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Kultura jako ścieżka 
wyjścia z kryzysu



Minęła już piękna epoka Nowego Człowieka, manifestów 
kreślących przyszłość, gotowych programów budowy 
lepszego świata. Współczesna utopia wydarza się wśród 
codziennych spraw, w rzeczywistym czasie konkretnych 
eksperymentów i jest z rozmysłem sfragmentaryzowana.

Nicolas Bourriaud 2012, s. 77



Autor zdjęcia: Ditte Valente Freelance

Prace:
Radicant (2009)

Postproduction (2001)
Esthétique relationnelle  

(1998)

Nicolas 
Bourriaud

Ur. 1965, francuski kurator, 
krytyk sztuki, autor esejów 

poświęconych sztuce 
współczesnej, znany przede 

wszystkim jako autor 
koncepcji estetyki relacyjnej.



Przekonująco o roli sztuki i kultury pisze Nicolas Bourriaud: „Kształtują 
one czasoprzestrzeń, doświadczenia międzyludzkie próbujące przekroczyć 
bariery systemu komunikacji masowej. Stanowią miejsca, w których 
niejako wykluwają się alternatywne społeczności, krytyczne modele, 
momenty wykreowanego współżycia”. [Bourriaud 2012, s. 77]



KULTURA I ZMIANA 
SPOŁECZNA

Aby mogła się dokonać instytucjonalna zmiana, 
jej intelektualne źródło musi – choćby po 
części – pojawić się poza istniejącym układem 
instytucjonalnym lub przynajmniej poza 
wyodrębnionym obszarem rzeczywistości 
społecznej, który określony segment 
instytucjonalny „kontroluje” i stabilizuje. 
Takim źródłem może być „kultura 
żywa”, rozumiana jako całokształt 
autonomicznych praktyk kulturowych, 
bazujących na nieskrępowanej 
wyobraźni i twórczej energii.



Drugim istotnym warunkiem zmiany 
instytucjonalnej (społecznej) jest 
występowanie komunikacyjnych 
konektorów (interfejsów) między 
różnymi i względnie niezależnymi 
strukturami świata społecznego. 
Pozwalają one transferować  
i aktywować zasoby wiedzy ukrytej, 
uwspólniać istniejącą i generować 
nową wiedzę społeczną. Przy czym te 
społeczne komunikacyjne konektory 
są aktywizowane także za sprawą 
kultury, twórczego napięcia i energii, 
które wywołuje.



Każda instytucja ma swój kulturowy 
komponent. I jeśli zmianę 
społeczną rozumieć jako zmianę 
instytucjonalną, to nie może się ona 
dokonać pozakulturowo. Oczywiście 
zmiana społeczna dotyczy nie tylko 
kultury, ale zarazem i cywilizacji, 
dokonuje się równolegle w obu 
tych wymiarach, ale bez składnika 
kulturowego nie zachodzi.
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TRZY PODEJŚCIA DO 
PROWADZENIA MIEJSKIEJ 
POLITYKI KULTURALNEJ

Pierwsze z nich – dominujące w naszym 
kraju – polega na zarządzaniu miejskimi 
instytucjami kultury. Reszta ma 
drugorzędne znaczenie. Przy czym takie 
działanie ma na ogół dwa wektory:  
(1) poprawa – tak czy inaczej 
interpretowanej – efektywności tych 
instytucji oraz (2) zapobieganie konfliktom 
i awanturom – władza miejska ma mieć 
spokój. To nie wyklucza dbałości o poziom 
artystyczny podległych instytucji, ale nie to 
jest podstawowym celem.



W  drugim podejściu idzie  
o pobudzanie i różnorodność 
aktywności kulturalnej. Polem 
polityki kulturalnej stają się nie 
tylko miejskie instytucje kultury, 
ale wszelkie podmioty prowadzące 
działalność kulturalną, zwłaszcza 
twórcy. Rolą władz miejskich jest  
w tym podejściu zapewnianie jakiejś 
równowagi między nimi i zachęcanie 
do otwartości i współdziałania. Nie 
jest to łatwe, zważywszy na często 
sprzeczne interesy tych podmiotów  
i ich nieuniknioną rywalizację  
o ograniczoną pulę zasobów,  
w tym publicznych.



Możliwe i wskazane jest trzecie 
podejście. Idzie w nim o to, aby 
kulturę uczynić kluczowym 
wymiarem i mechanizmem rozwoju 
miasta. Polityka kulturalna staje 
się wówczas polityką rozwoju – 
świadomie ukierunkowanej zmiany, 
która osadzona na dziedzictwie miasta, 
podejmuje teraźniejsze problemy  
i wyzwania, aby odkrywać i otwierać 
bezpieczne ścieżki do przyszłości.



WYZWALANIE KULTUROWEJ 
ENERGII

Spowodowanie, aby kultura, będąc głównie obszarem działań 
jednostek i indywidualnej kreatywności, stawała się także 
przestrzenią komunikacji zbiorowej, dyskursu, współpracy  
i społecznych innowacji.

Dopuszczenie wielości perspektyw poznawczych i języków 
komunikacji społecznej.

Dialogiczność debaty społecznej – chodzi m.in. o posługiwanie 
się w debacie pojęciami otwartymi i włączającymi, a 
eliminowanie z niej pojęć zamykających i blokujących; 
przykładem niech będzie pojęcie „dziedzictwo narodowe”, 
które wyparło u nas w pewnym momencie znacznie szersze 
„dziedzictwo kulturowe”.
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Przeciwstawianie się hegemonii językowej i kulturowej, a zatem 
wszelkiej hegemonii (przy czym współcześnie dominującą formą 
hegemonii kulturowej jest massmedializacja społeczeństw), 
dobieranie i używanie języka nie po to, aby konserwować  
i odtwarzać idee i konstrukty myślowe, ale aby przede wszystkim 
redefiniować je w kontekście współczesnych wyzwań.

Stawianie naszej przeszłości wciąż nowych pytań, zrodzonych  
z tego, co jest obecnie, aby odszukiwać różne ścieżki prowadzące 
w przyszłość.

Uznawanie kultury za pole aksjologicznego dyskursu.

Domaganie się od uczestników publicznego dyskursu jawnego 
deklarowania swojej aksjologiczności i otwarcia jej na 
intelektualne konfrontowanie z odmiennymi aksjologiami.
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KONKLUZJE

Ekonomia głównego nurtu, która 
zdominowała przez dziesięciolecia 
kształcenie i badania 
ekonomiczne, jest zasadniczo 
akulturowa. I jako taka nie jest  
w stanie dostrzec, że gospodarka 
pozostaje zakorzeniona  
i zakodowana w kulturze.



Dotychczas dominowało 
przekonanie, że kultura staje się 
istotna i przydatna, kiedy czynimy 
ją częścią gospodarki – przemysły 
kreatywne. Czas spojrzeć na to od 
drugiej strony i zastanowić się, jak 
gospodarkę uczynić częścią kultury. 



Nie idzie o to, aby wyłączać 
mechanizmy rynkowe  
z obszaru kultury, ale aby 
nie podporządkowywać 
im kultury, dbać o to, aby 
nie została prywatnie 
grodzona, bo wtedy zanika 
jako fundament rozwoju 
społecznego.



Pięknie o roli sztuki (i szerzej 
kultury) pisze Nicolas Bourriaud 
[2012, s. 28]: „Nikt nie wymaga od 
niej by realizowała Wielki Projekt, 
lecz by wśród dawnych dróg 
odnalazła marszrutę, wypatrzyła 
ścieżki poznania, wyznaczyła skróty, 
narysowała mapy na powierzchni 
chaosu, jednym słowem skonstruowała 
narzędzia nawigacyjne”.
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