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 TrwajJcy od ponad stu lat kryzys kultury zmieniU jej postrzeganie przez 
wspóUczesnego czUowieka. W dobie multikulturalizmu i globalizmu, kiedy 
mamy do czynienia z wieloZciJ kultur oraz panuje poglJd, [e wszystkie one 
sJ sobie równe, nast\puje jej stopniowa acz ciJgUa degradacja. Kultura nadal 
przenika wszystkie sfery funkcjonowania [ycia spoUecznego. Oba te terminy 
przeplatajJ si\, a ich wspólne rozumienie staje si\ solidnJ podstawJ do 
projektowania rozwoju kultury w przyszUoZci. Dla rozwoju miast i regionów 
priorytetowe wydajJ si\ by` gospodarka rynkowa, polityka, ekonomia i fi-
nanse. Kultura, w tym jej dziaUy: nauka, moralnoZ`, sztuka i religia, schodzJ 
na dalszy plan. Niejednokrotnie sJ pomijane, a cz\sto w ogóle nie stanowiJ 
przedmiotu debat czy posiedzec sejmowych.  
 WUadze Lublina postawiUy sobie za cel uczynienie z miasta stolicy kultury 
na miar\ europejskich standardów. OdpychajJc argumenty na temat zubo-
[aUoZci wschodnich regionów oraz pot\gi zachodu, politycy oraz mieszkaccy 
wzi\li udziaU w szeregu inicjatyw, majJcych na celu podkreZlenie roli 
i znaczenia kultury w mieZcie.  
 ArtykuU niniejszy podejmuje prób\ oceny stanu kultury miasta Lublina po 
przegranej w konkursie o tytuUu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (dalej 
ESK). Celem jest przedstawienie miasta jako miejsca magicznego i inspiru-
jJcego, które mimo niezbyt korzystnego poUo[enia dJ[y ku nowoczesnej 

 

Mgr ANETA SCHERER – doktorantka w Katedrze Filozofii Religii na Wydziale Filozofii KUL; 
adres do korespondencji: Al. RacUawickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: a_dams20@wp.pl 



ANETA SCHERER 36

Europie, prezentuj6c ducha walki, zaanga?owanie w@adz oraz obywateli. 

W publikacji zastosowano metodG analityczno-opisow6. 

 

 

DEFINICJE KULTURY 

 

 Studia nad kultur6 stanowi6 rozleg@e pole ludzkich dociekaQ i przez to sta@y 

siG przedmiotem wielu dyscyplin naukowych. Jak pisze Florian Znaniecki: 

„Fakty badane przez nauki spo@eczne i humanistykG, a ignorowane przez nauki 

przyrodnicze – astronomiG, fizykG, chemiG, biologiG, geologiG – wspó@czeXnie 

okreXlane s6 ogólnym terminem «kultura». PojGcie oznaczone przez ten termin 

obejmuje religiG, jGzyk, literaturG, sztukG, zwyczaje, obyczaje, prawa, organi-

zacjG spo@eczn6, technikG wytwarzania, wymianG gospodarcz6, a tak?e filo-

zofiG i naukG” 1. W celu ca@oXciowego okreXlenia kultury Stefan Czarnowski2 

podaje jej definicjG, pisz6c, ?e kultura to „ca@okszta@t zobiektywizowanych 

elementów dorobku spo@ecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej 

obiektywnoXci ustalonych i zdolnych rozszerzy_ siG przestrzennie”. Wed@ug 

Antoniny K@oskowskiej3 „kultura stanowi uniwersaln6 gatunkow6 w@aXciwoX_ 

ludzk6. Do jej osi6gniGcia zbli?aj6 siG ju? najbli?sze cz@owiekowi gatunki 

zwierzGce, ale dopiero czysto ludzkie cechy biologiczne, polegaj6ce na plas-

tycznoXci instynktów, na swoistych cechach anatomicznych i fizjologicznych, 

tworz6 ca@kowicie wystarczaj6c6 podstawG kultury. Kultura rozpatrywana 

w genetycznym aspekcie realizuje siG na drodze tradycji. […] Kultura stanowi 

swoiXcie ludzki aparat przystosowania siG do Xrodowiska, dziGki któremu 

cz@owiek góruje nad otaczaj6cym go Xwiatem zwierzGcym, a przystosowanie 

to realizuje siG w walce, w ci6g@ym sporze przeciwstawnych interesów i samo-

zachowawczych d6?eQ gatunków”. Antropologowie, którzy niejednokrotnie 

próbuj6 formu@owa_ definicjG kultury, staraj6 siG dokona_ rozró?nienia po-

przez odwo@anie siG do pojGcia spo@eczeQstwa. Czasem @6cz6 to pojGcie z kwe-

sti6 przyczynowej genezy kultury: kultura, mówi6 nam, to tyle, co tradycja 

albo spo@eczne dziedzictwo, albo – by przypomnie_ lapidarne sformu@owanie 

Tylora – to, co „zdobyte przez cz@owieka jako cz@onka spo@eczeQstwa”4. St6d 

 

1 Powszechna Encyklopedia Filozofii. Has@o: Kultura. http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/kultura.pdf. 

[25.03.2012]. 
2 S. C z a r n o w s k i. Kultura. Warszawa: Wydawnictwa UW 1998 s. 35. 
3 A. K @ o s k o w s k a. Socjologia kultury. Warszawa: PWN 1983 s. 17. 
4 E.B. T y l o r. Cywilizacja pierwotna, badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, 

sztuki i zwyczajów. Prze@. Z. A. Kowerska. T. 1. Warszawa: 1986 s. 15. 
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te2 w XVII wieku Samuel von Pufendorf po raz pierwszy u2yG wyra2enia 
„kultura”, przeciwstawiajMc stan natury stanowi kultury ludzi spoGecznie 
zrzeszonych chronionych prawem. Tym, który ustaliG zasadniczo wspóG-
czesne rozumienie wyra2enia „kultura” jako „wykwitu indywidualnego 
i spoGecznego 2ycia prawdziwie ludzkiego”, byG Johann Gottfried Herder5. 
 Kultura jest terminem szerokim. Zawiera w sobie nie tylko regularnoYci 
wystZpujMce w zachowaniach ludzi wobec siebie nawzajem, ale tak2e w ich 
zachowaniu wzglZdem przedmiotów pozaludzkich, 2ywych i nieo2ywionych, 
a tak2e wzglZdem istot nadprzyrodzonych. Obejmuje ona równie2 sztukZ, 
technologiZ, religiZ – obok struktury spoGecznej. Na oznaczenie kultury 
w YciYle spoGecznym aspekcie Emile Durkheim u2ywa wyra2enia „faits 
sociaux”6. `ycie spoGeczne i „faits sociaux” mo2na uznaa za terminy zna-
czeniowo to2same z kulturM. Do kultury wchodzM tylko te zachowania, które 
staGy siZ spoGecznym nawykiem, które odznaczajM siZ regularnoYciM wGaYciwM 
dla licznych czGonków okreYlonej grupy czy kategorii spoGecznej. GGównym 
bródGem tej regularnoYci jest proces uczenia siZ. Zachowania kulturowe sM 
zatem wyuczone, a nie instynktowne. RefleksjZ na temat kultury mo2na 
spotkaa we wszystkich dyscyplinach poYwiZconych jej badaniu, a wiZc w ob-
rZbie filozoficznej teorii kultury, antropologii, etnologii, etnografii, socjo-
logii i historii etc. Niezale2nie od dziedziny nauki refleksja ta podlega na 
ogóG silnym wpGywom filozoficznych zaGo2ec autorów. Pomimo zró2nico-
wac dyscyplinarnych, teoretycznych i YwiatopoglMdowych, analizowany ter-
min nadal bZdzie stanowiG punkt wyjYcia rozwa2ac na temat funkcjonowania 
czGowieka w Ywiecie. 
 
 

POLITYKA KULTURALNA 

 
 Polityka kulturalna jako okreYlonego typu zjawisko spoGeczne i wyspecja-
lizowana dziaGalnoYa wspóGczesnych pacstw nie jest pojmowana jednoznacz-
nie. PojZcie to upowszechniaGo siZ przez ostatnie dziesiZciolecia i wystZ-
powaGo w ró2nych programach pacstwowych (organizacji lub partii, na 
Gamach prasy, w dokumentach 2ycia spoGecznego). Nie zmienia to faktu, 2e 
zakres treYciowy polityki kulturalnej jest nadal doYa trudny do uchwycenia. 
Tradycyjnie wiMzany jest z dziaGaniami jednego podmiotu, czyli wyspecjali-

 

5 Powszechna Encyklopedia Filozofii. HasGo: Kultura (zob. wy2ej przyp. 1). 
6 P. B a g b y. Poj:cie kultury. Warszawa: Wydawnictwa UW 1998 s. 57. 
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zowanego organu administracji pa<stwowej – ministra kultury bBdC jego 

odpowiednika7. 

 Polityka kulturalna rozumiana jest niejednokrotnie jako „czHIJ czy moKe 

wytwór lub przejaw procesu kulturalnego, jako przejaw organizowania siH 

tegoK procesu”8. Ta definicja wskazuje, Ke rozszerzono podmioty, do których 

odwoQywaJ miaQa siH polityka kulturalna, tj. do ruchów spoQecznych, klas, 

grup zawodowych, grup interesów, grup celowych itp. 

 NajwQaIciwsze wydaje siH ujHcie zaproponowane przez A. KQoskowskB, 

która pisze, Ke polityka kulturalna to „ogóQ zasad i reguQ wyraKonych ex-

plicite lub implicite, którym podporzBdkowana jest dziaQalnoIJ instytucji 

publicznych lub prywatnych wywierajBcych wpQyw na zinstytucjonalizo-

wane formy twórczoIci, rozpowszechniania i udostHpniania treIci oIwiato-

wych, artystycznych, literackich, rozrywkowych”9. Jak zauwaKa autorka, 

polityka kulturalna posQuguje siH metodami planowania i prognozowania 

oraz systemami ocen, które majB istotny wpQyw na dalszy przebieg orga-

nizacji i warunków rozwoju kultury.  

 W podobnym duchu politykH kulturalnB charakteryzuje E. Wnuk-Lipi<ski10, 

który utoKsamia jB ze sterowaniem kulturB, „polegajBcB na wywieraniu 

poKBdanego wpQywu na okreIlone zjawiska kulturalne”. Swoje cele polityka 

kulturalna osiBga za pomocB czterech podstawowych instrumentów: praw-

nych, ekonomicznych, kadrowych i perswazyjnych. ZwQaszcza te ostatnie, 

do których E. Wnuk-Lipi<ski zalicza Irodki masowego przekazu, sQuKB do 

popularyzowania lub odrzucania pewnych wzorów kultury.  

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski11 pod-

kreIliQ, Ke „kultura jest przestrzeniB dialogu – debaty, dyskusji, rozumienia 

i zrozumienia. […] caQa olbrzymia sfera kultury, pojHtej jako twórczoIJ spo-

Qeczna, przestrze< komunikowania siH oraz integracji ma rosnBcy i odczu-

walny wpQyw na kreowanie miejsca pracy, na poziom i jakoIJ Kycia”. Mimo 

Ke sprawy ekonomiczne czy polityczne stanowiB priorytety polityki pa<stwa, 

naleKy podkreIliJ, Ke kultura peQniQa i bHdzie peQniJ waKnB rolH w prawidQo-

wym i harmonijnym funkcjonowaniu pa<stwa i spoQecze<stwa. Zbagatelizo-
 

 7 J. G r a d, U. K a c z m a r e k. Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany 

modelu. Pozna<: WN UAM 2005 s. 198. 

 8 TamKe s. 198. 

 9 A. K Q o s k o w s k a. Socjologia kultury. Warszawa: PWN 1981 s. 482-483. 
10 E. W n u k - L i p i < s k i. Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne. Warszawa: Instytut Wy-

dawniczy CRZZ 1979 s. 92. 
11 PAP. Warszawa. Min. Zdrojewski w Sejmie o polityce kulturalnej pa>stw. http://www. 

e-teatr.pl/pl/artykuly/86435.html [31.03.2012]. 
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wanie powagi dzia:a; w tym zakresie, moCe doprowadziD do nieodwracalnych 

skutków, które prze:oCJ siK jednoczeMnie na inne sfery Cycia w kraju.  

 

 

MIASTO WSCHODU 

 

 Lublin jest stolicJ województwa lubelskiego. LeCy 160 km na po:ud-

niowy wschód od Warszawy. Jest najwiKkszym miastem wschodniej Polski, 

z liczbJ mieszka;ców siKgajJcJ 350 tysiKcy12. W 1317 r. zyska: prawa miej-

skie i odtJd przez wiele wieków odgrywa: waCnJ rolK w historii Polski jako 

miasto zarówno handlowe, polityczne i sJdownicze, jak równieC jako cen-

trum nauki, duchowoMci i kultury. Od 1795 r., po III rozbiorze Polski, Lublin 

pozostawa: w granicach Austrii, a od 1815 r. przeszed: pod panowanie 

rosyjskie. Po odzyskaniu niepodleg:oMci w 1918 r. miasto sta:o siK siedzibJ 

RzJdu Tymczasowego. Podobna sytuacja zaistnia:a po w 1944 r. 

 Przez kilka dziesiKcioleci Lublin znajdowa: siK na kulturalnych pery-

feriach Europy. NaleCa: do wschodniej, mniej rozwiniKtej i bardziej odizo-

lowanej czKMci Polski, a rozwój gospodarczy, spo:eczny i kulturalny by: 

hamowany przez interesy sowieckiego sJsiada. Po ponownym pojawieniu siK 

Polski na mapie w 1918 r. Lublin leCa: w centralnej czKMci kraju, jednak po 

zmianie granic po II wojnie Mwiatowej znalaz: siK znowu na wschodnim 

pograniczu13. Nawet po odzyskaniu niepodleg:oMci i zako;czeniu zimnej 

wojny miastu nie:atwo by:o przezwyciKCyD ten stan. Na nadrabianie tych 

wieloletnich zaleg:oMci wp:yw mia:y m.in.: d:ugotrwa:y chaos, brak stabil-

noMci politycznej, zuboCenie niepodleg:ej Ukrainy oraz autorytarna anarchia 

na Bia:orusi pod rzJdami A. cukaszenki. 

 Za Draganem Klaicem naleCy podkreMliD, Ce „geopolityczne, strategiczne 

po:oCenie Lublina na wschodniej granicy Unii Europejskiej i w bliskoMci 

Ukrainy i Bia:orusi przyczynia siK do predysponowania miasta do bycia 

waCnym «graczem UE» w zakresie wprowadzania europejskiej polityki 

SJsiedztwa”14. DziKki licznym zwiJzkom, bogatym doMwiadczeniom i po-

czuciu powiJza; historycznych i kulturowych Lublin jest poMrednikiem przy 

wprowadzaniu europejskiej polityki sJsiedztwa, i przyczynia siK do jej 

 

12 LUBLIN Europejska Stolica Kultury 2016. http://kultura.lublin.eu/pi/17772_1.pdf [11.01. 

2012]. 
13 Europejski wymiar Lublina jako kandydata do tytu@u Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

http://kultura.lublin.eu/pi/11714_1.pdf [11.01.2012]. 
14 TamCe. 
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sformu1owania. Obecnie europejska polityka sAsiedztwa jest globalnA i p1yn-

nA strukturA aspiracji, obietnic i waGnych interesów, brak jej jednak jasnej 

wizji kulturalnej i kulturalno-politycznej, strategii i dopracowania pojJcio-

wego, okreKlenia programów i ich wykonawców, przeznaczenia Krodków 

budGetowych i procedur ich przyznawania15. „[…] Lublin jest najwiJkszym 

miastem po prawej stronie Wis1y, wschodniA bramA Unii Europejskiej, a dla 

jednej czwartej mieszkaUców bramA ich doros1ego Gycia. To miasto stare 

swojA historiA i m1ode ludVmi, którzy w nim GyjA. KrzyGuje siJ w nim 

pamiJX historii i planowanie jutra. Wszystko to Kwiadczy o niezwykle waG-

nej roli poKrednika miJdzy Wschodem i Zachodem, Przesz1oKciA i Przy-

sz1oKciA”16. To, co istnieje w geograficznym, kulturowym i mistycznym 

po1oGeniu Lublina, co wyróGnia go w zwrotnych momentach dziejów, czyni 

go miastem niezwykle waGnym dla wschodniej czJKci Polski i Europy.  

 Na przekór powszechnemu przekonaniu o ubóstwie wschodniego obszaru 

Unii Europejskiej Lublin daje wyraz wszechstronnoKci, zaangaGowania 

i chJci w podejmowaniu wspólnych europejskich wyzwaU. Wówczas duch 

tego miejsca, genius loci, spotyka siJ z duchem czasu, Zeitgeist. Jako miasto 

leGAce na skrzyGowaniu szlaków wymiany kulturowej i handlowej, Lublin 

by1 zawsze miastem pluralizmu i dialogu. W 1918 r. za1oGono tu Katolicki 

Uniwersytet Lubelski. W 1930 r. otwarto GydowskA UczelniJ MJdrców 

Lublina, a w 1944 r. utworzono Uniwersytet Marii Curie-Sk1odowskiej. 

W nastJpnych dziesiJcioleciach pojawi1y siJ kolejne instytucje akademickie: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny i Politechnika 

Lubelska. W 1998 r. powsta1y WyGsza Szko1a PrzedsiJbiorczoKci i Ad-

ministracji (WSPA) oraz WyGsza Szko1a Ekonomii i Innowacji (WSEI)17. 

DziK w Lublinie w piJciu wyGszych uczelniach publicznych i wielu pry-

watnych uczy siJ niemal 100 tys. studentów. Ma to istotne znaczenie. Jak 

podaje Dragan Klaic, „uniwersytety postrzegane sA obecnie w strategiach 

wielu europejskich miast jako g1ówne Vród1o rozwoju. Miasta z silnA tra-

dycjA, miasta nauki i intensywnego Gycia studenckiego jawiA siJ jako miasta 

HD, a ich toGsamoKX opiera siJ w zasadzie na historii uniwersyteckiej i 

obecnej dzia1alnoKci akademickiej”18. 

 

15 TamGe. 
16 Lublin Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat. http://www.lublin.eu/images/media/ 

1253265707_ESK_2016.pdf [11.01.2012]. 
17 Lublin. Europejska Stolica Kultury 2016 – kandydat Kultura wiedzy. http://kultura.lublin.eu/ 

pi/12318_1.pdf. [11.01.2012]. 
18 TamGe. 
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 Lublin i Lubelszczyzna to niestety równie@ ciemne karty historii Europy. 
HaHbiIcym czynem byJo m.in wyburzenie ponad 100 prawosJawnych MwiI-
tyH czy rozpoczOcie „Akcji Reinhard”, majIcej na celu eksterminacjO Tydów 
europejskich. Historia poszczególnych miejsc to równie@ pewna odpowie-
dzialnoMV za to, co siO wydarzyJo. Skoro te nikczemne czyny miaJy miejsce 
w województwie lubelskim, nale@y niezwJocznie wJIczyV je w dojrzaJy 
sposób w sferO dziedzictwa europejskiego i dopilnowaV, aby nigdy wiOcej 
siO nie powtórzyJy.  
 Lublin to miasto na styku kultur i religii, miasto bogatych tradycji oraz 
dJugiej i ciekawej historii, miasto przyciIgajIce rzesze turystów, inspirujIce 
artystów, miasto, którego zwiIzki z kulturI sI niepodwa@alne, a ona sama 
jest od lat istotnym czynnikiem rozwoju. Stale umacnia swojI to@samoMV 
poprzez liczne miOdzykulturowe zwiIzki. ObserwujIc projekty kulturalne 
Lublina, coraz wyraYniejszy jest ich transgraniczny charakter. Marka kul-
turalna powinna byV budowana w nawiIzaniu do historii miasta i bie@Icych 
oczekiwaH mieszkaHców. Sukces w jej tworzeniu opiera siO nie tylko na 
samym marketingu, ale na trafnych wyborach w fazie poczItkowej, w której 
powinna byV wykorzystywana wiedza za zakresu socjologii i psychologii. 
Sektory kultury wpJywajI na wzrost PKB, zatrudnienia, konkurencyjnoMci, 
inwestycji prywatnych, innowacyjnoMci19. PrezentujIc swojI wizjO miasta, 
Roman Jaborkhel, Inspektor ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych w 
Wydziale Kultury UrzOdu Miasta Lublin, pisaJ: „Lublin jest miastem o wie-
lowiekowej tradycji wielokulturowoMci. W przeszJoMci miasto peJniJo rolO 
wa@nego oMrodka paHstwowego i handlowego. Le@Ic na przeciOciu szlaków 
komunikacyjnych, na pograniczu wschodniego i zachodniego chrzeMcijaH-
stwa, staJo siO na przestrzeni dziejów miejscem krzy@owania siO wielu 
kultur, wyznaH, narodów. […] Ta ró@norodnoMV spoJeczna, religijna i oby-
czajowa w niebagatelny sposób wpJywaJa na oblicze miasta, ksztaJtujIc jego 
specyficzny charakter. […] Dopiero II wojna Mwiatowa i okres totalitarnego 
re@imu, jaki po niej nastIpiJ, spowodowaJy, @e wielokulturowoMV zostaJa 
zniszczona, czego najdobitniejszym przykJadem byJa zagJada lubelskiej spo-
JecznoMci @ydowskiej i caJej dzielnicy przez niI zamieszkiwanej. Obecnie 
Lublin na nowo odkrywa to dziedzictwo. […] Inicjatywy wspierajIce wielo-
kulturowoMV stanowiI znaczny procent w ogólnej liczbie przedsiOwziOV 
wspieranych przez miasto Lublin. WMród nich mo@na wymieniV festiwale, 
takie jak «Wielokulturowy Lublin», spotkania, debaty, warsztaty, szkolenia, 
 

19 J. B r o n k i e w i c z. Polityka kulturalna miast rozwija gospodark4. http://samorzad. 
infor.pl/temat_dnia/artykuly/387769,polityka_kulturalna_miast_rozwija_gospodarke.html [20.08.2012]. 



ANETA SCHERER 42

koncerty, zarówno przygotowywane przez miejskie instytucje, jak i organi-

zacje pozarz@dowe dziaBaj@ce na rzecz lub reprezentuj@ce mniejszoEci reli-

gijne, etniczne i jFzykowe Lublina”20. 

 

 

GENIUS LOCI 

 

 Kultura jako przedmiot wspóBpracy miFdzy paPstwami jest pochodn@ 

zarówno zmieniaj@cych siF stosunków miFdzynarodowych, jak i instytucjo-

nalizacji tej wspóBpracy na szczeblu ponadnarodowym21. Warunkiem sku-

tecznej integracji jest zjednoczenie mieszkaPców wokóB wartoEci innych niT 

tylko wspólna polityka czy gospodarka. Kultura jest jednym z najistotniej-

szych obszarów debaty publicznej dla Tycia wspólnoty. Rozumiana jest, jak 

juT wspomniano, niejednoznacznie. CzFsto jako „[…] zestaw postaw, 

pogl@dów, zwyczajów, wartoEci i praktyk, które charakteryzuj@ pewn@ grupF 

lub s@ przez nie podzielane”, innym razem jako „pewne dziaBania podej-

mowane przez ludzi oraz rezultaty tych dziaBaP, które wi@T@ siF z intelek-

tualnym, moralnym i artystycznym aspektem ludzkiego Tycia […]”22. Obie te 

definicje przeplataj@ siF, a ich wspólne rozumienie staje siF solidn@ podstaw@ 

do projektowania jej rozwoju w przyszBoEci. Kultura jest wtedy dziaBaniem 

wymagaj@cym „[…] pewnej wyobraZni i treningu umysBu, a nie tylko czysto 

technicznych lub zawodowych umiejFtnoEci”23. DziaBanie to charakteryzuje 

siF kreatywnoEci@, wymian@ znaczeP symbolicznych i rezultatem bFd@cym 

form@ wBasnoEci intelektualnej24. Takie podejEcie do rozumienia kultury daje 

szansF na jej otwartoE] i uwraTliwienie na pojawiaj@ce siF czFsto i dyna-

micznie zmiany w zdolnoEci do tworzenia nowych wartoEci, znaczeP, idei, 

praktyk. ZdolnoE] wspólnoty do takiego rozumienia kultury wypeBnia fak-

tyczn@ treEci@ abstrakcyjne pojFcie, jakim jest genius loci. Miejsce, talenty 

i tolerancja w warunkach pluralizmu i demokratycznej debaty (wymiany 

myEli, pogl@dów, zasobów, potencjaBów) oraz rodzenia siF nowych idei, 

 

20 M. B i e n i e c k i. Lublin – miasto, które prowadzi spójn: polityk< integracyjn:. 

http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/33-january-2012/lublin-miasto-ktore-prowadzi-spojna-

polityke-integracyjna [20.08.2012]. 
21 E. B a l d w i n. Wst<p do kulturoznawstwa. PoznaP: PWN 2007 s. 23. 
22 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020. http://www.federacja-ngo.pl/ 

konsultacje/pix/users/file/AA_Strategia_Kulturalna/Rozdzia%C5%82_II_Za%C5%82o%C5%BC

enia_do_strategii.pdf [20.08.2012]. 
23 B a l d w i n. Wst<p do kulturoznawstwa s. 23. 
24 TamTe. 
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stwarzaj7 warunki dla rozwoju kreatywnoAci. Ta, rozumiana jako zdolnoAF 

do tworzenia nowych wartoAci (innowacji), korzysta z walorów miejsca, 

mnoKy talenty i poszerza rozumienie i stosowanie tolerancji. W takim 

wymiarze kreatywnoAF moKe byF utoKsamiana z genius loci, czyli magi7 

miejsca. KreatywnoAF jest wtedy jedn7 z podstawowych cech pozwalaj7cych 

wykorzystaF te trzy elementy do ksztaPtowania rozwoju miasta. Ma jednak 

zasadnicze znaczenie dla tworzenia i rozwoju unikatowoAci miejsca,  

„z której mieszkaScy mog7 byF dumni i któr7 moKna sprzedawaF jako 

produkt turystyczny”25.  

 Wszystkie ujWcia znajduj7 odzwierciedlenie w historii i teraXniejszoAci 

Lublina. GPównym wyzwaniem miasta i jego mieszkaSców jest podtrzy-

manie tego oraz trwaPy rozwój innych atrybutów skPadaj7cych siW na wyj7t-

kowoAF miejsca. Owa wyj7tkowoAF powinna byF rozumiana inaczej niK do 

tej pory. To wiWcej niK zabytki, sztuka itp. Powinna ona wynikaF z krea-

tywnoAci talentów, którymi Lublin dysponuje i które miasto swymi dzia-

Paniami bWdzie przyci7gaF. Stworzy to dogodne warunki do tego, by Lublin 

mógP siW staF miastem kreatywnym, którego rozwój wynika z istnienia silnej 

klasy kreatywnej26. WedPug B. Gierat-BieroS, politologa, teatrologa z Uni-

wersytetu JagielloSskiego „nie moKna […] oddzieliF kultury od innych sfer 

Kycia spoPecznego. Kultura napWdza koniunkturW ekonomiczn7, idzie w parze 

z rozwojem urbanistyczno-planistycznym, z ksztaPtowaniem mapy spoPecz-

nej. Warunkuje rozwój dzielnic i infrastruktury, rozwój komunikacyjny i tu-

rystyczny. Jest koniecznym elementem strategii promocyjno-marketingo-

wych. Wielk7 rolW odgrywaj7 dziA przemysPy kultury – nowa gaP7X i zarazem 

koPo zamachowe kultury na Awiecie”27. Oznacza to, Ke kultura przenika wiele 

dziedzin ludzkiego Kycia. Wychodzi ona poza ramy ustanowione tradycj7, 

dogmatami i przywi7zaniem, na rzecz tych alternatywnych. Kultura z jednej 

strony znalazPa siW „na ulicy”, a z drugiej zagnieKdKa  siW w obszarze ambi-

cji obywatelskich czy w sferze spoPecznego zaangaKowania. DziA wielu mie-

szkaSców miast nie czuje siW biernymi obserwatorami Kycia kulturalnego, ale 

poprzez partycypacjW w bogactwie ofert, wydarzeniach, imprezach i spektak-

lach widzi siW w roli uczestników wspóPtworz7cych kulturW. WiWcej, w roli 

kreatorów nowej rzeczywistoAci duchowo-estetycznej. 

 

25 TamKe.  
26 R. F l o r i d a. Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2010 

s. 312. 
27 B. G i e r a t - B i e r o S. Kultura w mie6cie. http://www.instytutobywatelski.pl/4321/lupa-

instytutu/kultura-w-miescie [18.08.2012]. 
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 „[…] Nowocze3ni obywatele oczekuj> te? od swojego miasta, by staEo siF 

drogowskazem nowych trendów, by byEo promotorem nowej sztuki, nowej 

literatury, nowej muzyki. Czuj> gEód partycypacji w zjawiskach przeEomo-

wych, oczekuj> i inicjuj> centra life-stylowe, skupiska high tech, kultury 

klubowej, cool kultury. Oczywi3cie mowa tu raczej o miastach stoEecznych 

czy centrach regionów. Staj> siF one symbolem udziaEu w globalnych prze-

mianach kulturowych i tego oczekuj> od nich o3cienni obserwatorzy. Ci 

ostatni licz>, ?e przyje?d?aj>c do takiego miasta spotkaj> tam namiastkF 

wielkiego 3wiata. Miejskie o3rodki ma cechowaP dynamika mEodo3ci, pFd do 

inicjowania nowych mo?liwo3ci, zwrot ku niezale?no3ci i wolno3ci. Miasta 

te, czFsto uniwersyteckie, przyci>gaj> ludzi utalentowanych, mEodych-zdol-

nych, którzy chc> w takim mie3cie pozostaP – nie tylko dlatego, ?e znajd> 

w nim pracF, ale dlatego, ?e tu wEa3nie jest ?ycie (w tym ?ycie nocne)”28.  

 Genius loci Lublina nie jest tylko tworem abstrakcyjnego my3lenia, pew-

nym modnym chwytem marketingowym. Je3li mowa o Lublinie, to jest 

zbiorem faktów i atrybutów okre3laj>cych szczególno3P i wyj>tkowo3P miej-

sca. Ono za3 stwarza szanse na rozwój talentów, je3li speEnione bFd> 

odpowiednie warunki. W rozwijanych talentach zaszyta jest ró?norodno3P w 

postrzeganiu otaczaj>cego 3wiata. Istotne jest tu wiFc zachowanie pluralizmu 

pogl>dów. To bowiem warunkuje stosowanie zasad tolerancji wobec ró?ni>-

cych siF pogl>dów, pr>dów, trendów, których w Mie3cie od lat pojawia siF 

du?a liczba. Jak sEusznie podkre3la U. Eco, „[…] ró?nijmy siF piFknie. 

B>d]my jedni w ró?norodno3ci i ró?ni w jedno3ci […]”29, a wtedy speEni> siF 

idee demokratycznej debaty publicznej o sprawach istotnych dla danej 

wspólnoty, w tym przypadku jak?e wa?nej kultury. 

 

 

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 

 

 W dniu 13 czerwca 1985 r. Rada Ministrów Kultury przy wspóEudziale 

Rady Europejskiej podjFEa decyzjF o utworzeniu – jako inicjatywy miFdzy-

rz>dowej – programu o nazwie „Europejskie Miasto Kultury” (dalej EMK). 

Program ten dotyczyE wyE>cznie krajów ówczesnej Wspólnoty Europejskiej 

i je3li przewidywaE udziaE paestw spoza niej, to tylko jako partnerów 

wydarzee artystycznych. Ustanawiaj>c w 1999 r. kolejny program – „Euro-

pejska Stolica Kultury” (ESK), Parlament Europejski i Rada postanowiEy 
 

28 Tam?e. 
29 Tam?e. 
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zachowa6 wszystkie podstawowe cele programu EMK. Inicjatywa ESK 

miaJa sJuKy6 zarówno wzmocnieniu lokalnej i regionalnej toKsamoMci, jak 

i kultywowaniu idei integracji europejskiej, podkreMla6 bogactwo i zróKnico-

wanie kultur europejskich oraz ich wspólnych cech, a takKe sJuKy6 wspie-

raniu szerszych kontaktów miedzy obywatelami Europy. „Europejska Stolica 

Kultury” to projekt caJoMciowego rozwoju miasta oparty na wspóJpracy 

w wielu dziedzinach Kycia spoJecznego. Powodzenie zagwarantowaJoby mu 

wpisanie bogatego i róKnorodnego programu kulturalnego w dJugofalowT 

strategiU rozwoju spoJeczno-ekonomicznego, kultura bowiem nie funkcjo-

nuje w próKni. Tylko holistyczne, czyli caJoMciowe podejMcie do procesu 

aplikacji oraz tworzenia programu ESK zagwarantowaJoby sukces. 

 WkJad kultury i przemysJów kreatywnych w rozwój gospodarczy jest 

niekwestionowany. Fakt ten zauwaKa Rada Unii Europejskiej, stwierdzajTc: 

„DziaJania kulturalne oraz dziedziny twórczoMci takie jak: sztuki wizualne 

i widowiskowe, dziedzictwo, film i wideo, radio i telewizja, nowe i wcho-

dzTce na rynek media, muzyka, ksiTKka i prasa, projektowanie, architektura 

i reklama, odgrywajT niezwykle waKnT rolU takKe w pobudzaniu innowacji 

i technologii oraz stanowiT kluczowT siJU napUdowT przyszJego trwaJego 

wzrostu”30. 

 ToKsamoM6 i charakter Lublina sT bliskie idei Unii Europejskiej, ponie-

waK wynikajT z unikatowego poJTczenia Wschodu i Zachodu, róKnych kultur 

i religii. Lublin to symboliczne i rzeczywiste spotkanie wschodniego ducha 

z zachodnim pragmatyzmem – twórczego chaosu i racjonalnego wytyczania 

celów, spontanicznoMci i logiki. Lublin nie jest wielkT aglomeracjT, ale 

w momentach przemian ma tendencjU do stawania siU axis mundi, pUpkiem 

Polski, a nawet Europy. Odbija siU to w faktach i w legendach, w wymiarze 

konkretnym i symbolicznym. Lublin postawiJ sobie za cel by6 stolicT kultury 

na wschodniej rubieKy Unii Europejskiej, która wedJug Aplikacji FinaJowej 

do konkursu Europejska Stolica Kultury 2016 „speJni zadania stawiane 

przed kulturT we wspóJczesnej Europie, stanie siU waKnym oMrodkiem rea-

lizacji integracji europejskiej na trudnym, zagroKonym kryzysem pograniczu 

strefy Schengen oraz da wzorce i nadziejU innym miastom i regionom tego 

obszaru, Ke poprzez kulturU moKna tutaj dokona6 realnej zmiany, otwiera-

jTcej perspektywU rozwoju”31. Lublin, zgJaszajTc swojT kandydaturU w kon-
 

30 Konkluzja Rady z 24 maja 2007r. w sprawie sektora kultury i sektorów kreatywnych w 

osi>ganiu celów lizboAskich. Dz. U. C 311/7, 21.12.2007. Por.: http://eur-lex.europa.eu/Lex Uri 

Serv. [19.11.2011]. 
31 Lublin 2016. Aplikacja FinaGowa. Europejska Stolica Kultury s. 45. 



ANETA SCHERER 46

kursie o tytu4 Europejskiej Stolicy Kultury 2016, da4 wyraz g4Cbokiej wiary 

w si4C i moc obywatelskiego ruchu „pro kulturowego”. MajKc na uwadze 

powszechnie panujKce przekonanie o gospodarczej, politycznej i ekonomicz-

nej „próOni” Pciany wschodniej, udowodni4, Oe angaOujKc wiele grup spo-

4ecznych, Prodowisk artystycznych oraz odwo4ujKc siC do historii, miasto 

uwaOane za najuboOszy region Unii Europejskiej moOe dojPR tak daleko 

w staraniach o tytu4 ESK 2016. MajKc u boku silnych konkurentów o usta-

bilizowanej pozycji gospodarczo-kulturalnej (GdaUsk, Warszawa, Katowice, 

Wroc4aw), zaprezentowa4 wachlarz walorów wschodniej kulturowoPci. 

 Dzia4ania w4adz miasta oraz mieszkaUców w dziedzinie kultury ukazujK 

heroizm i zaangaOowanie w uczynienie Lublina reprezentantem europejskich 

standardów kulturowych. Szacunek do tradycji, obyczajów, dziedzictwa 

przesz4ych pokoleU, a takOe dKOenie do integracji na wielu p4aszczyznach, 

wychodzenie naprzeciw nowoczesnym trendom czyni z Lublina silnie roz-

wijajKcy siC kulturowy oProdek, nieodbiegajKcy wzorcami od innych pol-

skich i europejskich miast. Miasto ma ponadto bogate tradycje myPli inte-

lektualnej. Pierwsza wyOsza uczelnia powsta4a tu juO w XVII wieku – by4o 

to dzia4ajKce przy klasztorze ojców dominikanów Studium Generale. Ogrom-

nK rolC odegra4 Katolicki Uniwersytet Lubelski (obecnie Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski Jana Paw4a II).Tutaj teO, w czasie kiedy z4oty wiek prze-

Oywa4a gmina Oydowska, utworzono znanK w ca4ej Europie AkademiC Tal-

mudycznK. Od 1989 r. jednak, kiedy w ca4ym kraju zaczC4o powstawaR coraz 

wiCcej – równieO prywatnych – uczelni, a od 2004 r. najzdolniejsi matu-

rzyPci nierzadko decydujK siC na dalszK edukacjC poza granicami kraju, 

pozycja Lublina jako prCOnego, kszta4tujKcego elity oProdka akademickiego 

staje siC powaOnie zagroOona. Z tej racji jednym z g4ównych elementów 

europejskiej strategii rozwoju miasta jest wzmocnienie jego pozycji jako 

oProdka akademickiego na mapie Polski i Europy. 

 Zdobycie tytu4u Europejskiej Stolicy Kultury 2016 mog4o byR skokiem 

cywilizacyjnym dla miasta. DziCki niemu Lublin móg4by do4KczyR do grona 

znanych europejskich miast Predniej wielkoPci, takich jak Awinion, Liver-

pool czy Wilno. Jak twierdzi K. Rozwód, „has4o «Europejska Stolica Kul-

tury» zawsze dzia4a jak magnes przyciKgajKcy inwestorów i turystów. Ryn-

kowK wartoPR promocji, którK Lublin uzyska dziCki temu tytu4owi, moOna 

liczyR w milionach euro, a jest to dopiero poczKtek procesu, który przyniesie 

dalsze zyski materialne i niematerialne”32. NaleOy podkrePliR fakt, Oe sku-
 

32 K. R o z w ó d. Opracowanie za,o-e. projektu Lublin 2016. Lublin: UrzKd Miasta Lublin 

2009 s. 15. 
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teczno67 dzia;a< w obszarze kultury mog;a zagwarantowa7 miastu liczne 

korzy6ci na wielu p;aszczyznach. 

 Ramy dla tworzenia szczegó;owego programu ESK na rok 2016 stanowi;y 

cztery tematy przewodnie: „Miasto i region”, „PamiVtanie i antycypacja”, 

„Wobec wschodu” oraz „Kultura wiedzy”. Temat „Miasto i region” stara; siV 

odnie67 miasto do jego kontekstu regionalnego – pokaza7 wie6 w mie6cie. 

Wie6 i miasto sZ tu rozumiane jako matryce kulturotwórcze, które stanowiZ 

[ród;o stylu \ycia, form sztuki oraz warto6ci i to\samo6ci mieszka<ców 

miasta. W ten sposób Lublin chcia; tak\e nawiZza7 do mitu ma;ych mia-

steczek i zwiZzanego z nimi potencja;u turystycznego i ekologicznego  

 „PamiVtanie i antycypacja” to kult zarówno przesz;o6ci, jak i przysz;o6ci 

miasta. Za pomocZ tego tematu autorzy aplikacji chcieli sk;oni7 mieszka<-

ców do refleksji nad w;asnZ historiZ, pamiVciZ i tym, jak mo\e ona wp;ynZ7 

na wizje przysz;o6ci. Stanowi;o to zaproszenie do dialogu o znaczeniu kul-

tury pamiVci. Projekt „Wobec wschodu” by; projektem koncentrujZcym siV na 

terenach po;o\onych za wschodniZ granicZ kraju. Ze wzglVdu na swoje po-

;o\enie Lublin aspiruje do wyjZtkowej roli w tworzeniu Partnerstwa Wschod-

niego jako projektu kulturowego. Kultura wiedzy by;a wiVc podkre6leniem 

naukowego potencja;u miasta i sposobów na to, jak mo\na go wykorzysta7 w 

procesie formowania wizji i to\samo6ci miasta. Lektura lubelskiej aplikacji 

pozwala do tej pory zaobserwowa7 spójno67 efektów pracy z oczekiwaniami 

i powodami, które sta;y za motywacjami startu w konkursie ESK. Mo\e siV 

zdawa7, \e jest to efektem bardzo silnej wspó;pracy 6rodowiska kulturalnego 

przy tworzeniu koncepcji i tre6ci aplikacji konkursowej. 

 W 2016 r. Lublin mia; mie7 szansV wej67 na trwa;e w obieg kultury euro-

pejskiej i 6wiatowej. Pojawi;yby siV tu znaczZce prezentacje najnowszych 

trendów artystycznych. Jednocze6nie kultura wysoka by;aby mniej elitarna, 

poniewa\ zosta;aby lepiej udostVpniona poprzez otwarte programy eduka-

cyjne i warsztaty. ZwiVkszy;by siV popyt na ludzi kreatywnych i dobrze wy-

kszta;conych, których pomys;y wzmocniZ konkurencyjno67 Lublina. Wzrós;-

by presti\ Lublina jako o6rodka \ycia akademickiego. Otworzy;yby siV do-

datkowe mo\liwo6ci pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. Lublinem 

ju\ teraz interesujZ siV sponsorzy i inwestorzy z Polski i zza wschodniej 

granicy. Do6wiadczenia Europejskich Stolic Kultury jasno pokazujZ, \e od 

momentu rozstrzygniVcia konkursu w zwyciVskim mie6cie nastVpuje progres 

inwestycyjny.  

 ZasiVg europejsko-wschodnich idei nie ogranicza siV tylko do Lublina. 

W staraniach o tytu; Europejskiej Stolicy Kultury 2016 kultura powinna 

promieniowa7 poza jego mury na ca;y region, poniewa\ Lublin nie by;by 
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tym, czym jest, gdyby nie Lubelszczyzna, która stanowi z kolei czBCD jesz-

cze wiBkszego makroregionu geograficznego i kulturowego, sztucznie prze-

grodzonego granicH polsko-ukraiIskH i polsko-biaJoruskH. Zadaniem kultury 

jest przekraczanie wszelkich barier i granic.  

 Naturalne piBkno województwa lubelskiego stanowi jeden z najsilniej-

szych atutów, o czym CwiadczH dwa parki narodowe (RoztoczaIski i Po-

leski) i osiemnaCcie parków krajobrazowych. WokóJ Lublina krajobraz kul-

turowy wpisuje siB harmonijnie w krajobraz naturalny, tworzHc niepowta-

rzalnH atmosferB maJych miasteczek. To kulturowe i przyrodnicze bogactwo 

wyróRniaJo lubelskiego kandydata spoCród wielu innych województw Polski 

i regionów Europy. Wschodnia Polska razem z zachodnimi obszarami Ukrai-

ny i BiaJorusi majH do dziC moRliwoCD skorzystania z niezwykJych moRli-

woCci, jakie daje bliskoCD Europejskiej Stolicy Kultury.  

 DostrzegajHc wszechobecne piBkno Lublina, naleRy zgodziD siB ze sJowa-

mi Krzysztofa Grabarczyka, niegdysiejszego MarszaJka Województwa Lubel-

skiego, który podaje, Re „dla Lubelszczyzny, jednego z najbiedniejszych 

regionów Polski i Unii Europejskiej, kandydowanie Lublina jest bezcennH 

szansH na wzmocnienie planów rozwoju regionalnego o silny wymiar euro-

pejski i pozyskanie wsparcia caJej Europy33. Lublin staJ na progu kolejnego 

w swej historii przeJomu, a jego mieszkaIcy mówili o koniecznoCci zmiany 

jako najistotniejszej i najsilniej odczuwanej przez nich potrzebie doby wspóJ-

czesnej. „[…] Rzecz w tym, aby wreszcie móc powiedzieD peJnH piersiH 

moje/nasze miasto, oswojone z tragicznym i fantastycznie powikJanym baga-

Rem dziejowym, autentyczne, bez zakrytych lub zafaJszowanych kart prze-

szJoCci, bez wykluczania kogokolwiek, zintegrowane z pamiBciH i wspóJ-

czesnH tkankH spoJecznH, Cwiadome siebie, dialogujHce ze sobH i Cwiatem, 

korzystajHce ze swobód obywatelskich idHcych w parze z odpowiedzial-

noCciH i zaangaRowaniem spoJecznym […]”34. 

 GJównH aspiracjH Lublina byJa „stolica kulturalna na wschodniej rubieRy 

Unii Europejskiej”, której celem bBdzie przede wszystkim realizowanie za-

daI stawianych przed kulturH we wspóJczesnej Europie. Od poczHtku swoich 

staraI Lublin dawaJ wzorce i nadziejB innym miastom i regionom wschod-

niej Polski, Re dziBki kulturze moRna dokonaD niebywaJych zmian, otwie-

rajHcych perspektywy rozwoju. FormujHc gJówne hasJo obchodów 2016 r., mia-

sto dalekowzrocznie wykreCliJo liniB rozwojowH wJasnych ambicji.  
 

33 TamRe. 
34 LUBLIN. Europejska Stolica Kultury 2016. Aplikacja. http://kultura.lublin.eu/pi/ 17773_1.pdf 

[20.08.2012]. 
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IDEA „MIASTA W DIALOGU” 

 

 Idea „Miasta w dialogu” pozwala rozwiFzywaH wspóJczesne problemy 

i myOleH „do przodu”. AspiracjF byJa transformacja miasta o bogatej prze-

szJoOci w „widzFcy Lublin”. Lublin w dialogu to miasto o wysokiej kulturze 

pamiUtania, europejskie, dobrosFsiedzkie, zintegrowane wewnUtrznie, wy-

chylone ku przyszJoOci, z wyobraXniF obejmujFcF aspiracje, które odwaYnie 

przekraczajF horyzont prowincji.35  

 HasJo „Miasto w dialogu” celnie oddawaJo pragnienie twórców pro-

gramu, by konstytuujFce go dziaJania kulturalne wzmocniJy istniejFce i two-

rzyJy nowe przestrzenie komunikacji miUdzy odrUbnymi Owiatami, które 

epoka nowoczesnoOci oddala od siebie i separuje, tworzFc getta, umacniajFc 

granice, marginalizujFc. NawiFzywaJo do bogatej tradycji kultury dialogu 

Lublina. „Miasto w dialogu” symbolizowaJo obywatelski i instytucjonalny 

proces integracji spoJecznej miasta oraz jego urbanistycznej i cywilizacyjnej 

transformacji. Stymulatorem tego procesu byJa kultura, otwarta na dialogo-

wanie z innymi dziedzinami Yycia miasta, wraYliwa na gospodarkU, turysty-

kU i Orodowisko naturalne. DziUki temu miaJa ona szanse generowaH nowe 

idee, potrzebU poszukiwania wiedzy, ksztaJtowania nowych relacji miUdzy-

ludzkich, a w ostatecznym rachunku udoskonalenia wspóJpracy wewnFtrz 

miasta, miUdzy miastem i regionem, miUdzy PolskF i EuropF. „Miasto 

w dialogu” byJo kluczowF ideF projektu Europejskiej Stolicy Kultury w Lub-

linie, opierajFcF siU na czterech wspomnianych osiach tematycznych.  

 Podstawowym instrumentem polityki rozwoju Unii Europejskiej jest 

region. KaYda zatem strategia rozwoju miasta bUdFcego jednoczeOnie stolicF 

regionu powinna uwzglUdniaH nie tylko aspekty OciOle municypalne, ale rów-

nieY te, które odnoszF siU do polityki regionalnej, a wiUc do funkcji metropo-

litalnych miasta36. W Lublinie dodatkowo stanowiF o tym jeszcze inne 

czynniki, takie jak37: 

1. Organizatorem okoJo poJowy typowo miejskich istotnych instytucji kul-

tury jest samorzFd regionalny (filharmonia, najwiUkszy teatr miejski, 

muzeum o typowo miejskich funkcjach, a w niektórych opiniach takYe 

czUOH funkcji Wojewódzkiego OOrodka Kultury). 

2. RozwiniUta sieH mniejszych oOrodków miejskich na LubelszczyXnie 

oraz niektórych instytucji kultury zlokalizowanych na wsi, wziFwszy 
 

35 Lublin 2016. Aplikacja Fina3owa. Europejska Stolica Kultury s. 45. 
36 TamYe. 
37 TamYe. 
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pod uwag2 fakt niewielkiej cz2sto odleg>o?ci od Lublina, sprawia, De 

si>E rzeczy wchodzE one w istotne relacje z miastem i powinny zostaI 

uj2te w ramach dzia>aJ i programów wynikajEcych z polityki kultural-

nej lubelskiej metropolii. 

3. Kulturowa spójno?I oraz komunikacyjna blisko?I miasta i regionu 

stwarzajE wyjEtkowE okazj2 do tworzenia specyficznych rozwiEzaJ 

w zakresie polityki kulturalnej oraz innowacyjnych produktów w za-

kresie turystyki edukacyjnej i turystyki kulturalnej >EczEcych silne 

strony obydwu obszarów, jednocze?nie zmniejszajEce ich niedostatki 

(np. bogata oferta kulturalna miasta w po>Eczeniu z atrakcyjnE infra-

strukturE turystycznE – w tym g>ównie bazE noclegowE – w okolicz-

nych miasteczkach). 

 Lublin to miejsce na styku kultur i religii, gdzie Wschód spotyka si2 

z Zachodem, a Unia Europejska z Bia>orusiE i UkrainE. To idealne miejsce 

spotkaJ artystów europejskich –mieszkajEcych w Unii i poza niE. IdEc za 

ks. S. Batruchem, proboszczem parafii greckokatolickiej, powiemy, De 

„naszym wielkim atutem jest blisko?I Wschodu, który dla Lublina i dla 

regionu jest naturalnym partnerem do wspó>pracy. Od lat widz2 ogromne 

zmiany w Lublinie, dynamiczne dzia>ania w zakresie kultury, w zakresie dia-

logu mi2dzykulturowego i wszechstronno?ci wydarzeJ kulturalnych, których 

poziom bardzo si2 podniós>”38. NaleDy podkre?liI fakt, De kultura Europy to 

nie tylko nowoczesne muzea i wielkie festiwale, ale przede wszystkim ludzie 

i unikatowe w skali europejskiej dzia>ania, a takDe niezwyk>a, inspirujEca, 

wymagajEca i wierna publiczno?I. Charakter Lublina w duDej mierze zdeter-

minowany jest przez obecno?I blisko stu tysi2cy studentów. Dzi2ki nim 

Lublin jest miastem o ogromnej energii i potencjale. Uzyskanie tytu>u Euro-

pejskiej Stolicy Kultury by>oby szansE na wzmocnieniu pozycji miasta jako 

o?rodka akademickiego oraz na stworzenie nowych warunków, w których 

absolwenci wyDszych uczelni mogliby pozostaI w mie?cie, wp>ywajEc na 

dalszy jego kszta>t. Dzi2ki analizowanemu tytu>owi miasto, które po>oDone 

jest na uboczu i poza g>ównymi szlakami turystycznymi zosta>oby zau-

waDone. Rozwój kultury i uzyskanie tytu>u Europejskiej Stolicy Kultury 

by>y szansE na rozwój jednego z najuboDszych miast i regionów Unii Euro-

pejskiej. Starania Lublina o uzyskanie tytu>u by>y zgodne ze StrategiE Roz-

woju Kraju na lata 2007-201539. Program Europejskiej Stolicy Kultury po-
 

38 TamDe s. 45. 
39 K. R o z w ó d. Opracowanie za,o-e. projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury. 

Lublin: UrzEd Miasta Lublin 2008 s. 31. 
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winien wpisywa8 si9 w strategi9 rozwoju miasta – tak jego infrastruktury, 

jak i tkanki spoFecznej. Dlatego celem projektu byFo zaangaLowanie miesz-

kaNców, wzmocnienie ich wi9zów z miastem.  

 Lublin byF najbardziej medialnym miastem spoRród pi9ciu kandydatów do 

tytuFu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – tak wynika z dwóch niezaleLnych 

raportów, przygotowanych przez Instytut Monitorowania Mediów i Press 

Service40.  

 Niew[tpliwie mocn[ stron[ kandydatury Lublina byF sposób, w jaki tytuF 

„Miasto w dialogu” przenikn[F kaLd[ cz9R8 koncepcji Lublina jako miasta 

wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, dogodnie poFoLonego, by wnieR8 

wi9kszy wkFad w dialog mi9dzykulturowy, uFatwi8 rozprzestrzenienie si9 

strategii europejskich i zbudowa8 pomost w stron9 wschodnich s[siadów 

Unii Europejskiej. UkazaFo to Lublin jako kandydata Rwiadomego wyso-

kiego poziomu polityki kulturalnej, jednoczeRnie udowadniaj[c dojrzaFoR8 

jego kandydatury. Zapewne dlatego 13 czerwca 2011 r. Komisja europej-

skich ekspertów pochwaliFa program miasta jako konkretny, solidny, prosty i 

profesjonalny. Lublin ma za sob[ silny orszak solidarnych mieszkaNców, 

których szerokie wsparcie, jak teL wszystkich ciaF politycznych i admini-

stracyjnych, wF[cznie z wFadzami i obywatelami miast z s[siednich paNstw 

Europy Wschodniej, przyczynia si9 do kulturalnego progresu miasta.  

 Prezentuj[c sFowa Adama Wasilewskiego, Prezydenta Lublina w latach 

2006-2010, naleLy uwypukli8 jego przekonanie, Le zarówno zwyci9stwo, jak 

i kl9ska w drodze do uzyskania tytuFu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 

pozostawi w mieRci niezbywalny Rlad europejskich idei, które z biegiem 

czasu zostan[ na staFe wdroLone w polityk9 kulturaln[ miasta. „Kultura jest 

uwaLana za gFówn[ oR rozwoju nowoczesnych miast. DziR rozwój zapewnia 

przede wszystkim kapitaF spoFeczny, czyli jakoR8 «tego, co jest mi9dzy 

nami» – tego, jak rozmawiamy, zaFatwiamy sprawy, jak definiujemy i roz-

wi[zujemy problemy, jak wspóFpracujemy ze sob[, jak sobie pomagamy, jak 

si9 nawzajem uczymy. Wszystko to buduje kultur9, z której pócniej bior[ si9 

inspiracje, dziaFania artystyczne, edukacyjne, spoFeczne, sportowe i rekrea-

cyjne. Kultura to otwarty projekt spoFeczny, tworzony przez kaLdego z nas. 

To jest nasze pole rozwoju, ale zarazem szansa dla Zjednoczonej Europy. 

Kultura zakorzeniona w naszym dziedzictwie powoFa do Lycia unikalne, 

nowatorskie projekty, z których skorzystamy nie tylko my, ale równieL inne 

 

40 Lublin najbardziej medialnym kandydatem do ESK 2016. http://www.kurierlubelski.pl/ 

artykul/382758,lublin-najbardziej-medialnym-kandydatem-do-esk-2016,id,t.html [12.01.2012]. 
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miasta i narody. […] To my jeste;my naszym w>asnym bogactwem, naszym 
kapita>em, który moFemy zainwestowaG w ten projekt”41.  
 WaFnL rolN odgrywa tu odpowiedzialno;G za zaangaFowanie spo>eczne 
rozbudzone przez proces ESK w;ród obywateli, samorzLdowców, artystów, 
biznesmenów, dzia>aczy organizacji pozarzLdowych, ;rodowisk akademic-
kich, artystycznych i kulturalnych. Godnym zauwaFenia jest odnotowanie 
w Aplikacji Fina>owej stwierdzenia, Fe „Lublin dojrza> zarówno do udWwig-
niNcia wygranej, jak i przegranej, co znaczy tyle tylko, Fe proces, o którym 
tu piszemy, jest nieodwracalny, i juF dzi; jest to zasadniczo inne miasto, 
które w>a;nie w kulturze i w kontynuowaniu rozpoczNtego dzie>a widzi 
swojL realnL szansN rozwojowL. Lublin stoi na progu kolejnego w swej 
historii prze>omu, a jego mieszkaXcy mówiL o konieczno;ci zmiany jako 
najistotniejszej i najsilniej odczuwanej przez nich potrzebie doby wspó>-
czesnej42. Lublin swojL kandydaturN opar> na dialogu. Przyk>ad Lublina 
pokazuje, Fe strategia ESK moFe równie silnie akcentowaG oba priorytety 
programu: „wymiar europejski” i „miasto i obywatele”. W koncepcji „dia-
logu” zawiera siN zarówno platforma komunikacji Europy Zachodniej ze 
Wschodem, jak i wspó>praca mieszkaXców i zaangaFowanie róFnych grup 
spo>ecznych w rozmowN o mie;cie.  
 
 

MOCNE STRONY LUBLINA WEDdUG EKSPERTÓW ESK 

 
Budowanie programu Europejska Stolica Kultury by>o dla Lublina nie 

tylko szansL nowego zaistnienia i rozwoju. Stanowi>o teF odniesienie do 
najistotniejszych wyzwaX stojLcych przed wspó>czesnL EuropL. Komisja 
Selekcyjna, ustanowiona na mocy Decyzji nr 20 Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP z 8 paWdziernika 2010 r., zmienionej DecyzjL nr 8 
z 14 czerwca 2011 r., zwróci>a szczególnL uwagN na mocne strony Lublina: 

1. Sposób, w jaki tytu> wniosku „Miasto w dialogu”, przeniknL> kaFdL czN;G 
koncepcji Lublina jako miasta wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, 
dogodnie po>oFonego, by wnie;G wiNkszy wk>ad w dialog miNdzykultu-
rowy, u>atwiG rozprzestrzenienie siN strategii europejskich i zbudowaG 
most w stronN wschodnich sLsiadów UE. 

 

41 Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat. http://www.lublin.eu/images/ 
media/1253265707_ESK_2016.pdf [12.01.2012]. 

42 Miasto w dialogu – 2017. Propozycja do konsultacji spoBecznych. http://kultura. lublin.eu/ 
pi/19591_1.pdf [12.05.2012]. 
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2. D3ugoterminow> perspektywC precyzyjnie przygotowanej koncepcji, 

zbudowan> na inicjatywach kulturalnych, które w3adze miasta reali-

zowa3y od kilku lat, a które siCgaj> poza rok 2016, z g3ównym planem 

obejmuj>cym okres do 2020 r. 

3. WolC miasta sprostania najwySszym europejskim standardom, zamys3 

ujCcia wydarzenia Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. jako „biletu 

do wspó3czesnej Europy” i zobowi>zanie do realizacji g3ównych ele-

mentów programu w przysz3oXci, bez wzglCdu na to, czy miasto dostanie 

tytu3, czy teS nie. 

4. Decyduj>c> rolC wielu spoXród m3odych ludzi, szczególnie studentów za-

mieszkuj>cych miasto, któr> odgrywali w rozwijaniu programu kultural-

nego, zainspirowan> pod znacz>cym przewodnictwem artystycznym […]. 

5. Szerokie wsparcie mieszka\ców oraz wszystkich cia3 politycznych i ad-

ministracyjnych miasta, w3>cznie z w3adzami i obywatelami miast z s>-

siednich pa\stw Europy Wschodniej43. 

Lublin jest miastem symbolizuj>cym europejskie idee integracyjne, 

ponadnarodowe dziedzictwo demokracji i tolerancji oraz ideC dialogu kultur 

miCdzy Wschodem a Zachodem Europy. To idealne miejsce spotka\ arty-

stów europejskich. Jest symbolem tradycji Unii Lubelskiej oraz pamiCci 

Holokaustu – historii, bez której zrozumienia trudno budowaa EuropC przy-

sz3oXci. Jest ponadto miastem akademickim, w którym m3odzi ludzie s> waS-

nym czynnikiem rozwoju miasta. Przede wszystkim Lublin to takSe stolica 

regionu lubelskiego, unikatowego w skali Europy, ze wspania3> przyrod> 

i bogat> kultur>.  

Istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu miasta na kulturowej arenie 

Europy jest przekonanie, Se kultura kontynentu to nie tylko nowoczesne 

muzea oraz imprezy kulturalne, ale przede wszystkim ludzie i ich dzia3ania, 

aktywnoXa, d>Senia, aspiracje, moSliwoXci, potencja3 i pragnienie rozwoju. 

Lublin jest miastem, w którym aktywnoXa kulturalna jest najwaSniejsz> sfer> 

Sycia jego mieszka\ców i odwiedzaj>cych go turystów. To wschodnia sce-

neria, która sta3a siC przestrzeni> kultury prezentowanej w sposób wielo-

aspektowy i wielop3aszczyznowy, tworzonej przy wspó3udziale twórców, 

animatorów i odbiorców. Miasto, którego otwarte bramy zapraszaj> wszyst-

kich, którzy pragn> stworzya now> jakoXa w kulturze oraz dokonaa odkrya 

i osi>gniCa artystycznych. 

 

43 Selekcja Europejskiej Stolicy Kultur na rok 2016 w Polsce, Warszawa, 20-21 czerwca 

2011r. http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/esk2016/Raport-ESK2016_PL.pdf [12.04.2012].  
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KULTURA LUBLINA PO ROKU 2016 

 

 W 2017 r. Lublin b?dzie obchodziF 700-lecie lokacji miasta – symbo-

licznego wszczepienia DNA cywilizacji europejskiej. Program „Miasto 

w dialogu – 2017” przygotowuje miasto do wielkiej przemiany, do integracji 

sztuki ze spoFecznym zaangaXowaniem, edukacjY i przedsi?biorczoZciY. 

Opiera si? on na czterech, analogicznych do juX wczeZniej wymienionych 

osiach tematycznych: „Pami?tanie i antycypacja”, „Wobec Wschodu”, „Kul-

tura wiedzy” oraz „Miasto i region”. Przewodnie tematy odnoszY si? do tego, 

co Lublin autentycznie posiada, co stanowi o jego toXsamoZci i wyjYtko-

woZci. Lokacja miasta z 1317 r., dokonana przez króla WFadysFawa ^o-

kietka, uczyniFa Lublin autonomicznym europejskim podmiotem w kulturze 

i handlu zarówno w wymiarze regionalnym, jak i mi?dzynarodowym. Za-

sadnicze jest znalezienie dla tej tradycji ciYgFoZci i wpisanie jej we wspóF-

czesny kontekst rodzYcej si? od nowa nowoczesnej toXsamoZci kulturowej 

europejskiego Lublina. Siedemset lat po tym wydarzeniu dzi?ki programowi 

„Miasto w dialogu – 2017” Lublin dokona drugiej, symbolicznej lokacji, 

ukazujYcej jego mieszka`ców jako dojrzaFY spoFecznoZa obywatelskY, aktyw-

nie zmieniajYcY swoje miasto, ale równieX i Europ?. 

 Lublin jest miastem pami?ci zarówno poprzez bogaty bagaX wydarze` 

historycznych, jak i poprzez tworzonY konsekwentnie za sprawY innowacyj-

nych projektów artystycznych i edukacyjnych nowoczesnY kultur? pami?ci. 

Jednym z najcenniejszych zasobów miasta sY liczne uczelnie wyXsze, t?tniY-

ce bogatym Xyciem intelektualnym. WieZ jest silnie obecna w Xyciu obywa-

teli zarówno poprzez fakt, Xe duXa cz?Za jego mieszka`ców ma korzenie 

wiejskie, jak równieX dzi?ki sFynnym w Zwiecie przedsi?wzi?ciom artystycz-

nym, nawiYzujYcym do kultury wiejskiej jako dródFa inspiracji sztuki nowo-

czesnej. 

 Pierwszy etap programu „Miasto w dialogu – 2017” tworzy obecnie 

ponad 60% projektów Aplikacji FinaFowej Lublina jako kandydata do tytuFu 

ESK 2016, zgrupowanych w 13 w?zFach, podzielonych na cztery osie tema-

tyczne koordynowane przez odpowiadajYce im pracownie. Skomponowany 

zostaF z projektów planowanych na lata 2012-2014, wybranych z FinaFowej 

Aplikacji. Projekty te stworzyFy wszystkie aktywne lubelskie podmioty kul-

tury: instytucje samorzYdowe i organizacje pozarzYdowe, które b?dY ich 

realizatorami. Propozycja programowa jest przyczynkiem do dyskusji nad 

ksztaFtem programu kulturalnego obchodów 700-lecia Lublina. ZakFada za-

równo rozwój i wsparcie istniejYcych festiwali, wydarze` i inicjatyw kultu-



POLITYKA KULTURALNA LUBLINA… 55 

ralnych, jak i otwarcie na nowe, innowacyjne projekty, zgodne z dynamikC 
Dycia kulturalnego.   
 Dla przyszIoJci Lublina – miasta, które „postawiIo na kulturO” – decy-
dujCcy bOdzie kierunek, w którym owa kultura podCDy. Dla spoIecznoJci, 
które stawiajC na kulturO jako istotny czynnik rozwoju, kluczowe staje siO 
pytanie: jaka kultura?. W Jwiecie pojawiajC siO w tej dziedzinie fascynujCce 
idee i projekty, angaDujCce najlepsze umysIy i najlepszych artystów. Dlatego 
stawiajCc pytanie, jaka kultura, miasto kIadzie nacisk na jej jakoJV arty-
stycznC oraz innowacyjnoJV i dalekosiODnoJV wizji. 
 Lublin nie jest miastem wielkim i nie szuka dla siebie wzorów Dycia 
w wielomilionowych metropoliach. I to wIaJnie czyni go miastem przy-
szIoJci. JeDeli kulturze lubelskiej udaIoby siO zrealizowaV i utrzymaV kie-
runek wypracowywany w procesie budowania programu „Miasto w dialogu 
– 2017”, to w przyszIoJci byIoby to miasto, które moDna w caIoJci ogarnCV 
wspólnym wielkim przedsiOwziOciem, dajCcym mieszka]com poczucie przy-
naleDnoJci do wspólnoty obywateli . 

 
 

PODSUMOWANIE 

 
 ESK zajmuje wyjCtkowC pozycjO wJród innych inicjatyw Unii Euro-
pejskiej. SIuDy przede wszystkim rozwojowi kultury i sztuki oraz utrwala 
wartoJci cywilizacji europejskiej odnoszCce siO do kulturotwórczej roli 
miast. Adresatami programu sC zarówno Jrodowiska osób i grup wyksztaI-
conych politycznie czy gospodarczo, jak i mieszka]cy UE stanowiCcy o toD-
samoJci kulturowej. Program utrwala idee Europy regionów i wzmacnia 
poczucie toDsamoJci regionalnej. `wiadczy o symbolicznym otwieraniu siO 
Wspólnoty na nowe kraje czIonkowskie i nowe przestrzenie kulturowego 
dziedzictwa Europy. CzOsto sIuDy wyrównywaniu róDnic miOdzy krajami 
i spoIecze]stwami europejskimi, dajCc wyraz praktycznego wymiaru zasady 
równoJci w korzystaniu z praw i przywilejów przez obywateli Europy. 
Program ESK stymuluje ponadto rozwój miOdzynarodowej wspóIpracy kul-
turalnej i jednoczy mieszka]ców wokóI wspólnych wartoJci i wyzwa]. Przy-
czynia siO do wzrostu spójnoJci spoIecznej oraz stanowi czynnik sprzyjajCcy 
ekonomicznemu rozwojowi miast i wzbogacaniu ich infrastrukturalnego 
potencjaIu. Jest realnC szansC na wykreowanie nowej toDsamoJci i rozwój 
miasta. Daje poparcie aktywnemu wICczaniu siO w sieV miOdzynarodowych 
centrów kultury i artystycznej wymiany. 
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 Lublin jest jednym z miejsc, o których mawia siB, Ce majD swojD duszB 

lub duchowoEF – genius loci. Jest skarbnicD dzieJ sztuki, obiektów za-

bytkowych i pamiDtek historii. Nad miastem góruje Zamek Lubelski, a u jego 

stóp tworzD najwybitniejsi artyEci. Tutaj spotykajD siB poeci z caJego niemal 

Ewiata, debatujD naukowcy na miBdzynarodowych konferencjach i 

sympozjach. Miasto oferuje wyjDtkowo bogaty wachlarz imprez kulturalnych i 

artystycznych. Istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu miasta na kulturowej 

arenie Europy jest przekonanie, Ce kultura Europy to nie tylko nowoczesne 

muzea i wielkie festiwale, ale przede wszystkim ludzie i ich dziaJania, 

aktywnoEF, dDCenia, aspiracje, moCliwoEci, potencjaJ i pragnienie rozwoju. 

WedJug tej zasady Cyje Lublin. Kultura wznosi siB ponad doczesnoEF – 

ekonomiB, politykB, zmieniajDcD siB koniunkturB w gospodarce. Miasto chce 

EwiadczyF o wyCszoEci nauki, moralnoEci, sztuki i religii w ludzkim Cyciu. 

Przez lata staraU o tytuJ ESK 2016 mieszkaUcy oraz wJadze Lublina 

udowodnili, Ce wspólnymi siJami, walczDc o wspólne, jakCe cenne dobro, 

moCna uczyniF z powszechnie okrzykniBtego „ubogim Wschodem” miasta 

centrum europejskiej kultury. Duch miejsca – genius loci – obecny jest w 

kaCdej dziedzinie Cycia mieszkaUców Lublina. Tradycja dialogu, wymiany 

kulturalnej i wspóJpracy miBdzykulturowej stanowi obecnie jedno z 

priorytetowych zaJoCeU polityki kulturalnej miasta. DziE zasadniczym celem 

miasta jest znalezienie dla tej tradycji ciDgJoEci i wpisanie jej we wspóJczesny 

kontekst rodzDcej siB od nowa nowoczesnej toCsamoEci kulturowej Lublina. 
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CULTURAL POLICY OF LUBLIN 

IN THE LIGHT OF EFFORTS FOR THE TITLE 

OF EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016 

S u m m a r y   

 The purpose of this article is to present the role and importance of culture of Lublin over 

several years of effort for the title of European Capital of Culture 2016. In addition, to show the 

main objectives of the cultural policy of the city. Despite the defeat, Lublin presented the range 

of cultural values of Eastern Poland. Visually showed the involvement of the city and its citizens 

in the creation of a new quality in the field of culture. These features have been highlighted in 

Lublin, which set it apart from most developing economically western cities. University cha-

racter, openness to other cultures, dialogue, exchange, aspirations — all decide about European 

dimension of Lublin. The city that managed all the material resources of the cultural space in 

organizing a number of events, does not give up despite defeat efforts of the above-mentioned 

title. Year 2017 — seven hundredth anniversary of granting civic rights is the year in which all 

the assumptions of the contest Final Application ECOC 2016 should fulfil. Culture is considered 

to be the backbone of the development of modern cities. Today, the development provides 

primarily social capital, that is, the quality of “what is between us.” An important factor in the 
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formation of cultural identity is the attitude of the citizens of the city of Lublin. Students, artists, 

an increasing number of tourists. Their lives, passions, have an impact on the shape of this place. 

Lublin is one of the places, that is said to have soul and spirit — genius loci. Old buildings, 

forgotten alleys — all this affects the quality of perception of the city. A number of cultural 

events, including held for three years, juggling performance “KarnawaJ Sztuk-Mistrzów” (“Car-

naval of Magicians” — in Polish “Sztuk-Mistrzów” is word game: “of Masters of Arts”), annually 

attracts thousands of spectators from across the country and artists from abroad. Genius loci old 

rule still applies. The city must have “something.” It must be original and have the characteristics 

of authenticity. The article uses analytical and descriptive method. 

Summarised by Aneta Scherer  

 

 

S"owa klucze: Lublin, Europejska Stolica Kultury 2016, genius loci, Miasto w dialogu, kultura, 

polityka kulturalna.  

Key words: Lublin, European Capital of Culture 2016, genius loci, City of dialogue, culture, 

cultural policy.  

 

  

 


