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W Danii wsie są wyburzane i likwidowane. Równocześnie w większych miastach, takich jak Kopenhaga, 
Aarhus czy Odense, gwałtownie wzrasta liczba mieszkańców i drastycznie podnoszą się ceny mieszkań. 
Wiejskie populacje migrują dziś do miast, które oferują im dobrze płatną pracę, możliwość rozwoju i 
bogate życie nocne. 

To tendencja globalna. Przed 2006 rokiem większość ludności żyła na obszarach wiejskich. Po roku 2006 
proporcja się zmieniła i większość ludzi żyje dziś w miastach i miasteczkach. Napływ ludności do miast 
i miasteczek dzieje się w zastraszającym tempie. Kiedyś młodzi ludzie wracali do swoich miejscowości, 
żeby założyć rodzinę - dziś po ukończeniu edukacji zostają w mieście i tam właśnie zakładają rodzinę. W 
ten sposób postępuje szybki proces wyludniania się obszarów wiejskich. 

Przewodnictwo Holandii w Unii Europejskiej było poświęcone właśnie urbanistyce. Wtedy też narodził 
się pomysł, żeby analizować sytuację danego kraju z perspektywy urbanistyki. Urbanistyka jest także 
jednym z głównych punktów agendy Unii Europejskiej, której zdaniem wielkie miasta wiedzą jak 
rozwiązywać problemy związane z zmianą klimatyczną, zatrudnieniem i dalszym rozwojem społecznym. 

Sytuacja wsi jest coraz gorsza, ponieważ nie są one już w stanie spełniać potrzeb młodych ludzi. W ten 
sposób małe miejscowości pogrążają się w kryzysie. 

Dzisiaj gospodarstwem rolnym zajmuje się jedna osoba, a nie cała wieś. Ponadto w wyniku wykupy-
wania małych gospodarstw przez wielkie farmy i braku tradycyjnego podziału pracy, ludzie są zmuszeni 
do emigracji.  

Dziś w Danii znajduje się 3500 farm mlecznych. Po 30 latach ich liczba spadnie do 1000. W wyniku 
tej zmiany zostanie zamknięta szkoła, upadnie sklep, przestaną dojeżdżać autobusy i wreszcie umrze 
ostatni mieszkaniec wsi. 

Ten ponury scenariusz dotyczy wielu obszarów wiejskich w Danii. Wiedzieliśmy o tej sytuacji od lat, a 
teraz stała się ona rzeczywistością. Ludzie wyprowadzają się ze wsi, żeby znaleźć pracę, która pozwoli 
im spędzać czas wolny i opiekować się dziećmi.

We wsi Idom Råsted, usytuowanej na północno-wschodnim wybrzeżu Jutlandii, zostało założone Lands-
bylaboratoriet (wiejskie laboratorium).  Mieszkańcy Idom Råsted chcą rozwijać swoją wieś poprzez 
działania kulturotwórcze. Caly ruch koncetruje się wokół kulturalnego ośrodka Plexus. Tego lata  miało 
miejsce Idom-Råsted Biennale wraz z wielkim festiwalem teatralnym, który odbywał się w teatrze zbu-
dowanym ze słomy.  W wydarzeniu uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi - jeden rolnik dostarczył bele 
słomy, drugi traktor, inni znali się na komputerach, projektując zaproszenia, itd. Tak jak inne podobne 
projekty, wydarzenie to połączyło różne grupy ludzi mieszkających na wsi, zarówno tych, którzy żyli tam 
przez całe swoje życie, jak i tych nowoprzybyłych, którzy niedawno wprowadzili się do Idom-Råsted.

Można by pomyśleć, że w tym miejscu powinno nastąpić zderzenie dwóch kultur. Jednak spójność 
społeczna rozwijana przez lata, przyczyniła  się do budowy tożsamości lokalnej. Wieś stała się tak 
popularna, że zaczęła przyciągać nowych mieszkańców.  

Jednak aby zrozumieć dwa kontrastujące obrazy wsi – wieś umierającą i wieś rozwijającą się, musimy 
cofnąć się w czasie, 

Jesteśmy pod koniec złotej ery duńskiej kultury wiejskiej. W XIX wieku duńscy farmerzy zapoczątkowali 
nowy ruch, który wywarł znaczący wpływ na narodową kulturę kraju, a nawet stał się integralną częścią 
duńskiej tożsamości kulturowej. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku życie wiejskie i tradycja rolnicza przeszły wiele zmian, które przyczyniły 
się do rozwoju nowej kultury oraz nowej tożsamości oraz przyniosły chlubę duńskim rolnikom i wiejskiej 
społeczności. 

W czasie ruchu zmierzającego w stronę demokracji, duński ksiądz i filozof N.F.S. Grundtvig, zachęcał 
społeczeństwo do edukacji oraz zdobywania i przekazywania wiedzy. W ten sposób zaczęto zakładać 
ludowe szkoły średnie. Pierwsza z nich została utworzona w 1844 roku w Askov, następne powstawały 
już w wiejskich miejscach spotkań, które pełniły rolę pierwszych ośrodków kultury. 

Ludowe szkoły średnie edukowały dorosłe córki i synów farmerów, którzy chcieli zdobywać nie tylko 



wiedzę o technologiach rolniczych, ale także wiedzę ogólną. Filozofia, historia oraz religia były nauczane 
w sposób bardzo nieformalny. Uczniowie uczęszczali do ludowych szkół wyższych w zimie, kiedy nie 
musieli pracować na polach. Szkolna edukacja zachęciła farmerów do dalszego zdobywania wiedzy. Tak 
powstały pierwsze forsamlingshuse - miejsca spotkań, które stały się formą wymiany idei ze światem 
zewnętrznym. 

Z czasem zaczęto również myśleć o innowacjach w rolnictwie. Wtedy też rolnicy zakładali pierwsze 
spółdzielnie. Pierwsza z nich powstała w 1866 roku, kiedy drobni farmerzy stworzyli pierwszy sklep 
spółdzielczy. Wkrótce potem (1875-83) farmerzy z Fyn założyli pierwszą spółdzielnię mleczarską.  

Wyżej opisany przykład pokazuje jak rozwinięta była kiedyś kultura na wsi. Można powiedzieć, że nowe 
idee i tożsamości, które powstały w społeczności wiejskiej, przetrwały do dzisiaj i stanowią fundament 
duńskiego społeczeństwa.. 

Dziś obraz wsi jest inny. Rolnictwie przeszło imponującą transformację, dzięki której jest już całkowicie 
zautomatyzowane i wykorzystuje najnowsze technologie. Oznacza to, że przedsiębiorstwa rolne są 
oszczędne i wydajne, a przestarzałe formy prowadzenia gospodarstwa już prawie wymarły, lub 
wymierają wraz ze śmiercią najstarszych farmerów. 

W konsekwencji zmienia się charakter i funkcjonowanie wsi. Gospodarstwa zostały przejęte przez ludzi, 
którzy pracują w miastach, przyjeżdżają tylko na noc i w weekendy, a także nie mają żadnego związku 
z kulturą wiejską.  

Jednym z aspektów jest to, że kultura na wsi zmienia się wraz z napływem nowej generacji mieszkańców. 
Jednak trzeba w tym miejscu podkreślić, że migracja ludności ze wsi do miast związana była z różnymi 
momentami historii Danii. Pierwsza migracja miała miejsce w okresie industrializacji na przełomie XIX i 
XX wieku. Druga rozpoczęła się w latach 70., jednak tutaj można zauważyć migrację obustronną. W tym 
przypadku, także wieś przyciągała hippisów, którzy chcieli poczuć nostalgię, spędzać czas blisko natury 
i poszukiwać siebie. 

Teraz sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Napływ ludności ze wsi do miasteczek i miast ma 
znaczące skutki ekonomiczne. Domy na wsiach są tanie i nikt nie chce ich kupować. Oznacza to, że ludzie 
biedni mogą sobie pozwolić na kupno domu na wsi, a nawet wynajęcie domu na wsi. Taka sytuacja 
wydaje się pozytywna, jednak jak uważa gmina Lolland-Falster usytuowana w południowowschodniej 
Danii, napływ biednej ludności do wsi może stać się kolejnym problemem społecznym. Aby wieś 
nadawała się do życia, powinna być zróżnicowana klasowo i  ekonomicznie. 

Ponadto, innym zauważalnym zjawiskiem jest to, że ludzie nie mogą sprzedać swojego domu, ponieważ 
banki nie chcą refinansować kredytów hipotecznych. Widzieliśmy przecież przykłady młodych rodzin, 
które chcą się ustatkować, jednak nie mogą kupić domu w wybranej wsi. 

Paradoksem jest to, że miasta stają się coraz bardziej tłoczone i droższe, a ludzie mają problem ze 
znalezieniem miejsca zamieszkania. Jednoczenie, miasteczka i miasta muszą zastanawiać się jak 
rozwiązać problemy ze środowiskiem, klimatem i infrastrukturą. Pojawiają się nowe miejskie projekty, 
takie jak farmy na dachu, miejskie ogrodnictwo, oraz projekt Hidden Places w ramach Aarhus 2017 , 
który na nowo odkrywa zapomniane miejsca z ukrytym potencjałem. 

Wróćmy jednak do problemów wsi i spójrzmy na sytuację z innej perspektywy. Mieszkańcy wsi mają 
możliwości i chcą dokonać zmiany.  

Rozumieją i znają specyfikę wiejskiego życia. W wielu miejscach skutecznie poprawiają jakość życia na 
wsi, na przykład walcząc o szkoły zagrożone likwidacją. Można zaobserwować jak mieszkańcy różnych 
wsi potrafią się zjednoczyć, żeby przejąć szkołę, którą od tej pory prowadzą rodzice lub  upadający 
sklep, który teraz prowadzi wieś, czy jak pomagają sobie nawzajem z problemami infrastrukturalnymi, 
podwożąc się do pracy w mieście. 

Bardzo dobrym przykładem takiego ruchu jest wieś Selde, jednak inne wsie także podejmują podobne 
działania.

Te procesy pomagają tworzyć spójność i więź społeczną – ludzie pomagają sobie nawzajem i mają o co 
walczyć. 



SZTUKA W DRODZE - KUNSTEN I BEVÆGELSE

Zaprezentuję teraz kilka przykładów ukazujących jak wiele może zmienić promowanie sztuki na 
terenach wiejskich. ”Sztuka w drodze” to projekt, który Birgit Vinge i artysta Sten Rasmussen zainicjo-
wali w ośrodku kultury Remisen w Brande. Projekt, który otrzymał dofinansowanie od rządu, regionu, 
i innych instytucji, miał miejsce w różnych wsiach w całym regionie. 

Sposób działania organizatorów był bardzo prosty: przyjeżdżali oni do wsi i pytali się, czy chcą one 
gościć u siebie projekt. 

Jeśli wieś się zgadzała, musiała ocenić swoje zasoby: na przykład czy mają miejsce spotkań (dom kultury, 
szkoła, lub inny budynek), czy są ludzie, którzy mogliby pomóc budować dzieła sztuki, ugotować posiłek, 
przyjąć artystów. Mówiąc inaczej, czy dysponuje zasobami, które pozwolą jej przyjąć projekt artysty-
czny, jakim jest ”Sztuka w drodze”. Kiedy odpowiedź była pozytywna, grupa artystów z różnych części 
świata przyjeżdżała na 10 dni i budowała dzieła sztuki, z których część pozostawała w miejscowości 
jako prezent od artysty, a także jako materialne świadectwo całego wydarzenia. Warsztaty kończyły się 
wystawą i wielkim przyjęciem, na które zapraszano zarówno mieszkańców miasta będącego siedzibą 
gminy, jak i artystów. W projekcie wzięło udział około 15 wsi. Ośmielę się stwierdzić, że projekt okazał 
się wielkim sukcesem, ponieważ pokazał mieszkańcom wsi, czego mogą dokonać! 

Istnieją też inne podobne projekty, które realizują różne idee. W Selde, wsi położonej w północno-
zachodniej Jutlandii Środkowej, artyści Lene Noer i Birgitte Ejdrup Kristensen przez lata realizowali 
projekty zainicjowane przez samą wieś. Stworzone przez nich projekty odniosły tak wielki sukces, że 
sąsiednie wsie rozpoczęły prace nad podobnymi inicjatywami. 

Dzięki udziałowi w Europejskiej Stolicy Kultury 2017 – Aarhus i rządowemu dofinansowaniu, artyści 
mogli stworzyć interesujący projekt. Odkryli oni, że mieszkańcy wsi mają różne potrzeby! Na przykład 
potrzebowali więcej drewna. Artyści się zgodzili, ale podkreślili, że zdobyte pieniądze muszą być 
wykorzystane na tworzenie sztuki. Był to interesujący proces, którego rozwiązaniem był pomysł Birgit 
Ejdrup, która wiele lat temu szukała inspiracji w pracach Josepha Beuysa i Kassel Biennale.  Artyści 
wraz z mieszkańcami wsi zasadzili drzewo i postawili obok granitową tablicę pamiątkową w hołdzie 
Beuysowi. W ten sposob można było uzyskać dodatkowe fundusze, a mieszkańcy wsi zyskali zarówno 
drewno jak i dzieło sztuki. 

Zanim podam kilka przykładów pokazujących jak ludzie angażują się w sprawy wsi, na podstawie 
wieloletnich doświadczeń mogę stwierdzić, że projekty zmian zawsze powinny być oddolną inicjatywą 
samych mieszkańców. Widzimy jak ludzie z wielkich organizacji, samorządów, regionu, czy rządu z 
dobrymi intencjami zaczynają projekt, który jednak nie ma szans powodzenia, ponieważ jest narzucony 
z góry i nie jest inicjatywą lokalną. 

Dlatego wszystkie przykłady, które przedstawię, są projektami zaproponowanymi przez samych 
mieszkańców wsi lub projektami tworzonymi we współpracy z artystami i ludźmi kultury. Powinniśmy 
jednak pamiętać, że takie przykłady można znaleźć w całej Danii. Jednak ze względu na to, że Aarhus  
zostało Europejską Stolicą Kultury 2017 i kulturalne inicjatywy na obszarach wiejskich i miejskich dostały 
olbrzymie wsparcie, skupię się tylko na projektach prowadzonych w Jutlandii Środkowej. 

Przyszłoroczna Europejska Stolica Kultury będzie wyjątkowa, ponieważ Aarhus 2017 to tak naprawdę 
współpraca pomiędzy Aarhus - drugim największym miastem w Danii, miejską Jutlandią Środkową, a 
także 19 gminami w regionie. Współpraca została ustanowiona w procesie przetargowym. Jutlandia 
Środkowa i wszystkie samorządy popisały umowy o współpracy nie tylko w zakresie rozwoju kultur-
alnego, ale także ekonomicznego. Oznacza to, że w 2017 roku Europejska Stolica Kultury skupi swoją 
uwagę na kulturze rozumianej jako siła napędowa rozwoju terenów miejskich i wiejskich. Oznacza to 
też, że pojawiła się nowa forma współpracy w Jutlandii Środkowej – zarówno pomiędzy 19 gminami, jak 
i pomiędzy wielkim miastem Aarhus a małą wsią Selde. 



WYMYŚLIĆ WIEŚ NA NOWO

Całkowicie nietypowym, ale też bardzo interesującym podejściem wyróżnia się akcja Rethink the Village 
(Wymyślić wieś na nowo).

Projekt ten jest w wielu względach unikatowy. Zaczął się od wspólnego namysłu wielu samorządów 
miejskich w regionie nad tym, jak kultura mogłaby zacząć popychać naprzód ich rozwój – sztuka nie 
była do tej pory ich mocną stroną.

Samorządy, jak wiele innych na całym świecie, muszą mierzyć się z problemem wymierania wsi – 
postanowiły więc spróbować wymyślić je na nowo. Organizatorzy wiedzieli jednak, że akcja będzie źle 
postrzegana, jeśli jako reprezentanci władz miejskich po prostu narzucą swoją wolę wsiom.

Użyli zatem innej metodologii: zaczęli od zaproszenia mieszkańców różnych wsi na kolację. Kolacja nie 
miała żadnej ustalonej struktury ani tematu – chcieli po prostu, aby ludzie porozmawiali ze sobą. Tych 
samych ludzi zapraszano następnie na spotkania przy kawie czy imprezy i, choć takie podejście może 
wydawać się chaotyczne, w tym procesie wyłoniły się interesujące rozwiązania problemów poszczegól-
nych wsi.

Po pierwsze, stworzono bardzo ważny dziś instrument – doroczne targi wiejskie. W ramach targów 
mieszkańcy wsi spotykają się ze sobą i rozmawiają o postępach w swoich projektach.

Po drugie, mieszkańcy wsi wybrali trzy główne obszary, którymi chcieli się zajmować: 1) łączenie wsi w 
grupy na podstawie wspólnych zainteresowań – na przykład chęci organizacji festiwalu muzycznego 
czy budowy placów zabaw, 2) pracę na budżetach partycypacyjnych, dzięki którym mieszkańcy wsi 
mogą samodzielnie rozdysponować pieniądze na konkretne działania i 3) rozwój zrównoważony eko-
logicznie i społecznie.

Te trzy ścieżki są teraz odpowiedzialnością trzech różnych samorządów miejskich. Mieszkańcy wsi są 
odpowiedzialni za implementację zaproponowanych działań – miasta pełnią wyłącznie rolę facylita-
torów i sekretarzy.

Projekt, wraz z jego oddolną metodologią, okazał się być ogromnym sukcesem. Entuzjaści sztywnych 
hierarchii byli przerażeni tym sposobem działania, ale wiedza samorządów miejskich i mieszkańców 
wsi zagwarantowały powodzenie. Wszystkie formalności są załatwiane w lokalnych sekretariatach, 
które nadzoruje koordynator z siedzibą w Favrskov. Dysponuje on funduszami na projekty i zarządza 
konkursami, na podstawie których są one rozdzielane.

Projekt okazał się być sukcesem również pod innym względem – udział w prestiżowej inicjatywie Aarhus 
2017 dał mieszkańcom wsi powód do dumy. Umożliwił im on też zbudowanie międzynarodowych 
kontaktów, które dostarczają im pomysłów i inspiracji do działania.

Co więcej, projekt zwrócił też uwagę władz centralnych, którzy dzięki temu przeznaczają na lokalne 
działania większe kwoty z budżetu.

Można wymienić kilka przykładów obszarów wiejskich, gdzie wsie skupione na zrównoważonym rozwoju 
społecznym są rzadkością. DGI (DanskeGymnastik- &Idrætsforeninger, krajowy związek klubów spor-
towych) i fundusz Real Dania pracują jednak nad rozpowszechnieniem tej idei i promują budowanie 
stabilności społecznej na bazie oddolnej pracy i demokracji bezpośredniej.

Jest to oczywiście tylko przykład duński. Spojrzyjmy zatem na Holandię, gdzie 20 lat temu powstał 
ruch budowy Kulturhuse. Oparty na idei Grundtviga i zainspirowany duńskimi doświadczeniami z XIX 
wieku ruch zaczął budować lokalne centra społeczne, w których mieściły się szkoła, biblioteka, gabinet 
internisty, poczta i prywatne firmy, dzięki którym utrzymywano budynek. Inicjatywa ta podjęła próbę, 
nie bez sukcesu, stawiania budynków użyteczności publicznej z udziałem ludzi, którzy będą z nich 
korzystać. Za przykłady sukcesu ruchu Kulturhuse mogą posłużyć takie miejscowości jak Borne czy 
Delden.



Warto przyjrzeć się też mniej odległej w czasie inicjatywie Henka de Keizera, który pracował w ho-
lenderskich wsiach tworząc teatr in situ. W bardzo powolnym procesie rozmów i pracy warsztatowej 
zdobywał zaufanie lokalnych mieszkańców, z pomocą których udało się stworzyć naprawdę piękne 
wykonania teatralne w wiejskim otoczeniu– za czołowy przykład może posłużyć miejscowość Idom-
Råsted, gdzie za materiał do budowy teatru posłużyły bele siana.

Henk de Keizer jest też twórcą koncepcji „tras wiejskich” skupionych wokół Rural Forum (forum 
wiejskiego). Amsterdamskie Rural Forum zbiera rolników, naukowców, socjologów i innych specjalistów, 
którzy prowadzą na poziomie meta dyskusje o rozwoju wsi w kontekście rosnącej urbanizacji kraju.

Podobne metodologie stosuje się także w kontekście miejskim. Poniżej prezentuję dwa różne – a mimo 
to podobne do siebie – przykłady związane z inicjatywą Aarhus 2017.

W mieście Odder, położonym zaraz na południe od Aarhus, artyści pracują z mieszkańcami nad 
międzynarodowym projektem SAGN – nazwa ta oznacza w języku duńskim mit czy legendę. W ramach 
projektu twórcy z różnych dziedzin sztuki (tańca, muzyki, filmu, literatury, opery) wraz z miejscowymi 
pracują nad nowymi dziełami – podobne akcje mają zresztą miejsce w innych miastach Europy. Celem 
artystów jest pomoc mieszkańcom w odkryciu historii ukrytej w wybranym miejscu w Odder. Na koniec 
efekty pracy zostaną przedstawione na forum miasta.

Podobny charakter ma prowadzony na zachodzie Danii projekt zwany Meetings (spotkania): polega 
on na organizowaniu spotkań między artystami z Danii i Europy a mieszkańcami okolicznych wniosek. 
Artyści wideo i performerzy są zapraszani na dłuższe lub krótsze rezydencje, podczas których wspólnie 
z miejscowymi wypracowują nowe narracyjne spojrzenie na ich okolice.

Co ciekawe, wieści o takich działaniach szybko docierają do sąsiedzkich wsi i pomagają budować 
poczucie wspólnoty i dumy z miejsca zamieszkania.

Kolejnym przykład to projekt Gjellerupparken w Åarhus. Gjellerup jest dzielnicą wysokich bloków 
mieszkalnych wybudowanych w latach 70., która cierpi na wiele problemów społecznych – w tym na 
tle rasowym. Samorząd Aarhus stosuje tutaj metodologie podobne do tych, które wykorzystywano na 
obszarach wiejskich: zachęca mieszkańców do wzięcia lokalnych spraw w swoje ręce i samodzielnego 
przeprowadzania ważnych dla nich projektów, dzięki czemu ludzie z Gjellerup (przy pomocy artystów) 
mogą odbudować spójną społeczność opartą na wspólnocie i kulturze.

Nie chcę oczywiście powiedzieć, że powstanie tych metodologii to wyłączna zasługa duńskiej wsi – nie 
mogłyby one funkcjonować gdyby nie ponad 20 lat, podczas których tereny miejskie i wiejskie wchodziły 
ze sobą w interakcje wspólnie pracując przy rozmaitych projektach.

Ostatnio daje się zaobserwować proces, w którym tereny wiejskie i miejskie traktuje się identycznie, 
mimo ich dramatycznie różnego charakteru. Nie jest to dobre podejście jeśli chcemy, aby te dwa rodzaje 
przestrzeni mogły się wzajemnie uzupełniać.

Wyobrażam sobie, że w podobny sposób działać będzie inicjatywa Europejskiej Stolicy Kultury. 
Najważniejszym celem Aarhus 2017 jest stworzenie między terenami miejskimi a otaczającymi je wsiami 
połączenia w sposób, który zauważa różnice między ich doświadczeniami, ale potrafi sprawić, że te 
dwie narracje uzupełnią się. Podobnie powinno stać się w ramach Leeuwarden 2018: należy postawić 
na projekty łączące wsi z miastem.

Najlepiej nada się do tego metodologia tworzenia partycypacyjnego, czy współ-tworzenia. W dzisiejszych 
czasach nikt nie ośmieli się przecież narzucać kultury miejskiej wsiom (ani vice versa). Każda z nich jest 
w końcu odzwierciedleniem unikatowych potrzeb mieszkańców. Widać już też pierwsze małe sukcesy 
podobnych projektów: młodzi ludzie znów zaczynają osiedlać się na wsiach.

Moim zdaniem musimy po prostu znaleźć równowagę między wsią a miastem – jako ludzie i jako 
społeczeństwo. Wiem, że jest to decyzji polityczna. Jeśli politycy zapewnią wsiom infrastrukturę, drogi 
i dostęp do internetu, to decyzja o wyprowadzce poza miasto może stać się łatwiejsza.

Nie chodzi o to, aby stwierdzić, że lepsze jest życie w mieście czy na wsi – obydwie drogi są równie 
dobre. Chodzi o to, aby umożliwić ludziom wybór.


