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Dziedzictwo kulturowe składa 
się z zasobów o różnorodnej 

formie, które pozostawiła 
nam przeszłość […]. Wywodzi 

się z interakcji między 
ludźmi i miejscami na 

przestrzeni czasu i podlega 
stałym przemianom. Są to 

zasoby o wielkim znaczeniu 
dla społeczeństwa pod 
względem kulturalnym, 

społecznym i gospodarczym, 
a także w zakresie ochrony 

środowiska i w związku 
z tym zarządzanie nimi 

w sposób zrównoważony 
jest w wieku xxi decyzją 

o znaczeniu strategicznym1.

1 Conclusions on Cultural Heritage as a Strategic Resource 
for a Sustainable Europe, Education, Youth, Culture and Sport 
Council meeting, Brussels, 20 maja 2014, https://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.
pdf (dostęp: 12.04.2017).

Inspiracją do podjęcia analizy wpływu dzie-
dzictwa kulturowego na rozwój społecz-
no-gospodarczy w Europie Środkowej był 
międzynarodowy projekt Cultural Heritage 
Counts for Europe (Dziedzictwo kulturowe 
ma znaczenie dla Europy) (2013–2015), w któ-
rym Międzynarodowe Centrum Kultury2 
i redaktorki niniejszego tomu prowadziły 
badania na temat potencjału społeczno-go-
spodarczego dziedzictwa. W projekcie tym 
badacze wyszli z założenia, że dziedzictwo 
kulturowe to zasób rozwojowy, a nie tylko 
sfera wymagająca nakładów finansowych 
i działań ochronnych. Wydaje się, że istnie-
je powszechna zgoda co do tego, że dzie-
dzictwo kulturowe odgrywa ważną rolę we 
wszystkich sferach życia i na wszystkich 
poziomach – lokalnym, regionalnym, kra-
jowym i europejskim. Często jednak brakuje 

„dowodów” i argumentów opartych na ewalu-
acji rzeczywistych projektów, które mogłyby 
podeprzeć to przekonanie. Przeprowadzona 
analiza wyników badań empirycznych do-
tyczących wpływu dziedzictwa na rozma-
ite sfery życia zrealizowanych w różnych 
krajach Unii Europejskiej potwierdziła tezę 
o ważnej roli dziedzictwa dla rozwoju Europy 
w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
kulturowym i środowiskowym.

2 Koordynatorem projektu była Europa Nostra, a partnera-
mi prowadzącymi badania Międzynarodowe Centrum Kultury 
(Kraków) oraz Międzynarodowe Centrum Konserwacji im. Ray-
monda Lemaire’a (Uniwersytet w Leuven, Belgia). W projekcie 
uczestniczyły też trzy inne organizacje: encatc, Heritage Eu-
rope – eahtr oraz The Heritage Alliance. Więcej informacji 
o projekcie oraz raport końcowy dostępne na stronie http://mck.
krakow.pl/artykul/cultural-heritage-counts-for-europe-raport 
(dostęp: 14.06.2017).
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W czasie trwania projektu, który nie 
wyodrębniał Europy Zachodniej, Środko-
wej czy Wschodniej, redaktorki zwróciły 
uwagę, że istnieją rozbieżności w podejściu 
do badań w różnych częściach Europy, 
a konkretnie, że w Europie Środkowej, 
inaczej niż na Zachodzie kontynentu, pro-
rozwojowa rola dziedzictwa jest nie do 
końca uświadamiana i doceniana, zarówno 
przez decydentów, jak i świat akademic-
ki. Brak naukowego zainteresowania tym 
problemem potwierdzali eksperci z Euro-
py Środkowej biorący udział w projekcie. 
Publikacja Potencjał dziedzictwa. Spo‑
łeczno‑gospodarcze przykłady z Europy 
Środkowej jest próbą choćby częściowego 
wypełnienia luki w badaniach i jednocześ-
nie zachętą do kontynuowania badań w tym 
zakresie przez władze miast i regionów, 
zarządców obiektów dziedzictwa, organi-
zacje i stowarzyszenia działające na polu 
dziedzictwa oraz świat akademicki.

Przedmiotem zainteresowania niniej-
szej książki jest więc Europa Środkowa. 
W rozumieniu tego pojęcia redaktorki 
nie odnoszą się bezpośrednio ani do nie-
mieckiej koncepcji Mitteleuropy, ani do 
współczesnych inicjatyw takich jak Grupa 
Wyszehradzka, a raczej patrzą na nią sze-
roko – podobnie jak Antoni Podraza, dla 
którego „Tak rozumiana Europa Środkowa 
obejmuje tereny od Łaby na zachodzie, po 
Bug, San i łuk karpacki po Żelazną Bramę 
na wschodzie i od Bałtyku na północy, 
aż do słowiańskich krajów, związanych 
z bizantyjskim kręgiem kulturowym, na 

południu”3. Mając na uwadze takie po-
strzeganie Europy Środkowej, redaktorki 
zaprosiły do współpracy badaczy, którzy 
opracowali studia przypadków z terenów: 
Białorusi, Czech, Estonii, Polski, Serbii, 
Słowacji oraz Węgier.

Wybór Europy Środkowej jako przed-
miotu badań związany jest także z przeko-
naniem o odmiennej w tej części Europy 
sytuacji sektora kultury, w tym sektora dzie-
dzictwa. Potencjalny wpływ dziedzictwa 
na jego otoczenie społeczno-gospodarcze 
jest oczywiście taki sam, niezależnie od 
geograficznej lokalizacji danego obiektu. 
Czasami jednak samo istnienie dziedzictwa 
(które wszak posiada każda społeczność) 
nie wystarczy, by wyzwolić jego potencjał. 
Konieczne bywa świadome działanie: władz, 
różnego rodzaju instytucji i organizacji, 
społeczności lokalnych, charyzmatycznych 
liderów i pojedynczych osób. Brak aktyw-
ności w tym obszarze, często wynikający 
z braku świadomości istnienia takiego 
potencjału, powoduje w pewien sposób 
jego „uśpienie”. Odmienna sytuacja Eu-
ropy Środkowej wynika przede wszystkim 
z historii regionu: utrzymującego się długo 
systemu feudalnego, skutków rewolucji bol-
szewickiej, późnego powstawania lub odzy-
skania niepodległości przez wiele państw 
regionu (po pierwszej wojnie światowej), 
tragicznych doświadczeń Holocaustu czy 

3 Antoni Podraza, Co należy rozumieć pod pojęciem „Europa 
Środkowa” na przełomie XX i XXI wieku, w: Europa Środkowa. 
Nowy wymiar dziedzictwa, red. Jacek Purchla, Kraków: Mię-
dzynarodowe Centrum Kultury, 2003, s. 28.
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ogromu zniszczeń w trakcie drugiej wojny 
światowej (w wyniku działań militarnych 
i grabieży). Piętno odcis nęło następnie pięć-
dziesiąt lat zamknięcia za żelazną kurtyną. 
Kiedy na Zachodzie odkrywano możliwo-
ści wykorzystania dziedzictwa w rozwoju 
społeczno-gospodarczym, państwa bloku 
wschodniego funkcjonowały w systemie 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej, scen-
tralizowanym politycznie i administracyj-
nie, z ograniczoną własnością prywatną. 
W wielu miejscach przełożyło się to na 
brak należytej dbałości o stan zachowania 
zabytków i obszarów zabytkowych czy też 
na pogrążanie w niepamięci dziedzictwa 
mniejszości. Kultura była traktowana – 
zgodnie z teorią marksizmu – jako nadbu-
dowa, zbędny luksus, który nie przekłada 
się na rozwój.

Rok 1989 przyniósł zmianę – szybką 
transformację polityczną i ekonomiczną 
oraz pewną lukę kulturową w społeczeń-
stwach postsocjalistycznych. Jacek Purchla 
twierdzi, że w latach dziewięćdziesiątych 
brakowało wizji i zrozumienia roli kultury 
i dziedzictwa w nowej rzeczywistości, co 
tylko pogłębiało kryzys w tym sektorze. 
Władze w dalszym ciągu najczęściej po-
strzegały kulturę jako balast albo sferę sac-
rum, ograniczając tym samym możliwości 
rozwoju sektora w warunkach gospodarki 
rynkowej4.

4 Jacek Purchla, Kultura a transformacja Polski, w: Kultura 
i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, red. Jan Szom-
burg, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2002, 
s. 13–19.

Otwarcie na światowe trendy powoli za-
częło przynosić zmiany w podejściu do po-
tencjału dziedzictwa i kultury. Prawdziwym 
przełomem okazała się jednak akcesja do 
Unii Europejskiej w 2004 roku. W środkach 
unijnych zaczęto upatrywać szansy na po-
prawienie wciąż słabej kondycji istniejącej 
infrastruktury kulturalnej, na renowację 
zabytków, adaptację historycznych obiek-
tów do nowej funkcji, a także możliwości 
budowy nowych gmachów dla instytucji, 
które dopiero czekały na utworzenie. Wy-
musiło to na decydentach długoterminowe 
i strategiczne planowanie, przejawiające 
się w konieczności przygotowania planów 
rozwoju i towarzyszących im programów 
operacyjnych. Musieli oni zastanowić się 
także, jaka ma być rola kultury i dziedzictwa 
w strategicznych planach rozwoju regionu 
i państwa. Z kolei podmioty składające 
wnioski o dofinansowanie projektów z za-
kresu dziedzictwa kulturowego musiały się 
zastanowić, w jaki sposób mogłyby wpływać 
na rozwój regionu czy kraju – tylko bowiem 
projekty związane z rozwojem kwalifiko-
wały się do otrzymania wsparcia.

Powyższa zmiana w myśleniu nieko-
niecznie przekłada się na realizację ewa-
luacji projektów (nawet deklarowanej we 
wnioskach aplikacyjnych o środki unijne) 
pod kątem ich wpływu na zmiany w otocze-
niu społeczno-gospodarczym. Do tej pory 
takimi badaniami w niewielkim stopniu 
zainteresowane są zarówno same podmioty 
zajmujące się dziedzictwem kulturowym, 
jak i środowiska naukowe.
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Celem niniejszej publikacji jest więc 
zaprezentowanie potencjału dziedzictwa 
od strony teoretycznej oraz empirycznej. 
Monografię otwiera rozdział teoretyczny. 
Redaktorki tomu wprowadzają czytelnika 
w problematykę dziedzictwa i jego wpływu, 
definiują oba pojęcia, a następnie przed-
stawiają wyniki badań literaturowych od-
noszących się do potencjalnych obszarów 
wpływu. Podczas analizy wyselekcjono-
wano następujące obszary (wzajemnie się 
uzupełniające i po części przenikające): 
wpływ na rynek pracy, rynek nieruchomo-
ści, budowanie kapitału ludzkiego i spo-
łecznego, jakość życia, konkurencyjność 
i atrakcyjność miejsca, a także stymulowa-
nie kreatywności. Lista obszarów wpływu 
nie ma charakteru kompletnego i wiele 
zagadnień mogło tu zostać jedynie zasy-
gnalizowanych w sposób skondensowany. 
Rozdział prezentuje jednak najważniejsze 
aspekty tej interdyscyplinarnej problematy-
ki. Autorki postulują w tekście holistyczne 
podejście do badania wpływu dziedzictwa. 
Sytuowanie dziedzictwa w szerokim kon-
tekście odzwierciedla jego złożony i dyna-
miczny charakter, odpowiada ono też coraz 
częściej pojawiającemu się w dokumentach 
międzynarodowych instytucji i organizacji 
ujęciu dziedzictwa w kontekście społeczno- 

-gospodarczym.
W kolejnych rozdziałach zaprezentowane 

zostały wyniki badań wpływu dziedzictwa 
zrealizowane w różnych krajach Europy 
Środkowej. Studia przypadków dobrano 
w taki sposób, aby objęły swym zasięgiem 

dziedzictwo materialne i niematerialne, 
wpływ ekonomiczny i społeczny.

Część empiryczną otwiera tekst węgier-
skich autorów, Orsolyi Lazányi, Gusztáva 
Nemesa i Barbary Fogarasi, pod tytułem 
Wpływ rozwoju opartego na dziedzictwie 
na społeczności lokalne. Analiza porów‑
nawcza trzech węgierskich przypadków. 
Na podstawie badań przeprowadzonych 
w ramach trzech projektów: renowacji ruin 
gotyckiej twierdzy na tufowej skale w Si-
rok, rewitalizacji historycznego centrum 
Balatonfüred oraz przekształcenia zamku 
Károlyi w Fehérvárcsurgó w centrum tu-
rystyczno-kulturalne, autorzy analizują 
zawiłe relacje między historycznymi bu-
dynkami a lokalną społecznością. Pragnąc 
stworzyć metodologię pomiaru wpływu 
dziedzictwa, dochodzą do wniosku, że 
lokalne zarządzanie projektami inwestycji 
w sferze dziedzictwa jest dużo skutecz-
niejsze w zakresie generowania pośred-
nich i indukowanych efektów w obszarze 
gospodarki i społeczeństwa niż odgórne 
zarządzanie przez władze centralne.

Problematykę szerokiego spojrzenia 
na dziedzictwo prezentują także Hristina 
Mikić i Estela Radonjić-Živkov w artykule 
Szeroki zakres korzyści społeczno‑ekono‑
micznych związanych z dziedzictwem kul‑
turowym. Studium przypadku młyna Suvača 
w Kikindzie. Jeden z niewielu istniejących 
jeszcze w Europie końskich młynów kierato-
wych – Suvača w serbskiej Kikindzie – jest 
symbolem tradycyjnego życia w regionie. 
Mimo że od lat nie pełni swojej pierwot-
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nej funkcji, w dalszym ciągu jest ważnym 
elementem krajobrazu miejscowości i jej 
życia. Ponad 80% respondentów biorących 
udział w badaniu przyznaje, że społeczność 
lokalna ceni sobie młyn jako obiekt, który 
wzmacnia tożsamość i przekazuje wartości 
symboliczne. Co więcej – jest obiektem do-
cenianym przez przedstawicieli przemysłów 
kreatywnych, którzy postrzegają Suvačę 
jako miejsce sprzyjające nawiązywaniu 
kontaktów, budowaniu relacji i akumulacji 
kapitału kreatywnego.

Przemysły kreatywne były także przed-
miotem badań zrealizowanych w Łodzi 
przez Annę Fiń, Katarzynę Jagodzińską 
i Joannę Sanetrę-Szeligę, a zaprezentowa-
nych w artykule zatytułowanym Przemysły 
kreatywne i potencjał dziedzictwa. Przy‑
padek off Piotrkowskiej w Łodzi. Badania 
zrealizowane w jednej z najmodniejszych 
obecnie w Łodzi przestrzeni funkcjonującej 
pod nazwą off Piotrkowska wykazały, że 
obiekt dziedzictwa – w tym przypadku po-
przemysłowego – jest jednym z głównych 
motywów lokalizacyjnych dla przedstawi-
cieli branży kreatywnej. Historyczne mury 
dziewiętnastowiecznej fabryki z czerwonej 
cegły tworzą specyficzny klimat miejsca, 
który odpowiada zarówno korzystającym 
z oferty sklepowo-usługowo-gastronomicz-
nej klientom, jak i osobom prowadzącym 
tu swoją działalność gospodarczą. Sama 
obecność atrakcyjnego wizualnie obiektu 
dziedzictwa nie miałaby jednak wystarcza-
jącej siły przyciągania, gdyby nie zaistniały 
komplementarne czynniki – szczególnie 

lokalizacja w centrum, atrakcyjna cena 
najmu oraz wyczuwalny tu twórczy ferment, 
który tworzy środowisko najemców.

W kolejnym artykule Riin Alatalu ana-
lizuje wpływ rewitalizacji zabytkowych 
przedmieść Tallinna oraz renowacji szkół 
w dawnych dworach na gospodarkę i społe-
czeństwo Estonii (Społeczno‑ekonomiczny 
wpływ dziedzictwa kulturowego w Estonii. 
Zabytkowe przedmieścia i szkoły w daw‑
nych dworach). W pierwszej części teks tu 
autorka omawia efekty polityki w obszarze 
dziedzictwa, a dokładniej objęcia ochro-
ną konserwatorską starych przedmieść 
z drewnianą zabudową. To między innymi 
ta decyzja spowodowała gentryfikację tej 
zaniedbanej i niszczejącej dzielnicy willo-
wej i przekształcenie jej w modne miejsce, 
z rosnącymi cenami najmu. Efektem ze-
wnętrznym projektu jest rozwój firm gastro-
nomicznych i oferty rozrywkowej, a także 
firm zajmujących się konserwacją zabytków 
oraz producentów tradycyjnych elementów 
budowlanych i dekoracyjnych. Druga część 
opracowania Alatalu dotyczy wpływu re-
nowacji szkół zlokalizowanych na terenach 
dawnych dworów i folwarków szlacheckich, 
które są objęte polityką ochrony zabytków. 
Autorka zauważa, iż w wielu wypadkach 
szkoły te stanowią centrum lokalnego życia 
tudzież potencjał rozwojowy mniejszych 
i oddalonych od stolicy miejscowości.

W następnym artykule zatytułowanym 
Wpływ rewitalizacji dziedzictwa architekto‑
nicznego na dobrostan społeczny. Środowi‑
skowe studium psychologiczne partycypa‑
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cyjnej restauracji zabytkowego budynku na 
Węgrzech Andrea Dúll i Barbara Fogarasi 
analizują problem wpływu nieruchomego 
dziedzictwa kulturowego na poczucie przy-
należności, tożsamość i psychologiczne 
znaczenie obiektów dla zbiorowości. Bada-
nia z zakresu psychologii środowiskowej 
pokazują, że samoakceptacja i samoocena, 
postawy społeczne, umiejętność nawią-
zywania relacji, zadowolenie z miejsca 
zamieszkania itp. są silnie powiązane z po-
czuciem przynależności do danego miejsca. 
Jak pokazuje analizowany przykład domu 
parafialnego w Balatoncsicsó na Węgrzech, 
ważną rolę w budowaniu przynależności 
odgrywa dziedzictwo nieruchome. 

Dwa kolejne rozdziały dotyczą wpływu 
zamków. W pierwszym z nich, zatytuło-
wanym Zamki i ludzie. Społeczne aspekty 
projektów konserwatorskich w Białorusi, 
Scjapan Sturejka analizuje efekty programu 
rządowego „Zamki Białorusi” (2012–2018). 
W tekście zwraca przede wszystkim uwagę 
na stopień włączenia zamków w codzienne 
życie mieszkańców analizowanych miejsco-
wości. Wyniki badań terenowych pokazują, 
jak bardzo niewykorzystany jest w dalszym 
ciągu potencjał obiektów zabytkowych, 
zarówno w kontekście rozwoju gospodar-
czego, jak i aspektów społecznych. Jednym 
z przejawów tej sytuacji jest wykluczenie 
społeczności lokalnych z podejmowania de-
cyzji dotyczących „ich” zamków. Inną nieco 
sytuację przedstawił w kontekście polskim 
Łukasz Musiaka, analizujący wpływ zam-
ków krzyżackich na rozwój miejscowości, 

w których znajdują się te budowle (Wpływ 
średniowiecznego dziedzictwa zakonu krzy‑
żackiego na wybrane aspekty funkcjonowa‑
nia małych miast w Polsce). Autor wskazuje, 
że potencjał zamków można wykorzystać 
w dużo większym stopniu, chociaż już 
teraz – jak pokazała analiza wyników 
badań – obiekty te mają stosunkowo duże 
znaczenie dla badanych miejscowości. 
Efekty gospodarcze są postrzegane przez 
pryzmat ruchu turystycznego. Dla miast, 
szczególnie tych mniejszych, zamki pełnią 
funkcję pracodawcy, są częścią wizerunku 
i marki miejscowości. Mają także wpływ 
na jakość życia dzięki poszerzaniu oferty 
kulturalnej oraz budowaniu poczucia dumy 
i patriotyzmu lokalnego.

Artykuł autorstwa Petera Džupki, Marka 
Grófa i Miriam Šebovej zatytułowany War‑
tość ekonomiczna Kulturparku. Przypadek 
infrastruktury kulturalnej zrewitalizowanej 
w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Ko‑
szyce 2013 porusza istotną między innymi 
z punktu widzenia polityki miejskiej kwe-
stię opłacalności inwestowania w duże pro-
jekty infrastrukturalne związane z kulturą 
i dziedzictwem. Analizie została poddana 
nowa „ikona” kulturalna słowackich Ko-
szyc – Kasárne / Kulturpark. Renowacja 
dziewiętnastowiecznych koszarów woj-
skowych i adaptacja klasycystycznego 
budynku na potrzeby centrum kulturalnego 
były flagowym projektem realizowanym 
w związku z odgrywaniem przez Koszyce 
roli Europejskiej Stolicy Kultury w 2013 roku. 
Koszty projektu oraz bieżące funkcjonowa-
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Społeczno- 
-ekonomiczny 
wymiar 
dziedzictwa. 
Wprowadzenie 
do dyskusji

nie nowej przestrzeni w istotny sposób ob-
ciążają budżet miasta, stąd pytanie badaczy, 
jak oceniają go mieszkańcy. Wykorzystując 
metodę wyceny warunkowej, ustalono, że 
gotowość do zapłaty ogółem, wyrażona 
przez mieszkańców, przewyższa koszty 
funkcjonowania Kulturparku, co można 
uznać za potwierdzenie „opłacalności” 
inwestycji.

Tom zamyka tekst Terezy Raabovej pod 
tytułem Wpływ ekonomiczny czeskich fe‑
stiwali muzyki klasycznej. Jest to jedyne 
w książce studium przypadku dotyczące 
dziedzictwa niematerialnego – muzy-
ki klasycznej. Autorka dokonała w nim 
analizy ekonomicznej działań organizacji 
festiwalowych zrzeszonych w Czeskim 
Stowarzyszeniu Festiwali Muzycznych. 
Wynika z niej, że całkowity wpływ wy-
datków ponoszonych przez uczestników 
festiwali spowodował wzrost przychodów 
dla czeskiej gospodarki w wysokości po-
nad 20 milionów euro, a ponad 2 miliony 
euro wpłynęły do publicznej kasy w formie 
różnorakich podatków.

Zaproszenie do współpracy badaczy 
z regionu i prezentacja studiów przypadków 

odzwierciedlających potencjał dziedzictwa 
kulturowego w Europie Środkowej ma tu 
na celu przede wszystkim podkreś lenie 
wagi tematu badawczego, jakim jest wpływ 
dziedzictwa kulturowego na otoczenie 
społeczno-gospodarcze w całym regionie. 
Należy zarazem podkreślić, że na całko-
witą wartość każdego dobra kulturalnego, 
w tym dziedzictwa, składa się jego wartość 
ekonomiczna i wartość społeczno-kultu-
ralna. Stąd konieczne jest spojrzenie nań 
z różnych perspektyw – ekonomicznej, 
socjologicznej, psychologicznej, ekolo-
gicznej, kulturotwórczej, etnograficznej 
itp. – i wyjście poza najczęściej pojawiającą 
się dyskusję o gospodarczym znaczeniu 
dziedzictwa i problemie jego utowarowia-
nia. Redaktorki tomu i autorzy zawartych 
w nim artykułów mają nadzieję, iż książ-
ka będzie ważnym głosem w dyskusji na 
temat potencjału dziedzictwa i zbiorem 
argumentów przemawiających za tym, że 
warto i należy inwestować w dziedzictwo. 
W przededniu Europejskiego Roku Dzie-
dzictwa Kulturowego 2018 chcemy Państwa 
przekonać, że inwestując w dziedzictwo, 
inwestujemy w naszą przyszłość!


