictwem której 
przejawia się i rozwija konkretny styl życia (Lloyd, Clark 2001; Clark 2003; 
Florida 2008). 

Nie powinniśmy wobec tego traktować miasta wyłącznie jako przestrzeni 
mieszkalnej lub produkcyjnej, ale także jako przestrzeń konsumpcji kulturowej, 
za której pośrednictwem tworzą się, manifestują i rozwijają rozmaite style życia. 
Konsumpcja, podobnie jak działalność produkcyjna, jest aktywnością społecz-
nie i terytorialnie ustrukturyzowaną. Nie chodzi jedynie o to, że podejmowane 
przez określone społeczno-kulturowe grupy praktyki kulturowe stanowią – 
w mniejszym lub większym stopniu – lustrzane odbicie ich cech statusowych 
czy etnicznych, ujawniających się w postaci subkultury (Fisher 1975), ale o to, 
iż odbywają się one w określonych miejscach, a także – przede wszystkim – że 
miejsca tych praktyk mogą być zupełnie rożne od miejsca zamieszkania osób 
je podejmujących. Praktyki konsumpcyjne uwarunkowane są indywidualnymi 
gustami i socjoekonomicznymi charakterystykami podejmujących je aktorów, 
jednocześnie przez swoje ulokowanie na konkretnym terytorium wyznaczają 

Tabela  1 .2 .1. Kultura i miasto: perspektywy analizy

PERSPEKTYWY ANALIZY 

CECHY 
GŁÓWNE

Perspektywa
tradycyjnych 
studiów miejskich

Perspektywa 
przemysłów 
kulturowych

Perspektywa 
konsumpcji
kulturowej 

Perspektywa
rozwoju
terytorialnego

Pojęcie
podstawowe

sąsiedztwo

dystrykty 
przemysłowe; 
systemy produk-
cyjne

sceny kulturowe strategie rozwoju

Działalność
podstawowe usługi 
mieszkaniowe 

produkcja/praca
wspólne 
doświadczanie, 
towarzyskość

rozwój terytorialny

Aktorzy mieszkaniec
pracownik, 
przedsiębiorca

konsument agenci rozwoju

Relacje 
społeczne

sąsiedzkość produkcja style życia strategie rozwoju

Jednostka 
fi zyczna

budynki mieszkalne
infrastruktura 
przemysłowa

usługi kulturalno-
-rozrywkowe

zasoby kulturowe

Podstawowe 
pytanie

Kto zamieszkuje?
Struktura społeczno-
-demografi czna 
i socjoekonomiczna

Jakie są procesy 
produkcji i pro-
dukty kulturowe?

Jakie są praktyki 
konsumpcji
kulturowej?

Jaki jest potencjał 
zasobów kulturo-
wych? 

Źródło: opracowanie własne.
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granice dostępu do pewnych możliwości konsumpcji kulturowej, które pozwa-
lają wyrażać określony styl życia. Nie wszyscy lubimy spędzać swój czas wolny 
w jednakowy sposób i dlatego nie wszyscy udajemy się do tych samych miejsc 
czy planujemy podróż do tego samego miasta; świadomie wybieramy te, które 
pozwolą nam doświadczyć naszego własnego stylu życia. To właśnie dlatego 
przestrzenie o różnej ofercie możliwych praktyk konsumpcyjnych przyciągają 
odmienne grupy konsumentów, poszukujące odmiennych wrażeń i realizujące 
odmienne style życia. Oznacza to, że by opisać miasto, należy na nie spojrzeć 
także z perspektywy konsumenta i stylu życia, jaki ten w nim prowadzi, a nie 
wyłącznie z perspektywy kogoś, kto tam mieszka czy pracuje. 

Głównym założeniem perspektywy konsumpcji jest przekonanie, że współ-
czesne miasta nie są jedynie dzielnicami czy dystryktami przemysłowymi, 
ale też scenami kulturowymi, a więc przestrzeniami konsumpcji kulturowej, 
w których rozwijają się określone style życia (Silver, Clark, Graziul 2011). 
W przestrzeniach tych ulokowane są różnego rodzaju obiekty i walory miejskie 
(amenities) służące określonym praktykom konsumpcji kulturowej. Podobnie 
jak w przypadku przemysłów kulturowych, obiekty te koncentrują się na tym 
samym terytorium, aby w ten sposób osiągnąć korzyści płynące z komplemen-
tarności wytwarzającej się między nimi, i tym samym wzmocnić swoją zdol-
ność wyrażania określonych stylów życia (Silver, Clark, Graziul 2011; Silver, 
Clark, Rothfi eld 2007; Silver, Clark, Navarro 2010). Przestrzenna koncentracja 
obiektów oferujących określonego rodzaju dobra i usługi kulturowe sprzyja 
tworzeniu się swego rodzaju kulturowego pejzażu, przestrzeni praktyk kon-
sumpcji o określonym społecznie znaczeniu (Gieryn 2000). Wszystko, co się 
w nich robi – jakiego rodzaju muzyki się słucha, jakie potrawy serwowane są 
w tamtejszych restauracjach, jak ubrani są ludzie, których można tam spotkać 
– stanowi przejaw współdzielonych społecznie znaczeń, jakie przypisywane 
są wszelkim praktykom konsumpcji. 

Scena jest zatem czymś znacznie więcej niż fragmentem przestrzeni miasta: 
jest także „miejscem”. Podobnie jak miejsce, scena jest uspołecznionym frag-
mentem przestrzeni, przestrzenią znaczącą, „centrum ustalonych wartości” 
(por. Tuan 1987). Owe „ustalone wartości” są tworzone i odczytywane przez 
aktorów uczestniczących w praktykach kulturowej konsumpcji. Konsumpcja 
to praktyki społecznie znaczące, przez co rozumie się, że u ich podłoża leżą 
pewne wartości i motywy. W określonych scenach te właśnie wartości i moty-
wy są przez aktorów współdzielone. Choć działające na danej scenie jednostki 
nie tworzą grupy społecznej w tradycyjnym rozumieniu (można powiedzieć, 
że stanowią jedynie quasi-grupę), to właśnie na tej określonej scenie „czują się 
jak u siebie”. Dzieje się tak z kilku ważnych względów: po pierwsze, otoczenie 
fi zyczne odpowiada ich kulturowym gustom, po drugie, znajdują tam ludzi, któ-
rzy wyznają podobne wartości, i po trzecie, którzy zaangażowani są w podobne 
działania. Nie chodzi przy tym o zwyczajne podzielanie kodów kulturowych. 
Słuchacz muzyki punk, kiedy znajdzie się na przyjęciu uświetniającym zbiórkę 
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pieniędzy na operę, będzie miał świadomość obowiązujących w danym miejscu 
kodów kulturowych. Będzie te kody doskonale znał i rozpoznawał, będzie rów-
nież wiedział, jakie oczekiwania wobec swoich występów mają uczestniczący 
w tym działaniu aktorzy. Poczuje się tam jednak jak intruz – formalne, elitarne 
otoczenie wielbicieli opery nie jest „jego” sceną. Zdecydowanie nie jest „u sie-
bie”. Podobnie zresztą odziany w smoking bywalec opery poczułby się nieswojo, 
gdyby z jakichś nieznanych względów zamiast na wspomnianym przyjęciu zna-
lazł się w cuchnącym squocie, w którym odbywałby się koncert alternatywnej 
grupy punkowej, a obecne tam osoby postrzegałyby go jako kogoś, kto jest „nie 
na miejscu”, kto „nie pasuje” do otoczenia. Ten zespół kilku elementów: oto-
czenia, ludzi, ich wartości i działań tworzy właśnie scenę. W koncepcji scen nie 
chodzi jednak wyłącznie o Goff manowską metaforę interakcji – scenę, na której 
działają aktorzy w otoczeniu odpowiednich rekwizytów i dekoracji. Tym, co 
określa istotę tej interakcji, jest bowiem konsumpcja. Scena to przede wszystkim 
miejsce symbolicznych praktyk kulturowej konsumpcji, przez którą rozumie 
się zarówno uczestnictwo w kulturze wyższej, jak i niższe formy rozrywki lub 
konsumpcję dóbr i usług oferowanych przez takie przybytki jak studia tatuażu, 
kluby nocne, salony fryzjerskie oraz parki krajobrazowe. 

Sceny kulturowe są więc przestrzeniami, w których manifestują się okre-
ślone wartości i tożsamości, określone style życia. Wyraża się w nich to, jak 
postrzegamy innych i jak sami chcemy być postrzegani, radość „bycia sobą” 
i bycia rozpoznawanym w taki sposób przez innych. Każda scena stanowi 
wyraz określonego stylu życia, który staje się rozpoznawalny przez jednostki 
dzięki swej estetyce, praktykom tożsamościowym oraz wartościom leżącym 
u ich podstaw. Tworzą je nie pojedyncze obiekty konsumpcji kulturowej, jak 
kino, restauracja czy dyskoteka, ale dopiero kompleks zlokalizowanych w danej 
przestrzeni obiektów oferujących określone możliwości konsumpcji, które służą 
afi rmacji współdzielonych społecznie wartości i tożsamości. Sceny umożliwiają 
jednostkom dzielenie swojego stylu życia z innymi: poprzez słuchanie tej samej 
muzyki, podobny styl ubierania się, korzystanie z podobnych form rozrywki 
czy preferowanie podobnej kuchni w wyrażającym podobne gusta otoczeniu1.

Jedna scena kulturowa może nadawać charakter kulturowy znacznej części 
przestrzeni miejskiej, a nawet całemu miastu, sprawiając, że staje się ono za 
jego sprawą rozpoznawalne zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających 

1 Pojęcie sceny funkcjonuje w literaturze kulturoznawczej jako narzędzie opisu praktyk przyna-
leżnych różnym stylom życia. Stosuje się je zarówno w odniesieniu do analiz kultury popularnej 
(Lizardo, Skiles 2008), stylów życia młodzieży (Chatterton, Hollans 2002), jak i analiz stylów 
życia w ogóle (Irwin 1977), w szczególności jednak stosuje się je do opisu różnorodnych gustów 
i stylów muzycznych (Straw 2002, 2004). Jako pierwszy w badaniach nad miastem pojęcie to 
zastosował Blum, wskazując na terytorialny charakter stylów życia w mieście (Blum 2002). 
W koncepcji scen kulturowych styl życia stanowi kluczowy element defi nicji sceny, jest ona 
bowiem przestrzenią miasta, w której za sprawą dostępności określonych praktyk konsumpcji 
realizacja przejawiającego się w tych praktykach stylu życia staje się możliwa. 
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je osób z zewnątrz. Warszawa, Kraków i Zakopane, gdyby odwołać się do 
przykładu wyłącznie polskich miast, nie różnią się między sobą jedynie wiel-
kością i strukturą społeczną mieszkańców, ale także tym, co można w nich 
robić, jakiego rodzaju możliwości kulturowej konsumpcji są w nich dostępne 
oraz jakiego rodzaju wartości i tożsamości można w nich rozwijać. W ten 
sam sposób różnią się między sobą i wyróżniają się dzielnice lub mniejsze 
fragmenty miasta, na przykład Kazimierz w Krakowie, Krupówki w Zakopa-
nem czy warszawska Praga. Każde z nich stanowi pewną przestrzeń, w której 
rozwija się określony styl życia, która przyciąga różne rodzaje konsumentów, 
mieszkańców i zwiedzających. Dlatego też pytanie, jakie zadajemy sobie, by 
opisać charakter miasta bądź rozmaitych fragmentów jego przestrzeni – klu-
czowe w perspektywie scen kulturowych – brzmi: jakiego rodzaju możliwości 
konsumpcji kulturowej występują w danej przestrzeni (por. tabela 1.2.1)? 

Rozmaite walory miejskie i bogata infrastruktura kulturalno-usługowa, 
określane w języku angielskim terminem amenity, stają się jednocześnie me-
chanizmem ekonomicznego wzrostu (amenity-driven development) i społecznej 
kohezji (por. Clark et al. 2001; Klekotko 2012; Evans, Foord 2006; Bradley, Hall 
2006). Kultura zyskuje coraz większe znaczenie, a tym samym zainteresowanie 
badaczy, także w perspektywie rozwoju terytorialnego współczesnych miast. 
Lokalne władze nie bez powodu starają się tworzyć indywidualny wizerunek 
miasta, jego „markę”, która przyciągałaby określone rodzaje działalności gospo-
darczej i turystów. To od nich zależy, czy miasto będzie się rozwijać. Dlatego 
też kultura staje się dziś elementem strategii rozwoju terytorialnego. Charakter 
kulturowy miasta, charakterystyczne dla niego sceny kulturowe mają przyciągać 
pożądane grupy mieszkańców, turystów oraz inwestorów i tym samym przyczy-
niać się do jego ekonomicznego wzrostu i rozwoju gospodarczego (por. Zukin 
1998; Shaw, Bagwell, Karmowska 2004; Florida 2002ab, 2004, 2008). 

Evans i Foord (2006) identyfi kują trzy główne grupy mieszkańców, które 
rozwijające się miasta powinny przyciągać. Pierwszą grupę stanowią osoby mło-
de, bezdzietne, które odkrywają zalety życia w mieście i oddają się luksusowej 
konsumpcji (Zukin 1998). Drugą grupę stanowią turyści zwabieni bogatą ofertą 
usług rozrywkowych, kulturalnych i sportowych (Shaw, Bagwell, Karmowska 
2004). Wreszcie, ostatnią grupę szczególnie pożądanych mieszkańców tworzy 
klasa kreatywna, o której pisał w swych głośnych pracach Richard Florida 
(2002ab, 2008). Z jednej strony chodzi zatem o zwabienie mieszkańców i tu-
rystów, którzy oddawaliby się w mieście konsumpcji i generowali tym samym 
wzrost gospodarczy, z drugiej o przyciągnięcie kapitału ludzkiego, owej crea-
tive class, która przez swoją zdolność innowacyjnego i kreatywnego myślenia 
przyczynia się do rozwoju ekonomii opartej na wiedzy. Za sprawą mieszanki 
zespołu postaw i zachowań określanych w literaturze terminem „boho” oraz 
przedsiębiorczości klasa kreatywna jednocześnie konsumuje i wytwarza dobra, 
na których opiera się nowoczesna gospodarka. Dlatego właśnie zdaniem Floridy 
o rozwoju miast decyduje fakt, czy zdolne są one przyciągnąć przedstawicieli 
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tej klasy. Tym samym miasta zmuszone są konkurować z sobą o tych właśnie 
mieszkańców i turystów, a czynnikiem zwiększającym konkurencyjność jest 
jakość życia określana w znacznym stopniu przez szeroko pojętą ofertę kultu-
ralną i rozrywkową, dostępność usług oraz tak zwany klimat miasta. 

Kultura nabiera znaczenia dla rozwoju miasta także z innych powodów: 
obok celów ekonomicznych służy także celom społecznym, zapewniając do-
brostan mieszkańców i społeczną spójność. W nowoczesnych społeczeństwach 
poprzemysłowych potrzeby mieszkańców znacznie wykraczają poza kwestie 
zakwaterowania, lokalnej gospodarki czy usług edukacyjnych lub zdrowotnych 
i obejmują także sferę aktywności społeczno-kulturalnych. Ważny okazuje się 
„kulturowy klimat” zamieszkiwanego miejsca oraz dostępność rozmaitych 
form nowoczesnej konsumpcji. Architektura, estetyka ulic, sklepy, rozmaite 
punkty usługowe, teatry, kina, koncerty, pomniki, aleje spacerowe i skwery 
z ławkami – wszystko to określa jakość przestrzeni miasta i jego rozwój. Kon-
sumpcja kulturowa kwitnie nie tylko w instytucjach takich jak kina, teatry 
i centra kultury, ale także na ulicach, w parkach, kawiarniach, różnego typu 
przestrzeniach publicznych. Stąd też wielkiego znaczenia nabiera polityka 
miejsca, a więc takie podejście do rozwoju lokalnego, w którym poprzez in-
westycje w szeroko pojętą kulturę oraz rozwój przestrzeni publicznych buduje 
się identyfi kację z danym miejscem i dobrostan mieszkańców, sprzyjając jed-
nocześnie ich partycypacji i wzmacniając inkluzję społeczną (Klekotko 2012, 
por. Evans, Foord 2006; Bradley, Hall 2006; Mayo 2000). Strategie kulturowe 
obejmują cele ekonomiczne i socjalne takie jak walka z bezrobociem, a wy-
darzenia kulturalne stanowią „element lokalnej polityki gospodarczej, który 
służy osłabieniu negatywnych skutków przejścia od gospodarki przemysłowej 
do poprzemysłowej” (Bradley, Hall 2006: 79, por. Klekotko 2012).

Kultura wkracza zatem w sferę lokalnej polityki. W miejskiej debacie pub-
licznej kwestie zatrudnienia stają się równie istotne co dostępność zróżnico-
wanej oferty kulturalno-rozrywkowej, która zaspokajałaby różnorodne gusta 
i potrzeby rozwoju określonych stylów życia. Obok dyskusji nad lokalizacją 
zakładów przemysłowych podnosi się również kwestie konieczności tworzenia 
przestrzeni kultury i rekreacji, a lokalne konfl ikty dotyczą nie tylko aspektów 
mieszkaniowych, ale także problemów zagospodarowania przestrzeni miasta 
obiektami określonego rodzaju konsumpcji kulturowej. W ten sposób progra-
my polityczne lokalnych władz coraz częściej kształtowane są wokół kwestii 
społeczno-kulturowych, stanowiących domenę nowej kultury politycznej 
(Navarro, Clark 2009; Navarro 2012ab). 

Kultura, zarówno ta namacalna, jak i nienamacalna, wydaje się zatem pod-
stawowym zasobem rozwojowym współczesnych miast i jako taki staje się 
przedmiotem rosnącej liczby studiów (Whitt 1987; Landry 2002; Zukin 1995). 
Postrzega się ją w nich jednak nie wyłącznie jako działalność produkcyjną, 
przynoszącą określone zyski ekonomiczne, nie jako zespół znaczących praktyk 
konsumpcji, ale przede wszystkim jako zespół zasobów określających potencjał 
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rozwojowy miasta. Chodzi więc o swego rodzaju „kapitał kulturowy”, który two-
rzy przewagę konkurencyjną miasta i wraz z innymi klasycznymi czynnikami 
rozwoju (takimi jak kapitał fi nansowy, kapitał ludzki czy kapitał społeczny) 
określa potencjał i strategie jego rozwoju terytorialnego2. Udowodniono, że 
niezależnie od stanu innych czynników i uwarunkowań (jak lokalizacja, koszty 
transportu, zasoby ludzkie, technologia itp.) dostępne w mieście możliwości 
konsumpcji kulturowej tworzą tak zwane amenity premium, które określa szanse 
rozwoju miast: te z nich, które mają bogatszą ofertę konsumpcji kulturowej, 
rozwijają się szybciej i przyciągają zarówno zwiedzających, jak i nowych miesz-
kańców z branży przemysłów kreatywnych (Glaeser, Kolko, Saiz 2001; Florida 
2002a; Clark 2007; Navarro et al. 2012). 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na dwie główne strategie rozwoju 
terytorialnego: strategię planowania oraz strategię instrumentalną. Obie, choć 
rozwijane były w różnych momentach historycznych, trwają do dziś w pro-
gramach zarządzania miastem (Basset 1993; Garcia 2004; por. Navarro, Clark 
2009). Rola, jaką przypisuje się kulturze w każdej z tych strategii, jest odmienna 
i stanowi wyraz ewolucji myślenia o znaczeniu kultury w rozwoju miasta. Do 
końca lat sześćdziesiątych miejsce kultury w polityce lokalnej ograniczało się 
do promocji „sztuki”, jako obszaru działalności kulturowej odległej od „kultury 
popularnej”. Pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych rozwój 
wartości postmaterialistycznych oraz aktywność nowych ruchów miejskich 
sprawiły, że do programów działań municypalnych włączono także kulturę po-
pularną, stawianą na równi z „kulturą wysoką”, i dążono do jej upowszechniania 
wśród mieszkańców oraz wspierania jej przejawów. W latach dziewięćdziesią-
tych kultura zaczęła natomiast być postrzegana jako środek służący rozwojowi 
i wzrostowi ekonomicznemu miasta. Odtąd miała się stać narzędziem służącym 
do przyciągania działalności gospodarczej o charakterze kreatywnym, rozwoju 
gospodarki wiedzy (stanowiącej wówczas nowość), a przede wszystkim wabienia 
zwiedzających i turystów (Bianchini 1993; Basset 1993; Font 2002). 

2 Pojęcie kapitału kulturowego w kontekście rozwoju gospodarczego jako pierwsi przyjęli ekono-
miści. Th rosby (1999) postuluje, by uwzględniać w ekonomicznych modelach produkcji kapitał 
kulturowy jako czwarty obok kapitału fi zycznego, ludzkiego i naturalnego pierwiastek. Autor ten 
defi niuje kapitał kulturowy jako „wartość kulturową osadzoną w zasobie” (1999: 6). Zwraca przy 
tym uwagę, iż zasoby kapitału kulturowego mogą występować zarówno w formie namacalnej, jak 
i nienamacalnej. Namacalne zasoby kapitału kulturowego obejmują „budynki, tereny i lokalizacje 
wyposażone w znaczenie kulturowe (zwykle określane mianem „dziedzictwa kulturowego”), jak 
również dzieła sztuki i inne przedmioty kultury materialnej w postaci dóbr prywatnych, takich 
jak obrazy, rzeźby i inne tego typu przedmioty. Wymienione zasoby stanowią źródło przepływu 
dóbr i usług i mogą bezpośrednio służyć konsumpcji bądź też stanowić wkład w produkcję innych 
dóbr i usług, w tym także nowego kapitału kulturowego” (Th rosby 1999: 7). Z kolei zasoby niena-
macalne tworzą idee, praktyki, wierzenia, tradycje i wartości służące identyfi kacji jednostkowej 
i integracji zbiorowości. Obejmują one również dzieła sztuki stanowiące „dobra publiczne”, a więc 
pozostające w publicznym posiadaniu jak na przykład literatura lub muzyka. Te zasoby również 
stanowią źródło przepływu usług i podobnie jak zasoby namacalne stają się przedmiotem kon-
sumpcji prywatnej bądź wykorzystywane są w produkcji innych dóbr kulturowych. 



26 Marta Klekotko, Clemente J. Navarro, Terry N. Clark, Daniel Silver

Ostatni przypadek byłby przykładem „strategii instrumentalnej”, w któ-
rej kultura odgrywa rolę narzędzia w rywalizacji, jaką miasta toczą między 
sobą o przyciąganie zarówno inwestorów, przedsiębiorców i pożądanych grup 
mieszkańców (np. klasy kreatywnej), jak i turystów. Przejawem tego typu 
strategii byłyby organizacja wielkich wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
ściągających do miasta wielu odwiedzających (np. międzynarodowy festiwal 
fi lmowy, sezon operowy), inwestycje w muzea o uznanej renomie (np. utworze-
nie awangardowego muzeum sztuki współczesnej), budowa centrów kongre-
sowych i wielkich przestrzeni scenicznych, a także regeneracja i rewitalizacja 
historycznych centrów miast, które będą przyciągać turystów i elity biznesu. 
Miasto powinno być wydajne, kreatywne, ale i piękne (Cervellati 1991). Druga 
strategia zorientowana jest na „planowanie kulturowe”, którego cel sprowadza 
się do generowania praktyk konsumpcji kulturowej wśród samych miesz-
kańców miasta poprzez organizowanie i upowszechnianie różnorodnych 
wydarzeń i usług kulturalnych, oraz restytucję  i promocję autochtonicznych 
praktyk kulturowych. Rozszerzanie sieci bibliotek, domów kultury, wspieranie 
lokalnych stowarzyszeń kulturalnych stanowią najlepsze przykłady tej strategii.

Pierwsza strategia jest ukierunkowana na kreowanie branding city przez 
konstruowanie obrazu lub marki miasta, tak by znalazło się ono w pozycji 
konkurencyjnej względem innych (Landry 2002; Greenberg 2000). W tym 
przypadku polityka kulturalna miasta rozszerza swoje cele wewnętrzne takie 
jak wytwarzanie i upowszechnianie kultury na cele zewnętrzne związane 
z rozwojem gospodarczym (Négrier 2007). Kultura staje się głównym źródłem 
społeczno-gospodarczego ożywienia miasta, czego najlepszym przykładem 
są między innymi cykliczne wydarzenia kulturalne i tak zwany „fenomen 
festiwali” (Bradley, Hall 2006). Festiwale oraz inne wydarzenia kulturalne 
i sportowe mają istotny wkład w wizerunek danego miejsca. Przyciągając 
turystów oraz nowych rezydentów, wpływają na jego rozwój gospodarczy
(Page 1995: 217).

W przypadku strategii planowania chodzi zaś o tworzenie „miasta kultury”, 
skupionego na upowszechnianiu kultury (np. poprzez muzea sztuki, galerie, 
teatry), lub „miasta edukacyjnego”, skupionego na promowaniu kultury wśród 
mieszkańców za pomocą sieci bibliotek, warsztatów czytania, lekcji tańca 
i śpiewu itp. W tym przypadku strategia rozwoju obejmuje cele wewnętrzne 
kultury, a jej cele zewnętrzne są związane raczej ze spójnością społeczną. Kultu-
ra traktowana jest jako autonomiczny cel rozwoju, służy bowiem zaspokajaniu 
potrzeb wyższych człowieka i jego samorozwojowi, a więc temu, co czasem 
bywa określane terminem human fl ourishing (por. Radin 1987). W przy-
padku celów zewnętrznych, w odróżnieniu od strategii instrumentalnych, 
w których wskazuje się na ekonomiczne korzyści czerpane z kultury, w ujęciu 
planowania kultura stanowi instrument realizacji celów społecznych i w tym 
sensie staje się elementem społecznej inżynierii. Zwraca się uwagę na fakt, że 
kultura i rozrywka, dostarczając podłoża dla zaangażowania, zbliżają obcych 
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sobie ludzi i wzmacniają inkluzję społeczną (Evans, Foord 2006: 152, por.
Klekotko 2012).

Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z dwiema strategiami, które 
z zasady się nie wykluczają. Obecność obiektów koniecznych do organizowa-
nia wielkich wydarzeń kulturalnych i sportowych, jak tor formuły jeden czy 
wielkie centrum kongresowe, nie musi być równoznaczna z brakiem występo-
wania domów kultury, sal teatralnych czy przestrzeni dla młodych artystów. 
Zarówno jedne, jak i drugie nadają miastu swoisty charakter, określając jego 
„kapitał kulturowy” i tym samym warunkując decyzje o wyborze strategii 
rozwoju terytorialnego, którą może być zarówno przyciąganie aktywności 
gospodarczej i zwiedzających, jak i upowszechnianie kultury i edukacji kultu-
rowej wśród mieszkańców. Analiza obiektów występujących w danym mieście 
może dostarczyć informacji o charakterze jego kapitału kulturowego, a tym 
samym o jego potencjale rozwojowym, wyznaczającym przydatność pierwszej 
lub drugiej strategii. Jest to centralne założenie perspektywy polityki rozwoju 
terytorialnego, którą tutaj omawiamy. Dlatego też kwestią nadrzędną jest dla 
niej określenie, jakiego rodzaju zasoby i kapitał kulturowy dostępne są na da-
nym terenie i dla jakiego rodzaju kulturowych strategii rozwoju stwarzają one 
potencjał (por. tabela 1.2.1).

Widzimy zatem, że kulturę rozumianą jako aktywność ustrukturyzowaną 
społecznie i terytorialnie możemy analizować jako działalność ekonomiczną, 
jako praktyki konsumpcji lub jako narzędzie rozwoju terytorialnego. Nie 
chodzi o to, by badając miasto, każdorazowo poddawać analizie oddzielne 
zjawiska, ale o to, by na te same zjawiska spoglądać w odmienny sposób: jako 
na system produkcyjny przemysłów kulturowych; jako na scenę kulturową, 
która stwarza określone możliwości dla konsumpcji kulturowej; jako na zbiór 
zasobów kulturowych, które dostarczają nam wiedzy na temat możliwości 
wdrażania określonych strategii rozwoju terytorialnego. Istotę omówionych 
perspektyw przedstawia w syntetyczny sposób tabela 1.2.1. We wszystkich tych 
„spojrzeniach” liczy się zarówno charakter kultury jako takiej, jak i komple-
mentarność aktywności, w jakich się ona przejawia. Dystrykty, sceny oraz stra-
tegie kulturowe stanowią całokształt dostępnej w danym mieście lub jego części 
infrastruktury kulturalno-rozrywkowej i obiektów oferujących określone 
dobra i usługi, które dostarczają informacji o wymiarach kulturowych miasta, 
a także jego kulturowym charakterze. 

Wymienione trzy perspektywy – jak, mamy nadzieję, udało nam się wyka-
zać – traktują kulturę jako element analitycznie niezależny od charakterystyk 
społeczno-demografi cznych czy socjoekonomicznych mieszkańców miasta. 
Ani nie zależy od nich produkcja kulturowa, ani nie wpływają one na potencjał 
określonych praktyk konsumpcji kultury, ani też nie określają strategii rozwo-
ju terytorialnego. Założenie, jakoby te same osoby łączyły jednocześnie role 
mieszkańców miasta, pracowników zakładów pracy prowadzących w nim dzia-
łalność i konsumentów dostępnych w nim dóbr i usług, nie wydaje się zresztą 
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współcześnie uzasadnione. Mieszkańcy danego miasta mogą znajdować za-
trudnienie poza nim, podobnie jak mieszkańcy innych miast mogą dojeżdżać 
do niego do pracy. Wytwarzane w danym mieście produkty kulturowe mogą 
być konsumowane gdzie indziej, to zaś, co w danym mieście się konsumuje, 
może być konsumowane zarówno przez mieszkańców, jak i osoby przyjezdne. 
Skład demografi czny i charakterystyki społeczno-ekonomiczne miasta nie 
determinują zatem charakteru jego produkcji kulturowej, konsumpcji ani stra-
tegii rozwoju. Przedstawione przed chwilą perspektywy pozwalają analizować 
charakter miasta w sposób odmienny od klasycznej perspektywy terytorialnej, 
skupiającej się na skali, strukturze i składzie społeczności, jednocześnie są 
jednak wobec niej komplementarne. Chodzi zatem o zbiór spojrzeń, które 
wzięte razem, współtworzą kulturalistyczną perspektywę analizy miejskiego 
fenomenu ustanawiającą kulturę i jej przejawy w przestrzeni miasta właściwym 
przedmiotem swoich badań (Borer 2006). 

1.3.  W POSZUKIWANIU RAM POJĘCIOWO-
-ANALITYCZNYCH. WYMIARY KULTUROWE
MIASTA

W klasycznych studiach nad miastem, określonych przez nas jako podejście 
terytorialne, wypracowano liczne pojęcia i narzędzia analizy, umożliwiające 
zarówno systematyczny opis wewnętrznej struktury miasta, jak i prowadzenie 
badań porównawczych. Mamy na myśli przede wszystkim różnego rodzaju 
wskaźniki koncentracji, specjalizacji, nierówności czy segregacji, które umożli-
wiały postęp zarówno analiz empirycznych w tym ujęciu, jak i samej dyscypliny. 
Za pomocą tych koncepcji, pojęć operacyjnych i miar opisuje się oraz porów-
nuje różnorodne wymiary miejskiego fenomenu i proponuje różne typologie 
miast. Skłania to nas do pytania, w jaki sposób dokonać podobnego postępu 
konceptualno-metodologicznego w ramach perspektywy kulturalistycznej.

Kulturowe studia nad miastem ograniczają się zazwyczaj do badań natury 
etnografi cznej bądź studiów przypadków, koncentrujących się zazwyczaj na 
jednym tylko aspekcie lub wymiarze kulturowego funkcjonowania miasta, 
a najbardziej chyba powszechnym i najpopularniejszym przedmiotem takich 
kulturowych studiów jest „miasto kreatywne” (Landry 2006). Znaczna część 
tych analiz dostarczyła nam wielu interesujących informacji i wniosła istotny 
wkład w rozwój naszej wiedzy o mieście oraz w samo rozumienie procesów 
kulturowych i ich oddziaływań na jego funkcjonowanie. Rodzą się jednak 
pytania: do jakiego stopnia wyniki tego typu badań możemy uogólniać i pod-
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dawać porównaniom? W jakiej mierze pozwalają one uchwycić uniwersalność 
opisywanych procesów zmian? Do tej pory nie stworzono ram pojęciowych ani 
narzędzi analitycznych, które pozwalałyby prowadzić systematyczne badania 
porównawcze nad kulturą w mieście (Rothfi eld 1999). Dotyczy to szczególnie 
dwóch ostatnich perspektyw (perspektywy konsumpcji oraz perspektywy 
rozwoju terytorialnego), jako że w perspektywie przemysłów kulturowych 
poczyniono istotne postępy w badaniach o charakterze komparatywnym 
i zaproponowano pewne narzędzia analizy. Ograniczają się one jednak do pro-
pozycji typologii przemysłów i/lub produktów kulturalnych, które następnie 
analizuje się pod względem ich rozmieszczenia geografi cznego (Scott 2004). 

Celem tego rozdziału jest wypracowanie ujęcia teoretyczno-metodologicz-
nego, które pozwoliłoby na taki systematyczny opis i porównania3. Proponu-
jemy takie nowe podejście do analizy miasta w postaci wielowymiarowego 
modelu teoretycznego pozwalającego na kulturową analizę miasta z trzech 
perspektyw. Ramy pojęciowo-analityczne proponowanego przez nas podejścia 
tworzy koncepcja wymiarów kulturowych miasta. Korzystając z dorobku 
przedstawionych wcześniej podejść do analizy kulturowych przejawów funk-
cjonowania miasta, zamierzamy ustalić podstawowe konstytutywne wymiary 
charakteru kulturowego miasta, które tworząc rozmaite konfi guracje, określają 
istotę różnego typu dystryktów, scen i strategii kulturowych. Jak wskazują La-
zarsfeld i Barton (1951, por. Lazarsfeld 1937, Lazarsfeld 1973, Barton 1955), 
typologie są rezultatem skrzyżowania dwóch lub większej liczby wymiarów, 
które konstytuują „przestrzeń atrybutów” danego konceptu. W dalszej części 
tego rozdziału „zdekomponujemy” proponowane w literaturze typy miast, 
przemysłów kulturowych czy strategii rozwoju do wymiarów konstytuujących 
je. Właśnie te wymiary, a nie gotowe typy i typologie, będą dla nas stanowić 
podstawowe jednostki analizy, interesuje nas bowiem „przestrzeń atrybutów” 
typologii, nie one same. Innymi słowy, nie będziemy opisywać charakteru kultu-
rowego miast, posługując się metodą całkowicie indukcyjną, poddając analizie 
empirycznej wydarzenia kulturalne, infrastrukturę kulturalno-rozrywkową czy 
zakłady przemysłowe, ani też nie będziemy posługiwać się metodą skrajnie 
dedukcyjną, zakładając a priori różnego rodzaju typologie i weryfi kując za ich 
pomocą społeczną rzeczywistość miasta. Proponujemy natomiast metodę po-
średnią, polegającą na ustaleniu zespołu zmiennych – wymiarów kulturowych 
– które będą mogły być poddawane pomiarom w różnych miastach.

Przedstawione w literaturze przedmiotu typologie miast, przemysłów kul-
turowych czy strategii rozwoju ujawniają wiele charakterystyk, które opisują 

3 Główną ideę oraz kluczowe elementy prezentowanego w tej części rozdziału podejścia teore-
tyczno-metodologicznego przedstawialiśmy już wielokrotnie w naszych wcześniejszych pracach 
(m.in. Silver, Clark i Rothfi eld 2007; Silver, Clark i Navarro 2010; Silver, Clark i Graziul 2011), 
natomiast jego pełnej prezentacji dokonaliśmy po raz pierwszy w 2012 roku w książce pod re-
dakcją Clemente Navarro „Las dimensiones culturales de la ciudad”.
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różnego rodzaju dystrykty, sceny i strategie rozwoju. Korzystając z tych kon-
cepcji i wyników badań opracowywanych przez różnych autorów, zamierzamy 
zidentyfi kować wymiary i subwymiary zróżnicowania kulturowego miast 
w każdej z przedstawionych perspektyw: produkcji, konsumpcji i rozwoju te-
rytorialnego. Innymi słowy zakładamy, że w ramach każdej z tych perspektyw 
odnaleźć można pewne ogólne wymiary zróżnicowania miast, z których każdy 
zbudowany jest z wymiarów niższego rzędu (chodzi o poziomy pierwszego 
i drugiego rzędu, gdyby użyć pojęć zaproponowanych przez Lazarsfelda (1973) 
lub Goertza (2006)). Wymiary te pozwolą nam na dokonanie pomiaru cha-
rakteru kulturowego miasta, każde miasto będziemy mogli bowiem umieścić 
w „przestrzeni atrybutów”, defi niowanych przez te wymiary. Przedstawiona 
przez nas lista wymiarów i subwymiarów może nie być kompletna ani wy-
czerpująca, a w związku z tym jest otwarta na ulepszenia. Nasza propozycja 
jest tym samym zaproszeniem do dyskusji, którą podejmujemy, aplikując nasz 
model na potrzeby niniejszego opracowania.

1.3.1.  Przemysły kulturowe: miasto w perspektywie
produkcji kulturowej

Perspektywa przemysłów kulturowych i kreatywnych w studiach nad miastem 
stanowi bez wątpienia najbardziej rozwiniętą perspektywę o największym 
dorobku zarówno teoretycznym, jak i metodologicznym. Na potrzeby prowa-
dzonych w ramach tej perspektywy analiz wypracowano wiele przydatnych 
pojęć i narzędzi pozwalających na systematyczny pomiar i porównania. Jed-
nym z osiągnięć tego podejścia są rozmaite typologie przemysłów kulturo-
wych bądź produktów przez nie wytwarzanych i klasyfi kacje miast, z których 
najbardziej popularną stała się koncepcja miasta kreatywnego. Co jednak 
decyduje o tym, że dane miasto możemy nazwać kreatywnym? Podstawowym 
kryterium, jakie zarówno w literaturze przedmiotu, jak i na potrzeby polityk 
publicznych stosuje się dla zdefi niowania miasta kreatywnego, jest liczebna 
przewaga pracowników i podmiotów, których główną działalnością jest twór-
czość. Nie podejmując dyskusji na temat samej istoty twórczości, przyjmujemy 
zatem, że charakter miasta kreatywnego wywodzi się z jego specjalizacji w tej 
konkretnej działalności ekonomicznej. Jakie jednak kryteria bądź wymiary 
stosuje się w celu klasyfi kacji rozmaitych rodzajów działalności produkcyjnych 
tworzących przemysły kulturowe i kreatywne? 

Najczęściej przywoływanymi w literaturze przedmiotu kryteriami są przede 
wszystkim sektor, w którym prowadzona jest działalność produkcyjna, oraz, 
w mniejszym stopniu, etap procesu produkcyjnego, w wyniku którego dany 
produkt kulturowy powstaje. Pierwsze kryterium pozwala wprowadzić rozróż-
nienie między klasycznym przemysłem kulturowym związanym z twórczością 
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artystyczną a nowymi sektorami kulturowej produkcji, w których wytwarza się 
innego typu produkty odznaczające się kreatywnością. Do tych ostatnich zalicza 
się przede wszystkim przemysły innowacyjne, przemysł badawczo-rozwojowy, 
przemysł medialny, a ostatnimi czasy także przemysły z sektora rozrywki. Choć 
dyskusja wokół klasyfi kacji działalności prowadzonych w ramach przemysłu kul-
turowego i wyznaczenia jasnych kryteriów defi niujących jego istotę nie ustaje, co-
raz częściej uznaje się potrzebę uwzględnienia rozrywki jako jednego z sektorów 
tego przemysłu (Clark 2003a; Scott 2004; Braun, Lavagna 2007; Florida 2008). 

Drugie z wymienionych kryteriów odnosi się do kwestii usytuowania ana-
lizowanej działalności w łańcuchu produkcyjnym, a więc do etapów i podsta-
wowych funkcji samego procesu wytwarzania danego produktu kulturowego. 
Zazwyczaj oddziela się działalność związaną z kreacją i projektowaniem pro-
duktu od działalności realizowanej na dalszych etapach łańcucha produkcyj-
nego, a więc przede wszystkim jego wytwarzania, a w niektórych wypadkach 
także dystrybucji, czyli dostarczania odbiorcom fi nalnym. Tę ostatnią funkcję 
uwzględnia się zwłaszcza w przypadku badań nad „dzielnicami kulturowymi”, 
na których potrzeby analizuje się rozpowszechnianie produktów klasycznego 
sektora przemysłu kulturowego, to jest muzeów, teatrów, galerii sztuki, oraz 
nienamacalnych przejawów działalności artystycznej (festiwale, przeglądy 
artystyczne, uroczystości), a także w analizach walorów miejskich przyciąga-
jących klasę kreatywną (Florida 2008; Boschman, Frisch 2009). W studiach 
nad miastem w ujęciu „systemów produkcyjnych” bierze się pod uwagę jednak 
tylko i wyłącznie działalność gospodarczą związaną z kreacją i wytwarza-
niem produktów kulturowych (na przykład Lazaretti, Boix, Capone 2008). 
Tymczasem nie ulega wątpliwości, że konsumpcja stanowi fundamentalny 
element przemysłów kreatywnych i kulturowych, a jej znaczenie nie przestaje 
rosnąć, dlatego analiza systemów produkcyjnych i ich oddziaływania (jak na 
przykład przyciąganie klasy kreatywnej) bez uwzględniania tej funkcji wydaje 
się niemożliwa (Pratt 2008).

Opierając się na omówionych dotąd studiach i ujęciach teoretycznych, na 
potrzeby naszego podejścia postanowiliśmy przyjąć dwa wymiary zróżnico-
wania produkcji kulturowej bądź przemysłów kulturowych – sektor i funk-
cję, z których w każdym wyodrębniliśmy po cztery wymiary niższego rzędu. 
Pierwszy z wyróżnionych wymiarów, jak już wiemy, defi niuje sektor, w którym 
prowadzona jest dana działalność produkcyjna, jego subwymiary odpowiadają 
natomiast zaobserwowanym w przemysłach kulturowych typom sektorów 
produkcji kulturowej. Są to, po pierwsze, sektor sztuki, w którym tworzy się, 
interpretuje, wytwarza i upowszechnia klasycznie rozumiane dobra artystycz-
ne (np. galerie sztuki, szkoły baletowe, twórczość literacka), po drugie, sektor 
mediów, związany głównie z produkcją radiowo-telewizyjną i innymi środkami 
komunikacji (np. stacje radiowe, redakcje gazet, producenci telewizyjni), po 
trzecie, sektor rozrywki, związany, jak sama nazwa wskazuje, z wytwarzaniem 
i dostarczaniem rozmaitych form szeroko rozumianej rozrywki (np. wesołe 
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miasteczka, dyskoteki, puby itp.), oraz wreszcie, po czwarte, sektor dziedzictwa, 
związany z użytkowaniem, pielęgnowaniem i upowszechnianiem kulturowego 
i historycznego dziedzictwa, zarówno jego dóbr namacalnych, jak i nienamacal-
nych (np. pomniki historyczne, muzea, festiwale upamiętniające historię itp.).

W przypadku funkcji znamiennych dla różnego rodzaju działalności prze-
mysłów kulturowych, początkowo uwzględniliśmy tylko trzy: kreację i pro-
jektowanie (np. pracownie architektoniczne, twórczość artystyczna, szkoły 
designu, studia grafi czne itp.), produkcję (np. produkcja fi lmowa, produk-
cja instrumentów muzycznych, drukarnie gazet) oraz dystrybucję (np. bary, 
sklepy, wesołe miasteczka itp.). Zważywszy jednak na rozwój sektora dziedzi-
ctwa kulturowego i jego znaczącą rolę w przekształceniach współczesnych 
miast, do tradycyjnej typologii postanowiliśmy dodać funkcję konserwacji
(np. muzea, biblioteki). Łącznie proponujemy zatem wyróżnić cztery wymiary, 
odpowiadające czterem rodzajom funkcji, w jakich specjalizować się mogą 
kulturowe przemysły: (1) kreację, obejmującą działalność związaną z tworze-
niem, projektowaniem i rozwojem produktów i usług, w których wymagana 
jest kreatywność i inwencja, (2) produkcję, obejmującą działalność związaną 
z wytwarzaniem produktów i usług wcześniej zaprojektowanych, z wykorzy-
staniem odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej, jednak bez możliwości ich 
modyfi kacji, (3) dystrybucję, a więc działalność polegającą na udostępnianiu 
produktów klientom fi nalnym, pośrednikom, przedstawicielom lub dealerom, 
oraz (4) konserwację, czyli działalność związaną z konserwacją, ochroną, 
restauracją dóbr zarówno namacalnych, jak i nienamacalnych. Przemysły 
kulturowe różnią się zatem między sobą pod względem swojej specjalizacji 
w jednej z wymienionych funkcji procesu produkcji kulturowej. Twórczość 
dramaturgiczną, produkcję teatralną czy salę teatralną, choć wszystkie należą 
do tego samego sektora (sektora sztuki), różni je funkcja w procesie wytwa-
rzania produktu, jakim może być w tym wypadku sztuka teatralna. Twórczość 
dramaturgiczna lokuje się w pierwszym ogniwie łańcucha (funkcja kreacji), 
produkcja teatralna w drugim (funkcja produkcji), a sala teatralna wpisuje 
się w ogniwo dystrybucji. Podobnie produkcja kinematografi czna, studio 
nagraniowe, dyskoteka czy kino, choć wszystkie mieszczą się w tym samym 
sektorze rozrywki, różnią się pod względem funkcji.

Jak zatem widzimy, na tym samym terytorium mogą się lokować pod-
mioty prowadzące działalność w ramach tego samego sektora kulturowego, 
ale różniące się funkcjami w procesie produkcyjnym. Na to właśnie zjawisko 
zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu, podkreślając znaczenie synergii 
i ekonomii skali w przemysłach kulturowych i kreatywnych, w tym zwłaszcza 
w przemyśle audiowizualnym (Scott 2004) i sektorze rozrywki (Florida, Mel-
lander, Stolarick 2011). Innego rodzaju komplementarność następuje, gdy na 
danym terytorium obserwujemy koncentrację podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą odznaczającą się specjalizacją w tej samej funkcji, przede 
wszystkim kreacji i produkcji, ale w ramach różnych sektorów. Na tę z kolei 
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prawidłowość zwracają uwagę analizy „klastrów kulturalnych i kreatywnych”. 
Aby określić charakter występujących w danym mieście przemysłów kulturo-
wych, należy zatem ustalić, które z wyróżnionych sektorów i funkcji dominują 
w systemie produkcyjnym, nie przyjmując jednak wcześniej żadnej typologii 
narzucającej określone kombinacje i nie pomijając w tej analizie działalności 
koncentrujących się na dystrybucji lub rozrywce. Chodzi o to, by ustalić, jaki 
jest charakter relacji między wyróżnionymi subwymiarami, w jakich kombi-
nacjach wymiary te występują i na tej podstawie dopiero utworzyć typologię 
przemysłów kulturowych danego miasta. 

Obok wymienionych dotąd kryteriów opisu i analizy przemysłów kultu-
rowych wyróżnić można jeszcze jedno, o którym w literaturze przedmiotu 
wspomina się znacznie rzadziej. Chodzi mianowicie o charakter samego 
produktu kulturowego, jego zastosowania i procesu, w wyniku którego pro-
dukt ten powstaje. Zwykło się przyjmować, że tradycyjne przemysły kultu-
rowe odznaczają się rzemieślniczym charakterem procesu produkcji oraz 
że podstawowym walorem wytwarzanego w tym procesie produktu są jego 
walory estetyczne. Tak jest rzeczywiście w przypadku twórczości malarskiej 
czy pisarskiej. Dzieło powstaje przy użyciu rąk bądź prostych narzędzi i służy 
estetycznej kontemplacji. Jak powstają natomiast wielkie produkcje kinema-
tografi czne? Być może sam moment tworzenia scenariusza nosi znamiona 
rzemiosła, ale już nie produkcja opartego na tym scenariuszu fi lmu ani jego 
dystrybucja w wielkich salach kinowych. Wiele innych produktów kulturo-
wych powstaje w sposób przypominający taśmową produkcję przemysłową 
na wielką skalę, a ich zastosowania mają zdecydowanie użytkowy, a nie sym-
boliczny charakter. Tak jest na przykład w przypadku produkcji środków 
komunikacji, podzespołów informatycznych czy obiektywów fotografi cz-
nych. W innych przypadkach, na przykład w parkach rozrywki, masowy 
charakter produkcji łączy się z symboliczną wartością produktu fi nalnego, 
którym jest tutaj po prostu rozrywka. Powołując się na przytoczone kryteria 
i propozycje Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju 
(UNCTAD 2008), zdecydowaliśmy się więc uwzględnić w naszych analizach 
także wymiar produktu. Wymiar ten, złożony z czterech wymiarów niższego 
rzędu, pozwala opisać przemysły kulturowe pod względem charakteru (za-
stosowania) wytwarzanego przez nie produktu, a także procesu, w którym 
ten produkt powstaje. Gdy chodzi o możliwe zastosowania wytwarzanego 
przez przemysły kulturowe produktu, wyróżniamy produkty o walorach 
estetycznych bądź symbolicznych, służące realizacji potrzeb symboliczno-
-estetycznych (wymiar estetyki) oraz produkty o walorach funkcjonalnych, 
których przeznaczeniem jest funkcja użytkowa, związana z zaspokajaniem 
codziennych potrzeb konsumenta (wymiar funkcjonalizmu). Ze względu zaś 
na charakter procesu, w którym dany produkt jest wytwarzany, wyróżniamy 
produkcję rzemieślniczą, w której produkt powstaje głównie przy użyciu rąk 
lub prostych narzędzi (wymiar rzemiosła), oraz produkcję masową, która 
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wymaga zastosowania maszyn produkcyjnych, odbywa się na dużą skalę i ma 
postać łańcucha produkcyjnego (wymiar masy). 

Obok klasycznie rozumianych produktów kulturowych, które wytwarzane 
są w rzemieślniczy sposób i charakteryzują się czysto symbolicznym zastosowa-
niem, coraz większego znaczenia nabierają produkty, które choć odznaczają się 
walorami estetycznymi, wytwarzane są masowo, tak jak w przypadku szeroko 
pojętego przemysłu rozrywkowego. Znaczenia nabierają jednak i te rodzaje 
produkcji kulturowej, które pod względem charakteru procesu produkcyjnego 
wydają się raczej rzemieślnicze, lecz wytwarzane przez nie produkty służą celom 
użytkowym, jak w przypadku niektórych przemysłów kreatywnych (studia ar-
chitektoniczne, instytuty badawczo-rozwojowe). W proponowanym podejściu 
nie zakładamy występowania określonych rodzajów produktów, a proponuje-
my jedynie cztery wymiary ich opisu i analizy, stanowiące narzędzia pomiaru 
charakteru wytwarzanych i dystrybuowanych w danym mieście produktów. 

W prezentowanym przez nas ujęciu proponujemy spojrzeć na przemysły 
kulturowe przez pryzmat przedstawionych wyżej trzech wymiarów kulturowej 
produkcji (sektor, funkcja i produkt), składających się z 16 wymiarów niższego 
rzędu, zasadniczo niezależnych od siebie. Nie przyjmujemy a priori żadnej 
typologii działalności produkcyjnej, przemysłów czy produktów kulturowych. 
Proponujemy zamiast tego „wyprowadzić” taką typologię z informacji dostar-
czanych nam przez analizę owych 16 wymiarów produkcji kulturowej w każ-
dym z badanych miast. Przewaga określonych kombinacji opisanych przez te 
wymiary cech działalności produkcyjnych, które obserwuje się w badanych 
miastach, pozwala wygenerować taką typologię. Innymi słowy w przeciwień-
stwie do praktykowanego w literaturze przedmiotu podejścia polegającego na 
zliczaniu określonych przyjętą a priori typologią działalności produkcyjnych, 
proponujemy przeanalizować wymiary prowadzonej na danym terenie dzia-
łalności, siłę poszczególnych wymiarów oraz kombinacje, w jakich wymiary 
te występują. Zidentyfi kowane w ten sposób wymiary kulturowe i ich kon-
fi guracje możemy następnie próbować odnieść do opisanych w literaturze 
różnego rodzaju koncepcji przemysłów kulturowych i proponowanych przez 
nią typologii. Nawiązując do prowadzonych wcześniej rozważań, dzielnicą 
przemysłu kulturowego moglibyśmy określić na przykład taki rodzaj przestrze-
ni miejskiej, w której dominowałaby działalność związana z kreacją w sektorze 
mediów i rozrywki; przewaga podmiotów prowadzących działalność w za-
kresie dystrybucji produktów z sektora sztuki, jak na przykład muzea, galerie 
sztuki czy teatry, pozwoliłaby określić daną przestrzeń mianem „dystryktu 
metropolitalnego”, natomiast gdy w danej przestrzeni dominują obiekty ofe-
rujące dystrybucję produktów o walorach rzemieślniczo-estetycznych, służą-
cych oddawaniu się „art de vivre”, i których cechą wyróżniającą są formalnie 
uznane tytuły i certyfi katy potwierdzające pochodzenie produktu i jego wysoką 
jakość (np. gwiazdki Michelin, informacje o przyznanych medalach, apelacje 
win), moglibyśmy mówić o „dystrykcie instytucjonalnym” (Santagata 2002). 
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Pierwszy typ byłby najbliższy idei „miasta kreatywnego” (Landry, Bianchini 
1995; Scott 2006), drugi „miastu rozrywki” (Lloyd, Clark 2001), podczas gdy 
trzeci odpowiadałby najbardziej klasycznej koncepcji „dzielnicy kulturowej”, 
z silnie zaznaczonym komponentem turystyki w centrum miasta (Zukin 1995; 
Strom 2002). W proponowanym przez nas podejściu nie zamykamy sobie 
jednak drogi tego typu przyjmowanymi z góry typologiami. Będziemy nato-
miast próbować wskazać rzeczywisty charakter funkcjonujących w badanych 
miastach przemysłów kulturowych, korzystając w tym celu z opisanych w lite-
raturze określonych kryteriów opisu, ujętych przez nas w sposób syntetyczny 
w zaproponowanym modelu. Elementy analityczne tego modelu przedstawia 
tabela 1.3.1.

Tabela  1 .3 .1. Perspektywa przemysłów kulturowych: wymiary i subwymiary

WYMIAR SUBWYMIAR TREŚĆ

SEKTOR
SZTUKA Działalność artystyczna, zarówno kreacja, interpretacja, jak i jej 

zgłębianie (historia sztuki, projektowanie, taniec, aktorstwo, 
sztuki piękne).

DZIEDZICTWO Działalność związana z konserwacją, zgłębianiem, użytkowa-
niem i odkrywaniem dziedzictwa zarówno namacalnego, jak 
i nienamacalnego, a także innych dóbr kulturowych (pomniki 
historyczne, muzea, parki narodowe, ogrody botaniczne, działal-
ność archeologiczna)

MASS MEDIA Działalność związana z kreacją, użytkowaniem, studiowaniem 
lub dystrybucją takich dóbr jak kino, nagrania muzyczne, wideo, 
telewizja, radio, prasa.

ROZRYWKA Działalność związana z dostarczaniem rozrywki (organizowanie 
spektakli i koncertów, teatry, bary).

FUNKCJA
KREACJA Działalność związana z tworzeniem, projektowaniem i rozwojem 

produktów i usług wymagających kreatywności i inwencji.

PRODUKCJA Wytwarzanie produktów i usług wcześniej zaprojektowanych, 
z wykorzystaniem odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej, 
jednak bez możliwości ich modyfi kacji.

DYSTRYBUCJA Działalność związana z udostępnianiem produktów klientom 
fi nalnym, pośrednikom, przedstawicielom lub dealerom.

KONSERWACJA Działalność związana z konserwacją, ochroną, restauracją dóbr 
namacalnych i nienamacalnych.

PRODUKT
RZEMIOSŁO Wytwarzanie głównie przy użyciu rąk lub prostych narzędzi.

MASA Wytwarzanie w procesie produkcyjnym na dużą skalę, element 
łańcucha produkcyjnego.

ESTETYKA Produkt zaspokaja przede wszystkim potrzeby estetyczne, waż-
ne są względy dekoracyjne.

FUNKCJONALIZM Produkt zaspokaja potrzeby życia codziennego, związane z co-
dziennym funkcjonowaniem.

Źródło: opracowanie własne.
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1.3.2.  Sceny kulturowe. Miasto w perspektywie
konsumpcji kulturowej

Istotą koncepcji scen kulturowych jest przekonanie, że we współczesnych spo-
łeczeństwach poprzemysłowych to konsumpcja szeroko rozumianej kultury, 
a nie produkcja wyznacza charakter miasta i jedocześnie stanowi podstawowy 
czynnik jego wzrostu. Konsumpcja przybiera różne formy społeczne, które 
kształtują przestrzeń miasta i określają dynamikę jego rozwoju. Podstawowym 
pojęciem omawianej koncepcji jest „scena” rozumiana jako dynamiczny układ 
kilku elementów: (1) sąsiedztwa, (2) otoczenia fi zycznego, (3) ludzi (4) zaanga-
żowanych w różnego typu aktywności, (5) reprezentujących określone wartości 
(Silver, Clark, Rothfi eld 2007). Jak jednak możemy opisać scenę kulturową? 
Zdaniem twórców tej koncepcji kulturowe znaczenie sceny można odczytać 
za pomocą trzech ogólnych wymiarów: uprawomocnienia, teatralności oraz 
autentyczności. 

Wymiar uprawomocnienia odnosi się do motywów, dla których jednostka 
podejmuje określone praktyki konsumpcji, i wartości, które te praktyki legity-
mizują. Konkretne sceny stanowią wyraz określonego stylu życia, rozwijanego 
w nich przez jednostki za pomocą zespołu praktyk kulturowych wyznaczonych 
przez określone wzory konsumpcji. Zakłada się, że różne obiekty konsumpcji 
kulturalnej pozwalają na realizację różnych wartości i stylów życia. Oznacza to, 
że można je opisać, odwołując się do wartości i motywów, które za nimi stoją. 
Podobnie jak wszelkim działaniom ludzkim, konsumpcji towarzyszą motywy, 
które ją ukierunkowują i uprawomocniają. Sceny określają, co wolno, a czego 
nie wolno, jak się powinno żyć, wyznaczają wzory społecznej konsumpcji oraz 
kształtują wierzenia i intencje członków. Uczestnicy scen odczuwają przyjem-
ność ze wspólnego poczucia bycia „normalnym”, odrzucając jednocześnie tych, 
którzy nie przestrzegają właściwych danym scenom norm konsumpcji. Przy-
jemność i wola robienia tego, co się uważa za słuszne, oznacza właśnie „uprawo-
mocnienie”. Źródłem uprawomocnienia wzorów konsumpcji mogą być wartości 
tradycji, charyzmy, autoekspresji, egalitaryzmu lub utylitaryzmu. Wyróżnione 
pięć typów uprawomocnienia z pewnością nie wyczerpuje wszystkich możliwo-
ści, pozwala jednak uchwycić najczęstsze praktyki legitymizacji podtrzymujące 
określone wzory konsumpcji kulturowej i tym samym umożliwiające rozwój 
określonych typów walorów miejskich. Zaproponowane wymiary uprawomoc-
nienia odwołują się do dorobku Maksa Webera, Roberta Bellaha oraz Daniela 
Elzara. Od Webera zapożyczono dwa z trzech zaproponowanych przez tego 
wielkiego niemieckiego socjologa rodzajów legitymizacji, w których upatry-
wał on źródeł panowania: tradycję i charyzmę (Weber 2002). Wydaje się, że te 
same rodzaje uprawomocnień dają się zastosować do wielu podejmowanych 
przez jednostki praktyk konsumpcji w tym sensie, w jakim działające jednostki 
postrzegają je jako wartościowe i odpowiednie wykorzystanie swojego czasu 
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i zasobów, a nie jako ich marnotrawienie. Wymiar tradycjonalizmu pozwala 
nam opisać te praktyki konsumpcji, których podejmowanie uzasadniane jest 
tradycją lub zwyczajem i które wyrażają poszanowanie historii, dziedzictwa czy 
tradycyjnych i historycznych wzorców, takich jak bohaterowie i postaci histo-
ryczne. Przykładem działania tradycjonalnego może być uczęszczanie na mszę 
do kościoła. Podobnie salony sukien ślubnych dostarczają dóbr pozwalających 
kultywować tradycje ślubno-weselne i tym samym pośrednio stanowią wyraz 
ich podtrzymywania. Gdyby tradycja ślubów wygasła, a związki małżeńskie 
zostały wyparte przez związki partnerskie i alternatywne formy współżycia, 
na przykład konkubinat, salony sukien ślubnych również przestałyby istnieć. 
Muzea, budynki historyczne, dawna architektura czy antykwariaty także sta-
nowią wyraz wartościowania przeszłości i tradycji oraz przekonania o tym, 
że wartościowe jest to, co tradycyjne, co pochodzi z przeszłości, co ma długą 
historię, co stanowi element zwyczaju. Charyzma z kolei stanowi odmianę 
uprawomocnienia odwołującą się do autorytetów, wyjątkowych osobistości, 
sławnych jednostek, a tym samym wartości przebywania w ich otoczeniu lub 
konsumowania dóbr, które tworzą. Określone praktyki konsumpcji opiera-
ją się na swoistym „kulcie” jednostki: wybitnego artysty, gwiazdy telewizyj-
nej, rozpoznawalnego kucharza czy uznanego dziennikarza. Cenne jest to, co 
sygnowane przez te jednostki. Przykładem mogą być restauracje autorskie, 
do których przychodzi się nie tylko po to, by się posilić, ale by przebywać 
w miejscu cieszącym się renomą, jaką przynosi nazwisko wielkiego kucharza. 
Charyzmatyczny szef kuchni będzie się przechadzał po sali, dając klientom 
szansę obcowania z jego aurą, a ściany restauracji będą wypełnione zdjęciami 
jego osoby w towarzystwie gwiazd i polityków. Innego rodzaju przykładem 
praktyk konsumpcji legitymizowanych charyzmą są butiki rozpoznawanych 
i uznanych projektantów. Ich klienci z pewnością nie przychodzą do nich tylko 
po to, żeby uzupełnić garderobę, bo to mogliby uczynić gdzie indziej, wydając 
przy tym znacznie mniejsze sumy, ale także (a może przede wszystkim) po to, 
aby kupić „cząstkę aury” wyjątkowej jednostki, która podnosi wartość nabytego 
produktu. Innymi słowy kupują nie tylko ubranie, ale także prestiż, który w ich 
odczuciu przynosi nazwisko projektanta, bądź gwarancję jakości i stylu, które 
owo nazwisko nadaje ich zdaniem zakupionym ubiorom. 

Z punktu widzenia charyzmy wymienione przed chwilą działania znajdują 
pełne uzasadnienie, równocześnie jednak pod względem utylitaryzmu, ko-
lejnego typu uprawomocnienia, podobne praktyki konsumpcji postrzegane 
są jako nieracjonalne oraz niepożądane. Wyróżniając uprawomocnienia 
utylitarystyczne, nawiązujemy po części do zaproponowanej przez Webera 
legalno-racjonalnej legitymizacji władzy. Chodzi nam o taki rodzaj uprawo-
mocniania praktyk konsumpcji, który odwołuje się do zasad produktywności, 
efektywności i użyteczności oraz opiera się na racjonalnej kalkulacji korzyści 
i strat. Za prawomocne uważane są te praktyki konsumpcji, dla których wy-
nik tej kalkulacji jest korzystny, przy czym podstawą oceny korzyści danej 
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Tabela  1 .3 .2. Perspektywa konsumpcji: wymiary i subwymiary

Wymiar Subwymiar Afi rmacja

Uprawomocnienie:

Uczestniczenie 
w aktywnościach 
związanych z ofertą 
danego obiektu jest 
uprawomocnione 
(uważane za słuszne) 
przez…

Tradycjonalizm
… należy robić rzeczy zgodnie z tradycją, z posza-
nowaniem historii, dziedzictwa, wzorców takich jak 
bohaterowie i postaci historyczne.

Użyteczność
… uzasadnieniem działania są względy praktyczne, 
wydajność, efektywność w zaspokajaniu potrzeb, ra-
cjonalność, ceniona jest oszczędność czasu i pieniędzy.

Ekspresja

… cenione są kreatywność, autoekspresja, indywi-
dualne gusta, intensywne, nowe i jedyne w swoim 
rodzaju, niepowtarzalne doświadczenia, różnorodność, 
eksperymentowanie.

Egalitaryzm
… ceniony jest otwarty dostęp dla wszystkich grup 
społecznych, równość, tolerancja i szacunek wobec 
wszystkich ludzi, powszechna partycypacja.

Charyzma
… cenione są autorytety, wyjątkowe osobistości, 
sławne jednostki, a tym samym przebywanie w ich 
otoczeniu lub konsumowanie dóbr, które tworzą.

Teatralność:

Uczestniczenie 
w aktywnościach 
oferowanych przez dany 
obiekt pozwala być 
postrzeganym jako osoba, 
której cechą jest…

Ekshibicjonizm
… potrzeba bycia widzianym, zwracania na siebie 
uwagi, eksponowania zalet, potrzeba bycia podziwia-
nym, potrzeba oglądania innych.

Transgresja

… potrzeba demonstrowania sprzeciwu wobec 
dominujących wzorów i wartości kulturowych, opór 
wobec norm ubioru i wyglądu, potrzeba szokowania 
otoczenia.

Glamour
(szyk)

… potrzeba „błyszczenia”, bycia modnym, rozpozna-
wanym, narzucania trendów, bycia naśladowanym.

Formalność
… waloryzowanie etykiety, dobrych manier, bycia 
„poprawnym”, przestrzeganie zasad, norm i wzorów 
zachowań oraz ubioru (dress code).

Sąsiedzkość
(swojskość)

… potrzeba relacji intymnych, bliskości, swojskości, 
interakcji osobistych z innymi ludźmi, kontaktów 
twarzą w twarz, przebywania w zintegrowanej spo-
łeczności.

Autentyczność:

Uczestnictwo 
w aktywnościach 
oferowanych przez 
dany obiekt dostarcza 
jednostkom tożsamości, 
która opiera się na…

Lokalizm
… tożsamość opiera się na korzeniach, tradycjach 
i zwyczajach lokalnych, poczuciu „zadomowienia”.

Etniczność
… tożsamość opiera się na pochodzeniu etnicznym – 
przekonanie o wadze i znaczeniu etniczności.

Korporacyjność
… tożsamość kształtowana jest przez kulturę korpora-
cyjną i korporacje (np. Starbucks).

Państwowość
… tożsamość opiera się na poczuciu obywatelstwa, 
przynależności państwowej, lojalności wobec państwa 
i patriotyzmie, aktywności obywatelskiej.

Racjonalizm
… „myślę, więc jestem”, tożsamość kształtowana jest 
w sposób racjonalny, ceni nade wszystko rozum, 
wiedzę i racjonalne poznanie

Źródło: opracowanie własne.
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praktyki jest sam jej efekt, nigdy zaś doświadczenie jako takie. Kierująca 
się wartościami utylitaryzmu jednostka wybierze zatem raczej bar szybkiej 
obsługi niż restaurację autorską, ważne jest dla niej bowiem to, by się posilić 
w sposób efektywny zarówno pod względem oszczędności czasu, jak i pienię-
dzy, a nie o to, by płacić za wartość dodaną w postaci sławy kucharza, który 
przygotuje posiłek.

Nie wszystkie jednostki oceniają jednak prawomocność praktyk konsump-
cji na podstawie standardów efektywności i użyteczności. Współcześnie wielu 
z nas, jak argumentują Bellah i in. (1996), poszukuje możliwości kreatywnej 
ekspresji, wyrażania własnego indywidualizmu i doświadczania wyjątkowych 
wrażeń. Ten typ motywów pozwala opisać wymiar autoekspresji, defi niowany 
jako legitymizacja praktyk oparta na przekonaniu o wartości wyrażania siebie 
i doświadczania niepowtarzalnych doznań oraz przypisywaniu wyjątkowe-
go znaczenia twórczości, zarówno własnej, jak i innych. Gdyby przywołać 
ponownie przykład restauracji, byłaby to tym razem restauracja oferująca 
kuchnię „kreatywną” lub „eksperymentalną”, opracowaną przez uznanego 
za swą kreatywność kucharza, jak słynna restauracja El Bulli Ferrana Adri, 
jedna z najlepszych na świecie, do której przyjeżdżali amatorzy kreatywnego 
jedzenia z całego globu, by delektować się wyrafi nowanymi smakami, teks-
turami i formami potraw i kontemplować je niczym dzieła sztuki. Innymi 
przykładami ekspresji są awangardowe muzea, kluby jazzowe czy lekcje ry-
sunku. Wszystkie one wyrażają wartości kreacji i ekspresji, które te praktyki 
konsumpcji legitymizują.

Wreszcie, ostatnim typem legitymizacji praktyk konsumpcji jest egalita-
ryzm. Wyróżniliśmy ten typ uprawomocnienia za Danielem Elazarem (1975), 
który zwraca uwagę na znaczenie standardów moralnych Nowej Anglii we 
współczesnej kulturze amerykańskiej. To moralne nastawienie do konsump-
cji kulturowej wyraża się w idei budowania „miasta na wzgórzu”, w którym 
wszystkie istoty ludzkie traktowane są równo, bez względu na swoje pochodze-
nie, gdzie pogoń za własnym interesem jest postrzegana jako korupcjogenna, 
a kreatywna ekspresja jest niebezpiecznym luksusem. We współczesnej kultu-
rze społeczeństw poprzemysłowych egalitarystyczne uprawomocnienia opiera-
ją się na ideałach równości społecznej, bez względu na pochodzenie, płeć, rasę, 
czy wiek, uniwersalnej sprawiedliwości, postrzeganiu innych zawsze jako celu, 
nigdy zaś narzędzia w osiąganiu celów i zawsze jako członków ogólnoludzkiej 
wspólnoty. W praktykach konsumpcji uprawomocnianych przez wartości 
egalitaryzmu ceni się otwarty dla wszystkich dostęp do dóbr lub usług oraz 
równość doświadczania. Przykładem obiektów oferujących tego typu praktyki 
mogą być biblioteki publiczne, parki, organizacje praw człowieka, banki żyw-
ności czy otwarte odczyty. Przeciwieństwem omawianych wartości są obiekty 
limitujące dostęp do oferowanych przez siebie towarów i usług oraz budujące 
dystans między jednostkami, które te dobra i usługi konsumują, a tymi, które 
dostępu do nich nie mają, jak na przykład prywatne kluby golfowe lub sklepy 
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kolekcjonerskie ze sztuką, dostępne tylko dla bogatych i zorientowane na 
dystynkcję i budowanie hierarchii. 

Niezależnie od źródeł swych legitymizacji praktyki kulturowe przybierają 
postać pewnych ról odgrywanych przez jednostki przed innymi uczestnikami 
sceny. Owa gra tworzy wymiar teatralności, na której znaczenie w życiu spo-
łecznym jako pierwsi zwrócili uwagę Goff man (1959) i Fried (1980). Sceny 
stwarzają możliwość widzenia i bycia widzianym, kształtując w ten sposób 
zachowania i postępowanie swoich członków. Uczestnicy mogą czerpać spo-
łeczną przyjemność z odgrywania swojej roli bądź z oglądania tego, jak robią 
to inni. Ta przyjemność występowania określa sposób, w jaki pokazujemy się 
innym, oraz jak odbieramy wizerunek innych. Wyróżniliśmy pięć wymiarów 
teatralności, a więc ról i sposobów, w jakie jednostki je odgrywają, podejmując 
konkretne praktyki konsumpcji. Są to transgresja, ekshibicjonizm, sąsiedzkość 
(swojskość), szykowność (glamour) oraz formalność (formalizm). 

Stendhal był mistrzem w opisywaniu etykiety francuskiej szlachty i tego, 
jak ważne może być to, czy banalny, wydawałoby się, gest lub słowo nie naru-
sza ustalonych społecznie wzorów. Choć arystokracja przeszła do historii już 
dawno temu, troska o zachowanie i dochowanie bardziej lub mniej sztywnych 
standardów etykiety pozostaje w życiu społecznym wyraźnie obecna. Liczne 
praktyki konsumpcji obarczone tego typu kodeksami postępowania nazywamy 
„teatralnością sformalizowaną” lub po prostu „formalizmem”. Opisuje on te 
praktyki konsumpcji, których istotnym elementem jest przestrzeganie ścisłych 
reguł i zasad lub etykiety i kodeksów postępowania. Przykładem takich praktyk 
może być zarówno udział w premierze opery w Teatrze Narodowym lub balu 
dobroczynnym, z którymi wiąże się wiele nakazów i zakazów odnoszących 
się do pożądanych wzorów zachowań, w tym ubioru (dress code), jak i wizyta 
w urzędzie, który nieformalne zasady dotyczące pożądanego przebiegu inter-
akcji wzmacnia często odpowiednimi regulaminami, lub uczestnictwo w mszy, 
wypełnionej rytuałami i rozmaitymi nieformalnymi nakazami i zakazami 
wyrażającymi to, jak się powinno zachować, a czego robić nie wolno. Chodzi 
zatem zarówno o formalne regulacje w postaci różnego rodzaju przepisów 
i regulaminów, jak i – przede wszystkim – nieformalne standardy wyznacza-
ne przez to, co zwykło się nazywać „dobrymi manierami” lub etykietą, które 
wymagają od uczestnika tych praktyk pewnego kulturowego „obycia” pozwa-
lającego na swobodne poruszanie się po danej scenie.

Przeciwieństwem formalizmu jest swojskość, kolejny wymiar teatralności, 
jaki postanowiliśmy wyróżnić, nawiązując do klasycznej dychotomii Gemein-
schaft  – Gesellschaft  zaproponowanej przez Ferdinanda Toenniesa. Przeciw-
stawił on charakterystyczne dla społeczeństw przemysłowych bezosobowe 
stosunki, formalizm i dystans w relacjach między jednostkami bliskim, ciepłym 
i zażyłym stosunkom tradycyjnej wspólnoty. Na ciepłą, swojską naturę relacji 
zwracał uwagę także Jürgen Habermas, krytykując Webera za ignorowanie 
tego „irracjonalnego” aspektu kultury protestanckiej w swoich analizach roz-
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woju kapitalizmu. Przez sąsiedzkość lub swojskość rozumiemy taki rodzaj 
teatralności, który opiera się właśnie na takich bliskich, ciepłych, zażyłych, 
intymnych, bezpośrednich relacjach i który pozwala rozwijać poczucie bli-
skości i wspólnoty. Przykładem obiektów, które oferują praktyki konsumpcji 
oparte na takich relacjach, mogą być domy kultury, małe lokalne piekarnie, 
piwiarnie, lokalne bary, place zabaw dla dzieci czy targowiska, na których 
zaopatrujemy się w warzywa zawsze u tego samego sprzedawcy i kupujemy
„jajka od baby”.

Celowe łamanie obowiązujących wzorów zachowań, zarówno tych określo-
nych przez nas jako formalizm, jak i norm swojskich relacji czy jakichkolwiek 
ogólnie przyjętych norm i wzorów stanowi przejaw kolejnego wyróżnionego 
przez nas typu teatralności – transgresji. Transgresyjna teatralność polega na 
przekraczaniu obowiązujących powszechnie norm, „szokowaniu” innych i od-
czuwaniu wspólnoty z tymi, którzy również szokują, tak jak dandysi Charlesa 
Baudelaire’a, którzy szokowali swym skandalicznym w powszechnym odbiorze 
zachowaniem, ale ich samych zachowania innych nigdy nie szokowały. Defi -
niowanie zachowań transgresyjnych wymaga naturalnie określenia powszech-
nie przyjmowanych i obowiązujących wzorców, zachowania transgresyjne 
zawsze stanowią bowiem przejaw ich łamania. Równie ważnym elementem 
transgresji jest jej „teatralność”, a więc swego rodzaju ostentacja sprzeciwu 
wobec obowiązujących wartości. Przykładem transgresyjnych praktyk kon-
sumpcji mogą być squoty, koncerty punkowe, salony tatuażu i kolczykowania, 
kawiarnie z rewolucyjnymi pismami, kluby striptizu, prostytucja czy zażywanie 
narkotyków. 

Do pewnego stopnia powiązanym z niektórymi przejawami transgresji 
wymiarem teatralności jest ekshibicjonizm. Opisuje on takie praktyki kon-
sumpcji, których istotą jest przyjemność bycia oglądanym i czerpanie przy-
jemności z oglądania innych. „Pokazywanie się” i „bycie podziwianym” sta-
nowią kluczowe aspekty tych praktyk. Podnoszący ciężary na Venice Beach 
w Kalifornii nie robią tego, by poprawić swoją formę, ale by pokazać swoje 
wytrenowane mięśnie innym. Niektóre kluby i dyskoteki nie służą wyłącznie 
temu, by ich bywalcy poprzez taniec uwolnili pokłady własnej autoekspresji, 
ale także temu, by mogli rozkoszować się spojrzeniami innych i odwzajemniać 
je. Przykładem ekshibicjonistycznej teatralności mogą być także kluby nocne, 
bary organizujące konkursy mokrego podkoszulka, przeszklone kluby fi tness, 
salony tatuażu, solaria, parady „free love” czy gabinety chirurgii estetycznej. 
Celem wszystkich tych praktyk (niezależnie od tego, czy jest to cel świadomy 
czy nie, jawny czy ukryty, główny czy poboczny) jest eksponowanie siebie 
i swojego ciała na widok innych osób i wzbudzanie ich podziwu.

Inną, bliską ekshibicjonizmowi, formą teatralności jest glamour, czyli
szykowność. Ten rodzaj teatralności polega na odgrywaniu roli trend-
settera, narzucaniu innym trendów i uchodzeniu za osobę „modną”, „stylową”, 
godną naśladowania. Szykowność przypomina, że życie jest teatrem, a kostium 
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odgrywa w nim decydującą rolę. Istotą glamour jest „błyszczenie”, które do-
skonale obrazuje przechadzanie się gwiazd po czerwonym dywanie w blasku 
fl eszy na festiwalu fi lmowym. Przykładem uprawiania szykownych praktyk 
konsumpcji mogą być projektanckie butiki, modne kawiarnie, w których 
należy bywać, pracownie jubilerskie czy zakłady kuśnierskie, a także salony 
piękności, szkoły projektowania, pokazy mody, kluby z salami dla vipów, pry-
watni trenerzy, ekskluzywne galerie z pracami modnych artystów itp.

Niezwykle ważnym elementem naszej teoretycznej układanki jest – obok 
uprawomocnienia i teatralności praktyk konsumpcji – tożsamość występujące-
go na danej scenie aktora. Każde działanie, także konsumpcja, stanowi przecież 
jednocześnie wyraz określonej tożsamości i prowadzi do samorealizacji jed-
nostki. Te aspekty konsumpcji, które pozwalają działającym aktorom cieszyć 
się przyjemnością „bycia sobą”, określamy mianem autentyczności. Jednostki 
odczuwają potrzebę bycia autentycznymi i odrzucają jednocześnie zachowania, 
którym jej brakuje. Wymiar autentyczności pozwala określić stopień, w jakim 
różne sceny umacniają poczucie zakorzenienia i identyfi kacji, potwierdzając 
bądź przekształcając tożsamość jednostkową członków. Działający na danej 
scenie aktor może budować swoją tożsamość, opierając się na wartościach 
określonych przez nas jako lokalizm, etniczność, korporacyjność, państwowość 
lub racjonalizm. 

Dwa pierwsze wymiary autentyczności, lokalizm i etniczność, odnosząc 
się do pochodzenia jednostki, stanowią te rodzaje źródeł tożsamości, które 
oddziałują na nią i kształtują jej tożsamość na poziomie przedrefl eksywnym 
i wydają się niezwykle trwałe. Lokalizm wyraża ideę „domu”, wychowanie 
w konkretnej lokalności określa naszą tożsamość niezależnie od tego, w ja-
kim kierunku się ona później rozwinie. Niezależnie od tego, kim aktualnie 
jesteśmy i co robimy, nie możemy udawać, że pochodzimy z innego miejsca 
niż w rzeczywistości. Nie trzeba jednak utożsamiać się z konkretną lokalnoś-
cią, by cenić jej ideę jako taką. Lokalna autentyczność praktyk konsumpcji 
wyraża się w się preferowaniu tego, co lokalne (lub regionalne), co wyrasta 
z lokalnych i regionalnych tradycji i kultury, czego charakter jest tą lokalnością 
naznaczony, co przynosi poczucie, że „jest się w domu”. Innymi słowy lokalne 
pochodzenie przynosi określonym praktykom konsumpcji oryginalność i au-
tentyczność. Przykładem takich praktyk mogą być muzea poświęcone historii 
i kulturze danego miasta czy regionu, restauracje oferujące lokalną kuchnię, 
targowiska z żywnością pochodzącą od miejscowych rolników, sklepy sprze-
dające koszulki z „lokalnymi” nadrukami, a także „lokalne” bary, w których 
przebywa „tutejsza” klientela i które dla socjologa, etnografa czy ciekawego tu-
rysty (większość turystów do takich barów nie wejdzie) stanowią nieocenione
źródło obserwacji. 

Etniczność, podobnie jak lokalność, kształtuje naszą tożsamość na po-
ziomie przedrefl eksywnym – zostaje nam narzucona z chwilą urodzenia 
i kształtuje naszą tożsamość, zanim zaczniemy zdawać sobie z tego sprawę. 
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Praktyki konsumpcji o etnicznej autentyczności opierają się na przekona-
niu, że pochodzenie etniczne stanowi rdzeń tego, kim jesteśmy, i że nadaje 
tym praktykom autentyczność. Pacjenci mają większe zaufanie do lekarzy 
prowadzących gabinety akupunktury, jeśli lekarze są Chińczykami. Chętniej 
odwiedzane są te restauracje serwujące sushi, w których pracują Japończycy. 
W Chicago czarnoskórzy muzycy bluesowi cieszą się większą popularnością 
i uznaniem, gdyż w powszechnym przekonaniu „prawdziwy blues musi być 
czarny”. Podobnie jak w przypadku lokalizmu, nie trzeba przynależeć do 
określonej grupy etnicznej, aby dostrzegać wartość jej kultury i tradycji oraz 
cenić oparte na etnicznej autentyczności praktyki konsumpcji. Przykładem 
obiektów oferujących dobra i usługi odznaczające się etniczną autentycznością 
mogą być bary sushi, sklepy indyjskie, usługi feng shui, restauracje oferujące 
kuchnie charakterystyczne dla danej kultury (np. kuchnia azjatycka).

Przeciwnym etniczności i lokalizmowi wymiarem autentyczności jest 
uniwersalizująca i standaryzująca kultura korporacyjna. Korporacyjna au-
tentyczność opiera się na globalnej standaryzacji i uniwersalizacji, bezosobo-
wych stosunkach, zasadzie maksymalizacji zysku i efektywnych procedurach. 
Podczas gdy jednostki poszukujące etnicznych autentyczności przyciągać 
będzie bar sushi prowadzony przez Japończyków, dla wychowanków kultury 
korporacyjnej atrakcyjna będzie restauracja, której oryginalność potwierdza 
przynależność do markowej sieci, jak na przykład Pizza Hut, McDonald’s, Star-
bucks. Ich standaryzowana oferta nie zaskoczy nas, nawet jeśli podróżujemy na 
odległe kontynenty: zawsze wiemy, co dostaniemy, wiemy, że będzie to zawsze 
to samo, że obsługa nas nie zawiedzie, że zostaniemy obsłużeni szybko i spraw-
nie według obiektywnych standardów, że nie będziemy musieli ucinać sobie 
pogawędki z kelnerami. Innymi przykładami obiektów odznaczających się tego 
typu autentycznością są same korporacje, miejsca obsługi biznesu, sieciowe 
kawiarnie, restauracje i sklepy oraz globalne marki, jak iSpot czy Starbucks.

Przeciwieństwem dwóch pierwszych wymienionych wymiarów, lokalizmu 
i etniczności, jest w pewnym sensie także racjonalizm, kolejny zaproponowany 
przez nas wymiar. Racjonalna autentyczność opiera się na przekonaniu, że 
tożsamość jednostkowa powstaje w wyniku autonomicznych decyzji jednostek, 
które same decydują, kim chcą być. Nie stajemy się ekologami czy obrońcami 
praw kobiet, dopóki świadomie nie zdecydujemy, że chcemy nimi być. Nie-
zależnie od pochodzenia etnicznego czy wychowania człowiek jest przede 
wszystkim istotą myślącą i jest to jego fundamentalna cecha, wyprzedzająca 
wszelkie kształtujące nas doświadczenia. Racjonalna autentyczność ceni nade 
wszystko rozum i racjonalne poznanie, wyraża ponadto przekonanie, że w ży-
ciu należy się kierować rozsądkiem, a nie duchowymi uniesieniami. Praktyki 
konsumpcji oparte na racjonalnej autentyczności będą podkreślać siłę rozumu 
w kształtowaniu świata, autorefl eksji i świadomych wyborów. Przykładem 
takich praktyk mogą być instytuty badawcze, uniwersytety, księgarnie akade-
mickie, muzea nauki, organizacje czy ruchy społeczne.
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Ostatnim wymiarem autentyczności, jaki proponujemy, jest państwo (pań-
stwowość), które bez wątpienia odgrywa w nowoczesnych społeczeństwach 
fundamentalną rolę w kształtowaniu tożsamości jednostek. Niezależnie od 
przypisanych cech i osiąganych statusów jednostki są obywatelami, co czyni je 
równymi członkami państwowej wspólnoty, zdolnymi współdecydować o jej 
losach. Praktyki konsumpcji o państwowej autentyczności opierają się na war-
tościach partycypacji obywatelskiej, patriotyzmu i posłuszeństwa wobec wła-
dzy państwowej. Być autentycznym oznacza być dumnym ze swego państwa 
i obywatelstwa i stawiać swój status obywatela ponad innymi identyfi kacjami. 
Przykładami obiektów, które świadczą usługi odznaczające się państwową 
autentycznością i które służą rozwijaniu państwowej tożsamości, mogą być 
wszelkiego rodzaju urzędy i instytucje publiczne, organy administracji, wojsko 
i policja, ambasady i konsulaty, ale także muzea państwowe, sklepy z fl agami, 
partie polityczne i organizacje patriotyczne.

Podsumowując, wyróżniliśmy trzy główne wymiary scen kulturowych: 
uprawomocnienie, teatralność i autentyczność, z których każdy zbudowany 
jest z pięciu wymiarów niższego rzędu. Wymiar uprawomocnienia tworzą 
tradycja (gdy jednostka robi to, co uważa za zgodne z tradycją), charyzma 
(gdy pożądane zachowania narzucane są przez sławne bądź charyzmatyczne 
jednostki lub autorytety), autoekspresja (gdy uzasadnieniem działania jest pra-
wo każdego do wyrażania siebie i doświadczania niepowtarzalnych doznań), 
egalitaryzm (gdy uprawnionymi działaniami są te, do których wszyscy mają 
równy dostęp) lub utylitaryzm (gdy za słuszne uważane jest to, co jest przede 
wszystkim użyteczne). Wymiar teatralności składa się ze skal: sąsiedzkości 
(działania oparte na zażyłych, „swojskich” i bliskich relacjach), transgresji 
(gdy chcemy pokazać się innym jako ci, którzy przekraczają obowiązujące 
powszechnie normy i wzory zachowań), ekshibicjonizmu (gdy zależy nam na 
tym, by być „widocznym” i podziwianym przez innych), szyku (glamour – gdy 
celem jednostki jest odgrywanie roli trendsettera) oraz formalności (gdy istot-
nym elementem działania jest przestrzeganie ścisłych reguł i zasad). Z kolei 
wymiary autentyczności stanowią: lokalizm (gdy tożsamość wyrasta z kultury 
i tradycji lokalnych bądź regionalnych), etniczność (źródłem tożsamości jest 
pochodzenie etniczne), korporacyjność (gdy tożsamości dostarcza kultura 
korporacyjna), państwowość (gdy tożsamość opiera się na  obywatelstwie lub 
dumie narodowej) oraz racjonalizm (gdy źródłem tożsamości jest przekonanie 
o wyższości rozumu i racjonalnych form poznania).

Sceny kulturowe pozwalają uczestniczącym w nich jednostkom praktyko-
wać swój styl życia, realizować własne wartości i budować swoją tożsamość. 
W koncepcji scen tożsamość nie wyrasta jednak z tradycji lub przywiązania 
do określonego miejsca, ale konstruowana jest wokół wspólnych wartości, 
gustów, praktyk kulturowych oraz określonych wzorów konsumpcji. Łatwo 
jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach tradycyjnie rozumiane miej-
sce i scena mogą być pod tym względem tożsame. Chodzi mianowicie o takie 
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przypadki scen, w których lokalność, sąsiedztwo i tradycjonalizm stanowią 
główne wartości. Cechą takich scen byłoby na przykład duże zagęszczenie 
kościołów, związków wyznaniowych, „tradycyjnych” stowarzyszeń lub grup 
sąsiedzkich, obecność regionalnych muzeów i innych instytucji kultury roz-
wijających lokalne tradycje, obecność restauracji oferujących potrawy miej-
scowej lub „swojskiej” kuchni itp. Przywiązanie do danego miejsca, poczucie 
przynależności jest jednak w koncepcji scen przede wszystkim konsekwencją 
wysokiej jakości życia, radości z realizacji wybranego stylu życia. Określenia 
„jestem u siebie”, „to jest moje miejsce” wynikają z faktu współzamieszkiwania 
z podobnymi ludźmi, konsumującymi podobne dobra, realizującymi podobne 
praktyki kulturowe, wyznającymi podobne poglądy, podobnie się noszącymi, 
powielającymi podobne wzory językowe etc. Społeczne przyzwolenie i aproba-
ta dla określonych wzorów zachowań w połączeniu z dostępnością rozmaitych 
obiektów kulturalnych i usługowych pozwalają na realizację wybranego stylu 
życia i tym samym są źródłem satysfakcji (Silver, Clark, Rothfi eld 2007). Tym 
samym scena jest w pewnym sensie przestrzenną reprezentacją wspólnoty 
stylu życia. Jest szczególnym typem wspólnoty granicznej (liminal communi-
ty), której mianem określa się wspólnoty „na granicy istnienia”, potencjalne 
i czasowo określone, takie jak wspólnota pasażerów kolejki podmiejskiej lub 
oczekujących w lotniskowej poczekalni. Tożsamość i styl życia są tu pierwotne, 
scena stanowi jedynie wynik przestrzennej koncentracji współdzielących je 
aktorów. O koncentracji tej decyduje zagęszczenie rozmaitego typu obiektów 
kulturalnych i usługowych, które przyciągają określone kategorie mieszkań-
ców, podzielających podobne wartości i upodobania. W ten właśnie sposób 
z połączenia lokalizacji, ludzi i wartości powstaje scena – miejsce wspólnoty 
stylu życia. Ta wspólnota może w pewnych warunkach przybrać bardziej zor-
ganizowaną formę i znaleźć wyraz w zbiorowym działaniu. Doskonałym tego 
przykładem są opisane przez Leach i Haunssa (2009) działające w Niemczech 
kontrkulturowe ruchy społeczne, dla których to właśnie określona miejska 
scena kulturowa była podłożem mobilizacji.

Różne jednostki, o różnych tożsamościach społecznych, kierują się odmien-
nymi motywami i odgrywają odmienne role. Z kolei różne wymiary decydują 
o tym, w jakich obszarach miasta określone typy konsumentów czują się najle-
piej, a tym samym, gdzie najchętniej spędzają czas i gdzie się osiedlają. Scena 
nie opisuje jednak praktyk konsumpcyjnych osób, które na danej scenie się 
znajdują, tylko możliwości konsumpcji, jakie w danej przestrzeni występują, 
niezależnie od tego, czy konsumenci są jednocześnie ich mieszkańcami, czy 
nie. Każdą praktykę kulturową, każdy walor, każdy obiekt usługowy moż-
na usytuować w macierzy tworzonej przez wymienione wcześniej wymiary. 
W wyniku analizy tych wymiarów zostają określone typy scen. 

Każda scena cechuje się odmiennym zestawem walorów, odmienną kombi-
nacją subwymiarów uprawomocnienia, teatralności i autentyczności oraz przy-
ciąga odmienne kategorie mieszkańców i konsumentów, stanowiąc przestrzeń 
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funkcjonowania określonych wartości i postaw. Możemy wyróżnić wielorakie 
rodzaje scen kulturowych, przykładowo Disney Heaven, LaLa Land, Renoir’s 
Loge, Baudelaire’s River Styx czy Brook’s Bobos, Cool Cosmopolitanism i wiele 
innych. Ich lista się nie wyczerpuje i na podstawie zebranych danych może-
my wygenerować najrozmaitsze typy scen, o ile tylko wymienione wartości 
(subwymiary) układają się w jakiś logiczny wzór. Scena Disney Heaven, prze-
znaczona dla rodzin z dziećmi z klasy średniej, cechuje się wysoką sąsiedzkoś-
cią oraz niską transgresją i ekshibicjonizmem. Kombinacja tradycjonalizmu 
i sąsiedzkości mogłaby charakteryzować scenę komunitarystyczną, która jest 
miejscem praktykowania konwencjonalnych stylów życia, w których dominu-
ją wartości i tożsamości oparte na wspólnocie i tradycji. Brook’s Bobos, jako 
scena neobohemistyczna, charakteryzowałaby się z kolei kombinacją trans-
gresji i autoekspresji z tradycjonalizmem, sąsiedzkością i lokalizmem (Lloyd 
2002; Silver, Clark, Navarro 2010). Niekonwencjonalna scena Bauelaire’s River 
Styx byłaby natomiast manifestacją nieszablonowych stylów życia, w których 
szczególną wartość stanowiłyby transgresja i ekshibicjonizm. Innego rodzaju 
niekonwencjonalną sceną mogłaby być scena LaLa Land. W tego typu scenach 
obserwuje się duże natężenie „walorów” związanych z dystynkcją i twórczością 
artystyczną z jednej strony i rozrywką z drugiej. Sceny komunitarystyczne i nie-
konwencjonalne stanowią dwie skrajności i odpowiadają do pewnego stopnia 
tradycyjnej dychotomii wspólnota–zrzeszenie, odzwierciedlanej przez podział 
na wieś i miasto (Navarro 2012a). Tym samym scenę komunitarystyczną moż-
na by uznać za bardziej prawdopodobną i częściej występującą w mniejszych 
i bardziej oddalonych od większych ośrodków miejscowościach, podczas gdy 
sceny niekonwencjonalne wydają się bardziej prawdopodobne w dużych mia-
stach, które cechuje większa różnorodność kulturowa i mobilność społeczna. 
Zależność ta nie jest jednak oczywista, gdyż scena komunitarystyczna równie 
często może występować w miastach, a elementy sceny niekonwencjonalnej 
można także odnaleźć na obszarach wiejskich. 

Konsekwencją przyjętej w teorii scen perspektywy jest „kontekstualny rela-
tywizm”. Nie traktujemy układu lokalnego ani jego mieszkańców jako jednolitej 
całości, a zagłębiamy się w specyfi kę określonych grup społecznych i przestrze-
ni, których wyznacznikiem przestaje być wyłącznie ich funkcja (produkcyjna, 
usługowa, rezydencjalna itp.). Pozycja danego obszaru miasta w różnych wy-
miarach określa charakter sceny. W każdym mieście można zaobserwować 
różnego typu sceny, odznaczające się specyfi czną kombinacją walorów symbo-
licznych i kulturowych i służące określonym formom konsumpcji. Scena określa 
tę specyfi kę i tym samym determinuje cele i narzędzia polityki. Silver, Clark 
i Navarro (2010) podkreślają, że zapewniająca rozwój uniwersalna kombinacja 
walorów nie istnieje, a motorem rozwoju mogą być także kategorie społecz-
ne inne niż tylko klasa kreatywna. Na tym polega wspomniany „relatywizm 
kontekstualny” ‒ różne grupy mieszkańców poszukują różnych scen i wnoszą 
różnego typu wkład w rozwój układu lokalnego. 
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1.3.3.  Strategie kulturowe – miasto w perspektywie
polityki rozwoju terytorialnego

Podczas gdy w przypadku perspektywy scen kulturowych interesowało nas to, 
jakie style życia w danych miastach się realizuje, a w przypadku dystryktów 
przemysłów kulturowych zwracaliśmy uwagę na charakter procesu produk-
cji i wytwarzanych w jego wyniku produktów kulturowych, w perspektywie 
polityki rozwoju terytorialnego analizujemy miasto z punktu widzenia jego 
zasobów kulturowych oraz tego, w jaki sposób owe zasoby określają kieru-
nek tej polityki. Nie interesuje nas w tym przypadku ani to, co się w danym 
mieście lub jego konkretnej przestrzeni wytwarza, ani jakiego rodzaju dobra 
i usługi można tam skonsumować, ale to, jakiej natury kapitał kulturowy jest 
w nich ulokowany. Innymi słowy chodzi o to, by odpowiedzieć na pytanie, 
jakie możliwości rozwoju terytorialnego stwarzają obecne na terenie danego 
miasta obiekty oferujące określonego rodzaju dobra i usługi.

Przedmiotem analizy nie jest jednak ani treść, ani forma lokalnej poli-
tyki rozwoju danego miasta, ani konkretne strategie czy programy rozwoju, 
wdrażane przez przedstawicieli jego władz. Interesują nas natomiast możli-
wości, potencjał rozwojowy danego terytorium, który stwarzany jest przez 
określonego rodzaju obiekty konsumpcji i przestrzenie kulturowe występujące 
na nim. Nie chodzi zatem o to, by badać lokalny proces polityczny i to, jakie 
miejsce zajmuje w nim kultura – czy w lokalnym dyskursie traktuje się ją 
jako narzędzie, czy cel rozwoju. Zamiast tego proponujemy ustalić rozmiar 
i charakter lokalnych zasobów kulturowych. Innymi słowy zamiast analizy 
polityk publicznych i opartych na kulturze strategii rozwoju proponujemy 
diagnozę zasobów kulturowych miasta, które determinują kierunki jego
rozwoju.

Jakiego rodzaju elementy opisu lokalnych zasobów kulturowych pozwolą 
nam określić charakter możliwości rozwoju terytorialnego danego miasta? 
Postanowiliśmy wyróżnić trzy wymiary takiego opisu: wymiar celów rozwo-
ju, wymiar odbiorców oraz wymiar określający charakter dobra, które jest 
dostarczane. Pierwszy wymiar odnosi się do sposobu defi niowania istoty 
rozwoju terytorialnego. W klasycznej typologii zadań i celów lokalnych stra-
tegii zarządzania miastem identyfi kuje się trzy podstawowe grupy: (1) cele 
związane ze wzrostem gospodarczym, (2) zadania związane z dostarczaniem 
podstawowych usług publicznych i socjalno-redystrybucyjnych oraz (3) cele 
związane z zapewnieniem dobrostanu mieszkańców, ostatnimi czasy coraz 
częściej określanego terminem „jakość życia” (Peterson 1981; Stein 1990; 
Sharp 1997). Podstawowe usługi publiczne, drugi z wymienionych celów 
polityki rozwoju terytorialnego, odnoszą się do kwestii związanych z co-
dziennym przetrwaniem mieszkańców takich jak dostarczanie wody, energii 
elektrycznej i gazu, utrzymanie bezpieczeństwa w mieście czy zachowanie 
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jego czystości (systemy ściekowe, służby porządkowe, gospodarka odpadami 
itp.), które jako takie wydają się niezbędnym i nieuniknionym elementem 
każdej strategii rozwoju terytorialnego. Usługi te – choć realizowane w róż-
nym zakresie i w różny sposób przez poszczególne gminy – nie poddają się 
jednak pomiarowi za pomocą zliczania obiektów i instalacji świadczących 
usługi kulturowe. Na potrzeby naszego opracowania zdecydowaliśmy się więc 
przyjąć nieco zmodyfi kowaną typologię celów rozwoju terytorialnego i wy-
różnić zamiast nich trzy jego strategie: strategię wzrostu, strategię kulturową 
i strategię edukacyjną. 

Podstawowym celem pierwszej z nich jest – jak sama nazwa wskazuje – 
wzrost gospodarczy. Strategia tego typu polega z jednej strony na przyciąganiu 
do miasta różnych grup konsumentów, które generowałyby w mieście wzrost 
gospodarczy (turystów, biznesmenów, nowych mieszkańców), z drugiej na 
stwarzaniu przyjaznych warunków (zarówno przez przyciąganie podmiotów 
z zewnątrz, jak i sprzyjanie rozwojowi lokalnego biznesu) dla nowych działal-
ności gospodarczych, które zwiększyłyby wpływy z podatków. Chodzi zatem 
o wszystkie te aktywności, których istotą jest generowanie zysku (i zwiększanie 
dochodów lokalnego budżetu) i które nie są w żaden sposób subsydiowane. 
Przykładami obiektów, których dominującym, a często jedynym celem jest 
wzrost gospodarczy i które wskazują na istnienie tego typu strategii rozwoju 
terytorialnego w danym mieście, są na przykład wesołe miasteczka, kasyna, 
pola golfowe, kliniki medycyny estetycznej itp. 

W odróżnieniu od strategii wzrostu podstawowym celem dwóch pozosta-
łych jest upowszechnianie kultury, nawet kosztem wzrostu gospodarczego. 
Są to innymi słowy strategie, których cele są zdecydowanie zorientowane na 
kulturę: upowszechnianie jej (w przypadku strategii kulturowej) oraz edukację 
kulturową (w przypadku strategii edukacyjnej). Celem strategii kulturowej jest 
promocja kultury i działalności artystycznej, zarówno wśród mieszkańców, 
jak i osób odwiedzających miasto. Przykładem obiektów, które służą takim 
celom, mogą być teatry, galerie czy kina. Strategia edukacyjna stawia sobie 
natomiast za cel przede wszystkim edukację kulturową mieszkańców (i nie 
tylko ich), rozumianą jako przekazywanie wartości i dziedzictwa, nauczanie 
różnego rodzaju umiejętności i rozwijanie naturalnych zdolności uczestników. 
Ten typ strategii rozwoju terytorialnego pozwalają rozwijać takie obiekty jak: 
szkoły języków obcych, kursy tańca, lekcje gotowania, szkoły teatralne, pre-
lekcje w muzeach itp.

Wydzielenie trzech odmiennych strategii rozwoju terytorialnego nie ozna-
cza, że znajdujące się na terenie miasta obiekty służą realizacji celów tylko 
i wyłącznie jednej z nich. Zarówno muzeum archeologiczne, jak i uniwersy-
tet mogą generować wzrost gospodarczy (i często to robią), przyciągając do 
miasta turystów i klasę kreatywną i wpływając – bardziej lub mniej bezpo-
średnio – na rozwój lokalnego biznesu. Edukacja i upowszechnianie kultury 
stanowią jednak podstawowe cele przywołanych obiektów, które tym właśnie 
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odróżniają się od nastawionych na zysk restauracji, agencji reklamowych czy 
butików z ekskluzywną odzieżą. Bez wątpienia, poszczególne typy obiektów 
mogą wypełniać różne cele przypisane różnym strategiom rozwoju teryto-
rialnego. Naszym celem jest jednak ustalenie, które z tych celów realizowane 
są w największym stopniu, a więc czy kapitał kulturowy miasta zgromadzony 
w zasobach reprezentowanych przez poszczególne typy obiektów oferujących 
określonego rodzaju dobra i usługi sprzyja rozwojowi strategii ukierunkowa-
nej na „interes ekonomiczny miasta” (Peterson 1981), czy edukacji i dyfuzji 
kulturowej. 

Rozmaite obiekty mogą mieć wielorakie cele, jednak ich charakter zazwy-
czaj orientuje je w kierunku jednego z nich. Zależy to po części od charakteru 
grupy odbiorców, do których działalność danego obiektu jest kierowana. 
Podczas gdy sale kinowe służą na ogół raczej mieszkańcom danego mia-
sta i zaspokajają lokalny popyt, o tyle muzeum sztuki współczesnej kieruje 
swoje usługi zarówno do lokalnej ludności, jak i – przede wszystkim – do 
osób przyjezdnych, odwiedzających miasto. Przeznaczeniem hoteli i innych 
podmiotów świadczących usługi noclegowe jest raczej obsługa osób, które 
przyjeżdżają do miasta, niezależnie od tego, czy jest to wizyta turystyczna, 
czy biznesowa. Kolejny zaproponowany przez nas wymiar kulturowej analizy 
potencjalnych strategii rozwoju miejskiego odnosi się zatem do typu od-
biorców tych strategii (dalej nazywać będziemy go „wymiarem odbiorców”). 
Wymiar ten składa się z dwóch wymiarów niższego rzędu; pierwszy z nich 
pozwala opisać obiekty, których działalność kierowana jest do mieszkańców 
miasta (subwymiar „mieszkańcy”), a drugi, określany mianem subwymiaru 
„przybysze”, opisuje obiekty służące osobom odwiedzającym to miasto. Oba 
wymienione wymiary niższego rzędu, zarówno wymiar „mieszkańcy”, jak 
i „przybysze”, są względem siebie komplementarne i nie wykluczają się. Pewne 
obiekty bowiem, jak już wspominaliśmy, służą zarówno mieszkańcom, jak
i przybyszom.

Wymienione dotąd wymiary potencjału rozwojowego miasta należy uzu-
pełnić o informacje na temat charakteru oferowanych w mieście dóbr i usług. 
Chodzi mianowicie o to, czy oferowane przez ulokowane w mieście obiekty 
dobra i usługi obarczone są jakimiś cechami, które regulują bądź ograniczają 
do nich dostęp. Aby opisać zróżnicowanie strategii pod tym względem, propo-
nujemy uwzględnienie dwóch wymiarów: wymiaru dobra kolektywnego oraz 
wymiaru dobra dedykowanego (por. Harding 1982). Wymiar dobra kolektyw-
nego pozwala dokonać pomiaru uniwersalności dóbr i usług oferowanych przez 
występujące w mieście podmioty i powszechności dostępu do nich. Chodzi 
mianowicie o taką ich cechę, która sprawia, że konsumpcja danego dobra 
w określonym obiekcie nie wyklucza jego konsumpcji w przyszłości przez inne 
osoby oraz że dostępna jest ona wszystkim kategoriom odbiorców. Spacer po 
parku, podziwianie pomników historycznych lub miejskiej architektury sta-
nowią najbardziej wyraźny przejaw tego typu kolektywnej aktywności. Może 
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się tym czynnościom oddać każdy: nie istnieją żadne regulacje formalne czy 
nieformalne limitujące dostęp do miejskiej architektury, jej kontemplowanie 
nie jest ograniczane przez kontemplację innych osób. Tego typu dobra i usługi 
kierowane są do wszystkich, bez względu na ich cechy demografi czne, status 
społeczno-ekonomiczny czy kompetencje kulturowe. Inaczej rzecz ma się 
w przypadku dóbr dedykowanych. Są one skierowane do konkretnych grup 
odbiorców, a dostęp do nich reglamentują określone zasady, zarówno formalne, 
jak i nieformalne. Chodzi mianowicie o taki rodzaj towarów i usług, które za-
spokajają specyfi czne potrzeby konkretnej grupy (np. osób starszych, studentów 
itp.), odpowiadają na konkretne gusta i związane z nimi zapotrzebowania (np. 
galerie sztuki nowoczesnej), lub wymagają od ich obiorcy (konsumenta) szcze-
gólnego rodzaju zasobów (np. znacznych środków fi nansowych lub znawstwa 
w danej dziedzinie). Gra w kasynie lub kolacja w restauracji eksperymentalnej 
nie wykazują cech dóbr kolektywnych, stawiają bowiem pewne minimalne 
wymagania czy warunki uczestnictwa, czy to w postaci wystarczających środ-
ków fi nansowych, czy gotowości do eksperymentowania z nowymi smakami. 
Są to zatem przykłady dóbr dedykowanych. Istnieją jednak także obiekty, które 
choć wykazują do pewnego stopnia cechy dobra kolektywnego, jednocześnie 
wyraźnie odznaczają się cechami przypisywanymi dobrom dedykowanym. 
Tak jest na przykład w przypadku muzeum archeologicznego, które choć jest 
dostępne wszystkim mieszkańcom i przybyszom, gościć będzie tylko niewielu 
z nich, mianowicie tych zainteresowanych archeologią. Oferta tego muzeum 
może być zatem w znacznie większym stopniu ukierunkowana na konkretne 
potrzeby i zainteresowania amatorów archeologii niż przeciętnego, niezorien-
towanego w tej dziedzinie człowieka.

Proponowane przez nas ujęcie, jak już zaznaczaliśmy, nie obejmuje stra-
tegii rozwijanych przez lokalne władze, wspólnie lub nie, z innymi aktorami 
społecznymi i biznesowymi, a wskazuje na oparty na kulturowych zasobach 
potencjał rozwojowy miasta, który owe władze i aktorzy miejscy muszą brać 
pod uwagę, planując swe polityki i decydując o kierunkach lokalnego rozwoju. 
Jeśli większość występujących w danym mieście podmiotów świadczy usługi 
zorientowane na edukację kulturową mieszkańców, stwarza to miastu i jego 
władzom możliwość implementacji strategii polegającej na przykład na podej-
mowaniu działań zmierzających do przyciągnięcia do miasta twórców, muzy-
ków i tym podobnych kategorii osób. Gdy z kolei w mieście dominują obiekty 
oferujące dobra i usługi ukierunkowane na upowszechnianie kultury wśród 
przyjezdnych (turystów), politycy lokalni stają wobec szansy wdrożenia strate-
gii o charakterze instrumentalnym, rozwijając na przykład działalność wielkich 
muzeów i innych obiektów kulturowych cieszących się zainteresowaniem 
turystów przynoszących istotne wpływy do lokalnego budżetu. Analizując 
miasto z perspektywy rozwoju, nie będziemy zwracać uwagi na funkcjonującą 
w nim w danej chwili politykę, jej cele, strategie i założenia, ale na możliwości, 
jakie dla rozwoju tej polityki i jej kierunków stwarzają prowadzące tam dzia-
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łalność podmioty, dostępne dobra i usługi. Nie ulega wątpliwości, że aktualny 
potencjał rozwojowy miasta może stanowić wynik wcześniejszych wysiłków 
lokalnych władz, które wspomagały rozwój określonego rodzaju podmiotów 
oraz oferowanych przez nie dóbr i usług (Molotch, Freudenburg i Paulsen 
2000). Tym samym proponowane przez nas podejście służyłoby pomiarowi 
wyników i skuteczności tych działań. Należy więc jeszcze raz podkreślić, że 
zaprezentowana perspektywa rozwoju terytorialnego służy tylko i wyłącznie 
analizie aktualnego stanu potencjału rozwojowego miasta, nie zaś ewaluacji 
polityk publicznych ani opisowi prowadzonej aktualnie bądź planowanej przez 
miasto polityki i strategii rozwoju. Chodzi o diagnozę zasobów kulturowych 
miasta, której wyniki można wykorzystać w celu określenia, jakie są pożądane 
strategie rozwoju terytorialnego. W dalszej części opracowania podejmiemy 
próbę poznania potencjału wyróżnionych wcześniej strategii rozwoju teryto-
rialnego w polskich miastach i miasteczkach.

Tabela  1 .3 .3. Perspektywa rozwoju terytorialnego: wymiary i subwymiary

Wymiar Subwymiar Treść

Cel:
w jakim stopniu dany 
obiekt, realizując własne 
funkcje i cele, sprzyja…

Rozwój
gospodarczny

… działalność, która w wyraźny i bezpośredni spo-
sób przyczynia się do rozwoju gospodarczego.

Upowszechnianie 
kultury

… podstawowym celem działalności jest upo-
wszechnianie kultury wśród mieszkańców.

Edukacja
kulturalna

… działalność, której celem jest rozwój aktywno-
ści, za pomocą których edukuje mieszkańców.

Odbiorca:
w jakim stopniu obiekt 
służy…

Przybysze
… działalność skierowana wyłącznie do osób 
odwiedzających miejscowość.

Mieszkańcy
… działalność, której odbiorcami są mieszkańcy 
miasta, niezależnie od zamieszkiwanej dzielnicy. 

Rodzaj dobra:
jaka jest natura produktu 
lub usługi oferowanej 
przez obiekt?

Dobro
kolektywne

… dobro jest powszechnie dostępne, korzystanie 
z dobra (produktu lub usługi) przez jedną osobę 
nie ogranicza możliwości skorzystania z tego 
dobra przez inne osoby.

Dobro
dedykowane

… dobro (produkt lub usługa) dedykowane jest 
określonym odbiorcom, dostęp do dobra jest regu-
lowany przepisami danego obiektu.

Źródło: opracowanie własne.

1.3.4.  Typy kulturowe:
charakter i dynamika kulturowa miasta 

Przywołując w myślach jakieś miasto – Kraków, Nowy Jork, Paryż, Londyn, 
Mińsk, Belgrad czy Zakopane – przywołujemy jego specyfi czny obraz lub 
obrazy. Gdy zastanawiamy się, gdzie spędzić najbliższy weekend, gdzie roz-
kręcić interes lub gdzie zamieszkać, z pewnością część z przywołanych przed 
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chwilą miast odrzucilibyśmy natychmiast, szczególnie, gdy w grę wchodziłyby 
określone oczekiwania co do sposobu, w jaki chcielibyśmy spędzić nasz wolny 
czas. To samo dotyczy sytuacji, kiedy rozmyślamy o rozmaitych częściach tego 
samego miasta, które w coraz większym stopniu i coraz częściej przeznacza-
my do szczególnego rodzaju aktywności: w innej części miasta chcielibyśmy 
zamieszkać, w innej pracować, a w innej spędzić swój wolny czas. Dzieje się 
tak dlatego, że każde miasto ma swoją „duszę”, żeby użyć klasycznego już 
wyrażenia Spenglera (1928), swój własny charakter, wyrażający się w specy-
fi cznej konfi guracji cech geografi cznych, demografi cznych, historycznych, 
ekonomicznych, politycznych i estetycznych, które określają to, czym miasto 
jest, specyfi czny rytm, w jakim toczy się jego życie i jaki sprzyja rozwojowi 
określonych stylów życia i uzewnętrzniających je aktywności, bądź go po-
wstrzymuje (Molotch, Freudenburg, Paulsen 2000; Paulsen 2004). 

W proponowanym przez nas podejściu ów charakter miasta można opi-
sać, odwołując się do wymienionych w poprzednich rozdziałach wymia-
rów kulturowych, uzupełnionych o tradycyjny opis jego cech terytorialnych 
i społeczno-demografi cznych. Podczas gdy te ostatnie dostarczają nam in-
formacji o tym, jaka jest morfologia fi zyczna i społeczna miasta, wymiary 
kulturowe pozwalają opisać to, jak się w tym mieście żyje, co się w nim robi, 
jaki jest jego kulturowy klimat. Nie chodzi przy tym o to, by badać wizerunek 
lub markę miasta, jakie próbuje się mu nadawać, to, jak postrzegają miasto 
i życie w nim jego mieszkańcy, ani jak chcieliby je widzieć przedstawiciele 
lokalnych władz, ale o to, by dokonać analizy miasta jako takiego, wykorzy-
stując zdefi niowane wcześniej wymiary. Jeśli prawdą jest, że miasto jest przede 
wszystkim kulturowym wyrazem zmiany społecznej (Munford 1938), trzeba 
w każdym przypadku określić, jaką konkretną formę ów wyraz przyjmuje, jaki 
jest specyfi czny charakter kulturowy miasta. Jednym z podstawowych założeń 
niniejszej pracy jest przekonanie, że w dobie przemian idących w kierunku 
społeczeństw poprzemysłowych istotę miasta wyznaczają w coraz większym 
stopniu właśnie jego wymiary kulturowe, jego kulturowy charakter. Te właśnie 
aspekty staramy się analizować za pomocą proponowanego tutaj podejścia 
teoretyczno-metodologicznego.

Choć udało nam się w analityczny sposób wyodrębnić trzy, wydawałoby 
się, niezależne perspektywy pozwalające opisać różne kulturowe aspekty funk-
cjonowania miasta i jego dynamiki, nie zakładamy, że nie zachodzą między 
nimi istotne relacje. Przeciwnie, uważamy, że wszystkie trzy spojrzenia i wy-
różnione w nich wymiary, ukazujące różne części legendarnego słonia4, to jest 

4 Według legendy ślepcy próbowali dowiedzieć się, jak wygląda słoń. Każdy z nich dotykał innej 
części jego ciała (trąby, ogona, uszu, nogi) i opisywał go inaczej („słoń jest jak wąż”, „słoń jest 
jak sznur”, „słoń jest jak motyl”, „słoń jest jak drzewo”). Naturalnie żaden z nich nie miał racji, 
bo słoń jest słoniem, złożonym z tych różnych części, które dopiero złożone razem dają nam
obraz słonia.
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różne aspekty tego samego fenomenu, dopiero ujęte razem oddają całokształt 
charakteru kulturowego miasta. Podzielamy przy tym wyrażone przez Goertza 
przekonanie, że między wyróżnionymi perspektywami zachodzi pewne „ro-
dzinne podobieństwo” (familly resemblance) (Goertz 2006). Nie chodzi jednak 
o precyzyjnie jednoznaczną korespondencję między rozmaitymi wymiarami 
poszczególnych perspektyw, a o pewną koligację, szczególne powinowactwo 
między nimi, które odzwierciedla kulturowy klimat i dynamikę miasta. Wszak-
że scena kulturowa, jako przestrzeń kulturowej konsumpcji, stwarza jednocześ-
nie możliwości dla rozwoju biznesu (por. Blum 2002: 25–26), tworzy otoczenie, 
w którym rozwijają się przemysły kulturowe mogące z kolei stanowić zasoby dla 
rozwoju terytorialnego (Clark 2007). W ten sam sposób dostępność pewnych 
form konsumpcji kulturowej, jak na przykład te o artystyczno-bohemistycznym 
charakterze czy bogate życie nocne miasta, przyciągają do miasta klasę krea-
tywną, a z nią przemysły kreatywne (Florida 2002c).

Choć istotę miasta kreatywnego defi niujemy na ogół w kategoriach szcze-
gólnego typu działalności produkcyjnej, jaką się w tym mieście rozwija i jaka 
właściwa jest przemysłom kreatywnym, w literaturze przedmiotu podkreśla 
się potrzebę uzupełnienia tego typu podmiotów produkcyjnych obiektami 
zorientowanymi na dostarczanie określonej oferty konsumpcji kulturowej, 
obejmującej gusta i potrzeby różnorodnych subkultur miejskich i stylów ży-
cia, odznaczających się kosmopolityzmem i tolerancją, które są warunkiem 
innowacyjności (Landry, Bianchini 1995; Landry 2006; Florida 2002a; Lloyd 
2002). Na opisanej przez Lloyda (2002) „neobohemistycznej” scenie dzielnicy 
Wicker Park w Chicago maleńkie zakłady rzemieślnicze współistnieją z ga-
leriami sztuki, antykwariatami, klubami nocnymi a także małymi fi rmami 
z sektora multimediów. Klimat kulturowy tego miejsca współtworzą z jednej 
strony wartości innowacji i transgresji uzewnętrzniane za pośrednictwem dzia-
łalności kulturowej wymienionych obiektów, z drugiej zaś tradycyjny w swej 
estetyce charakter zabudowań, stanowiących zarówno dawniej, jak i obecnie 
symbole miasta. Według Zukin (1995) tego typu miejsca stają się współcześnie 
przestrzenią odżywania tradycyjnych wartości arystokracji przemysłowej, 
niesionych przez falę gentryfi kacji. Charakterystyczne dla bohemy lat siedem-
dziesiątych wartości przejmowane są przez grupę najczęściej młodych osób 
o znacznych możliwościach konsumpcji, prowadzących styl życia „nowej bo-
hemy” – tak zwanych Bobos, dla których innowacja, transgresja i upodobanie 
do tego, co tradycyjne, stanowią oznakę dystynkcji, pod warunkiem, że to, co 
się konsumuje, jest autentyczne i markowe (Brooks 2000).

Gentryfi kacja, jako jeden z możliwych pejzaży moralnych miasta (Zukin 
1991), jest również cechą charakterystyczną opisywanej przez Santagatę (2004) 
dzielnicy metropolitarnej, odznaczającej się bogactwem historycznych bu-
dynków, wielkich muzeów i teatrów, a także restauracji, w których spotykają 
się turyści i dyrektorzy wielkich korporacji, delektujący się tradycjonalną 
symboliką patrycjusze centrum miasta. Jak widać zatem, ta historyczna prze-
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strzeń centrum nie jest wyłącznie przestrzenią biur wielkich fi rm i instytucji 
fi nansowych, ale także miejscem specyfi cznej konsumpcji kulturowej. W wy-
niku planowej polityki miasta oraz procesów regeneracji i rewitalizacji daw-
niej zaniedbane i zdewastowane przestrzenie historycznego centrum miasta 
odzyskują swą symboliczną wartość (Whitt 1987; Zukin 1991; Strom 2002) 
i ulegają przekształceniu w „dzielnice turystyczne” (Judd, Fainstein 1999), 
stając się modelowym przykładem instrumentalnej strategii generowania 
wzrostu gospodarczego (Garcia 2004). 

Innym podawanym w literaturze przykładem miast, w których obserwu-
jemy tego typu strategie, są „maszyny rozrywki” (Clark 2007). Są to miasta 
odznaczające się specyfi czną kombinacją przemysłów i scen kulturowych 
wyraźnie zorientowanych na turystów. Najbardziej skrajnym przykładem tego 
typu miasta jest opisany w literaturze pejzaż „Disney World” (Zukin 1991) 
lub kulturowa scena „Disney Heaven” (Clark 2007). Jest to przestrzeń parków 
rozrywki, w których jednostki mogą rozkoszować się w ciągu zaledwie jednego 
bądź kilku dni szerokim spektrum atrakcji, od obcowania z historią po obco-
wanie z gwiazdami świata mediów, a wszystko to w towarzystwie nieustającej 
zabawy w przyjaznym i bezpiecznym dla rodziny otoczeniu. Kombinacja 
tradycji, glamour i swojskości przyciąga określone grupy odwiedzających, 
amatorów tego rodzaju przemysłu rozrywkowego, który odznacza się wyraźną 
orientacją na konsumpcję, a nie działalność kreatywną lub produkcyjną. Ten 
rodzaj przestrzeni stanowi jednocześnie wyraźny przykład instrumentalnej 
strategii rozwoju miasta. 

Opisane przypadki stanowią przykład sytuacji, w której przemysły kulturo-
we, oferta konsumpcji kulturowej i strategie rozwoju współtworzą specyfi czny 
profi l kulturowy określonej przestrzeni miejskiej, możliwy do uchwycenia 
w postaci kombinacji rozmaitych subwymiarów opisanych wcześniej per-
spektyw. Nadają one danej przestrzeni miasta kulturowy charakter, wyrażają 
bowiem określony klimat, jaki w niej istnieje i jaki odróżnia ją od innych. 
W proponowanym przez nas ujęciu zakładamy, że na podstawie tych właśnie 
subwymiarów poszczególnych perspektyw możemy nie tylko opisać konkret-
ne miasta i ich przestrzenie, ale także ustalić konkretne typy kulturowych 
przemysłów, scen i strategii rozwoju. Zakładamy ponadto, że między poszcze-
gólnymi typami przemysłów, scen i strategii kulturowych występują określone 
relacje korespondencji, wyrażające się w charakterze kulturowym miasta, jego 
charakterystycznej dynamice i specyfi cznym klimacie, jaki w nim panuje. 
Zaproponowane przez nas pojęcie „dynamiki kulturowej miasta” odnosi się 
właśnie do tych specyfi cznych konfi guracji określonego typu przemysłów, 
scen i strategii kulturowych, a więc określonych kombinacji subwymiarów 
wszystkich trzech perspektyw analizy miasta, które razem wyrażają jego 
kulturowy charakter. 

Celem naszych badań nie jest ustalenie, które z omówionych wyżej typów 
miast, na jakie wskazują badania o charakterze etnografi cznym i studia przy-
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padków, występują w Polsce. W niniejszej pracy owe typy zamierzamy do-
piero odkryć, analizując wymiary zróżnicowania kulturowego polskich gmin 
miejskich. Opisane wyżej typy i typologie, jak i inne propozycje teoretyczne, 
stanowią jedynie punkt odniesienia dla naszych analiz. Nie zamierzamy sta-
wiać hipotez o występowaniu takich czy innych typów kulturowych miasta, 
przyczynach ich występowania czy oddziaływaniu. Proponujemy jedynie 
pewien system pojęciowy i warsztat metodologiczny, który pozwoli dokonać 
opisu i pomiaru wymiarów i charakteru kulturowego miasta, stanowiących 
punkt wyjścia dla typologii oraz stawiania hipotez o genezie charakteru kul-
turowego i jego wpływie na rozwój miasta. W naszej pracy staramy się jednak 
przede wszystkim wykazać, że „wymiary kulturowe” miasta stanowią użyteczną 
propozycję konceptualizacji i operacjonalizacji kulturowych aspektów funk-
cjonowania miasta i tym samym umożliwiają rozwój systematycznych analiz 
empirycznych, a także studiów porównawczych, zarówno o charakterze opi-
sowym (porównywanie typów miast), jak i analitycznym (testowanie hipotez 
o oddziaływaniu kultury na funkcjonowanie miasta i jego rozwój). 

1.4.  MATEMATYKA KULTURY, CZYLI JAK MIERZYĆ 
CHARAKTER KULTUROWY MIASTA?

Jedną z najżywiej podnoszonych kwestii we współczesnych studiach nad 
miastem jest potrzeba wypracowania takich metod opisu, które umożliwiłyby 
systematyczne i porównawcze analizy (Rothfi eld 1999; Schuster 2002; Lucchi-
ni 2002; Kaple et al. 1996). Najczęściej praktykowaną strategią jest zliczanie 
różnego rodzaju walorów czy obiektów w mieście (tak zwanych amenities) 
wybieranych według określonych wcześniej kryteriów klasyfi kacji, różniących 
się w poszczególnych ujęciach w zależności od przyjętego w nich celu badań. 
Następnie oblicza się wskaźniki koncentracji i zagęszczenia tych obiektów na 
danym terytorium i w ten sposób identyfi kuje różne typy przestrzeni, różnią-
ce się właśnie zagęszczeniem i koncentracją obiektów określonego rodzaju, 
które kwalifi kują przestrzeń do zdefi niowanego wcześniej typu. Istnieje wiele 
studiów nad tzw. amenity-driven urban development ukazujących statystycznie 
istotne związki między liczbą poszczególnych typów walorów miejskich (ame-
nities) a rozmaitymi wskaźnikami rozwoju miasta. Florida (2002) wykazał, że 
długość ścieżek rowerowych koreluje ze wzrostem gospodarczym. Markusen 
(2006) analizowała wpływ artystów na rozwój miasta, a Glaeser, Kolko i Saiz 
(2001) ustalili, że miasta o dużym zagęszczeniu walorów miejskich (takich jak 
restauracje czy wydarzenia kulturalne), dobrej pogodzie, atrakcyjnym otocze-
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niu i wysokiej jakości usługach publicznych rozwijają się szybciej. Clark (2002, 
2003b, Clark et al. 2001) badał związki między określonymi grupami walorów 
miejskich a charakterystykami demografi cznymi mieszkańców, udowodniając, 
iż określone przestrzenie przyciągają określone grupy mieszkańców, a zmiany 
charakteru przestrzeni miejskiej wiążą się z migracjami. Te przykładowe usta-
lenia na temat oddziaływań kultury na rozwój miast wydają się jednak mieć 
dość ograniczony charakter i nie wyjaśniają istoty kulturowych mechanizmów 
rozwoju. Dotychczasowe badania nie traktują miasta i kultury miejskiej holi-
stycznie, przez co mają ograniczoną wartość eksplanacyjną. Tymczasem bez 
holistycznej analizy, traktującej miasto jako dynamiczny system elementów, 
między którymi zachodzą określone relacje, nie uda się odpowiedzieć na 
podstawowe pytanie o determinanty jego rozwoju. Ważna jest nie tyle sama 
liczba amenities, ile ich charakter, ich jakość, a nie ilość, ważny jest wreszcie 
kontekst, w którym owe miejskie walory występują, relacje, w jakie między 
sobą wchodzą (Silver, Clark, Rothfi eld 2007). Potrzebujemy narzędzi, które 
pozwoliłyby na całościowy opis i pomiar dynamiki kulturowej miasta, które 
dostarczyłyby wyjaśnień i ustaliły uniwersalne prawidłowości i logikę działania 
miasta poprzemysłowego. 

Zaprezentowana przed chwilą koncepcja jest próbą wyjścia naprzeciw tym 
potrzebom. W proponowanym przez nas podejściu, w przeciwieństwie do 
przyjętej powszechnie strategii pomiaru amenities, nie chodzi tylko o wskaza-
nie liczby, koncentracji i zagęszczenia określonego rodzaju walorów. Podstawo-
we znaczenie przypisuje się formom, w jakich te walory występują na danym 
terytorium oraz ich kulturowemu znaczeniu. Innymi słowy w prezentowa-
nym podejściu nie chodzi o to, ile kin i barów znajduje się w danym mieście, 
ale o to, jakiego rodzaju produkcję, ofertę konsumpcji i możliwości rozwoju 
terytorialnego odnajdujemy w badanym mieście, jaki charakter mają jego 
dzielnice, sceny i strategie kulturowe. Proponowaną perspektywę cechuje 
ponadto wielowymiarowość, co również odróżnia prezentowane ujęcie od 
powszechnie praktykowanego. Charakter miasta analizujemy z trzech różnych 
perspektyw, odpowiadających opisanym w literaturze formom oddziaływania 
kultury na funkcjonowanie i rozwój miasta: perspektywy produkcji (dzielnice 
kulturowe), perspektywy konsumpcji (sceny kulturowe) i perspektywy rozwoju 
terytorialnego (strategie kulturowe). Każdą z nich opisują konkretne wymiary, 
które z kolei zdefi niowano za pomocą 34 skal, nazywanych też subwymiara-
mi lub wymiarami niższego rzędu. Te 34 wymiary kulturowej analizy miast 
stanowią swego rodzaju słowniki, za pomocą których możemy odczytywać 
kulturowe znaczenie określonych przestrzeni miejskich. Każdą przestrzeń, 
każdy jej fragment da się interpretować przy wykorzystaniu przedstawionych 
wymiarów, stanowiących narzędzie opisu miejskiej przestrzeni. Przystępując 
do kulturowego opisu i interpretacji miasta, możemy korzystać z różnych po-
dejść i strategii badawczych. Możemy przeprowadzić badania etnografi czne, 
dokumentowane dodatkowo materiałem wizualnym, których wynikiem byłby 
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pogłębiony opis kulturowego charakteru miasta i jego „klimatu”. Założeniem 
przyjętego podejścia teoretycznego jest jednak ilościowy pomiar charakteru 
kulturowego miasta, który pozwoliłby na testowanie hipotez o makroprocesach 
społecznych, umożliwiał prowadzenie systematycznych analiz i gwarantował 
porównywalność wyników badań. Aby umożliwić taki pomiar, utworzono 
strategię, którą nazywamy tutaj „matematyką kultury”.

Jak już pisaliśmy, w prezentowanym przez nas podejściu szczególnie inte-
resuje nas kulturowe znaczenie rozmaitych amenities, które odpowiadają za 
charakter tworzonych przez nie dzielnic, scen i strategii kulturowych. Owo 
znaczenie możemy z kolei odczytać, korzystając ze wspomnianych 34 skal. 
Na czym jednak polega owo „czytanie” charakteru miasta? W pierwszej ko-
lejności należy odczytać znaczenie amenities zlokalizowanych na badanym 
terenie. Polega to na nadaniu danemu obiektowi odpowiedniej wagi na każdej 
ze wspomnianych skal. Skale są pięciostopniowe. Waga 5 oznacza, że zdefi -
niowane przez nią wartości stanowią istotę bytu danego obiektu, że istnieje on 
właśnie po to, by jednostki mogły te wartości w nim realizować. Waga 4 ozna-
cza z kolei, że dany obiekt służy realizacji tych wartości, ale nie stanowią one 
najważniejszego aspektu jego funkcjonowania i nie przesądzają o jego istocie. 
Obiektom, które służą realizacji wartości przeciwnych do tych zdefi niowanych 
przez skalę, ale nie wykluczają ich całkowicie, przypisujemy wagę 2. Natomiast 
gdy w danym obiekcie jednostki realizują wartości będące zaprzeczeniem war-
tości zdefi niowanych przez daną skalę i wykluczają je, przypisujemy im wagę 
1. Wagę 3 nadajemy natomiast tym obiektom, które nie wykazują żadnego 
związku z analizowaną wartością, to znaczy ani nie stanowi ona aspektu jego 
funkcjonowania, ani dany obiekt jej nie zaprzecza. 

Wiemy już, jak odczytać znaczenie danego obiektu lub waloru, jak jednak 
odczytać charakter (znaczenie) terytorium, na którym znajdują się obiekty 
różnego rodzaju? Podstawową miarą „matematyki kultury”, wykorzystywaną 
w prezentowanym ujęciu do opisu charakteru przestrzeni, jest Performance 
Score (PfS). Pozwala nam ona określić za pomocą jednej syntetycznej miary, 
której wartości mieszczą się w przedziale od 1 do 5, siłę badanego wymiaru. 
Jest to suma iloczynów liczby obiektów określonego typu i nadanej im na skali 
danego wymiaru wagi, podzielona przez całkowitą liczbę wszystkich obiek-
tów uwzględnionych w analizie. Jeśli zatem chcielibyśmy określić, na ile dane 
miasto lub jakiś jego fragment wyraża wartości „transgresyjne”, nasze postę-
powanie przebiegałoby w następujący sposób: (1) wszystkim obiektom przypi-
salibyśmy odpowiednią wartość na skali „transgresja”, (2) przemnożylibyśmy 
liczbę obiektów każdego typu przez przydzieloną mu wartość, (3) dodalibyśmy 
wszystkie iloczyny do siebie i na końcu (4) podzielili otrzymaną sumę iloczy-
nów przez całkowitą liczbę wszystkich obiektów. Wyobraźmy sobie, że w ba-
danej przez nas jednostce przestrzennej X znajdują się: jeden kościół, jeden 
salon tatuażu, dwa domy publiczne i jeden żłobek. Łącznie mamy 5 obiektów 
(całkowita liczba obiektów). Każdy z nich otrzymał w procesie kodowania 
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określoną wagę. Przyjmijmy, że koderzy przyznali poszczególnym obiektom 
na skali transgresja następujące wartości: kościół – 1, salon tatuażu – 5, dom 
publiczny – 5, żłobek – 2. Po przemnożeniu liczby obiektów każdego typu 
przez przypisaną im wartość otrzymujemy następujące iloczyny: 1 × 1 = 1,
1 × 5 = 5, 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 2. Suma tych iloczynów wynosi 1 + 5 + 10 + 2 = 18.
Teraz pozostaje podzielić sumę iloczynów (18) przez całkowitą liczbę obiektów 
(5) i otrzymujemy Performance Score wymiaru transgresji: 3,6.

Przywołany wyżej przykład obliczania Performance Score pokazuje, że mia-
ra ta determinowana jest dwoma elementami: liczbą wybranych do analizy ty-
pów obiektów oraz przypisanymi im wagami. Manipulując zestawem obiektów 
lub wagami, zmieniamy PfS. Z tego też powodu oba wymienione etapy badań, 
to jest dobór obiektów do analizy i ich zakodowanie, należy uznać za kluczowe 
dla całej analizy. Tutaj również leży największe źródło słabości podejścia i jego 
licznych problemów. Dlatego też są to najbardziej praco- i czasochłonne etapy 
i nie wyklucza się ich powtarzania. Ciągłe powroty do tych etapów procesu 
wydają się nieuniknione i niezbędne, aby wypracować rzetelne i trafne narzę-
dzie pomiaru scen, które pozwoli uzyskać wyniki najbardziej odpowiadające 
rzeczywistości społeczno-kulturowej analizowanych miast.

Trzeba poczynić w tym miejscu jeszcze jedną uwagę odnośnie do interpre-
tacji Performance Scores. Niskie wartości PfS na danym wymiarze nie oznacza-
ją, że w badanym mieście nie ma obiektów, które daną wartość wyrażają, PfS 
nie dostarcza nam bowiem informacji o liczbie określonego typu obiektów. 
Wartość PfS informuje nas o czymś znacznie więcej: o charakterze danej prze-
strzeni, który jest wynikiem oddziaływania wartości i znaczeń wszystkich zlo-
kalizowanych w niej obiektów. Dlatego niska wartość PfS wymiaru tradycji nie 
musi wynikać z tego, że w danej przestrzeni nie ma obiektów legitymizowanych 
tradycją. Wartość ta odzwierciedla wynik wzajemnego oddziaływania różnych 
legitymizacji i pokazuje, że tradycja przegrywa swoisty pojedynek z innego 
typu uprawomocnieniami, które okazują się w danej przestrzeni silniejsze, 
bądź z powodu liczby obiektów o takich legitymizacjach, bądź uzyskanych 
przez nie skrajnych wag.

W jaki sposób jednak za pomocą Performance Score możemy opisać cha-
rakter kulturowy miasta? W naszym podejściu proponujemy trzy narzędzia 
takiego opisu: profi le, wymiary i typy kulturowe miasta5. Najprostszą formą 
opisu jest określenie profi lu kulturowego miasta. W tym celu zestawiamy 
wartości PfS osiągnięte przez dane miasto i interpretujemy współwystępowanie 
wysokich/niskich wartości PfS na poszczególnych wymiarach. Ustalamy w ten 
sposób, czym dane miasto charakteryzuje się pod względem produkcji i kon-

5 Prezentowane formy opisu zaproponowano po raz pierwszy w pracy Clemente Navarra Las 
dimensiones culturales de la ciudad (Navarro 2012a)i zostały wypracowane na potrzeby projektu 
„La dinamica cultural de las ciudades”, fi nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Innowacji 
rządu Królestwa Hiszpanii (grant numer CSO2008-04288/SOCI).
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sumpcji kulturowej oraz strategii rozwoju terytorialnego. Porównując profi le 
kilku miast, możemy określić, czym dane miasto wyróżnia się na tle innych. 
W tym celu dobrze jest przeprowadzić centrowanie wyników PfS względem 
średniej dla danej grupy i przeanalizować odchylenia wyników uzyskanych 
przez porównywane miasta na poszczególnych wymiarach. Średnia dla da-
nej grupy przyjmuje wtedy wartość zero, a różnice między porównywanymi 
miastami ilustruje ich położenie względem zera. Wartości dodatnie świadczą 
o tym, że dane miasto odróżnia się od badanej reszty pod danym względem in 
plus, wartości ujemne pokazują natomiast, że w porównaniu z innymi w da-
nym mieście określone formy produkcji, konsumpcji lub strategii rozwoju są 
mniej obecne. 

Inną możliwą formą opisu jest identyfi kacja wymiarów kulturowych mia-
sta. W tym celu przeprowadza się analizy głównych składowych z wykorzy-
staniem wartości PfS osiągniętych przez badane miasta na poszczególnych 
skalach. W wyniku analizy otrzymuje się syntetyczne wymiary, stanowiące 
swoiste konglomeraty skal. W ten sposób kilkanaście skal zostaje zastąpionych 
przez niewielką liczbę (2–4) kulturowych wymiarów, z których każdy wyraża 
określoną kombinację wartości. Dowiadujemy się dzięki temu, jakie warto-
ści w największym stopniu odpowiadają za zróżnicowanie badanych miast. 
Zabieg ten pozwala określić główne osie zróżnicowania miast i ich położenie 
względem siebie. Innymi słowy, każde miasto otrzymuje w wyniku analizy 
określoną wartość czynnikową, ilustrującą usytuowanie badanego przypadku 
w macierzy wyznaczanej przez zidentyfi kowane wymiary, która może posłużyć 
nam do porównań z innymi miastami. 

Wreszcie, trzecią formą opisu jest identyfi kacja typu kulturowego mia-
sta. W tym celu przeprowadza się analizę skupień, wykorzystując w niej jako 
zmienne wartości czynnikowe otrzymane w wyniku analiz głównych skła-
dowych. Uchwycone w analizach czynnikowych wymiary tworzą macierz, 
w której ulokowane są wszystkie badane miasta. Analiza skupień polega na 
pogrupowaniu tych miast w pewne typy na podstawie ich podobnego położe-
nia względem wyznaczonych osi (wymiarów). Analiza skupień pozwala tym 
samym w empiryczny sposób zidentyfi kować określone typy miast, cechują-
cych się podobną konfi guracją wartości. Jej wynikiem jest typologia miast, 
a więc najbardziej syntetyczna forma opisu, która pod nazwą typu gromadzi 
układającą się we wzór wielość znaczeń. Tak uchwycone typy można następnie 
opisywać i charakteryzować, poszukując ich profi lu społeczno-demografi czne-
go lub gospodarczego, a także szukać korelacji z różnego rodzaju fenomenami 
społeczno-politycznymi.

Wszystkie trzy wymienione miary pozwalają opisać charakter kulturowy 
miasta z wybranej perspektywy. Otrzymane w ramach tych perspektyw typy 
kulturowe poddaje się dalszym analizom, badając ich profi le, identyfi kując 
wspólne wymiary zróżnicowania i dynamikę kulturową. Zakładając, że między 
wykorzystywanymi perspektywami zachodzą relacje korespondencji oraz że 
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poszczególne subwymiary tych perspektyw tworzą określone kombinacje, 
przeprowadza się następnie analizę korespondencji między zidentyfi kowany-
mi w poprzednich etapach typami przemysłów, scen i strategii kutlurowych, 
w wyniku której otrzymuje się wymiary zróżnicowania wspólne wszystkim 
trzem perspektywom. Wymiary te następnie wykorzystuje się na potrzeby 
analizy skupień, która pozwala zidentyfi kować ogólne typy kulturowe miast, 
stanowiących kombinację przemysłów, scen i strategii kulturowych. W wyni-
ku tego wielowymiarowego i wielostopniowego postępowania otrzymuje się 
ostatecznie obraz charakteru kulturowego miasta.

Przedstawiony model teoretyczno-operacyjny oraz stanowiąca jego element 
„matematyka kultury” pozwalają – jak, mamy nadzieję, udało nam się wyka-
zać – opisać złożone aspekty kulturowego funkcjonowania miasta w postaci 
prostych miar, które następnie można wykorzystywać w modelach statystycz-
nych do testowania różnego typu hipotez. W tym tkwi właśnie największa 
siła proponowanego podejścia. Dodatkową zaletą zaproponowanej strategii 
jest fakt, że wykorzystuje ona dane zastane i pozwala na stałe monitorowanie 
dynamiki przemian. Analizy z wykorzystaniem Performance Scores pozwoliły 
do tej pory wyjaśnić zróżnicowanie i dynamikę kulturową miast rozwiniętych 
społeczeństw kapitalistycznych zarówno na Zachodzie (USA, Kanada, Francja, 
Hiszpania), jak i na dalekim Wschodzie (Korea, Japonia). Uzyskane w różnych 
krajach dane wskazują na wiele silnych zależności między charakterem sceny 
a innymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi (por. Silver, Clark, Graziul 
2011; Navarro 2012a). Postanowiliśmy wobec tego zaaplikować zapropono-
wany model w warunkach polskich i odpowiedzieć na pytanie o charakter 
poprzemysłowej dynamiki kulturowej polskich miast, a tym samym zweryfi -
kować jego przydatność w polskim kontekście. W dalszej części opracowania 
przedstawimy wyniki naszych analiz. 
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