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kół którego budowaliśmy od kilku stuleci sztukę. Przekonany jestem, że dzięki tworzeniu
nowoczesnych form dzieła zbiorowego rodzi się nowy rodzaj artystów, bardziej empatycznych i otwartych na współpracę, współtworzenie, na dzieło zbiorowe. Dostrzegam
w związku z tym powstawanie nowych jakości, na przykład dla artystów miasta — jak
niekiedy ich nazywam — „laboratorium” staje się już nie pracownia malarska, medialna,
rzeźbiarska czy inna, lecz miasto jako całość, jako żywioł wspólnoty, pamięci, przestrzeni,
tożsamości. Coraz częściej pojawiają się próby komponowania w tej przestrzeni całości,
w których tkwi nowy potencjał i rodzą się nowe ścieżki poszukiwań twórczych. Zdają
się one prowadzić do myślenia o tworzeniu zbiorowym, o budowaniu większych twórczych zespołów i programów. Dzieła zbiorowego nie da się zbudować w krótkim czasie.
Wymaga to myślenia w innej perspektywie czasowej i otwarcia na procesualność, na to,
co jest długotrwałe i ma szansę rozwijać się właśnie w procesie. Z pewnością silniej niż
potrzeby instytucji kultury, zamknięte w gorsecie rocznego programowania oraz budżetowania, będzie wymagało to myślenia o finansowaniu również takiego rodzaju przedsięwzięć czy projektów. Europejska Stolica Kultury akurat dobrze w to się wpisuje, bo
to jest — na szczęście — paroletni projekt i w wypadku Wrocławia mamy trzy lata na to,
żeby zbudować dzieło 2016 roku. Wydaje mi się, że takich programów i takiego myślenia
o kulturze będzie się pojawiało coraz więcej, a w konsekwencji proces ten przełamie to,
co od pewnego czasu jest swego rodzaju schorzeniem naszej kultury, czyli jej eventowość
i festiwalizację. Nie jest to atak na pojedyncze festiwale, choć często już mi się taką łatkę
„wroga festiwali” przypisuje. Mam na myśli ogólną festiwalizację kultury. Bardzo wiele
środków przeznaczanych i w Polsce, i w Europie na kulturę przeznaczona zostaje na festiwale czy festiwalopodobne wydarzenia. Trzeba to zrównoważyć, czyli odnaleźć to, co
kiedyś było w kulturze cultivare — organicznością. Moim postulatem jest przejście od
event do cultivare.
Kończąc już ten szkicowy obraz przemian w kulturze, daję wyraz przekonaniu, że taka
potrzeba tkwi nie tylko po stronie twórców kultury i artystów, ale też odbiorców kultury.
Nasi partnerzy na widowni, uczestnicy różnych wydarzeń kulturalnych oczekują, że potraktujemy ich poważniej, w tym także sensie, że nadzieje, które budzimy, wymagania,
które im stawiamy, nie będą krótkotrwałe, doraźne. Nie chodzi tu jedynie o uzupełnienie
czy poszerzenie uczestnictwa w kulturze o dodatkowe programy edukacyjne, lecz o naprawdę głębokie partnerstwo.
Krzysztof Czyżewski

Polityka kulturalna
a przyszłość w kulturze.
Między uzurpacją a bezradnością
Termin „polityka kulturalna” wzbudza ciągle spore emocje. Zapewne dzieje się tak za
sprawą pamięci o przeszłości, gdy i sam termin, i to, co się za nim kryje, służyło realizacji
przez państwo określonych ideologicznych celów. Twórcy polityki kulturalnej, zarówno
dzisiaj, jak i w przeszłości, zawsze starają się kształtować przyszłość kultury. Dzieje się
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tak bez względu na to, czy realizowany jest model oświeceniowy polityki kulturalnej,
czy też narodowy. Warto zauważyć, że oba przypadki wyrażają paternalistyczną postawę, która wynika z przekonania polityków; wyrastają z przeświadczenia, że ci, którzy
decydują o kulturze, posiedli nie tylko niekwestionowaną wiedzę i kompetencje, lecz
przede wszystkim mają wystarczającą legitymację społeczną do tego, by niejako narzucić
społeczeństwu określoną wizję kultury. W tym sensie też kultura traktowana jest instrumentalnie. Zawsze musi służyć czemuś. Taką paternalistyczną postawę reprezentowali
ludowy komisarz oświaty Anatolij Łunaczarski i francuski legendarny minister kultury
André Malraux. Ich koncepcje przyszłości kultury, przy wszystkich różnicach, brały swój
początek z lewicowych ideologii i pozostawały w wyraźnej kontrze do wspomnianego
narodowego modelu polityki kulturalnej, rozumianej jako instrument budowania i konsolidacji państwa.
Polityka kulturalna Łunaczarskiego szybko się zdegenerowała, stając się narzędziem
opresji w stosunku do tych, którzy nie chcieli jej ulegać. Komunistyczne elity widziały
przyszłość kultury wyłącznie w ścisłym powiązaniu z nowymi koncepcjami ustrojowymi,
z wizją państwa, które na koniec okazało się państwem totalitarnym. Podporządkowanie
kultury ideologii miało gwarantować jej pełną sterowalność. Możliwe miało być kreowanie jedynie słusznych form kultury, a te niesłuszne dawałyby się skutecznie eliminować.
Myślenie Malraux o przyszłości kultury wynikało z przekonania, że powinna ona pełnić ważną funkcję wychowawczą, integrując dziedzictwo z teraźniejszością. W dalszym
ciągu decydujący głos należeć miał do centrum. To ono miało rozpoznać potrzeby społeczne, diagnozować, a następnie przekazywać publiczne środki w miejsca, które uznane
zostały za najpełniej realizujące cele polityki kulturalnej. Jednocześnie zmierzyć się ona
musiała z problemem wielokulturowości w związku z napływem „nowych Europejczyków”. Projektując przyszłość, nie przewidziano jednak rewolucji, jaką przyniósł rozwój
świata mediów, zwłaszcza mediów elektronicznych.
Decentralizacja, odpowiedzialność za kulturę poszczególnych szczebli administracji, rozwój trzeciego sektora, powstanie społeczeństwa informacyjnego — wszystko to
powoduje, że miejscem tworzenia polityki kulturalnej, od kilku dziesięcioleci, przestaje
być wyłącznie centrum. Z kolei postępująca indywidualizacja potrzeb bardzo uwiarygodnia obecny liberalny model polityki kulturalnej — dajemy ludziom to, czego chcą. Z tej
perspektywy przyszłość kultury jest nieprzewidywalna. Mimo to żadne z państw nie rezygnuje, jak na razie, z uprawiania polityki kulturalnej (choć postulatów w tej sprawie
jest coraz więcej). Nie rezygnują z niej także organizacje międzynarodowe, w tym Unia
Europejska. Należy zauważyć, że wczorajsze wizje przyszłości — boleśnie skompromitowane — zostały zastąpione strategiami rozwoju kultury operującymi konkretnymi datami
i koncentrującymi się na wprowadzeniu prawnego i organizacyjnego porządku w świat,
który uporządkowaniu z trudem się poddaje.
Aktywność polskiego Ministerstwa Kultury nie różni się w tym sensie od innych, jemu
podobnych na świecie. Istniejąca Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–
2020 jest podstawowym dokumentem polityki kulturalnej państwa. Jest też dokumentem
o tyle ogólnym, że w kwestii przyszłości łatwo go krytykować. Widać w niej tradycyjne
dziedzinowe myślenie o kulturze, ale być może wynika ono bardziej z pewnej użyteczności operacyjnej tego typu myślenia niż z przekonania, że wymieniane dziedziny istnieć
będą zawsze.
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Narodowa Strategia pozostaje w ścisłym związku z innymi regulacjami ustawowymi
dotyczącymi kultury. Przede wszystkim z ustawą o działalności kulturalnej. Należy jednak pamiętać, że kształt polityki kulturalnej powiązany jest nie tylko z aktami prawnymi
stworzonymi w ministerstwie kultury i bezpośrednio odnoszącymi się do tej sfery życia.
Istotne są tu też chociażby regulacje z zakresu prawa autorskiego, finansów publicznych,
podatków czy też prawa pracy.
Co jest misją strategii i zarazem przyszłością kultury? „Zrównoważony rozwój
kultury jako najwyższej wartości przenoszącej ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów”. Są jeszcze cele
strategii. Warto je przytoczyć. Po pierwsze: „cel strategiczny/nadrzędny: zrównoważenie rozwoju kultury w regionach”. Po drugie: „cele cząstkowe/uzupełniające”. Jest
ich dwanaście:
1. Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury.
2. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju i dostępie do kultury.
3. Wzrost udziału kultury w PKB.
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.
5. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury.
6. Wzrost uczestnictwa w kulturze.
7. Rozwój szkół artystycznych i zwiększenie liczby godzin edukacji kulturalnej
w programach szkolnych.
8. Efektywna promocja twórczości.
9. Promocja polskiej kultury za granicą.
10. Ochrona wartości intelektualnej i walka z piractwem.
11. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury.
12. Rozwój przemysłów kultury (kinematografia, media, design, wydawnictwa, fonografia).
Są jeszcze obszary priorytetowe ( jest ich pięć), odpowiadające narodowym programom kultury:
1. Promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki.
2. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego.
3. Rozwój instytucji artystycznych.
4. Wspieranie debiutów i rozwój szkół artystycznych.
5. Znaki czasu (sztuka współczesna).
Jak zatem w świetle narodowej strategii jawi się przyszłość kultury? Jeśli uda się
zrealizować jej wszystkie cele, to będzie znakomicie. Zrównoważona kultura, zwłaszcza w regionach, dzięki czytelnictwu i odrestaurowanym zabytkom, w których będzie
przechowywane i udostępniane nasze dziedzictwo, pozwoli rozwinąć się, w instytucjach
artystycznych, debiutantom, którzy swoją twórczością dadzą świadectwo czasu. Niestety
doświadczenie podpowiada, że z realizacją strategii bywa różnie. Bezpiecznie zatem wrócić do wyrażonego już przekonania, że polityka kulturalna w sposób ograniczony wpływa
na przyszłość kultury. Że kultura, cechując się pewną autonomią, nie pozwala na proste
wpływanie na nią przez politykę. Nasze doświadczenie z okresu obowiązywania strategii
wyraźnie pokazuje, że zapisane w niej tezy nie przekładają się w sposób prosty na sferę
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realizacji. A dotyczy to zaledwie sześciu lat. Im dłuższy czas zakreślony w polityce kulturalnej, tym wizja przyszłej kultury staje się mniej wiarygodna.
Ryszard Nowak

Wytwarzanie, inicjowanie
i animowanie kultury
za nic, po nic i bez powodu
Wstęp
Tych kilka słów piszę w czasie, gdy wytwarzanie, inicjowanie i animowanie kultury (nazwijmy to w skrócie — zajmowanie się kulturą) stało się zajęciem trwale zespolonym
z możliwościami pozyskania zewnętrznych funduszy i z odnalezieniem się w orbicie
wszystkich konsekwencji, jakie się z tym wiążą.
Jeśli współcześnie chcemy systematycznie i skutecznie zajmować się kulturą, powinniśmy zrobić następujące rzeczy:
— założyć stowarzyszenie lub fundację;
— zatrudnić osobę, która zajmie się pisaniem aplikacji w celu pozyskania środków na
realizację projektów;
— założyć konto na portalu społecznościowym i kupić aparat cyfrowy, za pomocą którego uda się udokumentować zrealizowany projekt, co pomoże w jego rozliczeniu.
Jeśli wystarczy nam cierpliwości i systematycznego uporu, to po kilku latach staniemy się wiarygodnym partnerem i pozyskiwanie środków powinno być nieco łatwiejsze.
Może nawet stanie się regularną procedurą, dobrze naoliwionym mechanizmem, wpisanym w kalendarz stałych obowiązków naszej instytucji.

Waluowanie kultury
Jeśli zajmujemy się kulturą i chcemy przeżyć, naszą siłę i aktualną kondycję można wyrazić w liczbie odbiorców, dla których istotne jest to, co robimy. Jeśli jesteś wydawcą
— istotny jest nakład sprzedanych książek, jeśli muzykiem — liczba sprzedanych płyt
i osób na koncertach, jeśli prowadzisz galerię — liczba odwiedzających wystawy, które
realizujesz, i popularność artystów, których prace prezentujesz i sprzedajesz. Jeśli jesteś
naukowcem, masz prywatną szkołę artystyczną lub otworzyłeś nowy kierunek studiów
— istotna będzie liczba studentów i słuchaczy, którzy za to zapłacą lub dzięki którym
uzyskasz odpowiednie dofinansowanie. Na okoliczność odpowiedniego optymalizowania i czuwania nad skutecznością tych mechanizmów liczbę poszczególnych uczestników
można wyrażać w punktach w kontekście odpowiednich kategorii. Mniej więcej tak samo
jak oceniane są aplikacje, które posyłamy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych instytucji.
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