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Miasta bez charakteru? Polskie miasta
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Streszczenie
W artykule poruszono kwestie kulturowych wymiarów zróżnicowań
poprzemysłowych miast. Zaprezentowano teoretyczne i metodologiczne założenia „teorii scen” zaproponowanej przez tzw. „nową szkołę chicagowską”
w socjologii miasta. Wykorzystując założenia tej teorii, autorka analizuje dane
na temat charakteru kulturowego polskich gmin miejskich, próbuje określić
ich kulturowy profil oraz przedstawia sceny kulturowe Warszawy. Autorka
konkluduje, że dane zebrane w polskich miastach nie odzwierciedlają jeszcze
zachodnich wzorów poprzemysłowej dynamiki kulturowej.
Słowa kluczowe: wymiary kulturowe miasta, teoria scen, miasto poprzemysłowe
Wprowadzenie:
kultura w miastach poprzemysłowych
Każdy z nas potrafi zapewne przywołać w myślach obraz swojego ulubionego
miasta. Towarzyszy mu wspomnienie zapachów, odgłosów ulicy, być może smaku zjadanych tam potraw i popijanych trunków. Potrafimy przywołać doznania
ulotnej, ale jakże wyraźnej atmosfery miejsca. Potrafimy zapewne przywołać
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w myślach obrazy także tych miast, w których nigdy nie byliśmy, ale których
wyobrażenie tak bardzo wrosło w społeczną świadomość, że przybrało rolę
kulturowej ikony. Wie o tym każdy bywalec kina, gdy uwiedziony przez obrazy
Woody Allena decyduje się odwiedzić Manhattan, Barcelonę, Paryż albo Rzym.
Na tych filmowych obrazach wielkie metropolie wydają się być przede wszystkim
centrami konsumpcji doznań. To, co na nich obserwujemy, to nie świat pracy
i rytm dnia wyznaczony fabrycznym zegarem, ale nieuchwytne na pierwszy rzut
oka wartości, tak ulotne jak wrażenia towarzyszące kontemplacji dzieła sztuki
(a jednak przynoszą jak najbardziej realne przychody do miejskiego budżetu). Co
sprawia, że niektóre miasta mają magiczną moc przyciągania? Czym Barcelona
różni się od Madrytu, Wenecja od Rzymu, Londyn od Glasgow, Cannes od Paryża,
Los Angeles od Nowego Jorku? Dlaczego odbieramy te miasta inaczej, dlaczego
dostarczają nam odmiennych doznań? Jak możemy zdefiniować ich klimat, ich
niepowtarzalny (a może całkiem powtarzalny) charakter? Jak możemy opisać
i wyjaśnić specyfikę miasta poprzemysłowego oraz jego dynamikę?
Miasto jest zawsze wytworem swoich czasów, a te określane są przez dominujące stosunki wytwarzania [por. Jałowiecki, 1988]. Miasto poprzemysłowe
jest tym samym wytworem poprzemysłowego społeczeństwa, a to określane jest
przez dominację sektora usług. Im bardziej „poprzemysłowe” społeczeństwo,
tym więcej w nim „ponowoczesnych” usług – związanych z przetwarzaniem
informacji i symboli, sektorem kultury i nauki. Miasta poprzemysłowe stają się
przede wszystkim świątyniami konsumpcji, która wypiera znaczenie produkcji.
Choć produkcja i przemysł nie zanikają całkowicie, zmieniają swoje oblicze: do
miast wkraczają przemysły kreatywne, zamiast o przemyśle mówi się o produkcji
kultury. Fabryki zastępowane są przez instytuty badawcze, osiedla robotnicze
przez dzielnice bohemy. Rodzi się nowy typ mieszkańca, który coraz bardziej
przypomina turystę [Lloyd, 2007]. To już nie robotnik, który w mieście szukał zatrudnienia, nawet nie mieszkaniec poszukujący miłego sąsiedztwa. To konsument
szukający w mieście dóbr, które zaspokoiłyby jego bardziej lub mniej wyszukane
potrzeby, niczym właśnie turysta poszukujący szczególnego typu doznań.
„Poprzemysłowość” wykracza swym znaczeniem poza proste, tercjarne modele gospodarki. „Poprzemysłowy” w naukach społecznych (jak i w publicznym
dyskursie) utożsamiany bywa często z pojęciem ponowoczesny, choć to drugie
pojęcie wydaje się mieć szersze znaczenie, bowiem obok sposobów wytwarzania
obejmuje również swym znaczeniem cały szereg społeczno-kulturowych konsekwencji i korelatów. Niemniej właśnie to szersze znaczenie ukazuje nam dopiero
istotę sprawy. Wraz z malejącym znaczeniem przemysłu i charakterystycznych
dla przemysłowych społeczeństw stosunków wytwarzania, maleje znaczenie
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tradycyjnie pojmowanej klasy. W społeczeństwach, w których dokonuje się
śmierć tradycyjnych klas, miasta również wydają się stawać mniej „klasowe”.
Nie oznacza to jednak, że podziały całkiem zanikają: zastępują je inne. Choć
„czysty” stosunek do środków produkcji być może przestaje decydować o szansach życiowych jednostek, wyłaniają się nowe podziały określane przez wzory
konsumpcji. Powstają nowe klasy, „klasy konsumpcji”, które charakteryzuje
specyficzny styl życia.
W społeczeństwach poprzemysłowych jednostki dysponują większą ilością
czasu wolnego, osiągnięty dobrobyt i zaspokojenie potrzeb materialnych pozwala
zwrócić się w stronę wartości postmaterialistycznych, dlatego szczególnego znaczenia nabiera właśnie to, co określamy mianem stylu życia. Styl życia z kolei jest
domeną kultury, dlatego nie sposób analizować współczesnych miast poprzemysłowych bez odwołania do tejże kategorii pojęciowej. Nadejście kultury w analizach miasta nie służy jednak tylko opisowi. Kultura odgrywa w poprzemysłowych
miastach rolę szczególną, której znaczenie wydaje się stale rosnąć. W mobilnych
społeczeństwach ponowoczesnych, w których jednostki decydują „jak chcą żyć”
i jaką tożsamość chcą budować, lokalne układy zmuszone są promować się nie
tylko jako dobre miejsce inwestycji, ale także jako doskonałe miejsce do życia.
Jakość życia określają natomiast przede wszystkim wysokiej jakości środowisko naturalne, szeroka dostępność usług i bogata kultura. Zróżnicowana oferta
rozmaitych form spędzania czasu wolnego staje się coraz bardziej znaczącym
argumentem zarówno w decyzjach o długoterminowych przeprowadzkach, jak
i krótkoterminowych wyjazdach turystycznych i biznesowych, takich jak lokalizacja konferencji lub szkolenia [Hall, 1998: 127].
O rozwoju układów lokalnych w coraz większym stopniu decyduje to, czy
zdolne są przyciągać odpowiednie kategorie mieszkańców i turystów. Evans
i JoFoord [2006] identyfikują trzy główne grupy mieszkańców, które rozwijające się miasta powinny przyciągać. Pierwszą grupę stanowią młodzi, bezdzietni
mieszkańcy, którzy odkrywają zalety życia w mieście i oddają się luksusowej konsumpcji [Zukin, 1998]. Drugą grupę stanowią turyści, przyciągani bogatą ofertą
usług rozrywkowych, kulturalnych i sportowych [Shaw et al., 2004]. Wreszcie,
ostatnią grupę szczególnie pożądanych mieszkańców tworzy klasa kreatywna,
boho, o której pisał w swych głośnych pracach Richard Florida [2002, 2004,
2007]. Z jednej strony chodzi zatem o przyciągnięcie mieszkańców i turystów,
którzy oddawaliby się w mieście konsumpcji i generowali tym samym wzrost
gospodarczy, z drugiej o przyciągnięcie kapitału ludzkiego, owej creative class,
która poprzez swoją zdolność innowacyjnego i kreatywnego myślenia przyczynia
się do rozwoju ekonomii opartej na wiedzy. Poprzez mieszankę zespołu postaw
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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 klasy kreatywnej.
Tym samym miasta zmuszone są konkurować ze sobą o tych właśnie mieszkańców i turystów, a czynnikiem zwiększającym konkurencyjność jest jakość życia
określana w znacznym stopniu przez szeroko pojętą ofertę kulturalną i rozrywkową, dostępność usług oraz tzw. „klimat” miasta.
Kultura staje się głównym źródłem społeczno-gospodarczego ożywienia
miasta, czego najlepszym przykładem są m.in. 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]. Kultura staje się narzędziem rozwoju także w szerszym
sensie, festiwale nie służą bowiem jedynie konsumpcji (w ekonomicznym sensie),
a stanowią „element lokalnej polityki gospodarczej, który służy osłabieniu negatywnych efektów przejścia od gospodarki przemysłowej do poprzemysłowej”
[Bradley, Hall, 2006: 79, por. Klekotko, 2012]. Strategie kulturowe obejmują
także cele ekonomiczne i socjalne, takie jak walka z bezrobociem.
Kultura traktowana jest także jako autonomiczny cel rozwoju, służy bowiem
zaspokajaniu potrzeb wyższych człowieka i jego samorozwojowi, a więc temu,
co czasem bywa określane terminem human flourishing. W ujęciu tym pierwszorzędne znaczenie przypisuje się rozwojowi duchowemu człowieka i jego
podmiotowości, a bogata oferta kulturalna i dostęp do szerokiej gamy usług
nowoczesnych staje się synonimem wysokiej jakości życia, do której wszyscy
mają prawo. W odróżnieniu od ujęć ekonomistycznych, w których wskazuje się
na ekonomiczne korzyści czerpane z kultury, w ujęciu społecznym kultura stanowi
instrument realizacji celów społecznych i w tym sensie staje się elementem społecznej inżynierii. Zwraca się uwagę na fakt, iż kultura i rozrywka dostarczając
podłoża dla zaangażowania zbliżają obcych sobie ludzi i wzmacniają inkluzję
społeczną [Evans, Foord, 2006: 152, por. Klekotko, 2012].
Wpływ produkcji i konsumpcji kulturowej na rozwój organizmu miejskiego
i jego dynamikę społeczno-polityczną studiowany jest współcześnie przez wielu
badaczy. Rozmaite badania o charakterze monograficznym ukazują złożone mechanizmy kulturowe funkcjonowania i przemian współczesnych ponowoczesnych
miast [por. Lloyd, 2007, Silver i Gordach, 2012]. Istnieje również wiele studiów
nad tzw. amenity – driven urban development ukazujących statystycznie istotne
związki między liczbą poszczególnych typów walorów miejskich (amenities)
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a rozmaitymi wskaźnikami rozwoju miasta. Florida [2002] wykazał, że długość
ścieżek rowerowych koreluje ze wzrostem gospodarczym. Markusen [2004]
analizował wpływ artystów na rozwój miasta, a Glaeser [2001] ustalił, że miasta
o dużym zagęszczeniu walorów miejskich (takich jak restauracje czy wydarzenia kulturalne), dobrej pogodzie, atrakcyjnym otoczeniu i wysokiej jakości
usługach publicznych rozwijają się szybciej. Clark [2002] badał związki między
określonymi grupami walorów miejskich a charakterystykami demograficznymi
mieszkańców, udowodniając, iż określone przestrzenie przyciągają określone
grupy mieszkańców, a zmiany charakteru przestrzeni miejskiej wiążą się z migracjami. Te przykładowe ustalenia na temat oddziaływań kultury na rozwój
miast wydają się jednak mieć dość ograniczony charakter i nie wyjaśniają istoty
kulturowych mechanizmów rozwoju. Dotychczasowe badania mają zbyt „wycinkowy” charakter i nie traktują miasta i kultury miejskiej holistycznie, przez co
mają ograniczoną wartość eksplanacyjną. Tymczasem bez holistycznej analizy,
gdzie miasto traktowane będzie 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,
ale ich charakter, jakość, a nie ilość, ważny jest wreszcie kontekst, w którym owe
miejskie walory występują, relacje, w jakie między sobą wchodzą [Silver, Clark,
Rothfield, 2002]. Potrzebujemy teorii, która pozwoliłaby na całościowy opis
i pomiar dynamiki kulturowej miasta, która dostarczyłaby wyjaśnień i ustaliła
uniwersalne prawidłowości i logikę działania poprzemysłowego miasta.
1. „Teoria scen” – nowa perspektywa
analizy miast poprzemysłowych
Ciekawą propozycją analizy kulturowego zróżnicowania miast poprzemysłowych i ich dynamiki rozwojowej jest tzw. „teoria scen” [por. Silver, Clark,
Graziul, 2011; Silver, Clark, Navarro, 2010; Silver, Clark, Rothfield, 2007],
stanowiąca w istocie bardziej koncepcję czy perspektywę badawczą, aniżeli
tradycyjnie rozumianą „teorię społeczną”2. Ramy konceptualne „teorii scen”
wyznacza tzw. „nowa szkoła chicagowska” w socjologii miasta, stanowiąca
wynik połączenia tradycyjnego podejścia szkoły chicagowskiej z perspektywą
Nazwę „teoria scen” przyjmuję za autorami prezentowanego podejścia, którzy tak właśnie
nazywają proponowaną przez siebie perspektywę badawczą, tytułując zresztą w ten sposób jeden
z rozdziałów przygotowywanego obecnie opracowania, jak i sam maszynopis, na który w tym
artykule wielokrotnie będę się powoływać.
2
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kulturową [por. Clark, 2004, 2009]. Istotą przyjętego podejścia jest przekonanie, iż we współczesnych społeczeństwach poprzemysłowych to konsumpcja,
a nie produkcja stanowi podstawowy czynnik wzrostu i decyduje o dynamice
i kierunkach rozwoju miejskiego układu. Mechanizmem rozwoju jest przede
wszystkim konsumpcja szeroko rozumianej kultury. Konsumpcja ta przybiera
różne formy społeczne, które kształtują przestrzeń miasta i określają dynamikę
jego rozwoju. Tym samym kultura i polityka kulturalna władz miasta zaczynają
odgrywać w procesach rozwoju większe znaczenie aniżeli czynniki ekonomiczne.
Podstawowym pojęciem omawianej koncepcji jest „scena”. Można ją określić
jako dynamiczny układ kilku elementów: (1) sąsiedztwa, (2) otoczenia fizycznego,
(3) ludzi (4) zaangażowanych w różnego typu aktywności, (4) reprezentujących
określone wartości. Wszystkie te elementy funkcjonują w teorii socjologicznej
od dawna, złożone razem w znaczeniu, jakie nadaje im teoria scen, nabierają
jednak nowej siły. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że teoria scen przywraca
w pewnym sensie do analizy poprzemysłowego miasta kategorię miejsca. To
pojęcie, na które w zindywidualizowanym społeczeństwie poprzemysłowym
wydawało się nie być miejsca, odnajduje na nowo swoje znaczenie [por. Klekotko
i Gorlach, 2012]. Scena jest czymś znacznie więcej niż fragmentem przestrzeni
miasta. W pewnym sensie scena jest „miejscem” [Navarro, 2012: 10]. Podobnie
jak miejsce, scena jest uspołecznionym fragmentem przestrzeni, przestrzenią
znaczącą, „centrum ustalonych wartości” [por. Tuan, 1987]. Owe „ustalone wartości” tworzone są 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 motywy są przez aktorów podzielane. 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”. Czują się „u siebie” z kilku ważnych
względów: po pierwsze otoczenie fizyczne odpowiada ich kulturowym gustom,
po drugie znajdują tam ludzi, którzy 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 pieniędzy na operę, będzie miał świadomość
obowiązujących w danym miejscu kodów kulturowych. Będzie te kody doskonale
znał i rozpoznawał, będzie również wiedział, jakie oczekiwania wobec swoich
występów mają uczestniczący w tym działaniu aktorzy. Jednak będzie czuł się
tam jak intruz – formalne, elitarne otoczenie wielbicieli opery nie jest „jego”
sceną. Zdecydowanie nie jest „u siebie”. Podobnie zresztą odziany w smoking
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bywalec opery poczułby się nieswojo, gdyby z jakichś nieznanych względów
zamiast na wspomnianym przyjęciu, znalazł się w cuchnącym squocie, w którym
odbywałby się koncert alternatywnej grupy punkowej, a obecne tam osoby postrzegałyby go jako kogoś, kto znalazł się „nie na miejscu”, kto „nie pasuje” do
otoczenia. Ten zespół kilku elementów: otoczenia, ludzi, ich wartości i działań
tworzy właśnie scenę.
W chicagowskiej teorii scen nie chodzi jednak wyłącznie o goffmanowską
metaforę interakcji – scenę, na której działają aktorzy w otoczeniu odpowiednich
rekwizytów i dekoracji. Istotę tej interakcji określa bowiem konsumpcja. Scena
jest przede wszystkim miejscem 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. Owa
infrastruktura kulturalno-usługowa, określana w języku angielskim terminem
amenity („walory” określonego miejsca) staje się mechanizmem ekonomicznego
wzrostu i społecznego rozwoju (amenity-driven development) [por. Clark i in.,
2001]. W nowoczesnych społeczeństwach poprzemysłowych potrzeby mieszkańców wykraczają znacznie poza kwestie zakwaterowania, usług edukacyjnych
lub zdrowotnych. Ważny okazuje się także 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 scenę, jej jakość i rozwój. Konsumpcja
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 inwestycje w szeroko pojętą
kulturę oraz rozwój przestrzeni publicznych buduje się identyfikację z danym
miejscem i dobrostan mieszkańców.
Konkretne sceny stanowią jednocześnie 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 przyjemność ze wspólnego poczucia bycia „normalnym”, odrzucając
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jednocześnie tych, którzy nie przestrzegają właściwych danym scenom norm
konsumpcji. Przyjemność i wola robienia tego, co się uważa za słuszne oznacza
„uprawomocnienie”. Źródłem uprawomocnienia wzorów konsumpcji mogą być,
zdaniem twórców teorii, następujące wartości: 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 prawo 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).
Praktyki kulturowe przybierają postać pewnych ról odgrywanych wzajemnie
przez mieszkańców przed innymi uczestnikami sceny. Owa gra tworzy wymiar
teatralności. Sceny stwarzają możliwość widzenia i bycia widzianym, kształtując
w ten sposób zachowania i sposoby postępowania swoich członków. Uczestnicy
mogą czerpać społeczną 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. Autorzy
teorii wyróżniają pięć wymiarów teatralności: sąsiedzkość (działania oparte na
zażyłych, „swojskich” i bliskich relacjach), transgresja (gdy chcemy pokazać się
innym jako ci, którzy przekraczają obowiązujące powszechnie normy i wzory
zachowań), ekshibicjonizm (gdy zależy nam na tym, by być „widocznym” i podziwianym przez innych), szyk (glamour – gdy celem jednostki jest odgrywanie
roli trendsettera, narzucanie innym trendów i uchodzenie za osobę „modną”)
oraz formalność (gdy istotnym elementem działania jest przestrzeganie ścisłych
reguł i zasad lub etykiety).
Niezwykle ważnym elementem tej teoretycznej układanki jest ponadto
tożsamość występującego w danej scenie aktora. Każde działanie, także konsumpcja stanowi przecież jednocześnie wyraz określonej tożsamości i prowadzi
do samorealizacji jednostki. Te aspekty konsumpcji, które pozwalają działającym aktorom cieszyć się przyjemnością „bycia sobą”, określamy mianem
autentyczności. Jednostki odczuwają potrzebę bycia autentycznym i odrzucają
jednocześnie zachowania, którym owej autentyczności brakuje. Wymiar autentyczności pozwala określić stopień, w jakim różne sceny umacniają poczucie
zakorzenienia i identyfikacji, potwierdzając bądź przekształcając tożsamość
jednostkową członków. Działający na danej scenie aktor może budować swoją
tożsamość w oparciu o wartości i tradycje lokalne (wymiar lokalizmu), pochodzenie etniczne (etniczność), wartości korporacyjne (korporacyjność), obywatelstwo

Miasta bez charakteru? Polskie miasta w perspektywie „teorii scen”

179

(państwowość) lub przekonanie o wyższości racjonalnych podstaw tożsamości
jednostkowej (racjonalizm).
Sceny kulturowe pozwalają uczestniczącym w nim jednostkom praktykować
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 miejsce i scena mogą być pod
tym względem tożsame. Chodzi mianowicie o takie przypadki scen, w których
lokalność, sąsiedztwo i tradycjonalizm stanowią główne wartości. Cechą takich
scen byłoby np. duże natężenie kościołów, związków wyznaniowych, „tradycyjnych” stowarzyszeń lub grup sąsiedzkich, obecność muzeów „lokalnych”
i innych instytucji kultury rozwijających lokalne tradycje, obecność restauracji
oferujących potrawy regionalne lub „swojską” kuchnię 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 ludźmi podobnymi do siebie, konsumującymi podobne
dobra, realizującymi podobne praktyki kulturowe, wyznającymi podobne poglądy,
podobnie się noszącymi, powielającymi podobne wzory językowe etc. Społeczne przyzwolenie i aprobata 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, Rothfield, 2007]. Tym samym scena jest w pewnym sensie przestrzenną
reprezentacją wspólnoty stylu życia. Jest szczególnym typem wspólnoty granicznej (liminal community), której mianem określa się wspólnoty „na granicy
istnienia”, potencjalne i czasowo określone, takie jak wspólnota współpasażerów
kolejki podmiejskiej lub oczekujących w lotniskowej poczekalni. Tożsamość i styl
życia są tu pierwotne, scena stanowi jedynie efekt przestrzennej koncentracji
aktorów je podzielających. O koncentracji tej decyduje zagęszczenie rozmaitego
typu obiektów kulturalnych i usługowych, które przyciągają określone kategorie
mieszkańców, podzielających podobne wartości i upodobania. W ten właśnie
sposób z połączenia pewnej lokalizacji, ludzi i wartości powstaje scena – miejsce
wspólnoty stylu życia. Ta wspólnota może w pewnych warunkach przybrać bardziej zorganizowaną formę i znaleźć wyraz w zbiorowym działaniu. Doskonałym
tego przykładem są opisane przez Darcy K. Leach i Sebastian Haunss [2009]
kontrkulturowe ruchy społeczne w Niemczech, dla których to właśnie określona
miejska scena kulturowa była podłożem mobilizacji.
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Różne jednostki, o różnych tożsamościach społecznych, kierują się odmiennymi motywami i odgrywają odmienne role. Z kolei różne wymiary decydują o tym,
w jakich obszarach miasta określone typy konsumentów czują się najlepiej, a tym
samym gdzie najchętniej spędzają swój czas i gdzie się osiedlają. Każdą praktykę
kulturową, walor, obiekt usługowy usytuować można w macierzy tworzonej przez
wymienione wcześniej wymiary. W wyniku analizy tych wymiarów określone
zostają typy scen. W teorii scen zakłada się, że dwie biegunowe konfiguracje
wymienionych wymiarów tworzą scena komunitarystyczna (w której dominują
takie wartości jak: tradycja, egalitaryzm, sąsiedzkość, formalizm, lokalizm, etniczność, państwowość, racjonalizm) i scena niekonwencjonalna (w której dominują:
charyzma, utylitaryzm, ekshibicjonizm, korporacyjność). Każda z nich cechuje
się odmiennym zestawem walorów oraz przyciąga odmienne kategorie mieszkańców, stanowiąc przestrzeń funkcjonowania określonych wartości i postaw.
Scena komunitarystyczna jest np. miejscem praktykowania konwencjonalnych
stylów życia, w których dominują wartości i tożsamości oparte na tradycji.
Scena niekonwencjonalna natomiast stanowi manifestację – jak sama nazwa
wskazuje – niekonwencjonalnych stylów życia, w których szczególną wartość
stanowi transgresja. W tego typu scenach obserwuje się duże natężenie „walorów”
związanych z jednej strony z twórczością artystyczną, z drugiej – z rozrywką.
Clemente Navarro [2012] zauważa, że te dwie skrajności odpowiadają do pewnego stopnia tradycyjnej dychotomii wspólnota – zrzeszenie, odzwierciedlającej
się w podziale na wieś i miasto. Tym samym scenę komunitarystyczną można
byłoby uznać za bardziej prawdopodobną i częściej występującą w mniejszych
i bardziej oddalonych od centrów miejscowościach, podczas gdy sceny niekonwencjonalne wydają się bardziej prawdopodobne w dużych miastach, 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 relatywizm”. Nie traktujemy układu lokalnego ani jego mieszkańców jako jednolitej
całości, a zagłębiamy się w specyfikę określonych grup społecznych i przestrzeni,
których wyznacznikiem przestaje być wyłącznie ich funkcja (produkcyjna, usługowa, rezydencjalna itp.). Pozycja danego obszaru miasta w różnych wymiarach
określa charakter sceny. W każdym mieście wskazać można na obecność różnego
typu scen, odznaczających się specyficzną kombinacją walorów symbolicznych
i kulturowych służących określonym formom konsumpcji. Scena określa tę
specyfikę i tym samym determinuje cele i narzędzia polityki. Daniel. Silver,
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Terry N. Clark, Clemente J. Navarro [2010] podkreślają, że zapewniająca rozwój
uniwersalna kombinacja walorów nie istnieje, a motorem rozwoju mogą być
także inne kategorie społeczne, aniżeli tylko klasa kreatywna. Na tym polega
wspomniany „relatywizm kontekstualny” – różne grupy mieszkańców poszukują
różnych scen i dostarczają różnego typu wkład w rozwój układu lokalnego.
Założeniem prezentowanego podejścia jest ilościowy pomiar scen, który pozwoliłby na testowanie hipotez o makroprocesach społecznych. Aby umożliwić
ilościowy pomiar scen, utworzono strategię, którą autorzy nazywają „matematyką
scen” i która zostanie szczegółowo opisana w dalszej części artykułu. Podstawową
zaletą podejścia jest fakt, że wykorzystuje ono dane zastane i pozwala na stałe
monitorowanie dynamiki przemian. Opisana dalej „matematyka scen” pozwala
opisać złożone sceny kulturowe w postaci prostych miar, które następnie można
wykorzystywać w modelach statystycznych do testowania różnego typu hipotez.
W tym tkwi właśnie największa siła proponowanego podejścia.
2. Polskie sceny – założenia i metodologia badań
Przedstawione podejście pozwala wyjaśnić zróżnicowanie i dynamikę kulturową miast rozwiniętych społeczeństw kapitalistycznych zarówno Zachodu (USA,
Kanada, Francja, Hiszpania), jak i dalekiego Wschodu (Korea, Japonia). Uzyskane
do tej pory w różnych krajach dane wskazują na wiele silnych zależności między
charakterem sceny a innymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi [por. Silver,
Clark i Graziul, 2011, Navarro, 2012]. Postanowiliśmy zastosować teorię scen
w warunkach polskich i odpowiedzieć na pytanie o charakter poprzemysłowej
dynamiki kulturowej polskich miast. Omawiane w tej części artykułu dane
pochodzą z realizowanego obecnie projektu badawczego pt. „Sceny miejskie:
kultura w rozwoju polskich miast” finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki i realizowanego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W projekcie postawiono cztery główne cele: (1) scharakteryzować profile kulturowe polskich miast, (2) zidentyfikować sceny w trzech polskich miastach:
najbardziej zaawansowanej w procesach metropolizacji i stanowiącej administracyjne centrum Warszawie, uchodzącym za stolicę kulturową „inteligenckim”
Krakowie oraz bardziej przemysłowych Katowicach, (3) zidentyfikować wymiary
zróżnicowania kulturowego polskich miast (analiza czynnikowa wymiarów scen),
oraz (4) przetestować hipotezy o oddziaływaniu scen kulturowych na zachowania
polityczne mieszkańców i rozwój miasta w warunkach polskich (modele regresji).
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Badania podzielone zostały na kilka etapów. W pierwszym etapie należało
dokonać wyboru obiektów do analizy, następnie zakodować wybrane obiektów
(przypisać wagi) na każdym z przyjętych wymiarów scen, a następnie obliczyć
tzw. Performance Score każdego wymiaru, który pozwala scharakteryzować profile kulturowe polskich miast. W dalszym etapie zaplanowano analizy czynnikowe,
których celem ma być ustalenie głównych wymiarów zróżnicowań kulturowych
polskich miast oraz zaprojektowano kilka modeli regresji, które mają odpowiedzieć na pytania o oddziaływanie scen na zjawiska społeczne i rozwój miast.
Teoria scen nie określa, jakiego typu obiekty należy uwzględnić w analizie.
Wybór zmiennych zależy od badacza i determinowany jest dostępnością danych.
Badacz może zdecydować się na jedno z dwóch podejść: albo uwzględnić w analizie wszystkie podmioty gospodarcze działające w mieście, albo wybrać tylko
te z nich, które w przekonaniu badacza mają bezpośredni związek z produkcją
i konsumpcją kulturową, charakterystyczną dla poprzemysłowych społeczeństw.
O ile pierwsze rozwiązanie jest bardziej „bezpieczne” ze względu na obiektywizm
(unikamy arbitralnego i siłą rzeczy subiektywnego doboru zmiennych przez badacza), o tyle drugie okazuje się bardziej „czułe” na obecność poprzemysłowych
trendów kulturowych. Wybór strategii – decydujący dla wyników badań – należy
rozważyć, biorąc pod uwagę przede wszystkim specyfikę gospodarczą i kulturową badanego społeczeństwa oraz charakter dostępnych danych. Gdy dysponujemy danymi na temat rolnych gospodarstw ekologicznych, rolnej produkcji
subskrypcyjnej, czy rolnictwa obywatelskiego, pewne cechy poprzemysłowej
kultury możemy uchwycić nawet w tak mało poprzemysłowym sektorze, jakim
jest produkcja rolna. W społeczeństwach mniej zaawansowanych pod względem
procesów modernizacyjnych, taka decyzja okazałaby się jednak zgubna – nie tylko
tego typu podmiotów jest zbyt mało, by móc je uchwycić w całej masie innych,
ale – ze względu właśnie na ich rzadkość – statystyki publiczne nie dostarczają
jeszcze tego typu kategorii klasyfikacji. Dlatego w przypadku takich mias, jak miasta polskie, warto zdecydować się na drugą z możliwych strategii. Rozstrzygnąć
wtedy należy, co rozumiemy przez „kulturę”. W teorii scen kulturę i konsumpcję
kulturową rozumie się bardzo szeroko. Nie jest to tylko aktywność artystyczna
i kulturalna w wąskim rozumieniu, ale także wszelkiego rodzaju działalność
związana z czasem wolnym, konstruowaniem tożsamości, stylem życia, kreacją
i ponowoczesnymi usługami. Tym samym w analizie scen będziemy brać pod
uwagę między innymi sklepy z zabawkami, salony tatuażu, kawiarnie, kancelarie
prawne, sklepy kuśnierskie czy sklepy dla zwierząt, etc. Ustalenie wyraźnej linii
demarkacyjnej jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe. Tworząc listę obiektów, a właściwie wybierając obiekty z dostępnych baz danych, należy kierować
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się teoriami społeczeństw poprzemysłowych, jak i samą teorią scen. Produkcja
samochodów nie ma zapewne takiego znaczenia dla kreacji poprzemysłowych
scen miejskich, jak produkcja oprogramowania, dlatego nie uwzględnimy w analizach fabryki samochodów, ale uwzględnimy firmy softwarowe.
W analizie scen polskich miast oparto się na dwóch źródłach danych zastanych: rejestrze REGON oraz Polskich Książkach Telefonicznych (PKT). Tworząc bazę danych, uwzględniono początkowo przeszło tysiąc typów obiektów.
W dalszym etapie wyeliminowano kategorie powtarzające się oraz kategorie
o małej nośności koncepcyjnej. Po zakodowaniu obiektów jeszcze raz przeanalizowano i przedyskutowano listę zmiennych. Ostatecznie zakwalifikowano do
analizy 295 kategorii obiektów. Przedstawione w dalszej części artykułu analizy
gmin miejskich oparto na rejestrze REGON, a w analizach przestrzennych, po
wyeliminowaniu powtórzeń, wykorzystano oba źródła. Trzeba nadmienić, że
jakość baz danych, jakimi dysponuje polski badacz stanowi istotne ograniczenie.
Ani REGON ani Polskie Książki Telefoniczne nie oferują niestety wystarczająco wąskich kategorii, które pozwoliłyby na wysoce precyzyjne zakodowanie
obiektów. O ile amerykańscy badacze znajdą na swoich yellow pages tak wąsko
zdefiniowane kategorie kawiarń jak „starbucks” czy „kawa na wynos”, o tyle my
musimy zadowolić się ogólną kategorią „kawiarnie” (a nie ulega wątpliwości,
że sieciowa kawiarnia starbucks służy realizacji zupełnie innych wartość, aniżeli
niszowa, alternatywna kawiarnia z kawą „fair trade”).
Proces kodowania obiektów, w którym wykorzystano metodę sędziów kompetentnych, był zdecydowanie najbardziej czasochłonnym etapem badań i zajął
przeszło osiem miesięcy. W pierwszej fazie zaangażowano siedmioosobowy
zespół koderów składający się z dwóch wykonawców projektu (koordynatorów) i pięciu studentów socjologii. Koderzy otrzymali listę obiektów, którymi
mieli nadać odpowiednią wagę na każdym z piętnastu wymienionych wcześniej
wymiarów. Wszyscy otrzymali również instrukcję szczegółowo wyjaśniającą
procedury kodowania i definiującą poszczególne wymiary. Oceniając poszczególne obiekty, koderzy decydowali, czy dany obiekt wykazuje pozytywny czy
negatywny związek z wartościami zdefiniowanymi na danym wymiarze, bądź nie
wykazuje żadnego związku. W przypadku związku pozytywnego przypisywano
obiektom wagę 4 (gdy dany obiekt służył realizacji tej wartości) lub 5 (gdy dana
wartość była istotą ocenianego obiektu). W przypadku związku negatywnego,
przypisywano wagę 2 (gdy obiekt służył realizacji wartości przeciwnych, ale
nie wykluczających całkowicie wartości branych pod uwagę) lub 1 (gdy istotę
obiektu określały wartości będące zaprzeczeniem wartości opisywanych przez
dany wymiar i które je wykluczały). Obiektom, które nie wykazywały związ-

184

Marta Klekotko

ku z daną wartością przypisywano wagę 3. Kodowanie prowadzono w falach
po 25 obiektów tygodniowo. Po zakończeniu każdej fali kodowania, spotykano
się i omawiano wątpliwości i trudności związane z postrzeganiem kulturowego
znaczenia poszczególnych obiektów i rozumieniem definicji wymiarów. Po
zakodowaniu wszystkich obiektów, obliczono zgodność ocen koderów. Wyniki
analizy zgodności wykazały znaczną grupę zmiennych o dużej rozbieżności
kodów. Rozbieżne oceny zostały w kolejnym etapie procesu przeanalizowane,
a wątpliwości przedyskutowane. W oparciu o komentarze koderów i spotkania
udało się odtworzyć sposób myślenia, jakim kierowano się przy nadawaniu wag
i ustalić źródła rozbieżności. Wątpliwe uzasadnienia i kody konsultowano następnie z twórcami teorii, tj. Danem Silverem i Terry N. Clarkiem. Gotowa baza
kodów została poddana jeszcze raz sprawdzeniu przez koordynatorów, którzy
komentowali raz jeszcze pojawiające się ewentualnie wątpliwości i uzgadniali
ostateczne oceny. Gdy wyjaśniono wszelkie wątpliwości i uzyskano porozumienie
w sprawie każdego kodu, uznano kodowanie za zakończone.
Choć metoda sędziów kompetentnych ma wiele poważnych słabości i ograniczeń (związanych przede wszystkim z nieuniknionym subiektywizmem w procesie oceniania), w przyjętej perspektywie nie ma dla niej alternatywy. Nie oznacza
to jednak, że o słabościach tej metody należy zapomnieć – to właśnie świadomość ograniczeń przyjętej metody stanowi bezpośrednią przyczynę żmudności
i czasochłonności procedury kodowania i jednocześnie przesądza o jej jakości,
rzetelności i trafności. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych decyzji, które podjęto
w procesie kodowania obiektów. Aby uniknąć błędu wynikającego z odmienności
kontekstu kulturowego, podjęto decyzję o przeprowadzeniu kodowania przez polskich koderów. Podobną decyzję podjęto wcześniej także w pozostałych krajach,
w których przeprowadzano podobne badania. Choć w zdecydowanej większości
kody zaproponowane przez koderów w poszczególnych krajach okazały się
wysoce podobne lub identyczne, przyjęcie kodów wypracowanych przez zespół
Clarka i Silvera uznano za teoretycznie i metodologicznie nieuprawnione. Trzeba
zauważyć, że nie tylko inne obiekty mogą być postrzegane jako „charyzmatyczne” w Stanach Zjednoczonych, inne w Japonii, a inne jeszcze w Hiszpanii. Samo
pojęcie „charyzmy” może być w tych krajach odmiennie rozumiane!3 Dlatego
właśnie proces kodowania przeprowadzany powinien być przez rodzimych
Ten niezwykle interesujący wątek wymaga rozwinięcia, na które nie ma tu niestety miejsca. Analizy zróżnicowań wag przypisanych przez poszczególne zespoły narodowe tym samym
klasom obiektów stanowią doskonałe źródło informacji o specyfice kulturowej badanych krajów
i odmiennych wzorach „poprzemysłowości”.
3
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sędziów kompetentnych. Jednocześnie jednak regularne spotkania i dyskusje zespołów kodujących z twórcami podejścia są w tym procesie absolutnie konieczne
i kluczowe dla uchwycenia różnic kulturowych w rozumieniu i definiowaniu
kulturowych wymiarów praktyk konsumpcji. Nie bez powodu do kodowania,
jako „sędziów kompetentnych”, zaproszono studentów socjologii – sędziowie
nie tylko musieli znać i rozumieć koncepcje społeczeństwa poprzemysłowego,
jak i sam język, którym opisano założenia „teorii scen”, ale również musieli być
zdolni do socjologicznej, naukowo obiektywnej refleksji nad kulturą polskiego
społeczeństwa. Taka decyzja miała jednak również swoje negatywne strony. Choć
pozwalała maksymalizować trafność teoretyczną kodowania i jego możliwy
„obiektywizm”, to jednak ograniczała w pewnym sensie trafność empiryczną. Nie
możemy przecież założyć, że „zwykli śmiertelnicy” w ten sam sposób odbierają
i wartościują poszczególne praktyki konsumpcji. Wręcz przeciwnie, możemy
przyjąć, że ich własne doświadczenia, gusta i wartości rzutują na sposób, w jaki
postrzegają kodowane praktyki konsumpcji. Co dla jednej osoby może być już
transgresyjne, dla innej jest jeszcze tradycjonalistyczne. Świadomość tych ograniczeń zadecydowała o tym, że wszelkie rozbieżności dyskutowano, próbując
odkryć ich„raison d’etr”, odtworzyć logikę myślenia i schematy postrzegania
aplikowane przez osoby kodujące. Wszystkie te zabiegi pozwalają jednak zwiększyć obiektywizm tylko w ograniczonym stopniu. Zapewne lepszą pod tym względem metodą nadawania wag analizowanym obiektom, byłoby przeprowadzenie
wywiadów z użytkownikami poszczególnych obiektów i próba odtworzenia ich
motywacji, celów i wartości, które kierują określonymi praktykami konsumpcji.
Trudno sobie jednak wyobrazić skalę takiego przedsięwzięcia.
Podstawową miarą wykorzystywaną w pomiarze scen jest tzw. „Performance
Score” (PfS). Jest to suma iloczynów liczby obiektów określonego typu i nadanej im wagi na danym wymiarze, podzielona przez całkowitą liczbę wszystkich
obiektów uwzględnionych w analizie. Performance Score pozwala nam określić
za pomocą jednej syntetycznej miary, której wartości mieszczą się w przedziale od
1 do 5, siłę badanego wymiaru. Jeśli zatem chcielibyśmy określić, na ile dane miasto lub jakiś jego fragment wyraża wartości „transgresyjne”, nasze postępowanie
przebiegałoby w następujący sposób: (1) wszystkim obiektom przypisalibyśmy
odpowiednią wartość na skali „transgresja”, (2) przemnożylibyśmy liczebności
każdego typu obiektu przez przydzieloną mu wartość, (3) dodalibyśmy wszystkie
iloczyny do siebie i na końcu (4) podzielili otrzymaną sumę iloczynów przez
całkowitą liczbę wszystkich obiektów. Wyobraźmy sobie, że w badanej przez
nas jednostce przestrzennej X znajdują się: jeden kościół, jeden salon tatuażu,
dwa domy publiczne i jeden żłobek. Łącznie mamy 5 obiektów (całkowita liczba
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obiektów). Każdy z tych obiektów otrzymał w procesie kodowania 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: 1x1=1, 1x5=5, 2x5=10, 1x2=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. Już ten prosty przykład ukazuje wyraźnie, że PfS
determinowany jest dwoma elementami: liczbą wybranych do analizy typów
obiektów oraz przypisanymi im wagami. Manipulując czy to zestawem obiektów,
czy wagami, zmieniamy PfS. Z tego też powodu oba wymienione etapy badań,
tj. dobór obiektów do analizy i ich zakodowanie uznać należy 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 powtórzenia. „Ciągłe powroty” do tych etapów procesu wydają
się nieuniknione i niezbędne, aby wypracować rzetelne i trafne narzędzie pomiaru
scen, które pozwoli uzyskać wyniki najbardziej odpowiadające rzeczywistości
społeczno-kulturowej analizowanych miast. Poniżej przedstawiono tylko część
wyników wstępnych analiz. Jak się przekonamy, stawiają one wiele pytań zarówno o teoretyczną interpretację, jak i przyjętą metodologię. W dalszych etapach
badania będziemy modyfikować narzędzie, by uczynić je bardziej „czułym” na
rodzące się dopiero w Polsce – a tym samym mało uchwytne – procesy poprzemysłowej dynamiki kulturowej miast.
3. Miasta bez charakteru?
Profil kulturowy polskich miasT
Badaniami objęto wszystkie gminy miejskie w Polsce. Skupmy się jednak
teraz na dziesięciu największych polskich miastach. Można byłoby przypuszczać,
że największe miasta będą jednocześnie miały najbardziej „poprzemysłowy”
charakter, a między nimi dadzą się zauważyć jakieś – bardziej lub mniej wyraźne
– różnice przyjmowanego modelu rozwoju (takie przynajmniej obserwacje udało
się zebrać w krajach bardziej zaawansowanych w procesach modernizacyjnych:
USA, Kanadzie, a nawet w Hiszpanii). Spójrzmy na tabelę 1, w której zawarto
odchylenia od średniej PfS dla dziesięciu największych miast. Zwróćmy najpierw
uwagę, że średnie na wszystkich wymiarach oscylują wokół wartości „3” – oznacza to, że na wszystkich wymiarach polskie miasta są „niejakie”, pozbawione
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wyraźnego poprzemysłowego charakteru kulturowego. Zdecydowanie najbardziej
zaznaczają się takie cechy, jak niechęć do wartości ekshibicjonistycznych i transgresyjnych. Największe polskie miasta odznaczają się jednocześnie wyraźnie
racjonalizmem, państwowością, formalizmem i tradycjonalizmem.
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0
0
0
0
0
0
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0
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-0,02 -0,02
0
0
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0
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0
-0,01
0
0,01 0,01
0,01 0,01
0,01
0
0,01 0,01
0,01 0,01

2,98

3

3,12

Państwo

Sąsiedzkość

Formalizm

Glamour

Trangresja

Ekshibicjonizm

0,01 0,01
0,01 0,01
0,01
0
0
0
0
0
-0,01 -0,01
0
0
0
0
-0,01 -0,01
-0,02 -0,02

Korporacja

-0,01 0,01
0
-0,01
0
0
0,01
0
0,01 0,01
0
0
0
0,01 -0,01 -0,01
0
0,01 -0,01 -0,01
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0
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0
-0,01
0
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0,01 -0,02 0,02 0,01
0
0
-0,01 0,01
0
0
-0,01
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Lokalizm

Warszawa  
Kraków
Łódź
Wrocław
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Bydgoszcz
Lublin
Katowice

Charyzma

Egalitaryzm

Autoekspresja

Utylitaryzm

Miasto

Tradycja

Tabela 1: Średnie i odchylenia od średniej Performance Score dla dziesięciu największych
polskich miast (opracowanie własne).

3,18

Zwróćmy teraz uwagę na odchylenia od średniej. Okazuje się, że między
dziesięcioma największymi miastami, niezależnie, czy jest to najbardziej zaawansowana w procesach metropolizacji Warszawa, czy najmniej – w powszechnym
przekonaniu – poprzemysłowe Katowice, nie występują niemal żadne różnice! Nie
oznacza to naturalnie, że wszystkie miasta są „takie same”. Oznacza to jedynie, że
wszystkie rozwijają się „w taki sam sposób”, to znaczy ich „poprzemysłowość”
w kulturowym wymiarze jest podobna.
Zastanówmy się teraz, czy te największe polskie miasta – niewykazujące
między sobą żadnych różnic – różnią się w jakiś sposób od mniejszych gmin
miejskich. Porównajmy je z najmniejszymi gminami miejskimi w Polsce. Tabela 2
przedstawia odchylenia od ogólnopolskiej średniej Performance Score dziesięciu
największych i trzech najmniejszych gmin miejskich. Ponownie obserwujemy
minimalne wartości odchyleń. Wszystkie dziesięć największych polskich miast
cechuje się minimalnie ponadprzeciętną auto-ekspresją, charyzmą, szykiem
i racjonalizmem i jednocześnie niższym od średniej tradycjonalizmem i utylitaryzmem. Na pozostałych wymiarach nie obserwujemy tego typu prawidłowości.
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Krynica Morska
Nieszawa
Łęknica

0,09 0,05 -0,15
0,11 0,13 -0,19
0,01 -0,13 0,02

0,04 -0,07 -0,09 -0,09 -0,04
0,08 -0,01 -0,1 -0,08 -0,12
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Państwo

0,02 0,01
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
-0,01 -0,02

Korporacja
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0,03
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0,02
0,02
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Formalizm

-0,01
0
0
-0,01
-0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0

Lokalizm

Charyzma

0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01

Sąsiedzkość

Egalitaryzm

-0,01
-0,03
-0,02
-0,01
-0,02
-0,04
-0,04
-0,05
-0,02
-0,02

Glamour

Autoekspresja

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

Ekshibicjonizm

Utylitaryzm

Warszawa  
Kraków
Łódź
Wrocław
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Bydgoszcz
Lublin
Katowice

Trangresja

Miasto

Tradycja

Tabela 2: Odchylenia od średniej Performance Score dla wszystkich gmin miejskich w Polsce
(N=305) (opracowanie własne).
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0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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0,01 -0,08 -0,06 -0,01
0
0,02 0,03 0,05
0,1 0,11
0,01 -0,1 0,01 -0,06 -0,19

Przyjrzyjmy się teraz odchyleniom od średniej miast różnej wielkości. W Tabeli 3 pogrupowano miasta w 5 kategorii wielkości: miasta małe (liczące do 50 000
mieszkańców), miasta średnie (50 001–100 000 mieszkańców), duże (100 0001–
–200 000 mieszkańców), miasta bardzo duże (200 001–500 000 mieszkańców)
i wielkie (powyżej 500 000 mieszkańców). Widzimy, że małe gminy miejskie
liczące poniżej 50 000 mieszkańców „odcinają się” od pozostałych miast, wykazując na ogół związek o przeciwnym wobec nich kierunku. Małe miasta, zgodnie
z założeniami teorii scen, wpisują się pod pewnymi względami w model miasta
komunitarystycznego, który cechują przede wszystkim: tradycja, lokalizm czy
sąsiedzkość. Z drugiej jednak strony, takie elementy komunitarystycznego modelu miasta jak formalizm czy racjonalizm okazują się być w małych miastach
słabsze, aniżeli w miastach większych. Z załączonej tabeli wywnioskować można
również, że im większe miasto, tym mniejsze przywiązanie do wartości tradycji
i tym większe znaczenie charyzmy. Na pozostałych wymiarach nie widać już
jednak zależności liniowej, to znaczy, nie można powiedzieć, że im większe miasto, tym większe lub mniejsze natężenie danej wartości. Średnie miasta (50 000–
–200 000 mieszkańców) okazują się najbardziej sprzyjać realizacji wartości
autoekspresji – oznacza to, że w tych miastach znajdziemy najwięcej obiektów
służących autoekspresji w stosunku do liczby obiektów służących innym celom.
W dużych i wielkich miastach obserwujemy niewielki spadek znaczenia autoekspresji, podczas gdy małe miasteczka odbiegają od reszty in minus.

Miasta bez charakteru? Polskie miasta w perspektywie „teorii scen”

189

,0072 -,0057 ,0000 -,0059 -,0030 -,0049 -,0019 ,0009
-,0150 ,0155 -,0023 ,0104 ,0094 ,0111 ,0072 -,0016
-,0224 ,0156 ,0036 ,0203 ,0050 ,0130 ,0023 -,0031
-,0296 ,0133 ,0053 ,0228 ,0029 ,0183 -,0005 -,0029
-,0186 ,0137 -,0082 ,0245 ,0172 ,0153 ,0079 -,0047

Racjonalizm

Państwo

Korporacja

Formalizm

Sąsiedzkość

Lokalizm

Ekshibicjonizm

Glamour

Trangresja

Charyzma

Egalitaryzm

,0048
-,0104
-,0115
-,0153
-,0310

Autoekspresja

Do 50 000
50001-100000
100001-200000
200001-500000
Powyżej 500000

Utylitaryzm

Ludność

Tradycja

Tabela 3: Odchylenia od średniej Performance Score według kategorii wielkości miasta (N=305)
(opracowanie własne).

,0050 -,0025 -,0029 -,0002 -,0072
-,0080 ,0032 ,0055 -,0011 ,0120
-,0186 ,0115 ,0116 ,0038 ,0237
-,0214 ,0139 ,0078 ,0069 ,0344
-,0171 ,0003 ,0123 -,0122 ,0252

Przyjrzyjmy się teraz zróżnicowaniu scen wewnątrz miasta. Na rysunkach
1–3 znajdziemy mapy scenicznych wymiarów Warszawy. Niebieski kolor wyraża
negatywny związek znajdujących się na danej przestrzeni obiektów z analizowaną
wartością, czerwony zaś – związek pozytywny. Intensywność koloru informuje
o natężeniu związku. W przypadku analiz zróżnicowań wewnątrz miasta wyniki
okazują się bardziej wyraźne. Wynika to z faktu, że mniejsza jest tutaj jednostka
analizy (przyjęto promień analizy 150 m), przez co średnie PfS nie „rozmywają
się” w ogólnej liczbie obiektów w całym mieście.
Jednak najbardziej rzuca się w oczy fakt, że niemal wszystkie mapy są „jednokolorowe”. Oznacza to, że sceny warszawskie różnią się jedynie natężeniem,
nigdy zaś kierunkiem związku. Innymi słowy, nie ma tu zróżnicowania jakościowego, a jedynie ilościowe. Jedynym wyjątkiem jest wymiar korporacyjności:
widzimy, że wartości, których istotę najlepiej wyraża korporacja, skoncentrowane
są w centrum Warszawy, poza tymże centrum natomiast odnajdujemy wartości z korporacjonizmem raczej sprzeczne bądź niezwiązane. Wszystkie sceny
w Warszawie są mniej lub bardziej tradycyjne, nie ma natomiast żadnej sceny,
która wyrażałaby wartości będące zaprzeczeniem tradycji. Warszawskie sceny
charakteryzują się ponadto takimi wartościami jak utylitaryzm, egalitaryzm,
państwowość, charyzma, glamour, formalność i racjonalizm oraz niechęć do
transgresji, ekshibicjonizmu i auto-ekspresji, a także „swojskich”, bliskich relacji
(sąsiedzkość) i lokalnych wartości (lokalizm). Jest to dość ciekawa konfiguracja wartości i nie wpisuje się ona w pełni w przyjętą przez autorów teorii scen
dychotomiczną typologię miasta komunitarystycznego i niekonwencjonalnego.
Choć odnajdujemy tu szereg wartości typowych dla miast poprzemysłowych
(charyzma, korporacyjność, utylitaryzm), to jednocześnie inne istotne cechy
poprzemysłowego miasta, jak choćby ekshibicjonizm i transgresja, są nieobecne!
Druga rzecz, która rzuca się w oczy i która potwierdziła nasze hipotezy, to
koncentracja „koloru”. Jak przypuszczaliśmy, w polskich miastach rozmaite
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walory miejskie, czyli wspomniane amenities, mają tendencję do koncentracji
w obszarach centralnych. Innymi słowy można wyrazić to w kolokwialny sposób
„wszystko jest w centrum, poza centrum nie ma nic”. W miarę rozwoju miasta
i postępów w procesie metropolizacji centrum „rozlewa się” poza swoje tradycyjne granice. Im bardziej zaawansowane są te procesy, tym bardziej „rozlewają
się” poszczególne amenities, prowadząc do pojawienia się większej liczby kolorowych „plam” na mapie miasta. W polskich miastach centrum zaznacza się
dość wyraźnie. Zjawisko potęgują zapewne popularne w Polsce galerie handlowe,
które przejmują centro- i tym samym scenotwórcze funkcje [por. Bierwiaczonek,
Lewicka, Nawrocki, 2012]. Na przedstawionych mapach Warszawy centrum
rozlewa się ze Śródmieścia na Wolę i Ochotę, aż w stronę Ursynowa. Daje się
zauważyć wyraźny podział na prawy i lewy brzeg Wisły. Prawy brzeg pozostaje
kulturowo „martwy”, zaznacza się na nim jedynie Praga, o której wiemy, że
podlega obecnie nasilonym procesom kulturowej rewitalizacji i gentryfikacji.
Zaskakiwać może jednak, że – podobnie jak centrum – warszawska Praga wykazuje negatywny związek z wartościami autoekspresji, mimo że uważana jest
za dzielnicę, w której prowadzi wzmożoną aktywność warszawska bohema.
Szczególnie silną koncentracją w obszarach centralnych Warszawy cechują się
obiekty związane z wartościami utylitarystycznymi, obiekty sformalizowane
(„sztywne”, gdyby wyrazić się w kolokwialnie) i związane z państwową bądź
racjonalistyczną tożsamością. Co ciekawe, w centrum Warszawy znajdziemy
najmniejsze możliwości autoekspresji. „Sformalizowany” charakter centrum
wyklucza jednocześnie wartości ekshibicjonistyczne i transgresyjne.
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Rysunek 1: Mapa wymiarów uprawomocnienia w Warszawie. Opracowanie: dr Marcin Stępniak.
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Rysunek 2: Mapa wymiarów teatralności w Warszawie. Opracowanie: dr Marcin Stępniak.
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Rysunek 3: Mapa wymiarów autentyczności w Warszawie. Opracowanie: dr Marcin Stępniak.
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4. Miasta przed-poprzemysłowe? Podsumowanie
W świetle przedstawionych wyżej analiz – jeszcze raz podkreślmy, że są to
wstępne analizy – polskie miasta wydają się być w znacznym stopniu pozbawione
poprzemysłowego charakteru kulturowego. Uchwycone w zaprezentowanych analizach cechy polskich miast układają się w dość nietypową konfigurację: z jednej
strony dostrzegamy obecność wartości „komunitarystycznych” takich jak tradycja,
z drugiej – obserwujemy wartości składające się na scenę określaną w teorii jako
„niekonwencjonalną”. Są to takie wartości jak korporacyjność, charyzma czy glamour. Obserwujemy pewne przejawy cech poprzemysłowości przy jednoczesnym
braku pozostałych, takich jak autoekspresja czy transgresja. Brak zróżnicowania
scen w miastach również odróżnia nas od krajów Zachodu. Każdy, kto odwiedził
zachodnie metropolie doskonale wie, że niemal każda ich dzielnica jest inna, w każdej
znajdziemy innych ludzi, inne dobra konsumpcji, wartości, doznania – inną kulturę.
Kilka faktów należy wziąć po uwagę, analizując przedstawione wyżej dane
i wyciągając wnioski na temat poprzemysłowej dynamiki kulturowej polskich
miast. Przede wszystkim należy pamiętać, że polskie społeczeństwo jest wciąż
w znacznym stopniu – mimo zachodzących w szybkim tempie zmian – społeczeństwem przemysłowym. Proces wypierania sektorów rolnego i przemysłowego
przez usługowy rozpoczął się zaledwie nieco ponad dwie dekady temu, dlatego
nie można oczekiwać, że w polskich miastach zaobserwujemy te same procesy,
co w krajach, które rozwijają gospodarkę kapitalistyczną od wielu dziesiątek lat.
Stawia to oczywiście pod znakiem zapytania uniwersalność teorii scen. Wierzymy jednak, że teoria pozwala uchwycić procesy kształtowania się i dynamiki
poprzemysłowej kultury w każdych warunkach.
Postawić można także i bardziej radykalne pytanie: czy społeczeństwo polskie
kiedykolwiek nabierze dynamiki kulturowej charakterystycznej dla poprzemysłowych społeczeństw Zachodu, czy może obierze zupełnie odmienną trajektorię
rozwojową, determinowaną posocjalistyczną spuścizną i jakże odmienną od
zachodniej historią i tradycją kulturową? Czy procesy globalizacji odcisną piętno
także na polskich miastach? Czy ulegną one presji uniwersalizującej dynamiki
poprzemysłowej kultury? Tak wyobrażają to sobie przecież teorie modernizacji
i mieszcząca się w nich wizja społeczeństwa – w tym miasta – poprzemysłowego.
Wiemy jednak, że taki model rozwoju nie jest absolutną „koniecznością historyczną” i że rzeczywistość społeczna dostarcza również alternatywnych scenariuszy.
Polskie (chłopskie?) „przywiązanie do ziemi”, zastąpione współcześnie
„uwiązaniem kredytem” nie sprzyja mobilności przestrzennej, która jest istotnym
czynnikiem kształtowania się scen miejskich. Inne od zachodnich są również
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wzorce spędzania czasu wolnego i inne wydają się życiowe priorytety Polaków.
Socjalistyczne założenia urbanistyczne wykluczały rozwój przestrzeni publicznych, które sprzyjałyby spędzaniu czasu wolnego poza domem, poza sferą
prywatną jednostek. „Prywatyzacja” czasu wolnego jednostek w konsekwencji
blokuje rozwój scen, które kształtują się przecież wokół „wspólnego konsumowania”. Podczas gdy Amerykanie czy Hiszpanie wychodzą razem na „lunch”,
spotykają się przy piwie lub na wystawie fotografii, Polacy wciąż zapraszają się
do własnych domów, gdzie przy zastawionych stołach celebrują rzadkie okazje
do świętowania. Zachodni model codziennego „cieszenia się życiem” pozostaje
sprzeczny z priorytetami społeczeństwa „na dorobku”, jakim jest bez wątpienia
społeczeństwo polskie. Opisane zjawiska ulegają naturalnie zmianom, są one
jednak jeszcze zbyt wolne i zbyt niewyraźne, by znalazły odzwierciedlenie
w liczbach i statystycznych analizach. Dają się jednak zauważyć w mniejszej
skali w etnograficznych obserwacjach takich dzielnic jak Praga w Warszawie lub
Kazimierz w Krakowie. Dają się zaobserwować na ulicy Mariackiej w Katowicach i Piotrowskiej w Łodzi. Są to jednak zjawiska o tak małej jeszcze skali, że
umykają makrosocjologicznym analizom.
Zbyt wcześnie, by mówić o wzorcach poprzemysłowości w polskich miastach
– dokładne osie zróżnicowania zostaną ustalone w dalszym etapie badań w oparciu
o analizy czynnikowe i analizy skupień. Zapewne jednak niektóre z uchwyconych
dotąd charakterystyk stanowić mogą dla nas zaskoczenie. Inne potwierdzają to,
co już wiemy: polskie miasta cechują się odmienną dynamiką kulturową. Dalsze
analizy pozwolą ustalić, jak bardzo i w jaki sposób dynamika ta różni się od
dynamiki miast poprzemysłowych w krajach rozwiniętego kapitalizmu.
Bibliografia
Bell D., Jayne M. (eds.) (2006), Small Cities: Urban Experience beyond the Metropolis, New
York–Oxon: Routledge.
Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T. (2012), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w oglądzie socjologicznym, Kraków: Nomos.
Bradley A., Hall T. (2006), Thefestiwal phenomenon. Festivals, events and the promotion of
small urban areas, [in:] D. Bell, M. Jayne (eds.), Small Cities: Urban Experience beyond the
Metropolis, New York–Oxon: Routledge, pp. 77–89.
Clark T.N. (2004), The city as an entertainment machine, Oxford: Elsevier.
Clark T.N. (2009), The New Chicago School – not New York or L.A. and Why it Matters for
Urban Social Science, Chicago, (typescript).
Clark T.N., Lloyd R., Wong K.K., Jaiun P. (2001), Amenities Drive Urban Growth?, “Journal
of Urban Affairs”, vol. 24, No. 5, pp. 493–515.

196

Marta Klekotko

Evans G., Foord J. (2006), Small cities for a small country: sustaining the cultural renaissance?,
[in:] D. Bell, M. Jayne (eds.), Small Cities: Urban Experience beyond the Metropolis, New
York–Oxon: Routledge, pp. 151–167.
Florida R. (2002), The rise of the creative class, New York: Basic Books.
Glaeser E., Kolko J., Saiz A., (2001). Consumer City, “Journal of Economic Geography”.
Hall T. (1998), Urban Geography, London: Routledge.
Jałowiecki B. (1988), Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa: Książka i Wiedza.
Klekotko M. (2012), Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w społeczności górniczej,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Klekotko M., Gorlach K. (2011), Miejsce, lokalność, globalizacja. Przyczynek do problematyki
socjologii wsi (i nie tylko) w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] H. Podedworna, A. Pilichowski (red.), Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania, Warszawa: IFiS PAN – Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ss. 22–55.
Leach D.K., Haunss S. (2009), Scenes and Social Movements, [in:] H. Johnston (ed.), Culture,
Social Movements and Protest, Burlington: Ashgate, pp. 255–276.
Lloyd R. (2007), Neo-bohemia: art and commerce in the postindustrial city, New York: Routledge.
Markusen A., Schrock G., Cameron M. (2004), The Artistic Dividend Revisited. Minneapolis,
MN: Project on Regional and Industrial Economics, Humphrey Institute of Public Affairs,
University of Minnesota
Navarro C.J. (2012), Introducción, [en:] C.J. Navarro (red.), Las dimensiones culturales de la
ciudad, Madrid: Catarata.
Page S. (1995), Urban Tourism, London: Routledge.
Silver D., Clark T.N., Graziul Ch. (2011), Scenes, innovation and urban development, [in:]
D.E. Anderson, A.E. Anderson, Ch. Mellander (eds.), Handbook of Crative Cities, Cheltenham–Northampton: Edward Elgar Publishing, pp. 229–258.
Silver D., Clark T.N., Navarro C.J. (2010), Scenes: social context in an age of contingency,
„Social Forces”, vol. 88, No. 5, pp. 2293–2324.
Silver D., Clark T.N., Rothfield L. (2007), A theory of Scenes, Chicago, University of Chicago,
(typescript).
Tuan F.Y. (1987), Przestrzeń i miejsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Marta Klekotko
Cities without character? Polish cities and a theory of scenes
Abstract
The paper covers problems of cultural dimensions of post-industrial cities. It presents theoretical as well as methodological assumptions of theory of scenes, which has been formulated by so
called “New Chicago School” in urban sociology. Applying this theory, the author provides some
data on cultural character of Polish urban communes and examines their cultural profile, as well
as describes cultural scenes of Warsaw. She concludes that Polish cities do not reflect “Western”
patterns of post-industrial cultural dynamics.
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