
127

* Mgr inż. Jacek Konopacki (jkonopacki@pk.edu.pl), Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział  
Architektury, Politechnika Krakowska.

JACEK KONOPACKI*

fENOMEN KANAZAWY

PHENOMENON Of KANAZAWA 

S t r e s z c z e n i e

Miasta Japonii w dzisiejszym kształcie są chaotyczną mieszaniną funkcji i form, wypeł-
nioną po kres możliwości płynącymi ze wszech stron rzekami ludzi. Na ich obecny obraz 
znaczący wpływ miał szybki rozwój cywilizacyjny i ekonomiczny w XIX i XX wieku. Prawa 
wolnego rynku, specyficzne ustawodawstwo w stosunku do właścicieli i lokatorów, na-
łożone na większe lub mniejsze pozostałości struktury tak zwanych miast zamkowych, 
w większości miast archipelagu wytworzyły wręcz niewyobrażalną mieszankę różno-
rodności. Równolegle z powszechnie występującą formą miast wielkich i bogatych, lecz 
chaotycznych i bez-, albo raczej wielostylowych, istnieją miasta o bardziej japońskim, 
stylowym, charakterze. Opisywana tu Kanazawa stanowi pod względem urbanistycz-
nym, jak i kulturowym fenomen na skalę Japonii. Wyróżnia ją dobrze zachowana tkanka 
starego miasta oraz ponad pięciusetletnia tradycja promowania kreatywności i kultury 
lokalnej, która tworzy wyjątkową tożsamość tego miejsca. Obecna polityka władz Ka-
nazawy współtworzona wraz z mieszkańcami w nurcie Creative Cities jest kontynuacją 
dobrych praktyk i narzędziem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań mających na 
celu rozwój miasta jako przyjaznego dla społeczeństwa, opartego na tradycji i kulturze 
traktowanych jako czynniki miastotwórcze.

Słowa kluczowe: Kanazawa, współczesne miasta japońskie, miasta kreatywne, historia 
urbanistyki japońskiej, tradycyjne rzemiosło i kultura prefektury Ishikawa
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A b s t r a c t

Contemporary Japanese cities represent chaotic mixture of functions and forms filled 
with streaming crowds of people. Present shape of Japanese cities is different from the 
traditional form of urban structures typical for this country and this change dates back 
to the middle of 19th century when in a single generation life-span the a feudal society 
transformed into industrialising and modernising nation, which rapidly incorporated 
western forms of organisation and technologies. Most dramatic change happened ho-
wever a century later, when this originally rural country became world’s greatest econo-
my and was followed by a great urbanisation wave. Urban intensification encouraged 
creation of dense city centres and, in spite of economic wealth of the country, resulted 
in poor living conditions in metropolitan areas. fortunately, as a parallel to metropoli-
ses still exist historic cities of outstanding qualities and ambience. One of such cities is 
Kanazawa with its historic urban structure and cultural tradition of promotion local arts 
and crafts and other creative activities. City authorities of Kanazawa promote this place 
nowadays as one of Creative Cities where inhabitants’ creativity basing on traditional 
culture should contribute not only to tourism development and greater income but 
also to the daily life quality and well being of the city dwellers. 

Keywords: Kanazawa, Japanese cities, Creative Cities, traditional arts and crafts of Ishikawa 
prefecture, Japanese Housing tenure
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1. Wstęp

Miasto Kanazawa, liczące 475 000 mieszkańców, leżące w środkowej części wyspy Hon-
siu, jest cenione przez Japończyków jako miejsce, gdzie tradycje japońskiej architektury 
i urbanistyki, i co za tym idzie klimat krajobrazu miejskiego, zachowały się lepiej niż gdzie-
kolwiek indziej1. Innymi słowy, jest to najbardziej japońskie z japońskich miast. Ze wzglę-
du na tę specyfikę przykład Kanazawy został włączony przez japońskiego koordynatora 
w problematykę polsko-japońskiego projektu badawczego, który jest źródłem powstania 
tej książki. Aktualne władze miasta starają się podtrzymywać i promować tę specyfikę, 
opierając na niej strategię rozwoju społecznego i gospodarczego. W ramach tych działań 
czynione są starania o wpisanie fragmentów miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kul-
turalnego i Przyrodniczego UNESCO. Dla władz i miejscowych urbanistów źródłem inspi-
racji jest też amerykańska idea miasta kreatywnego (Creative City). 

Artykuł ten jest próbą zaprezentowania Kanazawy widzianej oczyma polskiego ar-
chitekta krajobrazu na podstawie: własnej percepcji krajobrazu miejskiego, informacji 
przekazanych ustnie i materiałów dostarczonych w trakcie spotkań i dyskusji z władzami 
miasta oraz miejscowymi urbanistami. Tłem dla tej prezentacji jest historia rozwoju japoń-
skich miast naszkicowana na podstawie literatury anglojęzycznej. 

Próba wyjaśnienia specyfiki tego miasta to zadanie niezwykle trudne, podobnie jak 
wszelkie próby zrozumienia przez Europejczyków tego, co japońskie nie tylko w architek-
turze, lecz także generalnie w kulturze i cywilizacji tego kraju. Trudność ta ujawnia się 
już w samym charakterze materiałów pisanych przez Japończyków na temat Kanazawy. 
W tekstach tych miasto jawi się jako wyjątkowe miejsce powszechnego szczęścia, powo-
dzenia i sukcesu – niemal raj. Jednak rzeczywistość oglądana przez Europejczyka jako kra-
jobraz miejski, nie potwierdza aż tak entuzjastycznej oceny. Doświadczenia ze studiowania 
podobnych materiałów dotyczących innych spraw i miejsc pozwalają zrozumieć choćby 
częściowo tę rozbieżność. Pomagają w tym także bezpośrednie kontakty z Japończykami. 
Obyczaje tego narodu każą bowiem artykułować tylko to, co pozytywne, nie prowokują-
ce sporu i za wszelką cenę ukrywać emocje, szczególnie negatywne. Zapewne dlatego 
teksty w rodzaju programów rozwoju, raportów z planów i przedsięwzięć miejskich, po-
dobnie jak informatory firm prywatnych, formułowane są jak panegiryki przedstawiające 
wszystko „przez różowe okulary”, jako nieustające pasmo sukcesów. Nie zmienia tego fakt, 
że tekst taki napisany po angielsku w sensie znaczeniowym pozostaje japoński. Dlatego 
oceny wyrażane przez Japończyków w mowie i piśmie często trudno zrozumieć i zestawić 
z polską czy europejską skalą ocen.

W związku z powyższym artykuł ten należy traktować raczej jako przedstawienie feno-
menu Kanazawy niż jego pełne wyjaśnienie, co wymagałoby znacznie głębszych studiów 
przekraczających ramy polsko-japońskiego projektu badawczego. 

W ciągu XX w. Japonia przekształciła się z kraju, w którym tylko 15% ludności zamiesz-
kiwało miasta, w jeden z najbardziej zurbanizowanych regionów świata. Obecnie w mia-
stach żyje ponad 80% populacji. Obszary zurbanizowane zaskakują Europejczyków mie-

1 H. Yahagi, The historical city Kanazawa in Japan’s cityscape policy focusing on the preservation and 
reuse of class-B historical buildings, [w:] Zarządzanie krajobrazem kultrowym, Prace Komisji Krajo-
brazu Kulturowego PTG nr 10, Sosnowiec 2008.



130

szanką różnego rodzaju brył i sposobów użytkowania – przestrzenią, w której na pierwszy 
rzut oka nie widać żadnej zasady urbanistycznej. Różnorodność sposobów użytkowania 
przestrzeni i chaos są tak powszechne, że aż trudno uwierzyć w istnienie od 1919 r. prawa, 
zgodnie z którym w planach wydziela się strefy i sposoby użytkowania obszarów zurba-
nizowanych. Olbrzymie przemieszanie tkanki miejskiej pozwala odkrywać w niej najróż-
niejsze, dziwne zestawienia. Nawet w największych metropoliach, jak Tokio czy Osaka, za-
ledwie kilka kroków od gwarnych ulic z wieżowcami, znajdziemy niewielkie malownicze 
dzielnice rezydencjonalne. Ich skala jest przyjazna ruchowi pieszemu, całkowicie odpo-
wiednia do tego, by na ulicach pojawiły się wszechobecne rośliny doniczkowe, a wąskie 
uliczki pozwoliły zachować efektywny ruch niewielkich samochodów i powszechnie uży-
wanych przez wszystkich rowerów. Wydaje się, że najbardziej zaskakującym zestawieniem 
japońskich miast jest właśnie ta koegzystencja uroczych, spokojnych i cichych zaułków 
z obszarami dynamicznej, intensywnej zabudowy i to nawet w najbardziej zurbanizowa-
nych metropoliach. Miejsca te uniknęły chaotycznej urbanizacji współczesności. Zostały 
wykreowane na przedwspółczesnym układzie ulic, według tradycyjnych zasad zdetermi-
nowanych strukturą społeczności i preferencjami mieszkańców. 

Rozwój miast sterowany ze szczebla rządowego w XX w. sprowadzał się do dostar-
czenia społeczności infrastruktury komunikacyjnej, parków i zaspokojenia podstawowych 
potrzeb mieszkańców. Niestety historyczne układy urbanistyczne, które już wcześniej nie 
zostały zrujnowane przez wojnę, znikały jeden po drugim – wyburzano wszystko, co stare 
i budowano nowe, akceptując nieokiełznany pęd wolnego rynku. Inwestycje publiczne 
nie wszędzie jednak zostały zrealizowane. Nowy system drogowy zaplanowany w latach 
60. w wielu miejscach nie został zbudowany, podobnie jak parki i inne elementy prospo-
łecznej tkanki miejskiej. Zajęła je urbanizacja, chaosu rządząca się własnymi prawami ni-
czym nieograniczonej gry rynkowej. Bogactwo Japonii, mierzone sukcesem ekonomicz-
nym, ma bardzo słabe przełożenie na poziom życia mieszkańców. Często powtarza się 
opinię: Rich Japan, poor Japanese – bogata Japonia, ubodzy Japończycy. Wysokie koszty 
ziemi i mieszkań, ubogie środowisko miejskie są wyznacznikami codziennego życia w Ja-
ponii. Taki obraz wybetonowanego niemal do ostatniego skrawka Kraju Kwitnącej Wiśni 
serwuje nam współczesność wielkich miast japońskich. 

Większość turystów przyjeżdżających do Japonii wybiera zwiedzanie Tokio, Kioto lub 
Osaki, nie próbując poznać mniejszych miast tego kraju. Szkoda, ponieważ właśnie tam 
możemy poznać piękną, zieloną i wyjątkowo interesującą pod względem kultury, klasycz-
ną Japonię. 

Kanazawa, na niej się skupimy, jest inna niż Tokio, Osaka i wiele miast archipelagu. 
Jest odmienna, między innymi dlatego, że II wojna światowa pozostawiła ją nienaruszoną. 
Również żaden z kataklizmów naturalnych nie miał wpływu na jej formę. Industrializa-
cja i liberalna gospodarka przestrzenna, które zadecydowały o sposobie rozwoju innych 
miast, szczególnie tych odbudowywanych po wojnie, nie odcisnęły tak mocnego piętna 
na strukturze urbanistycznej Kanazawy. Jak twierdzą obecne władze, Kanazawa to mia-
sto nasycone duchem artyzmu i pełne uroku dawnej Japonii. Jej centrum stanowi dobrze 
zachowana tkanka tak zwanego miasta zamkowego z okresu Tokugawy (1600-1868). Jed-
ną z ambicji miasta jest wpisanie właśnie tego obszaru na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO ze względu na jego unikatowy na skalę świato-
wą, historyczny charakter i stan zachowania. Swoją specyfikę, zdaniem władz, Kanazawa 
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zawdzięcza polityce miejskiej, która od wieków nieprzerwanie kontynuuje dzieło rodu 
Maeda, który to na przełomie XVI i XVII w., zapoczątkował dynamiczny rozwój Kanazawy. 
Postawiono tu na lokalne zasoby ludzkie, a w szczególności ich kreatywny, kulturalny i ar-
tystyczny potencjał. 

Nazwa Kanazawa tłumaczona bezpośrednio z języka japońskiego oznacza „łąki złota”. 
Legenda mówi, że wywodzi się od historii pewnego rolnika Imohori Togoro, który pod-
czas opłukiwania uprawianych przez siebie ziemniaków zauważył, że w pozostałym na 
dnie misy osadzie są drobiny złota. Miasto jest obecnie stolicą prefektury Ishikawa. Geo-
graficznie położone jest w centralnej części wyspy Honsiu. Od południowego wschodu 
sięga stóp wysokiego pasma górskiego Alp Japońskich (2700 n.p.m.), a od północnego 
zachodu dochodzi do wybrzeża Morza Japońskiego. Pozostałymi dwoma granicami są 
rzeki Saigawa i Asano. Z obszarem 467 77 km2 i populacją 475 000 mieszkańców, plasuje 
się wśród średniej wielkości miast japońskich (dane z 2009 r.). Jak na Japonię bardzo dobry 
jest współczynnik ilości mieszkańców – 904/km2 2. Oczywiście nie cała Japonia cieszy się 
tak dobrymi wskaźnikami, dla przykładu najgęściej zaludnionym obszarem kraju jest jed-
na z dzielnic Tokio – Nakamo. Tutaj na jednym kilometrze kwadratowym mieszka 20 097 
osób. Samo Tokio jako obszar metropolitalny ma średnią 13 300 os./km2.

Kanazawa stanowi centrum ekonomiczne i kulturalne regionu Hokuriku, w którego 
skład wchodzą prefektury: Toyama, Ishikawa i fukui. Słynie jako ośrodek naukowy i stu-
dencki, szczególnie w dziedzinie medycyny i sztuki. Utrzymuje się z przemysłu lekkiego, 
tekstylnego, spożywczego. Niemały udział mają też małe firmy rodzinne trudniące się 
wyrobem ceramiki, produkcją sosu sojowego, złotych płatków, sake itp., czyli wytwór-
czością podtrzymującą dawne tradycje tego miasta. Ważną rolę odgrywa także rybołów-
stwo szczycące się połowami szczególnie cenionego gatunku krabów i kalmarów3. Wśród 
Japończyków jest jedną z najczęściej wybieranych destynacji turystycznych4 i przyjmuje 
około siedmiu milionów turystów rocznie. Różnorodność atrakcji, jaką oferuje, jest sto-
sunkowo duża. Należy wymienić miedzy innymi: dobrze zachowany krajobraz miejski 
z czasów świetności miasta zamkowego, jeden z najsłynniejszych ogrodów japońskich 
– Kenrokuen, wspaniałą, tradycyjną dzielnicę gejszy i samurajów, dobrze funkcjonujące 
tradycyjne, lokalne rzemiosło, doskonałą kuchnię, liczne herbaciarnie, gorzelnie sake, bro-
wary sosu sojowego traktowane nie tylko jako zakłady produkcyjne, lecz także atrakcje 
pokazywane turystom.

Przez wielu smakoszy Kanazawa uważana jest za miejsce, gdzie można spróbować naj-
wspanialszych owoców morza, a Japończycy, podobnie jak francuzi, przywiązują wielką 
wagę do smaku i formy jedzenia. 

2 Porównując te dane z danymi dot. Krakowa z 2009 r. (powierzchnia 326 84 km2, ilość mieszkańców 
755 000, gęstość zaludnienia 2309 os./km2), widzimy, że zagęszczenie w Krakowie jest prawie dwu 
i pół krotnie większe niż w Kanazawie.

3 Wielu smakoszy uważa, że najlepsze na świecie sushi czy też sashimi można zjeść właśnie w Ka-
nazawie. Aby posmakować specjałów i poczuć ich idealną świeżość należy się wybrać na lokalny 
targ rybno-warzywny Omicho. W miejscu tym, oddalonym zaledwie kilkaset metrów od zamku, 
nieprzerwanie od ponad 280 lat tętni wspaniałe aczkolwiek kameralne targowisko.

4 H. Yahagi, dz. cyt.
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Kanazawa jest dobrze skomunikowana z resztą kraju. Jest jednym z istotnych miast 
w sieci drogowej wschód–zachód, posiada lokalne lotnisko oraz stosunkowo szybkie po-
łączenia kolejowe. Podróż zarówno z Tokio, jak i z Osaki, czyli dwóch najbliższych Kanaza-
wie ośrodków metropolitalnych, jest bardzo komfortowa i obfituje we wspaniałe wido-
ki krajobrazowe5. Obecnie linia kolejowa na trasie Tokio Kanazawa jest modernizowana. 
W 2014 r. pędzący ze średnią prędkością 270 km/h Hokuriku Shinkansen obsłuży odcinek 
na całej długości, więc czas podróży zostanie skrócony do minimum. Modernizacja linii 
kolejowej wpisana w strategie rozwoju Kanazawy jako Creative City ma przynieść wzrost 
liczby turystów i przyspieszyć rozwój ekonomiczny regionu.

fot. 1. Kanazawa, dzielnica mieszkalna w obrębie starego miasta (fot. J. Konopacki)

Photo 1. Kanazawa, housing in historical old town district

5 Z okien superekspresu rozpościerają się piękne widoki japońskich wsi przylepionych do stromych 
zboczy gór. Domostwom towarzyszą wszechobecne pola ryżowe.
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2. Kanazawa na tle przemian przestrzennych miast Japonii6

Okres Tokugawa (1600-1868), kojarzony z ekonomicznym odrodzeniem państwa i zna-
cząca poprawą sytuacji materialnej społeczeństwa, zawdzięcza swoja nazwę władcy To-
kugawa Ieyasu i jego następcom z rodu Tokugawa7. Epokę tę badacze uznają za początek 
japońskiej urbanizacji. W tym okresie Japonia zmieniła się bardzo szybko i intensywnie. 
Wzrost ekonomiczny sprzyjał urbanizacji, a miasta rozwijały się w według nowej, dobrze 
przemyślanej idei urbanistycznej tak zwanych miast zamkowych. Projektowano je z myślą 
o ich autonomiczności i charakterze obronnym.

Właśnie w tym okresie, w początkach XVII w., Kanazawa przekształciła się z małej osady 
leżącej wokół buddyjskiej Świątyni Gobo w nowoczesne miasto. Miejsce Gobo zajął za-
mek, wokół którego skoncentrowała się struktura urbanistyczna podporządkowana ów-
czesnej hierarchii społecznej. Ten układ, zatarty później w wielu innych miastach Japonii, 
w Kanazawie pozostał do dziś dobrze czytelny.

Naczelną zasadą wspomnianego systemu planowania miast zamkowych było podporząd-
kowanie struktury przestrzennej obowiązującej wówczas hierarchii społecznej. Za punkt wyj-

6 Okresy urbanistyki Japonii mające szczególny wpływ na formę Kanazawy to: Tokugawa 1600- 
-1868, Meiji 1868-1912 i Taisho 1919-1968. A. Sorensen, The Making of Urban Japan: cities and 
planning form Edo to the twenty-first century, Nissan Institute/Routledge Japanese Studies Series, 
Routledge Taylor & francis Group 2006.

7 W 1600 r. Tokugawa zjednoczył Japonię, zwyciężając decydującą bitwę w Sekigahara. Ustano-
wiony wówczas pakt pokojowy Pax Tokugawa uwolnił kraj od bratobójczych wojen na następne 
250 lat, zapewniając dynamiczny rozwój kraju i jego ekonomiczne odrodzenie. G. Rozman, Urban 
Networks in Ch’ing China and Tokugawa Japan, Princeton University Press, Princeton, NJ 1973.

fot. 2. Kanazawa, zamek (fot. J. Konopacki)

Photo 2. Knazawa Castle
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ścia przyjmowano strukturę czterech klas społecznych8, której odpowiadał podział na cztery 
strefy miasta. Rozmieszczenie dzielnic, a w nich poszczególnych domostw, zależało od pozycji 
w hierarchii według zasady: im wyższa pozycja społeczna, tym bliżej zamku. Domostwa lo-
kowane były na układzie geometrycznej, regularnej siatki, a dzielnice często obwarowywano 
własnymi murami. Naturalne bariery w postaci strumieni bądź mokradeł wykorzystywano tak-
że jako granice dzielnic. W układzie ulic przeważały skrzyżowania o układzie litery T. Planowano 
je jako dukty piesze ze szczególnym uwzględnieniem aspektu strategicznego. Wąskie mosty 
i gęsta zabudowa pomagała kontrolować ruch w wypadku ataku najeźdźców. Jedynie główne 
trakty przebiegające przez machi (jap. dzielnica) były nieco szersze. Przy tych ulicach tętniło 
życie związane z handlem, a ich architektura wyróżniała się wydłużonymi dachami tworzący-
mi rodzaj podcieni wychodzących na ulicę. Podcienia służyły do ekspozycji i magazynowania 
towarów, jak również stanowiły schronienie przed deszczem dla przechodniów9. 

W okresie Tokugawa Japonia przeżywała rozkwit kultury materialnej. Nastąpił też znacz-
ny postęp w zakresie infrastruktury miejskiej. Budynki uzyskały prostą, aczkolwiek elegancką 
formę, przy czym były ekonomiczne w użytkowaniu i tanie w budowie. forma domu została 
dobrze dopasowania do wymagań klimatycznych. Domostwa przeszły ewolucję od prostych 
dwu izbowych chat z klepiskiem, popularnych w początkowym okresie, do eleganckich zdo-
bionych rzeźbiarsko domów, z przesuwnymi drzwiami i oknami, oraz podłogą usłaną mata-
mi tatami. Stosunkowo wysoki poziom zabudowy mieszkalnej był nie tylko powodem dumy 
wąskiej grupy bogaczy, dotyczył także domów klasy samurajów i klasy średniej.

Na komfort życia w mieście ogromny wpływ miał dostęp do dobrej jakościowo wody, 
który przekładał się na wysoki poziom higieny. Pod koniec okresu Tokugawa codzienne ką-
piele były czymś zupełnie zwyczajnym niezależnie od przynależności do klasy społecznej. 
Budowano liczne łaźnie publiczne, co jest popularne do dzisiaj. W tym aspekcie Japonia zna-
cząco przewyższała ówczesne miasta europejskie. Wodociągi były budowane i utrzymywa-
ne w należytym stanie przez społeczności sąsiedzkie. System doprowadzania wody opierał 
się o główne arterie wykonane z kamienia, oraz zbiorniki pośrednie i sieć rur bambusowych 
doprowadzających wodę do przydomowych studni. Dzięki dobrej gospodarce odpadami10, 
czystej wodzie i higienie, miasta japońskie w przeciwieństwie do europejskich, nie były na-
wiedzane przez masowe epidemie groźnych chorób.

8 Klasa samurajów (wojowników w służbie władcy), klasa ludności poddanej nieposiadającej wła-
snych domostw (wynajmującej domostwa od właścicieli często całych dzielnic), klasa artystów 
i klasa handlowców. Dodatkowo rozróżniono grupy, które nie zawierały się w żadnej z klas, m.in. 
mnisi. A. Sorensen, dz. cyt.

9 W kolejnym chronologicznie okresie urbanistyki Japonii (Meiji) ustanowiono prawo mające na 
celu przywrócenie ulicom dawnej szerokości. Nakazywało ono usunięcie dachów i przeniesienie 
działalności handlowej całkowicie do wnętrza budynku. Udało się to jedynie w przypadku Osaki.

10 Odpady organiczne oraz zawartość przydomowych szamb była bardzo chętnie odkupywana 
przez rolników jako nawóz. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników, a także 
ukrócić intratny proceder handlu nieczystościami masowo prowadzony w dzielnicach slumso-
wych, władze budowały specjalne składowiska. S. Hanley, Everyday Things in Premodern Japan: 
The Hidden Legacy of Material Culture: University of California Press, Berkley, CA, 1997; Y. Ishida, 
Agricultural Land Use in the Urbanised Area of Tokyo: History o Urban Agriculture in Tokyo, Paper 
presented at the 6th International Planing History Society, Hong Kong 1994.
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fot. 3. Konstrukcja domu mieszkalnego Machija (fot. J. Konopacki)

Photo 3. Structure of Machija

Głównymi problemami ówczesnych miast, również Kanazawy, był brak nawierzchni na uli-
cach i niedostatek przestrzeni publicznych, takich jak np. parki. Ich rolę przyjmowały wnętrza 
wąskich uliczek, gdzie organizowano festiwale czy okresowe targi. Z czasem pewne funkcje 
przestrzeni publicznych przyjęły świątynie i klasztory ze swoimi pięknymi ogrodami. 

Struktura miasta okresu Tokugawy pomimo swej przemyślanej idei nie oparła się 
próbie czasu. Jednym z nielicznych współczesnych miast japońskich, gdzie zachował się 
ówczesny układ, jest właśnie Kanazawa. Do dziś w strefie historycznej funkcjonuje wiele 
z ówczesnych rozwiązań, które w znaczący sposób wpływają na jej unikatową atmosferę.

Ewolucja stosunków społecznych, polegająca między innymi na mieszaniu się klas, 
spowodowała wewnątrz dzielnicowe podziały na mniejsze jednostki oparte na strukturze 
sąsiedzkiej. Pierwotna siatka osadnicza z czasem została częściowo zastąpiona nowo po-
wstałymi podziałami. Początkowo, niemalże naturalnie, zmiany pojawiały się w miejscach 
gdzie pożar strawił wcześniejsza strukturę. Japońskie miasta często nękał ogień, który 
był wyjątkowo trudny do opanowania11. Wyburzenia stanowiły wówczas jedyny dostęp-

11 W 1897 r. 97% zabudowań Tokio stanowiły drewniane domy, z czego 57% stanowiły yakeya (płonące 
domy,  „łapacze” ognia). Były budowane pod wynajem, więc bardzo oszczędnie. Gęsta drewniana za-
budowa płonęła wyjątkowo szybko, nie dając szans na opanowanie żywiołu. A. Sorensen, dz. cyt.
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ny sposób ograniczenia zasięgu rozprzestrzeniającego się pożaru. Jasny i jednolity układ 
planistyczny związany z systemem zarządzania miastem zamkowym zmieniał się – ulegał 
żywiołom i przede wszystkim wpływom ewolucji stosunków społecznych.

Za panowania rodu Maeda12 miasto stało się trzecim najistotniejszym centrum kultu-
ralnym kraju, zaraz po Tokio (wówczas Edo) i Kyoto. Do rozkwitu przyczyniło się zamiłowa-
nie rodu Maeda do kultury, sztuki, nauki i wszelakich rzemiosł13. Z okresu tego pochodzi 
największy skarb Kanazawy – ogród Kenrokuen.

Po tym, trwającym dwa i pół wieku rozwoju miast wg zasad Tokugawy, nastała nowa 
epoka zwana Meiji14 (1868-1912). Okres ten to początek nowej Japonii, lepiej powiązanej 
z zewnętrznym światem – czasy otwarcia na wpływy zewnętrzne po długim okresie ści-
słej izolacji. Japonia przeżywała szybką industrializację i zasadnicze przemiany politycz-
no-społeczne: od ustroju feudalnego do kapitalizmu. Korzystała przy tym z doświadczeń 
krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych, szkoląc tam swych specjalistów z wielu 
dziedzin. Sam proces przebiegał w Japonii szybciej niż w Europie, zarówno w sensie go-
spodarczym, jak ustrojowym. W zakresie planowania i zarządzania miastami szczególny 
nacisk położono na skuteczne rozwiązanie trudności wynikających z nieprzystawalności 
wcześniejszego systemu planowania do nowych uwarunkowań ekonomicznych i społecz-
nych15. Większość miast zamkowych w 1879 r. przekształcona została w stolice prefektur, 
tak też stało się w przypadku Kanazawy. Był to jeden z kroków mający na celu wzmocnie-
nie i scentralizowanie władzy. Połączenie stolic prefektur siecią kolejową przyczyniło się 
do wzrostu ich atrakcyjności jako miejsc przyjaznych inwestycjom i znacznie przyspieszy-
ło rozwój ekonomiczny kraju. W miastach jednym z pierwszych kroków modernizacyjnych 
stało się znacjonalizowanie zamków, które dotychczas były siedzibami daimyō (wojskowi 
przywódcy prowincji). Od tej pory zamki stanowił siedzibę lokalnej władzy cywilnej. Zmia-
ny objęły również wiele buddyjskich świątyń, które przekształcono w szkoły, a należące do 
nich ogrody otwarto dla mieszkańców nadając im status parków publicznych. Dzielnice 
samurajów w związku ze zmierzchem ery wojowników utraciły swój dawny charakter16. 

Wcześniej wspomniana zdobycz okresu Meiji, jaką była kolej, przyczyniła się do po-
wstania całych dzielnic. Wokół stacji kolejowych rozkwitły dzielnice biznesu i szeroko po-

12 Ród Maeda zarządzał okręgiem Kaga od 1583 r. aż po okres Meji w 1868 r. 
13 Wśród promowanych wówczas aktywności, z których Kanazawa słynie do dziś jest, miedzy innymi 

produkcja złotych płatków z czystego kruszca, teatr Noh, kuchnia Kaga i tradycyjne japońskie sło-
dycze. Przez przeszło dwieście lat rejon Kanazawa był największym producentem ryżu w Japonii, 
a zyski czerpane z rolnictwa napędzały rozwój całej prefektury; www.city.kanazawa.ishikawa.jp, 
09.2009.

14 Epoka Meiji (Meiji jidai, „epoka światłych rządów”) – nazwa okresu panowania cesarza Mutsuhito.
15 Proces zbieżny z europejskim okresem przekształceń ery industrializacji, jednakże w przypad-

ku Japonii zdecydowanie szybszy i jakby z pominięciem kroków pośrednich. Japonia korzystała 
wówczas z doświadczeń krajów europejskich i Ameryki, szkoląc tam swych specjalistów z wielu 
dziedzin. A. Sorensen, dz. cyt.

16 Wielu byłych samurajów w związku z powstaniem armii straciło źródło utrzymania. Niektórzy 
z nich zajęli się handlem i dostosowali swe domostwa do nowej profesji. Tak wiec znaczna część 
charakterystycznych samurajskich domów uzyskała nowe frontowe elewacje. Od strony ulicy po-
wstały małe sklepiki. Inne posiadłości zostały sprzedane lub podzielono je na mniejsze. Odmieni-
ło to znacznie charakter dzielnic. A. Sorensen, dz. cyt.
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jętej produkcji wszelakich dóbr. W wielu miastach dzielnice przydworcowe przejęły role 
tradycyjnych kwartałów handlowych17. 

Również w Kanazawie powstała stacja kolejowa i rozwinęły się wokół niej nowe dziel-
nice, zaplanowane na tradycyjnym układzie prostopadłej siatki. Towarzyszą im nowe, szer-
sze ulice łączące stare dzielnice ze stacją kolejową. Stare miasto jednak oparło się więk-
szym przeobrażeniom – to, co nowe znalazło swe miejsce wokół.

Próba budowy stabilnego państwa i społeczeństwa, jaka przyświecała władcom epoki 
Meiji, powiodła się lepiej w dziedzinie polityki (scentralizowanie władzy) i ekonomii niż 
w zakresie tworzenia nowych, mocnych struktur społecznych. Industrializacja pociągnęła 
za sobą dynamiczny rozwój przemieść, które cierpiały na typowe dla siebie choroby. Stare 
dzielnice o tradycyjnej zabudowie nadal tworzyły dobry klimat i warunki do życia, a nowe 
stawały przed piętrzącymi się wyzwaniami zapewnienia nowym mieszkańcom godziwych 
warunków zycia. Wokół starych miast pojawiły się chaotycznie zabudowane dzielnice in-
dustrialno-slumsowe. Zajmowały obszary dawnych pól uprawnych. 

Era Meiji zmieniła także Kanazawę, ale presja industrializacji nie była tu aż tak silna jak 
w innych ośrodkach. Dzięki temu społeczność ewoluowała wolniej, a zmiany kulturowe 
wyraźniej przejawiały się w życiu codziennym: ubiorze, jedzeniu, stylu bycia, niż w archi-
tekturze i krajobrazie miejskim. 

Skala i stopień komplikacji przemian epoki Meiji były nieporównanie poważniejsze 
w wielkich miastach, a szczególnie w Tokio. Wobec narastających trudności charaktery-
stycznych dla szybkiego, częściowo żywiołowego rozwoju, w japońskich miastach coraz 
wyraźniej narastała potrzeba wzmocnienia systemu planowania przestrzennego. Argu-
ment ten szczególnie wyraźnie podnosiła klasa średnia i niska najmocniej dotknięte ne-
gatywnymi skutkami przemian. Pod koniec okresu Meiji, w 1912 r., japońskie prawodaw-
stwo w zakresie urbanistyki było w powijakach, a jego szybki rozwój miał nastąpić dopiero 
w następnym okresie.

Era Taisho18 (lata 1918-1926), okres demokratyzacji i wzmocnienia parlamentaryzmu 
japońskiego. W zakresie narzędzi planistycznych czerpano wówczas wzory z innych roz-
wijających się krajów. Jednak ze względu na odmienną tradycję i kulturę wykorzystanie 
ich przekładało się na zgoła odmienne wyniki w przestrzeni. Społeczeństwo w sensie 
ustrojowym stało się demokratyczne, ale nadal było słabe jako społeczność obywatelska. 
W początkowym okresie trwania ery Taisho (1918 r.) zdecydowano o wykorzystaniu lokal-
nego prawa urbanistycznego stworzonego w 1888 r. z myślą o Tokio, Tokyo Shiku Kaisei 
Jorei (ang. TCIO) – w innych ośrodkach miejskich: Osaka, Kioto, Yokohama, Kobe i Nagoja. 
Koncentrowało ono swe działania na poprawie funkcjonowania obecnie zagospodarowa-
nych obszarów miejskich przy wykorzystaniu specyficznych programów rozwoju lub re-
witalizacji. Wyraźnie skupione były one na niewielkich obszarach, i nie miały generalnego 
wpływu na całokształt tkanki miejskiej. Działania odnosiły sukcesy lokalne, ale wyraźnie 
dostrzegalny brak pozytywnych skutków dla całego obszaru miejskiego przyczynił się do 
powstania systemu prawnego mającego za zadanie objąć miasto jako całość. Tokyo Shiku 

17 W wielu japońskich miastach dzieje się tak do dziś, handel i usługi kwitną przy stacjach metra 
i kolei podmiejskiej.

18 Epoka Taishō (Taishō-jidai, „era wielkiej sprawiedliwości”) przypadająca na panowanie cesarza 
Yoshihito.
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Kaisei Jorei, ewoluując na przestrzeni kilku lat, został przekształcony w jeden składający się 
z pięciu aktów prawnych, pierwszy ogólnokrajowy system regulujący zagadnienia urba-
nistyczne. Wprowadzony w latach 1919-1920 system określał generalne zasady rządzące 
japońską urbanistyką w skali kraju. Utrzymał się on z niewielkimi zmianami, aż po 1968 r. 

Na powstały wówczas system planowania urbanistycznego składało się:
– Prawo Stref Użytkowania (określało strefy użytkowania: mieszkalną handlową i prze-

mysłową);
– Prawo budowlane dot. budynków miejskich (określające m.in. wysokość i materiały 

użyte do budowy);
– Prawo regulujące Usługi Publiczne, oparte na TSKJ (określało lokalizacje usług miej-

skich w tym także dróg, odnosiło się głównie do poprawy dostępności);
– System Linii Zabudowy (dopuszczał rozwój tkanki miejskiej wyłącznie przy ulicach 

szerszych niż 2,7 m);
– System Deregulacji Przestrzeni (ang. Land Readjustment).

Prawo Stref Użytkowania definiowało nazwy stref, sposób ich użytkowania oraz okre-
ślało procedury ich wyznaczania. Słabością systemu strefowania była jego nadmierna pro-
stota – wyróżniał tylko 3 strefy: mieszkalną, handlową i przemysłową. Nie pozwalało to 
na dostateczne uporządkowanie zabudowy wewnątrz stref. Równolegle działające Prawo 
budowlane dot. budynków miejskich w dokładny sposób określało parametry budynków, 
takie jak wysokość lub materiał. Dodatkowo stawiało znacznie surowsze wymogi w strefie 
mieszkalnej niżi w pozostałych. Co gorsza reguł dotyczących sposobu użytkowania stref nie 
respektowano w praktyce, ponieważ nadrzędnymi w stosunku do nich były zasady dotyczą-
ce sposobu budowania obiektów określające współczynnik zabudowania działki, materiał 
i limity wysokości obiektów. Słabością ówczesnego systemu planistycznego okazał się fakt 
skoncentrowania prawa wokół parametrów budynków, a nie jak zakładano na wyznaczaniu 
stref użytkowania w celu planowania tkanki miasta. Niestety, regulacje co do powierzchni, 
wysokości i materiałów były i są do dziś nadrzędnymi w stosunku do stref użytkowania19. 
Stąd też pogłębiające się przemieszanie strukturalne i funkcjonalne dzielnic. 

Kolejnym z narzędzi planistycznych funkcjonujących równolegle było prawo dot. 
Usług Publicznych, oparte na TSKJ. Regulowało ono lokalizację usług miejskich, w tym 
także dróg. Jego działania nie są tak wyraźnie zauważalne w obszarze centralnym Kana-
zawy, natomiast w znaczącym stopniu dotknęły większość ośrodków miejskich Japoni. 
Upraszczając, główną zasadą działania TSKJ były kontrolowane przejęcia terenów pod 
usługi publiczne najczęściej realizowane poprzez wyburzenia istniejącej tkanki miasta. 
Sposób ten szczególnie dotkliwie zmienił krajobraz miejski w przypadku inwestycji li-
niowych, bardzo często wyburzano domostwa przyległe do pasa drogowego celem po-
szerzania istniejących ulic. Zgodnie z TSKJ (ang. TCIO) lokalizowano również parki, place 
handlowe i skwery.

Ostatnim z istotnych praw dotyczących urbanistyki japońskiej tego okresu była dok-
tryna Deregulacji Przestrzeni (ang. LR). Zgodnie z tą ideą tworzono od nowa komfortowe 

19 A. Sorensen, dz. cyt.
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dzielnice20 wraz z pełną infrastruktura drogowa, rekreacyjną itd. LR powstał z myślą o ob-
szarach rolniczych i wiejskich, z czasem stał się jednak popularny w miastach. 

Ułomny system prawny prowadził do coraz większego przemieszania tkanki miejskiej. 
W związku z pogarszającą się sytuacją podjęto kroki mające na celu uszczegółowienie syste-
mu wyznaczania stref użytkowania. Próbą doprowadzenia do porządku przestrzennego było 
prawo wprowadzające dodatkowo trzy strefy już nie funkcjonalne, lecz ochronne: Fuchichiku, 
Bikanchiku, Bokaichiku. Strefy te pomyślane były jako nakładające się na uprzednie podziały 
(strefa mieszkalna, handlowa i przemysłowa). Strefa Fuchichiku obejmowała ochroną obsza-
ry o wyjątkowym znaczeniu naturalnym, w szczególności otoczenie świątyń i główne parki. 
Strefa Bikanchiku przeznaczona była na tworzenie nowoczesnych centralnych dzielnic w nur-
cie American City Beautiful Movement21. Strefa Bokaichiku wyznaczała obszary ochrony prze-
ciwpożarowej i dzieliła się dwie podstrefy. W pierwszej miały się znajdować budynki całkowi-
cie ogniotrwałe, w drugiej dopuszczano tradycyjne domy drewniane o typowej konstrukcji 
szkieletowej, ale zabezpieczone przeciwogniowo (wymagane było zastąpienie łatwopalnej 
strzechy ryżowej ceramicznym pokryciem dachowym i wypełnienie drewnianego szkiele-
tu konstrukcyjnego materiałem niepalnym). W praktyce znacznie częściej była ustanawiana 
właśnie ta druga podstrefa. Budynki całkowicie ognioodporne, odpowiadające wymaganiom 
podstrefy pierwszej, były rzadkością ze względu na wysoką cenę. Jedynie państwo przy wzno-
szeniu publicznych obiektów mogło sobie pozwolić na tak kosztowne konstrukcje. 

20 W największym skrócie zasada funkcjonowania LR na obszarach miejskich polegała na oddolnym 
zjednoczeniu się właścicieli, scaleniu gruntów w celu całkowitego wyburzenia domostw wraz z in-
frastrukturą i zbudowaniu wszystkiego od nowa zgodnie z przyjętym standardem. Dzięki LR miesz-
kańcy tworzyli nową, komfortowo zaprojektowaną przestrzeń. Przynależni do wspólnoty właścicie-
le oddawali na rzecz usług publicznych 30% swej ziemi, a pozostały obszar dzielono na równe co do 
powierzchni działki. Prawo to funkcjonowało wyjątkowo dobrze w obszarach wiejskich, dla których 
zostało skonstruowane. Znane są również pomyślnie przeprowadzone LR w obszarach wielu miast.

21 American City Beautiful Movement, ruch pierwotnie związany najbardziej ściśle z Chicago, Detroit 
i Waszyngton, DC. Jego ojcem jest Daniel Hudson Burnham. Propagowana przez niego idea reformy  
urbanistyki Ameryki Północnej, opierała się na tworzeniu piękna, z założeniem, że przysłuży się ono 
budowy społeczności. Rok 1909 r. stał się przełomową datą dla American City Beautiful Movement, 
za sprawą przygotowanego wspólnie przez  Burnhama i Bennetta  innowacyjnego planu rozwoju 
Chicago. Nigdy wcześniej żaden „plan miasta” nie brał pod uwagę w takim stopniu otoczenia miasta 
i nie skupiał swych działań na powiązaniach go z okolicą. Plan obejmował rozwój Chicago w pro-
mieniu 60 mil (98 km) za pośrednictwem systemu zielonych bulwarów promieniowo i koncentrycz-
ne łączących centrum z odległymi przedmieściami. Wprowadzał również wewnętrzne powiązania 
pomiędzy dzielnicami. Twórcy postulowali, by podstawowym celem przyświecającym projektan-
tom podczas planowania dobrego miasta było budowanie harmonijnego społeczeństwa. Burnham 
uważał, że należy dokonać tego poprzez poprawę jakości życia, wprowadzając wewnątrz miejskie 
strefy rekreacji i wzbogacając pogram kulturalny kierowany do mieszkańców. Umożliwienie korzy-
stania z tego typu dóbr obywatelom, którzy nie mogą sobie pozwolić na wiele podróży związanych 
z realizacją wspomnianych potrzeb, prowadzi do sanacji i jednoczenia społeczeństwa.  Idea miasta 
ogrodu, zakładała tworzenie sieci przestrzeni publicznych w postaci parków wiążących tkankę mia-
sta.  Burnham zwykł powtarzać  „pięćdziesiąt lat temu zanim niektóre części miasta stały się przelud-
nione ludzie mogli żyć bez parków, ale my w obecnej sytuacji już nie możemy”. Sugerował również 
rozwiązania w zakresie poprawienia komunikacji, między innymi poprzez wykorzystanie rzek jako 
wewnątrzmiejskiej sieci transportowej. Źródło: T.S. Hines, The Electronic Encyclopedia of Chicago, Chi-
cago Historical Society 2005.
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W przypadku Kanazawy strefowanie ochronne miało ogromne znaczenie dla prze-
trwania jej tradycyjnego charakteru. Strefa Fuchichiku pozowliła ochronić walory natural-
ne i zabytki sztuki ogrodowej, zaś podstrefa druga strefy Bokaichiku przyczyniła się do 
remontu i w następstwie przetrwania wielu tradycyjnych domostw drewnianych typu 
machiya22. To właśnie one tworzą dziś w tym mieście wspaniały klimat dawnej Japonii. 
Trzeba przy tym zaznaczyć, że te ochronne regulacje weszły w życie nie we wszystkich 
miastach Japonii jednocześnie. Proces ten trwał od 1919 r. przez następne 50 lat23.

Rozwój miast japońskich w XX w. to szeroki i złożony temat, niemieszczący się w ra-
mach tego krótkiego tekstu. Opisuje go szeroko Sorensen24. Niektórym aspektom współ-
czesnej urbanistyki poświęcony jest jeden z artykułów w tym zbiorze25.

Również w tym okresie Kanazawa pozostała miastem, w którym zmiany nie były tak 
zasadnicze jak w większości miast japońskich. Co prawda rozrosły się przedmieścia Kana-
zawy i powstała główna aleja w stylu American Cities, łącząca dworzec kolejowy z portem, 
ale nie wpłynęło to w sposób zasadniczy na wizerunek starego śródmieścia. Aleja wzo-
rowana na północno amerykańskim modelu przecięła kilka starych dzielnic, przyjmując 
funkcję głównej wielopasmowej arterii komunikacji kołowej. Obecnie jest jednym z pod-
stawowych zagadnień w projekcie przekształcenia nowej części Kanazawy w nurcie Cre-
ative Cities. Projekt przewiduje wykreowanie na tej osi trzech centrów miejskich o różnych, 
uzupełniających się funkcjach. Część przydworcowa ma stanowić obszar skupiający biz-
nes handel i usługi, część środkowa to nowe miasto o funkcjach kulturalno-usługowych 
oraz część portowa, o funkcji rekreacyjno kulturalnej i artystycznej. Wszystkie strefy mają 
być połączone szeroką zieloną aleją z obustronnym deptakiem26.

fot. 4. Knazawa, centralna oś miasta (fot. J. Konopacki)

Photo 4. Kanzawa, central axis avenue

22 Artykuł A. Staniewskiej w tym zbiorze.
23 Niestety do 1933 r. tylko 27 z 97 miast, jakie wówczas istniały w Japonii, przyjęło w pełnym 

brzmieniu sześć stref składających się na Prawo Planowania Miast ustanowione w 1919 r. Dopiero 
w latach 1933-1960 prawo to objęło większość miast i mniejszych osad. A. Sorensen, dz. cyt.

24 A. Sorensen, dz. cyt.
25 Artykuł J. Bach-Głowińskiej w tym zbiorze.
26 Kanazawa World City Concept, www.city.kanazawa.ishikawa.jp/sekaitosi, 09.2009.
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3. Struktura własnościowa i przywileje lokatorów jako czynniki  
tworzące strukturę miasta

Jedną z najbardziej znanych na świecie właściwości mieszkań japońskich są ich mi-
niaturowe rozmiary. Skrajną postacią oszczędnego budownictwa mieszkaniowego są 
hotele kapsułowe – „kontenery na ludzi” w pobliżu miejsc pracy, w których nocują pra-
cownicy firm, aby nie tracić czasu na dojazdy. Te ekstremalne zjawiska rzeczywiście istnie-
ją, a zagęszczenie mieszkań w wielkich metropoliach jest ogromne, co nie znaczy jednak 
że wszędzie sytuacja jest tak trudna. Także pod tym względem Kanazawa wyróżnia się 
pozytywnie, ponieważ w mieście tym domy jednorodzinne dominują nad zbiorowymi 
formami mieszkalnictwa. Aby zrozumieć specyfikę mieszkalnictwa w Japonii i na tym tle 
wyjątkowość Kanazawy, trzeba poznać specyficzne stosunki prawno-własnościowe, które 
znacząco wpływały i wpływają na kształt tamtejszego mieszkalnictwa.

W czasach dynamicznego rozwoju demograficznego miast, charakterystycznego dla 
epoki Meiji, większość domostw była budowana pod wynajem. Całe dzielnice należały 
do zamożnych rodzin i przechodziły z pokolenia na pokolenie, utrwalając w świadomo-
ści społecznej taki właśnie model własności gruntów w mieście. Sytuacja ta z niewielkimi 
zmianami trwa do dziś i ma swoje odzwierciedlenie także w strukturze Kanazawy. 

Okres międzywojenny i lata II wojny światowej uważane są za jeden z najtrudniejszych 
okresów w historii Japonii. Kryzys dotyczył także sytuacji mieszkaniowej. Wszechobecna 
bieda i znacznie mniejsza podaż niżeli popyt na mieszkania w wielu przypadkach podsu-
wała właścicielom niezgodne z etyką rozwiązania. Dlatego w latach 1939-1941 z ogólnego 
prawa dotyczącego dzierżawy nieruchomości wydzielono osobną kategorię, obejmującą 
tylko domy i mieszkania. Wobec pogarszających się nastrojów społecznych i powiększają-
cej się szarej strefy, władze zmuszone były ustanowić prawo chroniące lokatorów. Określa-
ło ono zasady zrywania umów najmu i podnoszenia czynszu w sposób jasny, ale bardzo 
niekorzystny dla właścicieli mieszkań. W praktyce nie dopuszczały możliwości wykwate-
rowania lokatora. Prawo to funkcjonowało niezmienione aż do 2000 r. Również zasada 
podnoszenia czynszu daleka była od reguł wolnego rynku. Obłożona wieloma ogranicze-
niami wyraźnie faworyzowała lokatorów. Ta ekonomicznie niezdrowa sytuacja wpłynęła 
nie tylko na wielkość i standard mieszkań, ale w konsekwencji także na krajobraz miast. 
Niekorzystne w stosunku do właściciela prawo doprowadzało do stopniowego zmniej-
szania powierzchni i obniżania standardu lokali mieszkalnych. Wiele wyjątkowo cennych 
domów z punktu widzenia krajobrazu miejskiego podupadało. Czynsze nie starczały na 
bieżącą konserwację, właściciele stali na skraju bankructwa, pomimo posiadania np. stu 
domów27. Wartość stanowiła jedynie ziemia, na której te domy stały. Dlatego, gdy udało się 
zerwać umowę, dom wraz z działką szedł na sprzedaż. W tym momencie już tylko prawa 
rynkowe decydowały o nowym sposobie zagospodarowania działki. Ponieważ okazje, aby 
zmienić funkcje budynku czy działki z mieszkaniowej na inną, bardziej opłacalną, zdarzały 
się w sposób przypadkowy, zmiany funkcjonalne dokonywały się także okazjonalnie, bez 
żadnego przestrzennego porządku. Do dziś nierzadkim jest widok XIX-wiecznego domu 

27 Mechanizm ten dobrze znamy z okresu komunistycznego w Polsce, kiedy to państwo odebrało 
właścicielom prawa dysponowania lokalami we własnych kamienicach, co doprowadziło do po-
ważnego zniszczenia tego rodzaju zasobu mieszkaniowego.
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pośród wieżowców lub odwrotnie – nowoczesnych biurowców punktowo rozrzuconych 
w jednorodzinnej zabudowie z początków XIX w.

Oczywiście celem prawa faworyzującego lokatorów było zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom dachu nad głową i cel ten osiągnięto, ale kosztem miniaturyzacji mieszkań, 
obniżenia ich standardu i chaosu w krajobrazie miasta. Zjawiska te miały szczególne nasi-
lenie w dużych miastach. Mniejsze ośrodki, w tym Kanazawa, nie są tak mocno naznaczo-
ne konsekwencjami tych negatywnych zjawisk. Znaczną część sektora mieszkaniowego 
Kanazawy stanowi własność prywatna. Wynajmowane są nieliczne domy i mieszkania 
w blokach, a także tradycyjne machiya. Niezmiernie rzadko i to tylko na przedmieściach 
można zobaczyć współczesne metropolitalne rozwiązania niskobudżetowego budownic-
twa mieszkaniowego. Pośród nich szczególnie złą sławą cieszą się tanie budynki, przy-
pominające przydrożne motele popularne w USA. Powierzchnia działki zajmowana przez 
taki obiekt jest równa czterem stanowiskom parkingowym. Na budynek składa się 16 
mieszkań rozłożonych na dwóch kondygnacjach. Stalowa konstrukcja budynku i wszyst-
kie instalacje widoczne są z zewnątrz. Stalowa klatka schodowa również przytwierdzona 
jest do jednej z krótszych ścian niczym schody przeciwpożarowe. Wszystko razem wyglą-
da jak kontener przypięty pajęczyną przewodów elektrycznych do stojącego nieopodal 
słupa (często drewnianego), na którym dodatkowo wisi stacja trafo. 

Sytuacja, w jakiej rynek nieruchomości Japonii znalazł się ponad sto lat temu, wpływa 
nadal na strukturę i krajobraz wielkich ośrodków miejskich. W związku z pogarszającą się 
sytuacją na rynku wynajmu, która szczególnie dotyka młodych Japończyków, w 2000 r. 
prawo wynajmu zostało zrewidowane. Wprowadzono dodatkowy rodzaj umów najmu na 
czas określony z ustalonym przez właściciela czynszem. Umożliwia to ustalanie czynszu na 
warunkach wolnorynkowych. Zmiana prawa docelowo ma doprowadzić do zwiększenia 
rentowności mieszkań budowanych pod wynajem z myślą podniesieniu ich powierzch-
ni i standardu. Niestety, po 9 latach od zmiany, sytuacja nie poprawiła się w oczekiwany 
sposób. Prawdopodobną przyczyną jest przepis pozwalający lokatorowi zerwać umowę 
w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji. Reakcją właścicieli jest dalsze zmniej-
szanie powierzchni, celem wyższego zwrotu inwestycji. Prawdopodobnie dopóki prawo 

fot. 5. Typowa zabudowa miejska (fot. J. Konopacki)

Photo 5. Land use, and building sizes 
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nie będzie poprawione, w centrach metropolii i w podmiejskich dzielnicach przy węzłach 
komunikacyjnych nadal powstawać będą wspomniane wcześniej zminiaturyzowane blo-
ki i domy przypominające kontenery na ludzi. 

Na wsiach i w mniejszych miastach, gdzie przeważa własność prywatna lub wynaj-
muję się całe domy, sytuacja jest znacznie lepsza. Wyjątkowo korzystnie na tym tle wy-
pada Kanazawa ze swym historycznym centrum i stosunkowo dobrze uporządkowanymi 
przedmieściami. 

4. Kanazawa – Creative City

Creative Cities to idea zainicjowana pod koniec XX w. przez Charlesa Landry28. Celem za-
łożonej przez niego fundacji Comedia jest popularyzacja koncepcji rozwoju i zarządzania 
miastem opartej o wykorzystanie potencjału intelektualnego i twórczego jego mieszkań-
ców. Hasła przewodnie kierowane do naukowców, twórców i artystów, a także do ogółu 
mieszkańców, to kreatywność i innowacyjność. Popierane są wszelkie innowacyjne przed-
sięwzięcia, w szczególności związane z kultura i sztuką. Idea ta podchwycona przez wiele 
miast i instytucji na świecie stała się także hasłem międzynarodowego projektu UNESCO. 
Idea miast kreatywnych jest popularna także w Japonii29. Kanazawa jest jednym z miast 
japońskich, które przyjęło tę koncepcję jako ideę przewodnią swego rozwoju. W przypad-
ku Kanazawy założenie to wpisuje się bardzo dobrze w tradycję zapoczątkowaną jeszcze 
w okresie panowania w tym mieście rodu Maeda, w XVI i XVII w. 

Według Masayuki Sasaki – japońskiego głosiciela idei, ukierunkowanie rozwoju Kana-
zawa w nurcie Creative City, jest zależne od wykorzystania potencjału miejsca, co warun-
kuje spełnienie sześciu poniższych zaleceń:
1. Nie tylko artyści, naukowcy pracownicy czy rzemieślnicy powinni włączać się w kre-

atywne działania, ale także mieszkańcy winni rozwijać swą kreatywność. Rezultatem 
będzie satysfakcja z warunków życiowych i pozytywna samoocena. Aby to osiągnąć, 
konieczne jest zwiększenie ilości i jakości dóbr i usług kulturalnych, a także poprawa 
standardu w ośrodkach produkcyjnych i biurowych.

2. Codzienne życie mieszkańców powinno mieć w sobie pierwiastek artystyczny. Aby tak 
się stało, należy zapewnić im odpowiednie dochody i odpowiednio długi czas wolny 
od pracy. Dodatkowo dobra kulturalne powinny być cenowo dostępne, w tym w szcze-
gólności obcowanie z żywą sztuką i współuczestnictwo w jej tworzeniu.

3. Uniwersytety, uczelnie i szkoły techniczne, instytuty naukowe, teatr, biblioteki i insty-
tucje kulturalne powinny działać na rzecz miasta i funkcjonować jako jego twórcza 
infrastruktura. 

4. Prawo planowania przestrzennego powinno być wzmocnione tak, aby skutecznie 
chronić dziedzictwo kulturowe i dbać o właściwy rozwój infrastruktury miejskiej, co 
winno podnieść walory i jakość życia w mieście. Warunki te winny wpływać na kre-
atywność i wrażliwość mieszkańców.

28 Ch. Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan 2000.
29 Edukację w tym zakresie prowadzi między innymi Graduate School of Creative Cities, Osaka City Uni-

versity. Z tej właśnie jednostki wywodzi się japoński zespół wspólnego polsko-japońskiego projektu 
badawczego JSPS/PAN. 
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5. Władze powinny dbać, aby miasto i jego mieszkańcy posiadali dobrze zbalansowane, 
zróżnicowane źródła dochodów stanowiące stabilne ekonomiczne podstawy rozwoju. 

6. W dziedzinie administracji publicznej – zarządzanie miastem winno odbywać się na 
podstawie specjalnych aktów prawnych stanowiących system współzależnych przepi-
sów dotyczących kultury, ochrony środowiska, a także przedsiębiorczości oraz demo-
kratycznego systemu zarządzania finansami publicznymi30. 
Obecnie Kanazawa określana jest jako małe Kioto. Słynie z bogactwa tradycyjnej kul-

tury i rzemiosła oraz z atrakcyjności krajobrazowej w stylu japońskim. Specjalnością tego 
miasta było przez wieki rzemiosło, a potem przemysł tekstylny, który decydował o rozwoju 
ekonomicznym i dobrobycie mieszkańców. Jednak w XX w., kiedy przestał wystarczać jako 
źródło rozwoju, tradycji tej groził upadek i zapomnienie. Nawet pierwotnym projekcie re-
witalizacji31 z 1996 r. jeszcze nie brano pod uwagę odrodzenia starych pracowni i sklepów 
tekstylnych. Dopiero później, w odpowiedzi na oczekiwania opinii publicznej, kilka z nich 
przekształcono na dostępne nieodpłatnie obiekty, w których podejmowane są różne ini-
cjatywy kulturalne. 

Krokiem milowym w procesie rewitalizacji w duchu Creative Cities było powstanie 
w 2004 r. Muzeum Sztuki Współczesnej XXI w. Obiekt zlokalizowano nieopodal zamku, na te-
renach zajmowanych wcześniej przez budynki ratusza. Muzeum to funkcjonuje nie tylko jako 
miejsce ekspozycji sztuki, lecz także jako aktywne centrum kulturalne. Jest traktowane jako 
swego rodzaju pomost pomiędzy współczesnością a tradycją. Dzięki wielkiej aktywności i zdo-
bytej szybko popularności gromadzi olbrzymie środki finansowe, które umożliwiają prowa-
dzenie wielu różnych programów związanych ze sztuką i skupiających nie tylko artystów, lecz 
także mieszkańców zainteresowanych promowaniem tego kierunkiem rozwoju miasta. Rolę 
przewodnią w tym nurcie rozwoju nadal zajmuje tradycja przemysłu tekstylnego. Dzięki oso-
bistemu zaangażowaniu artystów zawiązano organizację wspierającą rewitalizację tej tradycji, 
co przyczyniło się do powstania lokalnych ośrodków kreowania mody. 

Idea miasta kreatywnego znalazła poparcie wśród mieszkańców Kanazawy, co przeja-
wia się między innymi ich udziałem w odnawianiu starych tradycyjnych domów. Od kilku 
lat wsparcie finansowe ze strony miasta pozwala na pokrycie kosztów odnowy elewacji 
budynków przylegającej do pierzei ulic i placów. Wszystko to dzieje się w ramach specjal-
nego programu rozwoju obszarów miejskich przyjętego przez władze miejskie, a inspiro-
wanego przez ideę miast kreatywnych.

Pomyślny rozwój Kanazawy opiera się na wielu filarach: od potężnego portu przemysło-
wego32 do warsztatów wytwarzających, jak przed wiekami płatki złota. Z Kanazawy pocho-

30 M. Sasaki, Kanazawa: A Creative and  Sustainable City, Policy Scenic, Ritsumeikan University, vol. 10, 
no. 2, 2003.

31 M. Sasaki, dz. cyt.
32 Nowo powstały port przemysłowy przyczynił się od industrialnego rozwoju przyległych miast. 

Obsługuje on miedzy innymi rafinerię, niestety w sposób drastyczny burzącą krajobraz trady-
cyjnej rybackiej dzielnicy. Pochopna lokalizacja powoduje kłopoty z utrzymaniem portów i plaż 
w należytym stanie. Problem, z jakim się borykają naukowcy i władze, to trudna do rozwiązania 
przypadłość natury, która się nasiliła po powstaniu portu przemysłowego. Prądy morskie w tym 
rejonie powodują ogromne ruchy piasku i zmiany konfiguracji nabrzeża, a w szczególności dna. 
Dodatkowym zmartwieniem jest niosąca piach rzeka, która ma swe ujście pomiędzy portami. 
Zjawisko dynamicznych zmian konfiguracji dna i brzegu wzmaga się zimą, kiedy na obszar plaż 
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dzą szczególnie cenione gatunki krabów i kalmarów33. Najlepsze owoce morza, jakie można 
dostać na największej świata giełdzie rybnej Tsukiji w Tokio pochodzą także z tego miasta. 
Bardzo ważne dla rozwoju są też prężnie działające ośrodki naukowo-uniwersyteckie. 

W dzielnicy portowej dawniej słynącej z browarów sosu sojowego, dziś dobrze czują 
się artyści. Dzięki wsparciu miasta kilka z nieczynnych już wytwórni sosu sojowego prze-
kształcono na galerie sztuki i pracownie artystów. Pomocą służy lokalna Akademia Sztuki 
i Rzemiosła, która swymi działaniami wspomaga proces rewitalizacji obszaru. W galeriach, 
prócz obcowania z dziełami i spotkań z twórcami, można usiąść i wypić doskonałą zieloną 
herbatę lub posmakować specjałów przyrządzonych z soi, miedzy innymi wyśmienitych 
lodów. W dzielnicy tej nadal funkcjonują małe browary sosów sojowych. Produkcja odby-
wa się w tradycyjny sposób. W starych, lecz odnowionych drewnianych domach, mieszczą 
się do dziś rodzinne manufaktury. 

Dzielnica portowa połączona jest ze starym miastem wspomnianą już szeroką aleją, która 
w przyszłości zgodnie z ideą Creative City ma się stać zieloną osią miasta. Niestety dziś w tym 
miejscu pryska czar dawnych czasów. Idąc lub jadąc aleją, widzimy bowiem zwyczajne ja-
pońskie miasto – przemieszane funkcje, dziwacznie zestawione najróżniejsze budowle. 

i portów oddziałują wysokie fale. Przyczyną wzmożonych ruchów sedymentacyjnych są wiatry 
z Syberii. K. Mizimura, T. Yamamoto, T. fujikawa, Prediction of Sand Movement near Port of Kanaza-
wa, Journal of Waterway, Port, Costal, and Ocean Engineering/September October 1997.

33 Wielu smakoszy uważa, że najlepsze na świecie shusi czy też sashimi, można zjeść właśnie w Ka-
nazawie. Aby posmakować specjałów i poczuć ich idealną świeżość, należy się wybrać na lokalny 
targ rybno-warzywny Omicho. W miejscu tym oddalonym zaledwie kilkaset metrów od zamku, 
nieprzerwanie od ponad 280 lat tętni wspaniałe kameralne targowisko.

fot. 6. Kanazawa, fragment zrewitalizowanej ulicy w centrum historycznym (fot. J. Konopacki)

Photo 6. Kanazawa, revitalized area in old town district



146

fot. 8. Kanazawa, targ Omicho (fot. J. Konopacki)

Photo 8. Kanazawa Omicho market

fot. 7. Kanzawa, port rybacki (fot. J. Konopacki)

Photo 7. Kanazawa fishers harbour
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Innym wspaniałym miejscem Kanazawy jest Nagamachi dawna dzielnica samurajów 
– świetnie zachowane wąskie uliczki, doskonały przykład domostw klasy średniej34 w ich 
czystej, prawie niezmienionej od dwustu lat formie. Kilka z najlepiej zachowanych do-
mostw wojowników przekształcono na muzea, inne służą jako sklepy z tradycyjną regio-
nalną ceramiką lub jedwabnymi tkaninami.

Wśród wielu działań, jakie podejmuje Kanazawa35, warto wspomnieć przedsięwzięcia 
zmierzające do podniesienia poziomu życia społecznego. Próbuje się osiągnąć to po-
przez:
– promocję lokalnej kultury i sztuki oraz podtrzymanie tradycji folklorystycznych (tańce 

festyny, festiwale, święta),
– pokazywanie piękna życia codziennego pełnego kultury i sztuki,
– organizowanie warsztatów pozwalających mieszkańcom na poznanie dawnych technik 

artystycznych i rzemieślniczych,
– edukację podtrzymująca tradycję ginących zawodów (szkoły zawodowe),
– odtwarzanie wspólnot sąsiedzkich w starym centrum miasta,
– kreowanie przestrzeni publicznych wypełnionych zielenią i zapewniających piękne 

widoki,
– stymulowanie tworzenia stref pieszych, 
– planowanie miasta z uwzględnieniem zagadnień krajobrazu dźwiękowego i zapacho-

wego, 
– promocję turystyki pieszej (zbudowanie na wybrzeżu wioski rekreacyjnej Konan),
– stymulowanie budownictwa mieszkaniowego na przedmieściach zapewniającego wy-

soki standard i komfortowe warunki mieszkaniowe, ale o umiarkowanych cenach,
– stymulowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej.

Kierunek rozwoju oparty o zasady Creative Cities przyjęła nie tylko Kanazawa. Dzięki 
sukcesowi tego miasta, także w sferze ekonomicznej, Kanazawa stanowi obecnie wzór do 
naśladowania przez inne miejscowości. Dynamicznie wzrasta ilość japońskich ośrodków 
miejskich chcących podążać tą drogą.

Opis Kanazawy w programach i dokumentach miejskich wydaje się być przesadnie 
wyidealizowany, a sama idea jawi się niekiedy jako nieosiągalna utopia. Obecny krajobraz 
tego miasta, jakkolwiek interesujący i obfitujący w wiele pięknych i oryginalnych miejsc, 
nie jest przecież obrazem raju. Tę rozbieżność można próbować komentować na co naj-
mniej dwa sposoby. Pierwszy z nich to wspomniany na początku artykułu szczególny ja-
poński styl przekazu, wydobywający tylko jasne kolory rzeczywistości. Patrząc jednak na 
autentyczne sukcesy Kanazawy i niemałą popularność tej idei na świecie, można zgodzić 
się, że jest to rzeczywiście utopia, ale utopia inspirująca. Tym mianem określano przecież 
jedną z najbardziej inspirujących koncepcji urbanistyki europejskiej XX w. – ideę miasta-
ogrodu Ebenezera Howarda.

34 Drewniana konstrukcja ścian jest wypełniona gliną mieszaną z piachem. Dach pokrywa szarą 
szkliwiona dachówka o wspaniałych kształtach. Całości dopełniają wysmakowane drewniane de-
tale konstrukcyjne i snycerskie zdobienia.

35 Kanazawa World City Concept, www.city.kanazawa.ishikawa.jp/sekaitosi, 09.2009.
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fot. 9. Kanazawa, rodzinna manufaktura w dzielnicy portowej (fot. J. Konopacki)

Photo 9. Kanazawa, family workshop in harbour area

fot. 10. Kanazawa, wytwórnia sosu sojowego (fot. J. Konopacki)

Photo 10. Kanazawa soy souce brewery
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5. Skarby i specjalności Kanazawy

Niewątpliwie największym skarbem Kanazawy jest Kenrokuen36 – wspaniały ogród 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNECO. Uważa-
ny jest za jeden z trzech najpiękniejszych ogrodów Japonii. Uroda konkuruje tu z dwoma 
równie wspaniałymi: Kairakuen z Mito i Korakuen z Okayama. Kenrokuen znaczy tyle, co 
„ogród składający się z sześciu”, co oznacza, że dzieło to realizuje sześć głównych kano-
nów piękna japońskiej sztuki ogrodowej (ekstensywność, ostrożne odosobnienie, sztucz-
ne kreowanie, antyczna elegancja, obfitość wody i szerokie perspektywy). Stosunkowo 
duży, bo zajmujący 25 akrów. Kenrokuen należał początkowo do zewnętrznej rezydencji 
Zamku Kanazawa, zbudowanej przez piąte pokolenie klanu Maeda (1673-1681). W 1875 r. 
ogród został udostępniony publiczności, a w 1881 r. rezydencja doszczętnie spłonęła i ni-
gdy nie została odbudowana. Ogród ten jest rzeczywiście wyjątkowo piękny i to przez cały 
rok. Wiosną, już na początku marca, rozkwitają śliwy, w połowie kwietnia czereśnie, latem 
zdobią go irysy i niezliczone odmiany azalii, jesienią płonie czerwienią klonów i przebar-
wionych czereśni, mieni się złotymi odcieniami glicynii i wiązów. Zimą kompozycje wzbo-
gacają stożki linowych konstrukcji podtrzymujących gałęzie drzew.

Yukitsuri to konstrukcja linowa wiązana jesienią na sosnach, azaliach i drzewkach owo-
cowych. Liny podtrzymują gałęzie, chroniąc je przed wyłamaniem przez mokry śnieg. 
Wśród konstrukcji podtrzymujących można wyróżnić trzy rodzaje:
1. Ringo-tsuri: liny przypięte są do jednego słupa przyłożonego blisko pnia drzewa, 
2. Miki-tsuri używany przy młodych drzewkach, takich jak sosna czy wiśnia. Liny podtrzy-

mujące niższe gałęzie przywiązane są bezpośrednio do czubka drzewa.
3. Shibori używany przy zabezpieczaniu azalii i innych roślin o pokroju krzewiastym. Lina 

jest użyta, by zebrać gałęzie i podnieść je, formując kształt zbliżony do butelki. 
Najpopularniejszą metodą jest Ringo–tsuri. Wszystkie większe drzewa w ogrodzie Ken-

rokuen są w ten sposób zabezpieczane. Liny wiąże się na górze do wysokiego drewnia-
nego masztu, a cała konstrukcja wygląda jak malowniczy ażurowy stożek. Podwiązywanie 
gałęzi do masztu rozpoczyna się w listopadzie od słynnej sosny Karasaki.

Ogromną rolę w życiu Kanazawa odgrywa wspomniane już Muzeum Sztuki Współ-
czesnej XXI w. (21st Century Museum of Contemporary Art)37. Muzeum to realizuje naj-
nowsze idee światowego muzealnictwa. Oprócz eksponowania sztuki misją muzeum jest 

36 Patrz artykuł A. Zachariasz w tym zbiorze.
37 Nowoczesna ciekawa bryła obiektu zaprojektowana przez Sejima Kazuyo i Nishizawa Ryue została 

uznana przez międzynarodowe gremium architektów za wyjątkową i elegancką. Budynek oparty 
o rzut koła swą delikatna bielą i potężnymi przeszkleniami budzi pozytywne emocje. W ciekawy 
sposób zostało zaaranżowane patio, w którym znajduje się instalacja w formie basenu. Leonardo 
Erlich wprowadza nas w świat doświadczeń i złudzeń. Tafla wody cienką warstwą pokrywa szkło, 
z zewnątrz dając wrażenie zwykłego basenu. Jednak patrząc z bliska widzimy, że pod wodą, po 
dnie chodzą ludzie. Jeżeli zechcemy, możemy się tam dostać, do basenu prowadzi wejście z pod-
ziemi muzeum, wtedy szklana tafla staje się stropem. Prócz tej instalacji wokół budynku znajduje 
się inna interaktywna zabawka. System rur, przez które możemy rozmawiać z przypadkowo za-
ciekawionymi ich formą zwiedzającymi. Rozmowy odbywają się na stosunkowo duże odległości, 
a dodatkowym zaskoczeniem jest to, że trudno określić z której strony będzie słyszalny nasz głos. 
Wspaniała zabawa przysparza wiele radości i sytuacji sprzyjających poznawaniu nowych ludzi.
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tworzenie nowych atrakcji kulturalnych i ożywienie lokalnej społeczności. Zwiedzający 
mogą podziwiać tam najnowsze ekspozycje współczesnej sztuki światowej, jednocze-
śnie współtworzyć życie muzeum. Oczekuje się współpracy lokalnych przedsiębiorców 
i naukowców w tworzeniu nowych inicjatyw artystycznych i kulturalnych. Ekspozycje są 
najczęściej interaktywne, mają w sobie pierwiastek rozrywkowy i edukacyjny. Muzeum 
służy dzieciom, aby to one w przyszłości je tworzyły. W ten sposób 21st Century Museum 
of Contemporary Art w Kanazawa jest kluczowym składnikiem miasta kreatywnego.

Wśród specjalności kulturalnych i artystycznych, z których słynie Kanazawa najbardziej 
charakterystyczne i znane to38:

1. Teatr Nō, tradycyjna rozrywka samurajów, swoją popularność osiągnął w okresie 
Tsunanori (1643-1724), kiedy Kanazawą władała piąta generacja rodu Maeda. Dzięki sile 
lokalnych producentów jedwabnych tkanin Kaga i ich wsparciu w tworzeniu strojów, Nō 
wytworzył tu wyjątkowo bogaty i wyszukany styl znany w całym kraju jako Kaga Hosho. 
Uczęszczanie do teatru Nō było w tradycji miasta popularne, nie tylko wśród arystokracji, 
ale i również zwykłych mieszkańców. Sztuki często stanowiły dopełnienie ceremonii re-
ligijnych, a niektóre z pieśni były wykorzystywane w edukacji dzieci. Nō jest bardzo spe-
cyficznym rodzajem teatru, nie podobnym do żadnego innego znanego w Europie ga-
tunku. Jedną z jego cech jest to, że aktorami są wyłącznie mężczyźni, występują zawsze 
w specjalnych maskach i niewyobrażalnie bogatych strojach. Aktorzy opowiadają legen-
dy i historie z dawnych czasów specyficznym gardłowym śpiewem i doskonałą harmonią 
ruchów. Artyści Nō najczęściej kontynuują rodzinne tradycje sprzed wieków, ich dzieci od-
dawane są w wieku 4 lat do specjalnych szkół z internatami, gdzie uczą się od mistrzów tej 
skomplikowanej gry aktorskiej. Ten elitarny zawód wykonuje zaledwie kilkadziesiąt osób 
w kraju. Każdy z aktorów gra wyłącznie w swoim teatrze, a jest ich jedynie kilka w Japonii. 
Obecne Nō jest uważane za jeden z najwspanialszych skarbów dawnej tradycji.

fot. 11. Teatr Nō (fot. K. Pawłowska)

Photo 11. Noh theatre

38 Informacje o tradycyjnych rzemiosłach, działalności kulturalnej w Kanazawie: www.city.kanaza-
wa. ishikawa.jp, 09. 2009.
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2. Kaga Yuzen, specyficzna metoda produkcji jedwabiu zapoczątkowana przez słyn-
nego tkacza jedwabiu Miyazaki Yuzensai (1650-1736). Technika wykonywania Kaga Yuzen 
jest skomplikowana. Pierwszy surowy szkic malowany jest sokiem z kwiatu trzykrotki 
(łac. tradescantia). Szkic wygląda jak ściegi niebieskiej nici. Następnie jest on pokrywany 
specjalną masą zrobioną z kleistego ryżu. Fragmenty ograniczone ryżem są malowane. 
Projekt i jego wykonanie celowo ma wyglądać jakby wzory i materiały były wygryzione 
przez owady. Nadaje to dziełu walor delikatnej elegancji znanej pod pojęciem Wabisabi. 
W Kaga Yuzen używa się pięciu podstawowych kolorów: czerwieni, indygo, ciemnożółte-
go, zieleni i antycznego fioletu jako czerni. Ten szczególny rodzaj zdobień pierwotnie sto-
sowano wyłącznie na kimonach, a obrazy były kompozycją ciągłą od rękawa do rękawa. 
Dziś występuje na szalach i innych mniej kosztownych tkaninach. Wzory to w przewadze 
realistycznie przedstawiona dekoracja roślinna i kwiatowa na delikatnym jednorodnym 
tle. Obecnie w rejonie Kanazawy znajdują się 34 pracownie Kaga Yuzen zatrudniające 940 
osób. W całej Japonii jest około 359 firm trudniących się wytwarzaniem różnych odmian 
stylowych tradycyjnych jedwabnych tkanin39.

39 www.kougei.or.jp, 09.2009.

Fot. 12. Jedwab Kaga Yuzen (fot. Kanazawa turism)

Photo 12. Kaga Yuzen silk
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3. Kanazawa Shiki to szczególnie wysokiej klasy wyroby z laki, dekorowane tradycyjną 
metodą z dodatkiem złotego pyłu. We wczesnym XVII w. Toshitsune kolejno trzeci z wład-
ców miasta pochodzący z rodu Maeda, sprowadził do Kanazawy z Kioto słynnego artystę 
laki Doho Igarashi. Nauczył on lokalnych artystów i rzemieślników swego fachu. Ta nowa 
w owych czasach technika uzupełniona została lokalną tradycją wprowadzającą elementy 
z czystego złota i srebra. Artyści wytworzyli specyficzny styl określany, jako Makie Ranka-
ku. Obecnie techniką tą zdobi się tace, pudełka na biżuterię, przyrządy do herbaty oraz 
inne ozdobne przedmioty należące do gospodarstwa domowego.

4. Kanazawa Haku, to niezmiernie cienkie złote płatki. Technika produkcji płatków po-
chodzi z Chin. W 1593 r. Toshiie Maeda zadekretował, że część rzemieślników ma zająć się 
produkcją owych płatków. Rejon Kanazawa bogaty jest w ten cenny kruszec. Łatwość jego 
pozyskania i pilnie strzeżona tajemnica techniki wyrobu płatków przyniosła miastu sławę 
i bogactwo. Do dziś 99% złotych płatków produkowanych w Japonii pochodzi właśnie 
z Kanazawy, służą one dekoracji detali buddyjskich świątyń, a także ceramiki, tekstyliów, 
biżuterii, przedmiotów z laki oraz innych przedmiotów służących tradycyjnym obrzędom, 
np. ceremonii przygotowywania herbaty.

5. Ohiyaki – ceramikę użytkową Ohi, cechują specyficzne, piękne kształty i doskonale 
błyszczące szkliwa. Naczynia wykonane w tej technice używane są między innymi w ce-
remonii parzenia herbaty. Wyrabia się je z miękkiej gliny wypalanej w stosunkowo niskiej 
temperaturze. Mają charakterystyczną ceglastą barwę i bardzo delikatną dekorację, wyko-
rzystującą lekkie zmiany tonalne kolorów w prawie przezroczystym szkliwie.

6. Tradycyjne zabawki, wśród nich najciekawsze to Oki-Agari – postać w kształcie zbli-
żonym do jajka symbolizująca pokonywanie przeciwności losu, Kaga-ningyo – postać 
dziecka symbolizująca bohaterstwo w walce z pożarem oraz Shishi-gashira – głowa lwa 
uważanego za strażnika świątyni.

7. Kaga Mizuhiki. Mizuhiki – rodzaj ozdobnej plecionki zrobiony jest z tradycyjnego 
japońskiego papieru washi, który pocięty na wąskie paseczki splata się w rodzaj sznura. 
Następnie ten rodzaj wstążki pokrywany jest klejem z alg morskich i glinki rozpuszczo-
nej w wodzie. Od tego procesu pochodzi nazwa mizu, czyli woda i hiku, czyli aplikować. 
Następnie mizuhiki jest polerowane bawełnianą szmatką, aż do uzyskania pożądanego 
połysku. Do wykonania dekoracji stosuje się wiele kolorowych papierów, a także złotych 
i srebrnych płatków. Takich plecionek używa się między innymi do ozdabiania misternie 
opakownych prezentów. Mizuhiki z Kanazawy słynie ze swego niedoścignionego wzornic-
twa. Charakterystyczne wzory regionu to przedstawienia: śliw, bambusów, wiśni, japoń-
skich sosen, żurawi i żółwi będących symbolem długiego życia.

8. Kaga Zogan, technika wytwarzania przedmiotów ozdobnych z metali poprzez kompo-
nowanie całości z kilku warstw i fragmentów odlewu z rozmaitych metali. Zogan to piękne, uni-
katowe na skalę światową dzieła przedstawiające sceny figuralne lub krajobrazy wzięte wprost 
z natury. Odlewa się elementy płaskie, takie jak np. brosze, a także przestrzenne. Początki tej 
techniki sięgają XVI w. Niewiele brakowało, by w ostatnim dwudziestoleciu została całkiem 
zapomniana. Odrodzenie zawdzięcza opisywanej poprzednio polityce miejskiej, która opiera 
rozwój miasta między innymi na kultywowaniu artystycznych i rzemieslniczych tradycji. 

9. Chanoyu – ceremonia parzenia herbaty. Żadne z miast japońskich nie spopularyzowało 
w tym stopniu tego słynnego ceremoniału. Już w połowie XV w. W większości domów należą-
cych do samurajów i bogatych mieszczan było specjalne pomieszczenie przeznaczone do tej 
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ceremonii. Dzięki temu rozwinęło się wiele lokalnych wzorów rzemiosła artystycznego takich, 
jak choćby ceramika Ohiyaki, czy specjalne wzornictwo innych potrzebnych przyrządów.

10. Kagatobi Dezomeshiki, festiwal – święto ochotniczej straży pożarnej. W okresie Edo 
pięćdziesięciu strażaków pomagało gasić pożary w każdym z majątków władcy. Gdy ogień 
z powodzeniem został ugaszony, strażacy tego konkretnego majątku stawali się szczególnie 
słynni i szanowani. Po okresie Meiji strażacy ci byli corocznie zapraszani w dniu Nowego 
Roku do Kanazawy, by pokazywać swe techniki i sprzęt. Wydarzenie to gromadzi wszystkich 
pracujących społecznie strażaków 6 stycznia każdego roku. Podczas festynu, który odbywa 
się w wyschniętym korzycie rzeki Sai strażacy prezentują swe umiejętności. Jest to między 
innymi wspinaczka na drewniany pal i wykonywanie na jego szczycie akrobacji, wzajemne 
polewanie się woda. Oczywiście wszystko odbywa się w tradycyjnych lnianych strojach.

11. Himuro, tak zwane domy lodu to pomieszczenia, w których mieszkańcy Kanazawy 
przechowywali śnieg aż do lata. Zmrożony śnieg zawinięty w bambusowe liście był wspa-
niałym towarem eksportowym. Pierwszego czerwca, zgodnie z kalendarzem księżycowym, 
klan Kaga prezentował szogunowi w Edo (Tokio) zamrożony śnieg. Te letnie dostawy śnie-
gu odbywały się pieszo, dzięki ośmiu tragarzom. Transport na odległość 480 km zajmował 
cztery dni i cztery noce. Ludność Kanazawy odprawiała w tym czasie modlitwy w intencji 
pomyślnego dostarczenia drogocennego towaru do szoguna. Rytuał obejmował również 
jedzenie bułeczek nadziewanych słodką pastą z czerwonej fasoli Manju. Tradycja ta jest 
do dziś kultywowana. Pierwszego czerwca każdego roku w świątyniach spotykają się całe 
rodziny i odprawiają ów rytuał spożywania smakołyków. Powiada się, że zjedzenie tego 
dnia Manju przyniesie zdrowie na cały przyszły rok.

Kolejną cechą wyróżniającą Kanazawę od miast japońskich podobnej wielkości jest 
inny system transportu miejskiego. Odmienność ta dobrze harmonizuje z specyfiką mia-
sta zabytkowego. Kanazawa nie posiada metra, które w Japonii stanowi jeden z najpopu-
larniejszych środków transportu publicznego.

Podstawowym środkiem lokomocji są autobusy – środek mało popularny w tym kraju. 
Autobusy w Kanazawa są niewielkie ze względu na ciasną siatkę ulic, po jakich się poru-
szają. Komunikacja zbiorowa jest mniej popularna niż w innych miastach40. Mieszkańcy 
wyjątkowo chętnie sięgają po prywatne samochody, co jest pewnym ewenementem na 
skalę kraju. Dzieje się tak z kilku powodów. Jednym z nich jest właśnie struktura miasta, 
w której przeważają domy jednorodzinne z miejscem potrzebnym na garażowanie samo-
chodu. W latach 70., kiedy trwał boom ekonomiczny ulice zaczęły się korkować41. 

40 M. Katsauragi, Multilateral Use of Exclusive Bus Lanes in Kanazawa City, Traffic Regulation Section, 
Traffic Department Ishikawa Prefectural Police HQ, Materiały udostępniane  przez IEEE Xplore, 
0-7803-4975-X/98/$10 1999 IEEE.

41 Warto nadmienić, że korki w wielkich miastach Japonii są rzadkim zjawiskiem. Wynika to zarówno 
z doskonale funkcjonującej komunikacji miejskiej, jak i samodyscypliny mieszkańców w korzysta-
niu z prywatnych samochodów. Wielu mieszkańców metropolii nie ma własnych samochodów, 
ponieważ są im zbędne, a ich posiadanie nie należy do dobrego tonu. 
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fot. 14. Środki transportu w Kioto (fot. J. Konopacki)

Photo 14. Means of transport in Kyoto

fot. 13. Kanazawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej (fot. Kanazawa turism)

Photo 13. 21st Century Museum of Kanazawa
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Poszerzanie ich w nowych dzielnicach nie przynosiło skutku. Zdecydowano o wprowadze-
niu pasów tylko dla autobusów i taksówek42. W 1988 r. Kanazawa wprowadziła sieć parkingów, 
Park and Bus Ride, szczególnie efektywnie wykorzystywanych w sezonie turystycznym. 

Kolejnym sposobem rozładowania korków w godzinach szczytu jest system różnicujący 
godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w firmach, zakładach, urzędach itp. Od 1992 r. pro-
wadzona jest kampania promowania samodyscypliny, zachęcająca do ograniczenia korzy-
stania z prywatnych samochodów w każdy poniedziałek. Promuje się również system ride 
sharing polegający na wzajemnym podwożeniu się pracowników zatrudnionych w jednej 
firmie. Dodatkowo planuje się doposażenie autobusów miejskich w zbliżeniowy system 
zmiany świateł na skrzyżowaniach, co pozwala na oszczędzanie czasu i energii potrzebnej 
na włączanie się do ruchu. 

Tak jak w całej Japonii, w Kanazawa popularne są taksówki i rowery, a istotnym ele-
mentem struktury miasta jest dworzec kolejowy. W 2014 r. Shinkansen połączy Tokio i Ka-
nazawę. W związku ze skróceniem czasu podróży spodziewany jest znaczący wzrost liczby 
turystów chcących poczuć ducha dawnego miasta z czasów, kiedy samurajowie stanowili 
najwyższą klasę społeczną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wzniesiono nowoczesny 
budynek dworca, o lekkiej eleganckiej architekturze43. Ma ona w sobie wiele elementów 
typowo japońskich. Nie jest kolejnym dziełem inspirowanym wyłącznie osobistą fantazją 
swego twórcy – obiektem, który może zostać wybudowany gdziekolwiek, prowadząc do 
dalszego znijaczenia krajobrazu i globalnego ujednolicenia formy. Prócz ciekawych roz-
wiązań funkcjonalnych na pochwałę zasługuje sposób zaaranżowania strefy wejściowej. 
Olbrzymia budowla bramna wykonana z drewna klejonego, w czytelny sposób inspiro-
wana jest tradycyjną bramą torii prowadzącą do japońskich świątyń. Nad bramą unosi 
się lekki szklany dach, który płynnie łączy się z dachem budynku stacji. Uroku kompozy-
cji dodaje wykorzystanie wody. Strumień mający swe źródło w pobliskich Alpach Japoń-
skich wije się przez stare miasto, dzielnice herbaciarni, manufaktur jedwabnych tkanin, aż 
w końcu przepływa pod bramą i wpada szemrzącym wodospadem do wnętrza budynku. 
Oś widokowa spod bramy prowadzi poprzez wodny zegar w głąb szerokiej alei flankowa-
nej wysokościowcami. Dworzec to z pewnością inwestycja w duchu Creative City, jakim 
Kanazawa stara się być w każdym calu. 

42 Aby zachęcić społeczność do zmniejszenia liczby samochodów wykorzystywanych tylko przez 
jedną osobę, a także uskutecznić system bus pasów, dopuszczono korzystanie z nich przez samo-
chody osobowe na szczególnych warunkach. Prosty aczkolwiek, w innym społeczeństwie raczej 
nieegzekwowalny przepis, funkcjonuje do dziś. Stanowi on, że możemy użytkować pas bus pod 
warunkiem, że w samochodzie znajdują się cztery osoby.

43 Proj. Tameo Kobori.
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fot. 15. Kanazawa, autobus miejski (fot. J. Konopacki)

Photo 15. City bus, Kanazawa

fot.16. Kanazawa, dworzec kolejowy (fot. K. Pawłowska)

Photo 16. Kanazawa railway station
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6. Podsumowanie

W ocenie Japończyków Kanazawa jest miastem wyjątkowym. Potwierdzają to badania 
opinii publicznej i statystyki dotyczące turystyki kulturowej. W artykule tym podjęto pró-
bę odpowiedzi, na czym polega owa nadzwyczajność. Oto podsumowanie faktów i cech 
specyficznych składających się na fenomen Kanazawy.
1. Wyjątkowo dobrze zachowana stara struktura urbanistyczna miasta zamkowego, cha-

rakterystyczna dla miast z epoki Tokugawa, decydująca o japońskim klimacie miasta;
2. Dużo dobrze zachowanych zabytków tradycyjnej architektury i sztuki ogrodowej 

z ogrodem Kenrokuen na czele;
3. System ochrony zabytków i krajobrazu miejskiego przyjęty wcześniej niż w innych 

miastach i nadal rozwijany;
4. Polityka miejska wiążąca szanse rozwojowe z utrzymaniem japońskiego klimatu miasta;
5. Dominacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej nad zbiorowymi formami miesz-

kalnictwa;
6. Odmienny system transportu miejskiego, dostosowany do polityki ochronnej;
7. Żywe tradycje dawnego rzemiosła artystycznego i sztuki japońskiej podtrzymywane 

w ramach polityki miejskiej;
8. Przyjęcie i stopniowa realizacja idei miasta kreatywnego, mobilizująca potencjał twór-

czy wszystkich mieszkańców do partycypacji w rozwoju miasta;
9. Powstanie i funkcjonowanie ośrodka rozwoju kulturalnego i społecznego, jakim jest 

Muzeum Sztuki Współczesnej.
Wyjątkowość miasta Kanazawa nie jest wyłącznym dziełem współczesnych władz miasta. 

Używając współczesnego słownictwa, można powiedzieć, że patronat kulturalny oraz dbałość 
o budowanie kreatywnego społeczeństwa były priorytetem władz już w XVI i XVII w., kiedy 
to prefekturą i miastem zarządzał przez pięć pokoleń ród Maeda. W  następnych wiekach 
polityka ta była podtrzymywana. fakt, że Kanazawy nie zburzono w czasie II wojny świa-
towej, ułatwił kontynuację tej strategii. Współczesna idea Creative City ma z tamtą dawną 
polityką wiele wspólnego. Część programu miasta kreatywnego została już zrealizowana, 
część pozostaje w sferze planów na przyszłość. Tym planom dobrze wróży akceptacja ze 
strony mieszkańców Kanazawy. Zwieńczeniem starań wielu pokoleń o utrzymanie bu-
dowanej wiekami tożsamości ma być wpis obszaru starego miasta na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, o który intensywnie zabiegają wła-
dze tego wyjątkowego miasta. Należałoby życzyć im sukcesu.
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