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FUNKCJE KULTURALNE MIAST POSTINDUSTRIALNYCH

Miasta polskie stawiające w swym rozwoju na kulturę wciąż należą do rzadkości. 
Związek między kulturą i gospodarką, rozwojem gospodarczym a nakładami inwesty
cyjnymi i działaniami podejmowanymi w dziedzinie kultury pozostaje tematem wciąż 
budzącym kontrowersje. Kultura nadal spychana jest na margines, postrzegana jako 
dziedzina gospodarki raczej pochłaniająca środki niż je dostarczająca. Tymczasem 
propozycja postawienia w gospodarce miasta na kulturę ma realny wymiar ekono
miczny, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż kultura generuje nie tylko bezpo
średnie korzyści ekonomiczne, ale także korzyści pośrednie nie mniej ważne ze spo
łecznego punktu widzenia.

Podstawą rozważań dotyczących rozwoju miasta jest pojęcie funkcji. Dzięki nim 
miasto egzystuje i kontaktuje się z przyległymi obszarami. Poprzez funkcje rozumie się 
każdą działalność społeczno-gospodarczą wykonywaną w mieście, niezależnie od jej 
rangi ekonomicznej i przestrzennej, rozpatrywaną zarówno z punktu widzenia danego 
miasta, jak i systemu osadniczego, w skład którego ono wchodzi. Wśród wielu koncep
cji dotyczących rozwoju miast, na szczególną uwagę zasługuje teoria modernizacji 
D. Bella1 2, wyjaśniająca rozwój miast zmianą dominujących w strukturze gospodarki 
funkcji. D. Bell wyróżnia trzy fazy rozwoju miasta: przedindustrialną, industrialną 
i postindustrialną, które charakteryzuje dominacja funkcji odpowiednio: rolniczych, 
przemysłowych, usługowych. Miasta przedindustrialne powstawały i funkcjonowały 
głównie jako ośrodki administracyjne, handlowe, centra religijne, jednocześnie nie 
przejawiały silnej ekspansji przestrzennej. Miasta industrialne stały się dynamicznie 
rozwijającymi się ośrodkami, skupiającymi ludność napływową, głównie wiejskiego 
pochodzenia. Podstawą ich rozwoju były funkcje przemysłowe świadczone przede 
wszystkim na rzecz otaczającego regionu. Przemysł tym samym stał się zarówno pod
stawowym źródłem dochodów miast, jak i ich bazą ekonomiczną. Gloryfikując rolę 
funkcji produkcyjnych - minimalizowano znaczenie funkcji usługowych, tymczasem 
jak pisze W. Maik (1997)

1 W. Maik, Podstawy geografii miast, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń 1997, s. 32.
2 Op.cit., s. 33.

„(...) funkcja produkcyjna dynamizuje rozwój miasta, ale sama w sobie go nie tworzy. Znaczenie miasta 
w szeroko pojętym systemie wiąże się bowiem nie tylko z produkcją dóbr ale także z wymianą i świad
czeniem usług” .
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Podobną opinię podziela S. Kurowski (1987) pisząc „(...) przemysł nie tworzy mia
sta a tylko jego masę”....3 4. Ostatnia faza rozwoju to, według M. Bella - miasta postin- 
dustrialne, które tracą na znaczeniu jako centra produkcji, rozwijają natomiast funkcje 
usługowe, które stają się ekonomiczną podstawą ich istnienia. Funkcje te świadczone 
są zarówno na potrzeby mieszkańców miasta, jak i otaczającego regionu. Miasta post- 
industrialne to jednostki osadnicze, które weszły w fazę metropolizacji i megalopoliza- 
cji, to centra wysokich technologii, ośrodki obsługi biznesu i kontaktów międzynaro
dowych, kultury i nauki. Jednym z decydujących czynników rozwoju miasta postindu- 
strialnego staje się wysoko wykształcona i wykwalifikowana kadra - kapitał ludzki. 
Jak pisze T. Markowski (1996):

3 S. Kurowski, Warszawa na tle stolic europejskich, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1987, s. 49.
4 T. Markowski, Miasta historyczne, potencjał dziedzictwa, MCK, Kraków 1996, s. 191.
5 M.J. Thomas, Rewitalizacja miast a rozwój kulturalny [w:] J. Purchla (red.) Miasto historyczne. Po

tencjał dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997, s. 79.

„(...) w nowej erze globalizacji i konkurencji jakość kapitału ludzkiego w danym miejscu jest czynni
kiem decydującym o rozwoju. To on przede wszystkim jest źródłem wytwarzania wysokiej wartości 
dodanej, a przez to głównym czynnikiem rozwoju” .

Z punktu widzenia pojedynczego człowieka, miasta postindustrialne to takie miej
sca w systemie osadniczym, które, oferując szeroko rozumianą jakość środowiska, 
stają się atrakcyjne żeby żyć, pracować i prowadzić biznes.

Do podstawowych funkcji usługowych miast zalicza się funkcje handlowe, admini- 
stracyjno-polityczne, finansowe, turystyczne i kulturalne. W niniejszym artykule sze
rzej omówione zostaną funkcje kulturalne. Warunkiem niezbędnym dla ich wykształ
cenia jest osiągnięcie przez miasto wyższego etapu rozwoju i koncentracji ludności. 
Funkcje kulturalne można rozpatrywać w aspekcie wewnętrznym, jako działalność 
ważną z punktu widzenia mieszkańców danego miasta, oraz zewnętrznym, jako dzia
łalność skierowaną na region. Pozwala to zaliczyć je do grupy funkcji miastotwór- 
czych, mogących znacząco wpływać na rozwój miasta i stanowić o jego ekonomicznej 
sile. Funkcje kulturalne wypełniane są przez instytucje i środowiska artystyczne, gene
rują je także materialne dobra kultury narodowej. Funkcje kulturalne miasto może 
pełnić dzięki posiadanemu kapitałowi kulturalnemu, który definiuje się jako

„(...) zbiorowy zasób doświadczeń, przedmiotów, wiedzy i instytucji, które dana grupa społeczna wy
korzystuje lub w których uczestniczy i które nadają sens jej istnieniu. Odgrywa on ważną rolę w funk
cjonowaniu gospodarki oraz tworzy kontekst i treść życia społecznego”5.

Na kapitał kulturalny składają się: historia i tradycje, wiedza, zabytki, instytucje 
upowszechniania kultury i działalność artystyczna, instytucje edukacyjne i badawcze.

Przykładów miast polskich stawiających w swym rozwoju na kulturę jest wciąż 
niewiele. Do wyjątków zaliczyć można m.in. Kraków i Wrocław (Prawelska-Skrzypek, 
1999). Pozycja kultury w budżecie miast wskazuje, że związek między kulturą i go
spodarką, rozwojem gospodarczym a nakładami inwestycyjnymi i działaniami podej
mowanymi w tej dziedzinie pozostaje nadal tematem budzącym kontrowersje. Tym
czasem propozycja postawienia w gospodarce miasta na kulturę, jest propozycją sensu 
stricte gospodarczą i ma realny wymiar ekonomiczny. Opierając się na kulturze, po
wstały programy rewitalizacji między innymi Bristolu, Edynburga, Glasgow, dzięki 
turystyce kulturalnej na nowo zajaśniały Brugia, Arles, Avinion. Udane przykłady 
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ożywienia gospodarczego za pomocą kultury portugalskiego Guimaraes, duńskiego 
Holsterbo czy angielskiego Sunderland świadczą, że kultura to także szansa dla małych 
zapomnianych miasteczek (Skot-Hansen 1998, Prawelska-Skrzypek, Pawłowska 
1996).

Kultura może odgrywać kluczową rolę w rozwoju miasta oraz we wzmacnianiu je
go konkurencyjności, ponieważ:
- bezpośrednio wpływa na rynek pracy (zatrudnienie w instytucjach kultury - tworze

nie miejsc pracy);
- pośrednio wpływa na rynek pracy poprzez tworzenie miejsc pracy w przemysłach 

i branżach bazujących na kulturze;
- kreuje produkty dla innych działów gospodarki (np. przemysł czasu wolnego i tury

styki), wspomagając ich rozwój;
- zwiększa bezpośrednio i pośrednio dochody budżetu lokalnego;
-jest elementem odnowy i rewitalizacji urbanistycznej;
- stymuluje rewitalizację obiektów poprzemysłowych;
- jest jedną z podstawowych funkcji metropolitarnych, a także kreuje inne funkcje 

metropolitarne, ułatwia właściwe profilowanie funkcji egzogenicznych miasta;
- uaktywnia i wykorzystuje dziedzictwo kulturowe regionu;
- pomaga w tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta, jest ważnym elementem jego 

promocji;
- prowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców, rozumianej jako taki zespół czyn

ników, których kombinacja determinuje czy dane miejsce jest atrakcyjne i odpo
wiednie do życia i pracy człowieka;

- przyciąga nowych inwestorów;
- wspiera działalność społeczną i edukacyjną;
- ułatwia identyfikację człowieka z miejscem jego zamieszkania.

Powyższe zestawienie potwierdza, że wpływ kultury na rozwój miasta można roz
patrywać w wielu aspektach, pamiętając jednak, że gospodarczy wymiar kultury to nie 
tylko wpływ na rozwój turystyki, czy też działalność przynosząca bezpośrednie docho
dy (np. ze sprzedaży biletów, książek, podatków, kreacji nowych miejsc pracy itp.), ale 
także działalność dostarczająca dochodów pośrednich, czyli takich, które zwiększają 
zyski osiągane w innych dziedzinach, nie zawsze mierzalne obiektywnymi wskaźni
kami. Jak pisze T. Markowski (1997):

„(...) transformacja gospodarki i związana z tym zmiana sytuacji ekonomicznej większości społeczeń
stwa doprowadziła do wytworzenia w kraju specyficznej sytuacji w dziedzinie konsumpcji dóbr kultu
ry. Obserwować można ciągłe poszerzanie się klasy, która gotowa jest płacić za wartości kulturalne 
i ich konsumpcję, która stawia je wysoko w hierarchii potrzeb. Jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć 
im tych usług, nie możemy liczyć na zatrzymanie ich w miejscach polaryzującej się przestrzeni”...6.

6 T. Markowski, Miasta historyczne, potencjał dziedzictwa, MCK, Kraków 1997, s. 194.

Według Domańskiego (1997), kultura jest magnesem przyciągającym elity intelek
tualne oraz ma istotne znaczenie dla utrzymania odpowiedniego potencjału zasobów 
siły roboczej, w tym zwłaszcza kadr wysoko kwalifikowanych, które poszukują do
brych warunków środowiska. Spojrzenie na rozwój poprzez pryzmat potencjału inte
lektualnego, znaczenia przypisywanego jakości życia oraz miejsca w tym pojęciu pro
blematyki kultury znacznie silniej ujawnia się w krajach o ustabilizowanej gospodarce 
niż w Polsce. Nie znaczy to jednak, że na naszym gruncie ten aspekt należy lekcewa
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żyć, że nie obserwuje się wzrostu znaczenia przypisywanego satysfakcji z miejsca 
zamieszkania oraz wzrostu popytu na konsumpcję dóbr kultury w Polsce w ogóle, lub 
co więcej, że nie zacznie on odgrywać większego znaczenia w niedalekiej przyszłości.

W dyskusji nad związkiem między kulturą a rozwojem miast najmniej kontrower
syjnym argumentem jest relacja kultura-turystyka. Bogata oferta kulturalna to bez
sprzecznie jeden z podstawowych czynników stanowiących o atrakcyjności turystycz
nej miast. Za przykład niech posłuży Kraków. W 1999 roku z krakowskiej bazy tury
stycznej skorzystało 740973 turystów, z czego 351160 stanowili cudzoziemcy7. Za 
najważniejszy powód przyjazdu do miasta najczęściej podają oni chęć zobaczenia kra
kowskich zabytków i uczestniczenia w bogatej ofercie kulturalnej miasta. Kwoty, jakie 
turyści zostawiają w mieście, są trudne do oszacowania, niewątpliwie stanowią jednak 
pokaźną część zysków lokalnych przedsiębiorców. „Przemysł turystyczny” to także 
coraz większy rynek pracy. W 1999 roku działalność hotelową w Krakowie prowadziło 
ok. 3% podmiotów zarejestrowanych w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, 
a w stosunku do 1998 roku liczba miejsc noclegowych w 1999 roku wzrosła o 7%8. 
Obok przyrostu miejsc pracy w firmach bezpośrednio zajmujących się obsługą tury
stów wzrost zatrudnienia w przeciągu ostatnich kilku lat zauważa się w handlu i ga
stronomii, które w dużym stopniu nastawione są na obsługę turystów9. W strukturze 
działalności gospodarczej Krakowa w 1999 roku działalność handlową prowadziło 
ok. 39,9% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji podmiotów10. Sektor kultury jest 
w Krakowie także sam w sobie znaczącym działem gospodarki tworzącym miejsca 
pracy i przynoszącym dochody, chociaż jak do tej pory brak jest pełnej statystyki opi
sującej to zjawisko. Szacunkowo w sektorze kultury w Małopolsce w 2000 roku za
trudnionych było 28454 osoby, z czego zdecydowana większość w Krakowie11.

7 Raport o stanie miasta 1999, Urząd Miasta Krakowa, 2000 Xl-24.
8 Op.cit.
9 Raport o stanie miasta 1996,1997,1998, 1999, Urząd Miasta Krakowa.
10 Raport o stanie miasta 1999, Urząd Miasta Krakowa, 2000 XI-7.
11 J. Purchla, K. Broński, M. Murzyn, M. Smoleń, Przemyśl kulturowy. Województwo Małopolskie, 

opracowanie dla potrzeb programu wojewódzkiego, maszynopis powielony, Kraków 2000.
12 „Tu warto Być”, Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego, Kraków 1999.

Kultura jest znakomitym sposobem promocji miasta i tworzenia jego wizerunku. 
W materiale promocyjnym Krakowa pod tytułem „Tu warto Być”12 wśród powodów, 
dla których warto inwestować w tym mieście, obok takich czynników jak położenie 
geograficzne, duży rynek zbytu, wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, 
wykwalifikowana siła robocza znalazł się także genius loci - niepowtarzalna atmosfera 
miasta, która sprzyja zamieszkaniu tu, pracy, pobudza energię twórczą, zapobiega wy
obcowaniu i stresom. Pogląd ten potwierdzają badania Biura Promocji i Współpracy 
Urzędu Miasta Krakowa, w których zapytano 200 zagranicznych inwestorów w mie
ście o główne motywy rozpoczęcia działalności w tym właśnie miejscu. Wśród odpo
wiedzi, obok korzystnego położenia geograficznego, łatwości pozyskania pracowni
ków, pojawił się aspekt historyczno-kulturowego znaczenia miasta.

Na koniec warto wspomnieć, że oferta kulturalna ułatwia także poczucie identyfi
kacji człowieka z miejscem jego zamieszkania, co jest ważnym czynnikiem stabilizacji 
przestrzennej. Miejsce traktowane jako swoje staje się integralną częścią większej 
przestrzeni i przedmiotem troski jego mieszkańców, przez co wzrasta szansa na jego 
rozwój. Jak sugeruje wiele badań (m.in. Prawelska-Skrzypek 1996, Smoleń 1999), 
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miejscem takim dla zdecydowanej większości Małopolan jest Kraków. Dzięki swoje
mu dziedzictwu i bogatej kulturze, miasto postrzegane jest przez mieszkańców regionu 
nie tylko jako jego centrum, ale także symbol identyfikacji wyróżniający wspólnotę, 
dobro, o które gotowi byliby walczyć, gdyby zaistniała taka konieczność.

Bez wątpienia nie można przeceniać roli kultury i traktować jej bezkrytycznie jako 
czynnika, który gwarantuje rozwój. Z całą pewnością można powiedzieć jednak, że 
postawienie na kulturę może być szansą rozwoju miast. Kultura ma wartość ekono
miczną, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż generuje ona nie tylko bezpo
średnie korzyści gospodarcze, ale także korzyści pośrednie nie mniej ważne ze spo
łecznego punktu widzenia.
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Summary

The article deals with the influence of culture on the socio-economic development of modem 
towns. The author does it on the example of Kraków.
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