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Dziedzictwo a rozwój

Zarządzanie miastami zabytkowymi a prawa rynku 
w doświadczeniach Europy Środkowej

Truizmem jest stwierdzenie, iż specyfika starych miast Europy Środkowej to 
wynik procesu historycznego. Anglicy skom entowaliby ten fakt prostą formułą: 
towns sum m arize  civilisation. Nie ulega też wątpliwości, iż jednym z istotnych 
wyróżników naszej środkowoeuropejskiej cywilizacji są stosunkow o w czesne 
narodziny świadomej ochrony dziedzictwa kulturowego, w  tym substancji miast 
historycznych. Dla zrozumienia znaczenia tego faktu trzeba koniecznie zdać 
sobie sprawę, iż naturalny proces rozwoju miast niósł zawsze ze sobą zasadniczy 
konflikt pomiędzy formą a funkcją. Zmienność funkcji -  jako elem entu 
dynamicznego -  wymuszała i wymusza zmiany w formie miast, aż do całkowitej 
wymiany substancji. Specyfiką wielu miast Europy Środkowej stało się już 
w wieku XIX -  epoce wielkiego przełomu urbanizacyjnego -  uniknięcie tego 
zjawiska. Kraków jest w tej kwestii szczególnie przekonującym przykładem.

Zdecydował o tym splot różnorodnych czynników, które określić trzeba 
czynnikami długiego trwania. Pierwszy z nich to niewątpliwie długie trwanie 
feudalizmu w tej części Europy i swoiste zapóźnienie społeczne i ekonom iczne 
regionu w  XIX wieku. Już przed laty Alexander G erschenkron użył dla opisu tej 
sytuacji charakterystycznego określenia: backw ardness- zapóźn ien ie '. Pojęcie to 
w  naszym w ypadku nie musi wcale posiadać pejoratywnej konotacji! Nie ulega 
też wątpliwości, iż załamanie koniunktury gospodarczej, w idoczne wyraźnie 
w naszej części Europy już na przełomie XVII i XVIII wieku, stało się istotnym 
czynnikiem przechow ania dziedzictwa. Raz jeszcze odwołując się do angielskiej 
precyzji sformułowań, można powiedzieć: poverty is the best conservator.

1 A. Gerschenkron, Ecomic Backtvardness in Historical Perspective. A Book o f  Essays, Cambridge,
Mass. 1966. 9



Zjawisko to jest doskonale czytelne na przykładzie Krakowa, który jak wiele 
innych miast regionu po okresie wielkiego rozwoju u schyłku średniowiecza i w 
epoce renesansu wszedł ostatecznie w wieku XVII w  okres wyraźnego kryzysu 
systemowego. Ten strukturalny kryzys feudalizmu oznaczał w w ypadku Krakowa 
i wielu innych ośrodków  nie tylko zaham owanie rozwoju, ale i zachow anie 
substancji. Preindustrialny charakter wielu miast Europy Środkowej przetrwał 
rów nież przez znaczną część w ieku XIX -  epokę rewolucji przemysłowej. Ten 
paradoks sprzyjał wówczas tworzeniu rom antycznego mitu i kultu przeszłości. 
Kontynuując to uogólnienie, można pokusić się o stwierdzenie, że Europa 
Środkowa końca wieku XIX kojarzyć się może przede wszystkim z dwoma 
charakterystycznymi dla niej pojęciami. Jedno -  tak popularne w Wiedniu około 
roku 1900 dla opisania kafkowskiej rzeczywistości monarchii habsburskiej -  to 
ambiwalencja. Drugie -  często nie dostrzegane -  to wielki kom pleks 
mieszkańców Środkowej Europy, swoista trauma wyzwalająca konieczność 
podparcia się historią oraz poszukiwania swej siły i tożsamości w przeszłości. To 
w łaśnie spow odow ało, że przez cały wiek XIX mieliśmy -  może nie tylko tutaj, 
ale również tutaj, i w  dużym stopniu przede wszystkim tutaj -  zarówno 
rom antyczną potrzebę pielęgnowania przeszłości, jak i znacznie pogłębioną 
postaw ę w obec ochrony zabytków. Wynikała ona z tak istotnych elem entów  
specyficznej sytuacji narodów  Europy Środkowej w XIX wieku, jak: w wielu 
w ypadkach brak niepodległości, opóźnienie rewolucji przemysłowej i w  końcu 
opóźnienie rozwoju społecznego -  swoista stagnacja. Oznaczała przez długi czas 
brak charakterystycznego dla społeczeństw  ery industrialnej konfliktu pomiędzy 
modernizacją i przyspieszonym rozwojem a dziedzictwem. Oznaczała również 
ucieczkę w przeszłość, spotęgow anie historyzmu, prow adząc w II połow ie XIX 
wieku do  swoistej sakralizacji zabytku, tak czytelnej na przykładzie Krakowa. 
Skoro zabytek stal się wówczas sacrum (takim sacrum został np. w Krakowie 
już w I połow ie XIX wieku Wawel), to byl on rów nież antytezą wartości 
praktycznej. W ten sposób dochodzim y do zasadniczej kwestii, jaką stanowi 
relacja pom iędzy kulturą a ekonom ią czy też, na gruncie urbanizacji, zależność 
pomiędzy przestrzenią kulturową i zabytkową substancją a gospodarką miast 
historycznych.

Polityczna potrzeba oparcia się na historii jest bardzo czytelna w rozwoju wielu 
miast Europy Środkowej. Jeszcze w  XIX wieku wśród najbardziej przekonujących 
przykładów w ym ieniano Norymbergę i Kraków. To właśnie w  Krakowie w II 
połow ie XIX w ieku nastąpiło przejście od rom antycznego pojm owania zabytku 
i epatow ania się przeszłością do fazy św iadom ego kreowania przemysłu 
historycznego. Przeszłość, w tym przede wszystkim zabytki, stała się już wówczas 
nie tylko swoistym produktem  na sprzedaż, ale i integralną funkcją ekonom iczną 
miasta. Kraków był duchow ą stolicą narodu, „sercem Polski”, „matecznikiem 
Polski”, miejscem pielgrzymkowym Polaków. Nie nazywano tego turystyką 
kulturalną, ale miasto już w tedy tę funkcję wyraźnie przyjęło na siebie. Była ona



jednak już okoto roku 1900 w  tej części Europy -  w  obliczu wyraźnie 
kształtujących się stosunków  kapitalistycznych -  nie do utrzymania w  formule 
zamkniętego skansenu. Próba muzealizacji takich miejsc jak Kraków musiała 
zakończyć się u progu XX wieku wielkim konfliktem, czytelnym w wielu 
miastach Środkowej Europy. Byl to konflikt pomiędzy potrzebą szybkiej 
modernizacji a zwolennikami ukształtowanej jeszcze w XIX w ieku postawy 
konserwatorskiej. Efektem tej postawy były nie tylko wynikające z pietyzmu dla 
zabytków liczne prace konserwatorskie, ale i wytworzony przez nie potencjał, 
z którym nasze miasta historyczne weszły w  wiek XX.

Kolejnym ważnym rozdziałem w historii specyficznej relacji pom iędzy ekonom ią 
a ochroną dziedzictwa w Europie Środkowej stal się okres po II wojnie 
światowej. Dla miast regionu, w  tym bardzo wielu polskich miast historycznych -  
Kraków jest tutaj szczęśliwie wyjątkiem od reguły -  II wojna światowa oznaczała 
przede wszystkim katastrofalne zniszczenie zabytkowej substancji, 
a równocześnie w prow adzenie now ego systemu politycznego i ekonom icznego. 
W systemie tym miasta Europy Środkowej utraciły swą dotychczasową 
suw erenność ustrojową (jako gminy sam orządow e) i suw erenność gospodarczą. 
Tego zasadniczego faktu często nie dostrzegamy, choć dostrzegli go badacze 
rozwoju miast spoza regionu. Amerykańska ekonom istka Jane Jacobs w  swej 
książce pod symptomatycznym tytułem: Cities a n d  the Wealth o f  Nations. 
Principles o f  Economic Life, poświęca miastom Europy Środkowej osobny 
komentarz, pisząc m. in.:

„When the Soviet Union took under its econom ic control Gdansk, Warsaw, 
Cracow, Prague, Bratislava, Budapest, part of Berlin and other cities o f East 
Germany, it acquired an additional supply of city earnings to drain for transaction 
of decline. The chief trade-off for these cities has been export w ork destined for 
inert econom ies in the Soviet Union. Far from continuing to develop, the 
econom ies of these cities have been arrested”2.

To ostatnie zdanie z książki Jacobs jest dobrą konkluzją dla charakterystyki 
złożonej sytuacji miast Środkowej Europy. Ich ekonom ia została po 1945 roku 
„zaaresztowana”! Dotychczasowy rozwój, oparty o poszanow anie prawa 
własności, rentę gruntową i naturalny mechanizm  ekonom iczny generujący 
wzrost, został zamrożony. W w arunkach gospodarki nakazowo-rozdzielczej 
zmieniła się strategia zarządzania miastami historycznymi. Po drugiej wojnie 
światowej raz jeszcze w Europie Środkowej -  podobnie jak w  wieku XIX -  
podejście do  konserwacji i ochrony zabytków stać się miało znacznie mniej 
zekonom izow ane niż gdzie indziej. Było to w dużej mierze rów nież efektem 
politycznej potrzeby odbudow y zniszczonych miast, czy też ich rekonstrukcji,

2J. Jacobs, Cities a n d  the Wealth o f  Nations. Principles o f  Economic Life, Pelican 1986, s. 200. и



w myśl przyjętej wówczas zasady, iż nie substancja, a forma decyduje o wartości 
zabytku.

Komunizm jako system maksymalnie scentralizowany i oderw any od rachunku 
ekonom icznego (w-- idącym od Adama Smitha wolnorynkow ym  tego słowa 
znaczeniu) sprzyjał tak rozumianym sukcesom  konserwatorskim, a nawet ich 
potrzebował. Sprzyjało to prow adzeniu rekonstrukcji na dużą skalę. Dzięki temu 
rów nież i w  Polsce pow stał ogrom ny rynek dla prac konserwatorskich 
i stw orzono wielką armię znakomitych konserwatorów  -  powstał wielki potencjał 
konserwatorski. Symbolem sukcesu dyktatu polityki stała się odbudow a 
W arszawy -  dobrze znana również poza Polską. Taka formuła czy też m etoda 
zarządzania miastami historycznymi przyniosła jednak ze sobą także wiele 
negatywnych skutków. Ingerowała ona w tkankę społeczną. Wystarczy spojrzeć 
choćby na warszawską Starówkę, aby przekonać się, że jej odbudow a była nie 
tylko oderw ana od naturalnych m echanizm ów  ekonomicznych, ale i że skład 
społeczny tej dzielnicy został administracyjnie zdeterminowany. Łączyło się to 
oczywiście z istotnym poszerzeniem  funkcji symbolicznej zabytków, jaki nastąpi! 
po II wojnie światowej. Trzeba tutaj przypom nieć, że w tej nowej rzeczywistości 
rów nież zabytek stał się istotnym narzędziem  legitymizacji dla nowej władzy. 
Miało to wymiar daleko wykraczający poza ramy ekonomii i niosło także 
pozaekonom iczne skutki.

O derw anie od ekonomii stało się jednak w idoczne po drugiej w ojnie światowej 
przede wszystkim w miastach historycznych, które nie zostały zniszczone -  
w łaśnie w takich ośrodkach jak Kraków. Tkanka tych miast, ich historyczny 
rdzeń, zostały z jednej strony zam rożone w swoich funkcjach i w naturalnych 
m echanizm ach rozwoju, z drugiej zaś strony zostały poddane stopniowej 
dekapitalizacji. Na tym polegał m.in. paradoks naszej rzeczywistości ostatnich 
50 lat. Z jednej strony można było odnotow ać spektakularne, wielkie osiągnięcia 
konserwatorskie w dziedzinie rekonstrukcji. Z drugiej nowy system nie potrafił 
sobie zupełnie poradzić z rzeczą, w ydawać by się mogło, znacznie łatwiejszej -  
z utrzymaniem istniejącej, autentycznej materii historycznej i tkanki miast, które 
przetrwały zniszczenia wojenne, jak choćby Kraków.

Ten pogłębiający się rozziew pomiędzy osiągnięciami konserwatorskimi a coraz 
mniej skuteczną ochroną w skali całych zespołów  miejskich był prostym 
skutkiem chorej ekonomii całego systemu. Choroba ta toczyła też tkankę miast 
historycznych, poddanych szczególnie w lalach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych procesowi postępującej bardzo szybko dekapitalizacji 
i degradacji. W Krakowie próbą ratunku miała być rewaloryzacja rozpoczęta 
w  końcu lat siedemdziesiątych. Była ona prow adzona za pośrednictw em  budżetu 
centralnego i w ramach scentralizow anego systemu zarządzania. Pozostając 
z szacunkiem  dla konserwatorskich osiągnięć rewaloryzacji, trzeba jednak



odnotow ać, iż po raz kolejny była to konserwacja oderw ana zarów no od 
kontekstu ekonom icznego, jak i społecznego. O dchodziła ona wyraźnie od tego, 
co jest przecież istotnym wyróżnikiem centrów  historycznych i elem entem  ich 
wartości -  od naturalnego, spontanicznego procesu życia miasta i autentyczności 
jego tkanki społecznej. Rewaloryzacja w Krakowie jeszcze parę lat temu 
prowadziła do powstania swoistej „makiety” miasta. Poddaw ane kosztownym 
pracom  konserwatorskim obiekty rów nocześnie były pozbaw iane autentycznych 
m ieszkańców, a nierzadko i swych dotychczasowych funkcji.

Byl to szczególny paradoks w Krakowie -  jedynym dużym polskim mieście 
historycznym, które przetrwało tragedię II wojny światowej nie tylko w  sensie 
fizycznym, ale i społecznym. Miarą absurdu był m.in. fakt, że jeszcze w latach 
osiemdziesiątych ekonomiści z Akademii Ekonomicznej zajmowali się 
rozmieszczaniem na planie miasta poszczególnych sklepów  czy też 
przydzielaniem im odpow iednich funkcji. To, co w inien regulować w olny rynek 
pod kontrolą służby konserwatorskiej, stało się przedm iotem  pseudonaukow ych 
badań. Przykład ten dobrze ilustruje bezradność w podejściu do problem ów  
miasta historycznego w końcowej fazie istnienia systemu nakazow o- 
-rozdzielczego. Była to bow iem  droga donikąd. Droga oparta o  statyczne 
myślenie o mieście, oparta na traktowaniu miasta jako swoistego rezerwatu.

Utopijność tego podejścia obnażył z całą stanowczością przełom  roku 1989, po 
którym miasta Środkowej Europy znalazły się w zupełnie nowej rzeczywistości 
politycznej i ekonomicznej. Trzeba przy tym od razu podkreślić, że rzeczywistość 
ta jest bardzo różna w różnych krajach naszego regionu. Zależy to od zakresu 
i charakteru transformacji systemowej w poszczególnych krajach byłego bloku 
radzieckiego. W innej sytuacji znajdują się miasta polskie po reformie 
Balcerowicza i reformie sam orządowej 1990 roku, w  innej miasta historyczne na 
Ukrainie, w  innej w Czechach i na Słowacji. Ale to, co jest elem entem  
podstawow ym  tej nowej sytuacji i punktem  wyjścia dla szukania nowych 
rozwiązań właśnie w kwestii zarządzania miastami historycznymi, to przede 
wszystkim odzyskanie przez nie suw erenności. Stało się to zarów no na gruncie 
decentralizacji państwa, jak i poprzez oddolną odbudow ę sam orządu po roku 
1990. Drugim zasadniczym czynnikiem zmian stało się „odmrożenie" 
m echanizm ów  ekonom icznych. Doświadczenie Krakowa, w tym i moje własne 
dośw iadczenie z lat 1990 i 1991, kiedy kierowałem polityką miasta również 
w kwestii ochrony zabytków, są bardzo pouczające. „Odmrożenie lodów ki”, 
w  której znajdowało się miasto przed rokiem 1990, przyniosło przede wszystkim 
żywiołowość procesów  urbanistycznych. Kraków na gruncie polskim odgrywał 
w tych procesach pionierską rolę, gdyż zachował przedw ojenną strukturę 
własności. Była ona objęta w  czasach komunistycznych przymusowym zarządem 
państwa. O graniczało to w prawdzie w istotny sposób prawa właścicieli 
i pozbaw iało ich dochodów  (przyczyniając się do dekapitalizacji tkanki miejskiej),



ale nie pozbaw iało prawa własności. Dlatego w roku 1990, gdy ustal 
przymusowy zarząd państwowy nad prywatnymi nieruchomościami, właściciele 
odzyskali suw erenność i pełnię praw  do swojego mienia.

Zmieniło to w krótkim czasie dotychczasowy układ i system funkcjonowania 
miasta historycznego. Trzeba było pośpiesznie szukać nowych instrum entów 
praw nych dla skutecznej kontroli żywiołowego procesu odradzania się w sercu 
zabytkow ego miasta mechanizmów w olnego rynku.

Ten proces generow ał konieczność szybkiego odejścia od statycznego myślenia
0 mieście historycznym na rzecz dynam icznego podejścia do złożonej materii 
urbanistycznej. Konieczność tę potęgow ał fakt pojawienia się wraz
z transformacją systemową wielkich konfliktów, w tym również konfliktów 
interesów pomiędzy różnymi grupami społecznymi w miastach historycznych. Te 
konflikty czytelne są i dzisiaj. Dostrzec je można z łatwością choćby na Rynku 
Głównym w Krakowie, który jak w soczewce skupia sprzeczne interesy różnych 
lobbies. Dostrzegają one przydatność takiego miejsca jak np. Rynek dla reklamy
1 promocji swych produktów  poprzez jego atrakcyjność jako miejsca 
historycznego. Jedynym lekarstwem na ten swoisty chaos i spontaniczność 
procesów, z jakimi mamy do czynienia, jest zasadnicza zmiana myślenia
o ekonom ii miasta i o zarządzaniu miastem historycznym. Było swoistym 
paradoksem  przed rokiem 1990 w tej części Europy, że w ramach 
scentralizow anego i poddającego kontroli wszelkie przejawy życia społecznego 
systemu łatwiej było kontrolować również kwestie konserwatorskie. Szczególnie, 
iż odbyw ało się to w ramach systemu ekonom icznego, którego głównym 
wyróżnikiem stała się stagnacja gospodarcza.

W ten sposób Europa Środkowa weszła w  fazę znaną konserwatorom  zabytków 
na zachodzie Europy i na innych kontynentach od dawna. Już kilkadziesiąt lat 
temu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej bardzo dynamiczny rozwój 
urbanizacji wymusił rozum ienie ochrony konserwatorskiej jako tego, co w języku 
angielskim określa się mianem the m anagem ent o f  change. Zarządzanie zmianą 
(zmianami) oznacza próbę kontroli i regulacji, a nie planow ania żywiołowych 
procesów  urbanizacyjnych, których w ramy planow ania często ująć się nie da. 
Można powiedzieć, że miasta naszego regionu znajdują się w procesie ciągłej 
tranformacji ustrojowej. I jest to głów ne przesłanie, jakie możemy przekazać 
innym obszarom. Miasta naszej strefy geograficznej i kulturowej stały się 
ponow nie swoistym laboratorium dla eksperym entów  i dla wypróbowyw ania na 
tej żywej materii nie tylko różnych doktryn konserwatorskich, ale i różnych 
m etod podejścia do zagadnienia ekonom ii i kultury, do  zagadnienia zarządzania 
miastem. Zastąpienie systemu nakazowo-rozdzielczego systemem opartym na 
suw erenności ustrojowej i ekonom icznej miast oraz na gospodarczym  liberalizmie 
jest oczywiście przede wszystkim szansą ich skutecznej ochrony. Ale



rów nocześnie niesie z sobą bardzo wiele zagrożeń. Martin Krampen uważa, że 
gdy urban ideologies się zmieniają, to zmienia się również znaczenie środowiska 
miejskiego jako całości \

W yraźne powiązanie krajobrazu kulturow ego z systemem społecznym 
i gospodarczym  jest szczególnie w idoczne w  okresie przejściowym. Pierwszym 
jego sym ptom em  było pojawienie się w historycznej tkance naszych miast 
agresywnych reklam, w obec których konserwatorzy są bezbronni. To nie tylko 
znak zmiany stosunków  własnościowych i przywrócenia mechanizmu renty 
gruntowej, ale i dow ód załamywania się dotychczasowych zasad i instrum entów 
ochrony naszego dziedzictwa. Były one na swój sposób skuteczne, ale 
w  systemie opartym na stagnacji ekonomicznej i na totalnej kontroli. Dziś często 
nie wytrzymują próby konfrontacji z dynamiką życia naszych miast.

Nie bez znaczenia jest leż poszerzenie chronologicznego pola ochrony tkanki 
naszych miast o dziedzictwo architektoniczne XIX i XX wieku. To również 
zmusza do zmiany filozofii myślenia o ochronie dziedzictwa kulturowego.
Nawet miasta o głęboko średniowiecznym pochodzeniu i zachowanej strukturze 
z tej epoki -  jak choćby Kraków -  są miastami o dominacji tkanki 
dziewiętnastowiecznej. Symbolem nowej skali problem u ochrony dziedzictwa 
w naszej części Europy są choćby Berlin, Praga, Budapeszt czy Sankt Petersburg. 
Ta now a skala zmusza do ponow nego zdefiniowania celów i zakresu ochrony, 
do przejścia do procesu skutecznej rewitalizacji całych wielkich zespołów 
mieszkaniowych. W tym procesie ochrony totalnej jedyną gwarancją jego 
skuteczności może stać się tylko mądre wprzęgnięcie dziedzictwa kulturow ego 
do now ego obiegu gospodarczego (a nic wyłączanie go z niego). Oznaczać to 
musi konieczność znalezienia harmonijnego kompromisu pomiędzy kanonami 
ochrony a wymogami życia i prawami ekonomii.

Kompleksową ochronę dziedzictwa kulturow ego widzieć też trzeba 
w perspektyw ie tworzenia tzw. Kulturgeselschaft, jak mówią Niemcy, a także 
faktu, że sektor kultury ma również swój wymiar ekonom iczny (od czego 
odzwyczajano nas przez ostatnie dzisięciolecia). Kultura jest częścią całego 
układu naczyń połączonych naszego życia gospodarczego i społecznego. Nie 
m ożna więc dzisiaj mówić o skutecznej ochronie zabytkowych dzielnic wielkich 
miast bez skutecznych strategii w  zakresie ekonomii i zarządzania, a także 
polityki społecznej. Jednym  z kluczowych zagadnień w tej kwestii jest problem  
w prow adzenia właściwych funkcji miejskich do często zdegradowanych 
historycznych dzielnic. Gwarancją skuteczności ochrony jest też tworzenie 
w łaściwego im ageiobrazu) miasta. Jego atrakcyjność zależy w dużym stopniu od 
potencjału kulturow ego i od stopnia zachowania dziedzictwa. Te sprawy ciągle
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zbyt w olno docierają do świadomości ludzi odpow iedzialnych zarów no za 
decyzje polityczne, jak i ekonom iczne.

Miasta historyczne Europy Środkowej mają jeszcze jeden wielki potencjał, który 
pow inien być lepiej zsynchronizowany i wykorzystany w globalnej strategii 
zarządzania nimi. Tym czynnikiem jest wielki kapitał ludzki skupiony w silnych 
środowiskach artystycznych i intelektualnych. Ludzie ci pracują w  większości 
w państwow ym  sektorze, ciągle jeszcze w  anachronicznym  systemie 
finansowania, tylko w części wykorzystując swoje możliwości. Kreowanie rynku 
dla turyzmu kulturalnego, w  tym wielkich festiwali sztuki, w inno być również 
elem entem  strategii szeroko pojętej ochrony dziedzictwa. Bardzo pozytywnym 
dośw iadczeniem  w tym zakresie był zorganizowany w Krakowie w roku 1992 
przez M iędzynarodowe Centrum Kultury Europejski Miesiąc K u ltu ry -  wielki 
festiwal sztuki europejskiej4.

Na koniec m ożna jeszcze raz powtórzyć, że ochrona dziedzictwa kulturow ego 
w Europie Środkowej znalazła się po 1989 roku w zupełnie nowej rzeczywistości 
i wymaga w  związku z tym now ego podejścia. Wymaga też redefinicji zakresu 
ochrony ze znacznym jej poszerzeniem 4. Polegać też pow inna na zmianie 
strategii w zakresie instrum entów praw nych i ekonom icznych niezbędnych dla 
skutecznej ochrony. W tej sprawie ciągle zbyt w olno postępujem y naprzód. 
Nowoczesna ochrona dziedzictwa to nie tylko fizyczne zachow anie substancji, 
ale i jej interpretacja, marketing oraz eksploatacja. Takie szerokie i aktywne 
rozum ienie ochrony wymusza też interdyscyplinarność podejścia do  miasta 
historycznego.

Musimy też szybko zrozumieć, iż dziedzictw o miast Środkowej Europy to nie 
tylko sacrum, ale i towar, a w ięc sfera ta znajduje się również w strefie działania 
praw  ekonom ii6. Faktu tego nie można wstydliwie ukrywać. Styk potencjału 
artystycznego i intelektualnego, połączony z wartością ekonom iczną samą 
w sobie, jaką jest potencjał kulturowy naszych miast historycznych, odejście od 
statycznego modelu ochrony -  to są najważniejsze przesiania wynikające 
z naszego już ponad pięcioletniego doświadczenia w transformacji rzeczywistości 
Europy Środkowej. Jestem przekonany, iż dośw iadczenie to ma rów nież wymiar 
uniwersalny.

1 Por.: J. Purchla, European Cultural M onth in C ra co w - Ju n e  1992, Kraków 1993 (wersja polsko-
-angielska).

'M iędzynarodow e Centrum Kultury w  Krakowie opublikow ało  na ten lemat m.in. książki:
M anaging Historic Cities, Kraków 1993, oraz Heritage Landscape, Kraków 1993
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Na kongresie miast historycznych wpisanych na listę św iatowego dziedzictwa 
kultury UNESCO w Bergen, na przełomie czerwca i lipca 1995 roku, 
sformułowaliśmy dziewięć kanonów  strukturalnej zmiany w  podejściu do 
ochrony naszych zabytkowych miast. Oto one:

1. Miasta należy rozpatrywać w całym ich procesie historycznym jako sum ę 
cywilizacji.
2. Miasta powinny być traktowane jako dynamiczna, złożona, w ielow ątkow a 
struktura.
3. W obec wszystkich zabytków tworzących zespól miejski muszą być stosow ane 
te sam e zasady ochrony i konserwacji. Nie ma zabytków lepszych lub gorszych.
4. Kwestia autentyczności zabytku jest decydująca.
5. Bazą dla skutecznej ochrony zabytku jest właściwa funkcja.
6. Stare miasta są integralną częścią całej tkanki miejskiej. Nie m ożna ich 
muzealizować czy zamieniać w skanseny.
7. Turyzm nie pow inien stać się dominującym czynnikiem, na którym opiera się 
ekonom ia miasta. Dominacja turyzmu prowadzi do przerostu i wielu 
negatywnych skutków, z destrukcją zabytków włącznie.
8. W spółczesna architektura i współcześni architekci powinni być specjalnie 
przygotowywani do projektowania nowoczesnej architektury w zabytkowych 
wnętrzach.
9. Strukturalna zmiana zachodząca w naszych miastach historycznych pow inna 
być oparta na nieustającym bilansowaniu oraz szukaniu harmonii i kompromisu 
pomiędzy ekonomiczną rzeczywistością a zasadami zintegrow anego podejścia do 
ochrony zabytkowego dziedzictwa.

Można mówić o różnych typach miast historycznych, o  ich bardzo różnej skali, 
charakterze i modelach funkcjonalnych. To, co jest dośw iadczeniem  Krakowa, 
jest nie tylko dośw iadczeniem  miasta zabytkowego, ale i miasta, w  którym 
jeszcze w XIX wieku rozwinął się ten szczególny pietyzm dla przeszłości. Jest 
przy tym Kraków miastem o heterogenicznym modelu funkcjonalnym, który 
skuteczniej pozwala przechow ać historyczną substancję. Fundamentalną 
i zarazem kontrowersyjną kwestią w  zarządzaniu miastem historycznym 
pozostanie konflikt pomiędzy formą a funkcją. Ten konflikt towarzyszy również 
dzisiejszym dyskusjom, wyraźnie jednak rozdzielamy w nich kwestię konserwacji 
i doktryny konserwatorskiej oderwanej od praw ekonomii oraz zagadnienia 
ochrony, gdzie wprzęgnięcie całego mechanizmu ekonom icznego jest 
koniecznym w arunkiem  skuteczności. Tzw. heritage industry  jest szansą dla 
wielu naszych ośrodków  historycznych, rów nocześnie jednak niesie wiele 
zagrożeń. W śród nich wymienia się często turystykę. Nie ulega jednak 
wątpliwości, iż w obliczu globalizacji procesów  ekonomicznych, uniformizacji 
i standaryzacji życia właśnie dziedzictwo staje się szansą dla naszych 
historycznych miast, wydobywających się z systemowego kryzysu. Myślę, iż jest



to szansa podwójna. Z jednej strony oznacza ona bowiem szybszy pow rót 
prosperity, z drugiej zaś to właśnie dziedzictwo jest niewątpliwą szansą dla 
zachowania naszej środkowoeuropejskiej tożsamości. Nagromadzony przez wieki 
potencjał kulturowy naszych miast stanowi też naturalną bazę dla tak 
pożądanego dziś zrów now ażonego rozwoju, ale i dla zrównoważonej 
konsumpcji dóbr kultury.

(1995 r.)


