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Kreatywność to jedno z haseł przewodnich późnego modernizmu i postmodernizmu. Estetyzacja 
miejskiego świata społecznego osiągnęła punkt, w którym stała się mniej lub bardziej istotną częścią 
ekonomicznej, politycznej i społecznej konkurencji. Atrakcyjność produktów, a także wizerunek 
przedsiębiorstw i marek opiera się na kreatywności rozumianej jako główna zasada rynku, nierozer-
walna część stylu życia jednostki, nieustająca odnowa, i  ciągły rozwój estetyczny. Popularność dzielnic 
i miast rośnie wraz z poziomem kreatywnej atmosfery – jakkolwiek byśmy nie rozumieli tego pojęcia. 
Bycie inteligentnym, życie w inteligentnym mieście, praca w inteligentnym przedsiębiorstwie, szukanie 
inteligentnych rozwiązań i projektowanie swojego indywidualnego stylu życia wydają się być  właśnie 
największym wyzwaniem: tak zwana Klasa Kreatywna jako zwycięzca ekonomicznej i społecznej walki 
o przywództwo. 

Kreatywność wydaje się być prostą i jednocześnie genialną odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące 
ekonomii, polityki i społeczeństwa. Nawet w obszarze rozwoju regionalnego pojawiają się sugestie na 
temat tego, jak radzić sobie ze zmianami demograficznymi poprzez kreatywność i organizacje wydarzeń, 
które pozwalają konkurować o nowych mieszkańców i bogatych turystów, o wykwalifikowanych pra-
cowników i dynamicznych inwestorów. Wydaje się również, że kluczową rolę w świecie kreatywności 
gra Kultura i Sztuka. 

Dlaczego nie? Kreatywne organizowanie wydarzeń kulturalnych wydaje się dobrym sposobem zapobie-
gania stagnacji a nawet regresji w lokalnej społeczności.  Widowiska kulturalne przyciągają tłumy ludzi 
i mają rzeczywisty wpływ na wizerunek regionów (Commandeur/Dennert 2015). Sukces mierzony w 
liczbie odwiedzających może być nawet bardziej spektakularny, jeśli organizatorzy stworzą wyjątkową 
atmosferę, na przykład poprzez zorganizowanie wydarzenia w otoczeniu niezwykłego krajobrazu lub w 
autentycznym miejscu historycznym. Powtarzane co roku, wydarzenia kulturalne mogą przyczynić się 
do wzrostu popularności danego regionu. 

Co oznaczają Kreatywne Obszary i Kulturowe Praktyki? 

Nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Spektakularne wydarzenia mogą przyczynić się do 
wzrostu atrakcyjności i mają szansę konkurować o miano najpopularniejszego „must-see“.  Jednak 
potrzeba znacznie więcej, żeby ożywić regiony, które muszą radzić sobie z przemianami demografic-
znymi i innymi procesami transformacji. Potrzeba pogłębionego spojrzenia na lokalne warunki rozwoju 
i społecznej interakcji, aby opracować kreatywne sposoby wpływania na wyobraźnię, kreatywność, 
umiejętności i przywództwo. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy praktyki kulturowe powinny 
stanowić ostatnią deskę ratunku w przypadku kiedy inne dyscypliny zawiodły lub były częściowo 
nieefektywne. 

Funkcjonalizacja sztuki i literatury ma swoją długą historię. Od wieków ludzie próbowali wykorzystywać 
sztukę i praktyki kulturowe do swoich różnorakich celów, lub przynajmniej uzasadnić sens działań kul-
turalnych i artystycznych (i związane z tym wydatki) udowadniając ich znaczący wpływ na rzeczywistość. 

I znowu pojawia się pytanie czy praktyki kulturowe mogą wpływać na wyobraźnię, kreatywność, 
umiejętności i przywództwo? Czy celem praktyk kulturowych powinno być zwiększenie atrakcyjności 
miast i osiągnięcie korzyści ekonomicznych? Decyzja o zainwestowaniu w region czy wybory inwestorów 
nie zależą jedynie od oferty kulturalnej czy wskaźnika kreatywności mieszkańców, tak jak chciałoby 
udowodnić wielu teoretyków kultury. (Ehlert/Ermert 2008: 10). O atrakcyjności inwestycyjnej danego 
obszaru decydują takie czynniki jak możliwość zwiększenia sprzedaży, rozwoju rynku zamówień, a 
także organizacji procesów produkcji.1 Pracy w fabryce nie dostaje się dlatego, że gra się w teatrze 
czy umie się malować akwarelami, nawet jeśli te umiejętności przyczyniają się do rozwoju osobistego 
pracownika. Ludzie migrują tam, gdzie jest praca. Atrakcyjność miasta lub regionu, jako miejsca do 
życia jest wciąż uwarunkowana sytuacją ekonomiczną, produktywnością i ekonomicznym sukcesem 
lokalnych firm, a także dostępnością miejsc pracy (Bertelsmann 2015: 17). Oferta kulturalna ma realny 
wpływ na decyzje tylko w przypadku, kiedy dostępne miejsca pracy a także warunki mieszkaniowe 
i edukacyjne umożliwiają wybór pomiędzy miejscem z bogatym programem kulturalnym a miastem 
ubogim w wydarzenia kulturalne.  

1http://www.handelswissen.de/data/themen/Marktpositionierung/Standort/Standortfaktoren 
(22.08.2016)
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Jednak jeden z czołowych ekonomistów na świecie i specjalista w dziedzinie urbanistyki, Richard Florida, 
podkreśla w swoich badaniach, że przyszłe gospodarki będą jeszcze w większym stopniu oparte na 
wykształconej, kreatywnej i dynamicznej grupie ludzi, zwaną Klasą Kreatywną (Florida 2012).   Już w 
2009 roku, przewidział nadejście Klasy Kreatywnej jako grupy społecznej dyktującej trendy. W 2012 roku 
Florida dowiódł prawdziwości swojej teorii, gdy dynamiczni Kreatywni zaczęli odgrywać coraz większą 
rolę w takich obszarach jak gospodarka, styl życia, projektowanie, czy polityka. Jest jednak wątpliwe 
czy teoria Floridy sprawdza się w przypadku każdej dzielnicy czy regionów usytuowanych poza aglom-
eracjami miejskimi. Prawdopodobnie duża grupa mało zarabiających, niezatrudnionych, nisko wyk-
walifikowanych i wykluczonych społecznie osób wykazuje małe zainteresowanie kulturowymi i kreaty-
wnymi preferencjami Klasy Kreatywnej.   Nawet dla tej klasy, nieustająca rywalizacja o najbardziej 
kreatywne pomysły i najwybitniejsze projekty staje się coraz bardziej wyczerpującym dążeniem do 
nieosiągalnego celu. 

Tak naprawdę kreatywność nie jest jedynym rozwiązaniem czy uniwersalnym lekarstwem na każde 
wyzwanie, z jakim mierzą się szybko rozwijające się miasta i regiony. Kultura nie rozwiąże wszystkich 
problemów związanych ze przemianami demograficznymi i innymi wyzwaniami.  Prawdopodobnie prze-
niesienie praktyk kulturowych do wsi i miast, gdzie brakuje wyobraźni, inicjatywy, umiejętności, przy-
wódców a także przedsiębiorców, będzie niewystarczające. Co z tymi , którzy nie mają zdolności lub nie 
chcą dołączyć do nieustającego wyścigu kreatywności? Co z tymi, którzy żyją daleko od kreatywnych 
centrów najmodniejszych miast?  Co z tradycją, wartościami, i lokalną tożsamością? Czy powinniśmy 
używać tych reliktów przeszłości jako mniej lub bardziej śmiesznych komentarzy do naszych na-
jnowszych performensów? A może powinniśmy o nich wreszcie zapomnieć w naszym nowym fantas-
tycznym świecie wszechobecnej kreatywności? Czy w ten sposób nie pogłębiamy różnicy pomiędzy 
„inteligentnymi kreatywnymi“ a „innymi“ jako niezdefiniowaną, nieistotną masą?

Być może należy się zastanowić czy istnieje związek pomiędzy niebezpiecznym wzrostem nastrojów 
ksenofobicznych a pogłębiającą się różnicą pomiędzy dynamicznym rozwojem klasy kreatywnej i tymi, 
którzy nie radzą sobie z wyścigiem kreatywności i inteligencji. 

W tej sytuacji staje się jasne, że wspieranie takiej właśnie formy Kreatywnych Obszarów przyczynia się 
do ciągłej społecznej marginalizacji tych, którzy potrzebują odnaleźć czy też zachować swoje wartości. 
Dlatego też, pojęcie Kreatywnych Obszarów  nie powinno być definiowane jako obszar wyścigu kreaty-
wnie wypalonych, wysoko wykwalifikowanych i wykształconych mieszkańców miast. Dużo bardziej 
interesujące wydaje się poszukiwanie możliwości, modelów i metod mających na celu zwiększenie 
kreatywności w społecznościach żyjących na obszarach, czy to miejskich, wiejskich, lub peryferyjnych, 
które muszą sobie radzić ze społecznymi przemianami i mogą wykorzystać kreatywność do budowania 
społeczności. W tym kontekście kreatywność zyskuje zupełnie inne znaczenie, które stoi w opozycji do 
nieustannego projektowania stylu życia przez kreatywną mniejszość. 

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE PRESJA I PRAGNIENIE BYCIA KREATYWNYM I 
PRODUKTYWNYM SĄ ZADZIWIAJĄCO POWSZECHNE. TO CO KIEDYŚ BYŁO 
DOMENĄ SUBKULTURY ARTYSTYCZNEJ, TERAZ STAŁO SIĘ UNIWERSALNYM 

MODELEM KULTURY, KULTUROWYM IMPERATYWEM. (RECKWITZ 2012: 2)

JEŚLI KREATYWNE WYKONYWANIE ZADAŃ ZAPEWNIA SPOŁECZNĄ 
INKLUZJE, TO W TYM PRZYPADKU DEFICYT KREATYWNOŚCI PROWADZI DO 
SPOŁECZNEJ DEGRADACJI I MARGINALIZACJI. JEDNOSTKA MUSI WZIĄĆ NA 
SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA I REALIZOWANIA JEGO 
LUB JEJ KREATYWNEGO POTENCJAŁU. NIE-KREATYWNOŚĆ, ZDEFINIOWANA 
JAKO KULTUROWY MARGINES KREATYWNEGO STYLU ŻYCIA, POZOSTAJE 
NEGATYWNYM ODPOCZYNKIEM, ŚWIATEM PORAŻKI, W KTÓRYM 
NIEMOŻLIWE JEST KONSTRUKTYWNY DYSTANS WZGLĘDEM DOMINUJĄCYCH 

NORM. (RECKWITZ 2013: 29)



Co rozumiem poprzez kreatywność w kontekście rozwoju regionalnego?

Wiele już napisano i powiedziano o „kreatywności“, opisując ją jako złożone zjawisko, którego nie 
powinno się redukować do jednego modelu. Na przykład Bryant i Thorsby zdefiniowali kreatywność 
jako zdolność jednostek do twórczego myślenia i wychodzenia poza tradycyjne sposoby rozwiązywania 
problemów (Bryant/Throsby 2006: 508). Inne badania pokazują, że pojęcie to jest używanie inaczej 
w kulturach Zachodu i Wschodu i dlatego powinno być traktowane jako koncept kulturowy. Zachód 
definiuje kreatywność w kontekście innowacyjnego rozwiązywania problemów (Lubart 1999: 339 – 
350). Natomiast Wschód postrzega kreatywność  nie tyle jako innowacyjność, ale odkrycie prawdzi-
wego sensu własnego ja, obiektu lub wydarzenia (KEA 2009: 22). W literaturze możemy znaleźć wiele 
różnych teorii i refleksji omawiających znaczenie i aspekty „kreatywności“ .  Najważniejszym ujęciem 
dla niniejszym eseju jest wniosek węgierskiego psychologa Mihály Csíkszentmihályi:

Jeśli kreatywność powstaje w wyniku interakcji pomiędzy ludźmi a kontekstem socjokulturowym, może 
pełnić zasadniczą rolę w budowaniu społeczności, które jest jednym z najważniejszych wyzwań w czasie 
przemian demograficznych. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne dla miast,  metropolii, obszarów 
wiejskich i peryferyjnych w Europie, staje się jasne, że musimy sprostać  trudnym procesom transfor-
macji, które są początkiem wielkich przemian społecznych. W zależności od rynków, infrastruktury, 
globalnych powiązań i szeregu innych czynników, metropolie i miasta dzielą się na te szybko rozwijające 
się, w których osiedla się coraz więcej mieszkańców o różnym wykształceniu, statusie społecznym, i 
pochodzeniu kulturowym i na te nierozwijające się, które zmagają się z regresją, strukturalną słabością, 
brakiem pracy, drenażem mózgów i emigracją młodych wykształconych ludzi i rodzin. Coraz więcej 
mieszkańców wielkich miast osiedla się w ubogich dzielnicach, budując swoje społeczności z dala 
od świata szczęśliwych i kreatywnych. W niektórych miastach powstaną przedmieścia, do których 
przeprowadzą się ci, którzy wreszcie będą mieli  szansę pogodzić niższe ceny nieruchomości i większą 
przestrzeń z udogodnieniami wielkich miast. Inne przejdą proces gentryfikacji centralnych dzielnic 
miast, które Klasa Kreatywna uzna za idealne miejsce do życia i kształtowania nowych trendów. 

Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich i peryferyjnych wywarły znaczący wpływ na mniejsze 
społeczności. W całej Europie coraz więcej jest regionów wiejskich, w których średnia wieku wciąż 
rośnie, ponieważ młodzi ludzie opuszczają swoje rodzinne domy i wsie, aby zdobyć wykształcenie i 
pracę. Lokalny dochód z podatków spada, infrastruktura jest redukowana do minimum, drenaż 
mózgów przynosi fatalne skutki, a liderzy społeczności emigrują.  Zostali jedynie ludzie starsi, gorzej 
wykształceni, bezrobotni i ubodzy lub osoby, które akceptują bardzo długa drogę do pracy czy szkoły. 
W rzeczywistości, to właśnie te społeczności stoją przed największymi wyzwaniami. Jednak żeby 
odbudować społeczność i sprostać zachodzącym przemianom, potrzebują one motywacji, wyobraźni, 
umiejętności i przywódców. Kreatywność to jedyny sposób na opracowanie modeli i metod, które 
pozwolą poradzić sobie z przemianami społecznymi.  

Krótko mówiąc, powinniśmy wykorzystać praktyki kulturowe jako narzędzie do budowy obszarów 
kreatywnych. Jednak kto i jak powinien wdrożyć praktyki kulturowe, żeby osiągnąć ten ambitny cel? Z 
pewnością nie powinna być to walka o realizację kreatywnego imperatywu. Budowanie społeczności 
za pomocą praktyk kulturowych ma wiele wspólnego z funkcjonowaniem systemów organizacyjnych 
w ekonomii. 

Aby radzić sobie z nowymi wyzwaniami w czasach przemian społecznych, potrzeba struktury orga-
nizacyjnej, która: 

• oparta jest na wspólnej idei jako podstawie modelu

• oparta jest na otwartości, która umożliwia poszukiwanie nowych rozwiązań, konceptów i wizji

* gdzie różne umiejętności, zdolności, sposoby myślenia i zachowania jednostki są doceniane

* gdzie nowi członkowie i krytyczni obserwatorzy są osobami motywującymi

KREATYWNOŚĆ NIE POWSTAJE W LUDZKICH UMYSŁACH, TYLKO W WYNIKU 
INTERAKCJI POMIĘDZY LUDZKIMI MYŚLAMI A KONTEKSTEM SOCJOKUL-

TUROWYM. (CSÍKSZENTMIHÁLYI 1996:24)



* gdzie umiejętności i zdolności są wykorzystywane i rozwijane dla potrzeb społeczności

• obejmuje pomysłowych liderów i członków kluczowych, którzy pełnią rolę osób motywujących, 
koordynatorów i asystentów 

Wszystkie zalecenia organizacyjne bazują na tych samych kryteriach, które można określić czynnika-
mi kreatywności. Badania analizujące istotę i uwarunkowania procesów kreatywnych nieznacznie się 
między sobą różnią, jednak główne punkty pozostają takie same:

Procesy kreatywne wymagają:

• atmosfery otwartości i ciekawości

• interakcji pomiędzy zainteresowanymi i otwartymi ludźmi

• inspirującej atmosfery „otwartej gry“

• atmosfery wzajemnego szacunku

• osoby motywującej i pomocnika, którzy pomogą wdrożyć kreatywne procesy i ocenić ich rezultaty 

• poczucia humoru, bezstresowego podejścia i zdolności negocjacyjnych członków kluczowych

• wsparcie motywacyjne (przynajmniej minimalne) odpowiednio odpowiednie do celów procesów 
(czas, miejsce, sprzęt, pieniądze, moc decyzyjna…)2

W zasadzie nie istnieje jeden sposób wykorzystywania praktyk kulturowych w tworzeniu obszarów 
kreatywnych. Można jedynie powiedzieć, że organizacja społeczno-kulturowej pracy oparta na partycy-
pacyjnych praktykach kulturowych wykazuje spore podobieństwo względem rekomendowanych metod 
i modeli procesów kreatywnych. Tak jak procesy zachodzące w tradycyjnej kulturze wiejskiej opierają 
się na sztuce amatorskiej, tak samo praca społeczno-kulturowa może polegać na doświadczeniach 
zdobytych w procesie budowania społeczności i wdrażania partycypacyjnych praktyk kulturowych. W 
przeciwieństwie do metod i modeli wykorzystywanych w koncepcji rozwoju publiczności, partycypacyj-
na praca kulturowa w połączeniu z pracą społeczno-kulturową i budowaniem społeczności wychodzi 
po za ograniczone czasowo oferty kulturalne takie jak grupy muzyczne, kółka tańca, czy warsztaty 
malarskie, gdzie uczestnicy mają szansę rozwijać swoje umiejętności. Partycypacja w sensie społeczno-
kulturowym oznacza ponowne włączenie uczestników w kreatywne procesy organizacyjne, tworząc 
organizacyjne struktury dla wolontariuszy i członków społeczności. 

Podstawowy model wykorzystywania praktyk kulturowych oparty jest na trzech głównych pytaniach, 
które determinują wszystkie działania: 

• W jakim społeczeństwie chcielibyśmy ży?

• Czego potrzebujemy, aby je wdrożyć?

• Co możemy zrobić, żeby rozpoczą proces?

Oczywiście w tego rodzaju procesach, w centrum uwagi praktyk kulturowych powinny znajdować się 
społeczności lokalne i regionalne. Organizacja kulturalna powinna mieć program, wykwalifikowaną 
kadrę, i dobrze wyposażony ośrodek kultury. Jednak jej główne zadania zawierają się                                   w 
motywowaniu i określaniu ram procesów partycypacyjnych.  Społeczna i kulturalna organizacja koor-
dynuje i wspiera proces budowania społeczności poprzez rozwijanie zdolności, które pomogą osiągnąć 
wspólne cele, a także poprzez zapewnienie społeczności potrzebnego know-how, sprzętu, pomieszczeń, 
kontaktów, i innych niezbędnych rzeczy. 

2   W zależności od okoliczności, czasem takie ograniczenia jak brak w pełni wyposażonego miejsca, brak 
pieniędzy, brak zasobów ludzkich mogą nawet prowadzić to zwiększenia kreatywności, jednak zgodnie 
z ogólną zasadą, minimalne wsparcia nadaje z reguły dodatkowy impuls procesom kreatywnym.



Organizacja wsi i międzypokoleniowy projekt teatru historycznego mogą przyczynić się do budowy 
społeczności jeśli młodzi i starzy wspólnie grają, uczestniczą w narracji, robią kostiumy, budują scenę, 
wybierają muzykę, sprzedają bilety, pieką ciasta dla teatralnej kawiarni, czy biorą udział w innych 
aspektach produkcji teatralnej. Od wieków był to w zasadzie tradycyjny sposób organizacji wydarzeń 
kulturalnych na wsi. Przyczynia się on do budowania małych, samowystarczalnych społeczności na 
całym świecie. Umiejętność współpracy była rozwijana poprzez procesy kulturowe i w organizowanie 
tradycyjnych i sezonowych festiwali. Wraz z nadejściem industrializacji, kiedy mieszkańcy wsi zaczęli 
zajmować anonimowe stanowiska w zakładach przemysłowych, praktyki te zanikły i straciły swoją 
wartość. Kulturalna oferta klasy kreatywnej, muzea, wydarzenia artystyczne, i widowiska doprowadziły 
do dewaluacji działań budujących społeczności, które rozwinęły te wszystkie aspekty kreatywności, 
które teraz staramy się odzyskać. (Mak 1999, Kegler 2014)

Jednak w czasach przemian społecznych, wdrażanie dawnych form kulturowych bez oceny nowych 
wyzwań już nie wystarcza. Można powiedzieć, że ciągła gloryfikacja dawnych praktyk kulturowych to 
krok w niewłaściwym kierunku. W tym przypadku, kreatywność byłaby zredukowana do prostego odt-
warzania form, które nie mają już nic wspólnego z wyzwaniami współczesności. Wynalezienie nowych 
formy budowania społeczności w czasach przemian społecznych nie jest takie łatwe. 

W całej Europie możemy jednak znaleźć szereg społecznych i kulturalnych organizacji, projektów i 
działań, które stanowią przykłady dobrych praktyk, które poprzez społeczną partycypację przyczyniają 
się do rozwoju kreatywnych obszarów. Weźmy pod uwagę Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska w 
Polsce3, stowarzyszenie Netwerk Kultur & Heimat4 w Północnych Niemczech, Aarhus - Europejską Stolicę 
Kultury  2017 z jej programem Rethink the Village (Wymyślić wieś na nowo)5, także wiele innych inicjatyw. 
Wszystkie te inicjatywy są bezpośrednio skierowane do osób żyjących w danym regionie, nawiązują do 
historii i tożsamości regionalnej, zajmują się realnymi wyzwaniami transformacji oraz łączą ludzi, żeby 
pomóc im rozwijać i wdrażać nowe innowacyjne pomysły. Wykorzystując tradycyjną formę wspólnoty 
kulturowej, pozwalają one umiejscowić rzeczywiste wyzwania w kontekście historycznym,  pomagają 
rozwijać  współpracę z innymi społecznościami, ułatwiają komunikację międzyludzką i wpierają rozwój 
nowych pomysłów i umiejętności, które mogą być wykorzystane w przyszłej wspólnej pracy. Budowanie 
społeczności poprzez partycypacyjne praktyki kulturowe może ostatecznie prowadzić  do powstania 
obszarów kreatywnych. Ludzie,  którzy wzięli udział w wyżej przedstawionych projektach, zdobywają 
nowe umiejętności a także ćwiczą się w roli przywódców w regionalnych procesach rozwoju. 

Pomimo niewielkiej liczby badań dotyczących społeczno-kulturowej partycypacji, wydaje się, że rola 
praktyk kulturowych w rozwoju obszarów kreatywnych jest oczywista, a silna potrzeba wymiany 
pomysłów przejawia się nie tylko w zapotrzebowaniu demografii i polityki na kreatywność, ale także w 
organizowaniu licznych konferencji i warsztatów. 

3  http://www.wedrujaceforumkultury.pl/

4  http://www.netzwerk-kultur-heimat.de/

5  http://www.aarhus2017.dk/en/whats-developing/rethink-the-village/
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