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Po pierwsze, musisz konsekwentnie (my-
ślą, słowem, czynem i regulacją) utożsamiać
kulturę z jednym tylko jej przejawem – z kultu-
rą artystyczną. Następnie powinieneś tę ostat-
nią sprowadzić do tego, z czego korzystanie jest 
(niepisanym i silnie unawykowionym) obo-
wiązkiem najlepiej wykształconych. Uczynie-
nie modernistycznej sztuki, repertuarowego
teatru, opery i baletu, noblowskiej literatury,
muzyki poważnej i jazzu synonimem kultury 
z pewnością sprawi, że będzie ona traktowana
jako zajęcie elit. Zajęcie jest nieco niezrozu-
miałe i bezproduktywne, ale też nobilitujące,
jako zobowiązanie przyjmowane przez elity 
i traktowane jako rodzaj kosztu, który trze-
ba ponieść, by stać się ich przedstawicielem.
Wszelkimi sposobami staraj się neutralizować
(ośmieszaj, stygmatyzuj, podważaj!) te głosy,
które apelują, by kulturę widzieć szerzej (na
przykład jako sferę, w której zakres wchodzą 
też: twórczość pozainstytucjonalna i niefor-
malna, produkcja kulturowa samych odbior-
ców i ich sieci, te formy kreatywności, które 
praktykowane są przez zwykłych ludzi), albo
które rozciągają zakres tego pojęcia tak bar-
dzo, że jego desygnat staje się tożsamy, jak 
powiedziałby Raymond Williams, ze „spe-
cyfi cznym dla człowieka sposobem życia”.
Zezwolenie na takie poszerzenie znaczenia 
tej kategorii będzie dla Ciebie niebezpieczne:
obszar, którym powinieneś się opiekować, 
powiększy się tak bardzo, że stracisz nad nim
kontrolę; kultura może okazać się potrzeb-
na, co wydłuży listę Twoich zobowiązań; 
będziesz musiał dbać o różnorodność, która
w tak rozległym polu kultury stanie się czymś
oczywistym; kultura rozumiana jako integral-
ny element codziennych praktyk może stać 
się miejscem zbyt daleko posuniętej inkluzji, 
co z kolei podważy istniejące hierarchie i tak 
dalej. Za wszelką cenę unikaj też podszeptów
sugerujących, że istniejące w polu kultury dy-
chotomie (niskie/wysokie, elitarne/popularne,

Spróbuj jednocześnie 
krytykować brak społecznego 
pożytku ze sztuki 
i potępiać te jej przejawy, 
które są zbyt zaangażowane 
społecznie.
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Po trzecie, uczyń artystę społecznym
bohaterem, wynieś go na piedestał, pomni-
kuj i nagradzaj, podziwiaj i hołub, spotykaj
się z nim i wyrażaj zainteresowanie tym, co 
robi, spraw, by poczuł się potrzebny. Pamię-
taj jednak, że w granicach Twoich możliwości 
(fi nansowych, poznawczych, nadzorczych)
będzie celebrowanie tylko garstki twórców, 
a więc musisz ich wybrać wyjątkowo staran-
nie. Nie możesz się pomylić, bo narazisz się
na zarzut ignorancji, a on z kolei podważy
znacznie Twoją wiarygodność jako podmio-
tu, który opiekuje się kulturą. Postaw więc na 
tych, którzy są dobrze znani – bo są obecni
w świecie sztuki od bardzo dawna – albo na
tych, o których się mówi w mediach, również
tych poza granicami Twojego kraju. Musisz
też opanować trudną sztukę deprecjonowania 
twórczości innych, i to nawet wówczas, gdy
osobiście bardzo Ci ona odpowiada. Pomoc-
ny będzie w tym dobrze rozpoznany zestaw
praktyk sepizacyjnych – unieważnianie war-
tości tego, co robią, poprzez wskazanie, że „to
dla pieniędzy; że chodzi tylko o to, by zwrócić
na siebie uwagę; że to kontrowersyjne i ob-
razoburcze; że to dzieło szaleńca” albo „głos
mniejszości; że to publicystyka; że z praw-
dziwą sztuką, to nie ma nic wspólnego; że też
bym tak potrafi ł; że to przecież tylko sztuka”.
Spróbuj też jednocześnie krytykować brak 
społecznego pożytku ze sztuki i potępiać te 
jej przejawy, które są zbyt zaangażowane spo-
łecznie. Nazwij je lewackimi lub utopijnymi, 
skojarz z totalitarnymi systemami. By zdepre-
cjonować sztukę, której nie chcesz wspierać,
możesz też wykorzystać media – one potrze-
bują fi gury, która wyjaśni niepowodzenia nas
wszystkich i pleniące się wokół nas zło. Sztu-
ka zaś doskonale do tego się nadaje: artyści
nie wyjdą przecież na ulice, a tego, co robią,
większość nie akceptuje, nie lubi i nie potrze-
buje. Nakręć też reklamę samochodu, w której
rzekomy koneser sztuki myli wieszak na ubra-

narodowe/kosmopolityczne, tradycyjne/nowo-
czesne itd.) są całkowicie arbitralne, a więc że 
można je zmienić. Jeżeli im ulegniesz, stracisz 
zdolność do dzielenia i rządzenia.

Po drugie, wyposaż kulturę (oczywiście 
wcześniej zredukowaną do wąsko rozumia-
nej kultury artystycznej) w cały szereg funk-
cji i ról. Postaraj się dowieść, że rozwija ona 
wyobraźnię oraz kreatywność; że sprzyja sa-
mopoznawaniu i kształtuje umiejętność wy-
rażania siebie; że jest częścią tradycji, bez
której naród nie mógłby trwać; że cywilizu-
je, uwzniośla naszą egzystencję i sprawia, iż 
stajemy się różni od zwierząt; że jest polem
i narzędziem społecznych eksperymentów 
oraz społecznej aktywizacji; że pobudza do
refl eksji i jest cennym zasobem ekonomicz-
nym i potencjalnym kapitałem, który można 
łatwo uruchomić; że sprzyja powstawaniu
więzi, pomaga walczyć ze społeczną margi-
nalizacją i wykluczeniem i tak dalej... Jeżeli
to Ci się uda, to dowiedziesz też, że społe-
czeństwo nie mogłoby bez niej istnieć oraz 
że tylko ci, którzy potrafi ą z niej korzystać, 
są jego pełnoprawnymi członkami. Co wię-
cej, takie przeładowanie kultury uczyni z niej
poręczne medium zaświadczające o tym, że
jesteś opiekuńczy; że wspierając ją, dbasz też
o te wszystkie wartości, działania, formy po-
rządku i koncepcje jednostki, które wcześniej
z nią powiązałeś. Ważne jest przy tym to, abyś 
tak zoperacjonalizował role i funkcje kultu-
ry, by trudno było stwierdzić, które z nich są 
Twoim pomysłem, które elementem mitologii 
artystycznych, a które rzeczywiście ona wy-
pełnia. Dbaj więc o to, żeby trudno było zna-
leźć mierzalne wskaźniki tego, czy tak wąsko 
rozumiana kultura ma w ogóle jakiekolwiek 
konsekwencje. To pozwoli Ci aplikować ją do
dowolnych zadań, które aktualnie wydają Ci
się ważne.
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nia z rzeźbą albo podziwia kratkę wentylacyj-
ną w muzeum, bo bierze ją za abstrakcyjny 
obraz. W ten sposób nie tylko dowiedziesz, że
sztuka, której nie chcesz wspierać, to hochsz-
taplerka, ale też znajdziesz uznanie u tych,
którzy jej nie cierpią. Umiejętne stosowanie 
tych narzędzi przyniesie Ci wielorakie korzy-
ści: (a) zdobędziesz sojuszników wśród tych, 
którzy muszą jakoś usprawiedliwić to, że nie 
wywiązują się ze swego klasowego zobowią-
zania zainteresowania sztuką – nie interesują 
się nią, bo „to nie jest w ogóle sztuka”; (b) 
stworzysz pretekst, by nie wspierać sztuki – 
wspieranie takiej sztuki oznaczałoby trudne
do wyjaśnienia marnotrawstwo publicznych 
pieniędzy; (c) skłócisz środowisko artystycz-
ne, a więc pozbędziesz się podmiotu, który
mógł zgłaszać jakieś roszczenia i którego trze-
ba by było wysłuchać, bo mówi jednym gło-
sem; (d) wejdziesz w rolę tego, który zna się 
na sztuce i inaczej niż zawodowi krytycy nie 
ma problemu z ustaleniem przejrzystej hie-
rarchii wartości dzieł i doniosłości twórców; 
(e) będziesz mógł dowieść, że żyjesz w kraju 
nowoczesnym i zamożnym – przecież tylko
w takim wspiera się sztukę i tylko w takim lu-
dzie są tak dobrze wykształceni, by odróżnić 
ją od tego, co tylko udaje, że nią jest.

Po czwarte, uczyń kulturę (zredukowaną 
do kultury artystycznej) przedmiotem oddzia-
ływania różnych instytucji. W zależności od 
systemu, w którym funkcjonujesz, albo spró-
buj udowodnić nierozerwalny związek kultury, 
gospodarki i polityki, albo powiąż kulturę ar-
tystyczną z demokracją i rozwojem podmio-
towości obywateli, albo dowiedź, że jest ona 
integralnym elementem narodowej tożsamości. 
Napisz na temat tych powiązań kilka książek, 
zdefi niuj je jako cele strategiczne polityki kultu-
ralnej, wpleć je w szkolne programy nauczania 
– najlepiej w fakultatywnej postaci – tak żeby 
nikt nie mógł Ci zarzucić, że narzucasz wszyst-

kim partykularną kulturę tych uprzywilejowa-
nych. Wpisz w obowiązki szkoły umożliwianie
uczniom kontaktu z kulturą artystyczną i ob-
ciąż nauczycieli koniecznością organizowania
wycieczek do muzeów i teatru. Zmuś uczniów
do tego, by w tego rodzaju eskapadach uczest-
niczyli, ale poprzestań na tym. Nie próbuj przy-
padkiem rozwijać jakichkolwiek form syste-
matycznej edukacji kulturalnej, nie dokształcaj
nauczycieli prowadzących plastykę, muzykę
i wiedzę o kulturze. Zostaw ich samym sobie – 
na pewno sobie poradzą – w końcu zależy im na
pracy. Każ uczniom przyswoić daty, w których
powstawały kolejne dzieła narodowego wiesz-
cza i zapis nutowy kanonicznej dla Twojej kul-
tury pieśni, niech potrafi ą wymienić z pamięci
kolejne trendy modernistycznej kultury i ro-
dzaje dętych instrumentów. Nie próbuj jednak 
(zob. „po ósme”) z nimi dyskutować na temat 
kultury, nie zastanawiaj się, co za nią uznają 
i co jest dla nich ważne jako środek rozumienia
siebie, ekspresji i bycia w świecie. Dobrze prze-
cież wiesz, że kultura jest jedna, a cała reszta to
co najwyżej jej nieudane namiastki. Generalnie
jednak zniechęcaj wszelkimi sposobami do kul-
tury tych, których masz obowiązek edukować – 
tylko umacniając dystans i niechęć wobec niej,
możesz przecież reprodukować nierówności
i konserwować istniejący ład.

Po piąte, upieraj się, że społecznym proble-
mem jest to, iż większość społeczeństwa z tak 
(czyli bardzo wąsko) rozumianej kultury nie ko-
rzysta. Pamiętaj jednak o tym, że to Ty powinie-
neś określić, czym jest uczestnictwo w kulturze,
i nie daj się namówić na to, by uznawać za nie
dzierganie, granie na komputerze, ściąganie fi l-
mów z sieci, SMS-owanie albo rozmowę z są-
siadem o wczorajszym meczu. Swoją koncepcję
kulturowej partycypacji przetestuj w ogólno-
polskich badaniach. Jeżeli dobrze skonstru-
ujesz ankietę, to powinna ona potwierdzić,
że z uczestnictwem w kulturze jest bardzo źle,
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że spada czytelnictwo, a ludzie nie chodzą do te-
atru i opery, nie bywają w galeriach, oraz że – co 
więcej – prawie połowa z nich w ogóle nie ma 
takiej potrzeby, a część nie bywa tam, bo nie ma 
na to pieniędzy i wystarczających kulturowych 
kompetencji. Napiętnuj nadmierne korzystanie 
z telewizji i nowych mediów, a niektóre formy 
ich używania nazwij piractwem i tęp wszelkimi 
środkami, nawet wówczas, gdy służą one two-
rzeniu, kreatywnemu rozwijaniu dziedzictwa lub 
jego ożywianiu. Staraj się też, by ten niepokoją-
cy stan, zdiagnozowany podczas badań, zmie-
nić – przynajmniej w deklaracjach. Oświecaj 
i edukuj, organizuj szkolenia i twórz programy, 
a opornych piętnuj jako hunwejbinów i barba-
rzyńców, zwracając przy okazji uwagę na upa-
dek i zdziczenie obyczajów, na zachwaszczanie 
języka, na rodziców goniących za pieniędzmi 
i dzieci tkwiące przed ekranami komputerów 
i unieruchomione przez konsole do gier, na kon-
sumeryzm i hedonizm, niechęć do wszystkiego, 
co może sprawiać trudność i co wymaga wysił-
ku, na brak patriotyzmu, obycia, wykształcenia. 
Potwierdź to wszystko odpowiednimi badania-
mi i wykaż, że świat generalnie schodzi na psy. 
Musisz pamiętać, że prowadzisz podwójną grę – 
typową dla ekspertów, którzy muszą udowodnić, 
iż są potrzebni, a do tego niezbędne jest stwo-
rzenie problemu i podtrzymywanie przekonania, 
że wymaga on natychmiastowego rozwiązania.

Po szóste, dezorientuj. Nie prowadź żadnej 
konsekwentnej polityki kulturalnej. Postaw na 
duże i spektakularne wydarzenia – to nic, że są 
kosztowne, że raczej odtwarzają istniejące hie-
rarchie niż tworzą nowe, że mają jednorazowy 
charakter i uczestniczy w nich stale ta sama 
garstka osób. Jednocześnie stale podważaj sens 
organizacji dużych spektakularnych wydarzeń 
kulturalnych i ogłoś, że teraz będziesz wspierał 
pracę artystów z grupami zmarginalizowanymi. 
Następnie, gdy programy tego typu już ruszą, 
podważ ich sens, wskazując, że tylko pogłębiają 

one wykluczenie i trafi ają do zbyt małej grupy
osób, a ci, którzy je fi nansują ze swoich podat-
ków – czyli niezmarginalizowani – nic z tego
nie mają. Dlatego postaw na wykorzystanie
kultury w promowaniu kraju za granicą, bo to
przyniesie nam wszystkim mannę z nieba, sper-
sonifi kowaną w postaci turystów i inwestorów
napływających do nas, by poznawać nasze dzie-
dzictwo. Następnie wymyśl coś innego, co nie
ma nic wspólnego z Twoimi dotychczasowymi
działaniami, zacznij zupełnie nowy program,
który nie korzysta zupełnie z tego, co dotąd po-
wstało. Składaj obietnice, ale ich nie dotrzymuj,
wskazując na obiektywne przyczyny wyższej
rangi niż kultura; podpisuj umowy, ale się z nich
nie wywiązuj i tłumacz to zmianami w prawie;
dawaj nadzieje, ale ich nie spełniaj. Wszystko
to powinno sprawić, że rzeczywistość stanie się
nieprzewidywalna, a przez to doskonale ela-
styczna – będziesz mógł zrobić wszystko.

Po siódme, zachowaj zdrowy rozsądek. 
Wiadomo przecież, że sport jest ważniejszy
od sztuki i nie ma co z tym dyskutować, na-
wet wtedy, gdy (prywatnie) jesteś miłośnikiem
tej drugiej, a ze sportem w Twoim kraju jest 
nie najlepiej. Nie można podważyć tego, że
szpitale, drogi, obronność i bezpieczeństwo
są ważniejsze niż prawo do samorealizacji
i samorozwoju, a dobrobyt jest istotniejszy od 
wolności słowa. Nikt przy zdrowych zmysłach
nie zaprzeczy też, że sztuka powinna być pięk-
na, dawać otuchę i przyjemność, a tworzyć ją 
powinni artyści, którzy do perfekcji posiedli
umiejętność posługiwania się dłutem, pędz-
lem, skrzypcami i słowem. Niewielu też pew-
nie będzie kontestować twierdzenie, że ponie-
waż sztuka jest towarem, to artysta powinien
utrzymywać się z tego, co robi. Jeżeli tego nie
potrafi , to podobnie jak kiepski przedsiębiorca
powinien zająć się czymś innym. Przyklasną 
Ci z pewnością, gdy stwierdzisz, że artyści to
zamożni ludzie, a ich rzekome ubóstwo, brak 
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środków do życia to specyfi czny styl życia. 
Zgodzą się też z Tobą, gdy stwierdzisz, że 
miejsce sztuki jest w galerii i muzeum, że nie 
powinna się ona zajmować tym, czym żyją ak-
tualnie ludzie, ale tym, co uniwersalne: pięk-
nem, prawdą i dobrem. Możesz też być pewien, 
że wezmą Cię za szaleńca, gdy zasugerujesz, 
iż sztuka powinna zmieniać świat, być formą 
społecznej krytyki, rodzajem socjotechnicznej 
interwencji, iż powinna być zaangażowana po-
litycznie i stać po stronie słabszych. Sam przy-
znasz, że brzmi to tym bardziej głupio, jeżeli 
przypomnisz sobie najbardziej podstawowy 
kurs historii sztuki – rzadko bywała ona czymś 
więcej niż legitymizacją porządku na usługach 
tych, którzy panowali. Ponieważ tak było za-
wsze, niech też i tak pozostanie.

Po ósme, nie dyskutuj, a dokładniej – suge-
ruj, że rozmawiasz, ale nie prowadź rozmowy. 
Nie dyskutuj z twórcami, nie staraj się ich zrozu-
mieć – przecież wiesz, co jest dla nich najlepsze, 
czym jest kultura i jaką rolę powinna ona odgry-
wać, do czego może się przydać i kto powinien 
ją kreować. Jeżeli taką rozmowę zainicjują sami 
artyści, weź w niej udział, ale zbytnio się nie 
przejmuj krytyką z ich strony – musisz to prze-
trzymać, w końcu zniechęci ich mówienie po raz 
setny tego samego. Zagraj też na awersji społe-
czeństwa wobec nich, niechęci, którą sam wcze-
śniej wytworzyłeś – zarzuć im, że korzystają 
z Twojej pomocy, że marnują publiczne pienią-
dze, których inni potrzebują bardziej i na które 
ci inni z pewnością bardziej też zasługują. Nie 
rozmawiaj też z publicznością. Przecież to Ty 
wiesz, czego ona najbardziej potrzebuje, a ona 
nie jest świadoma swoich potrzeb i nie będzie 
tak długo, jak długo tej świadomości nie wnie-
siesz. Do tego zaś nie jest potrzebna rozmowa, 
ale skuteczne techniki perswazyjne. Jeżeli przyj-
dzie Ci jednak do głowy, by o kulturze rozma-
wiać, to wykorzystaj „po szóste” i „po siódme”: 
dezorientuj i powołuj się na zdrowy rozsądek.

Po dziewiąte, podążaj za zmianami. Prze-
szczepiaj do swojego kraju to, co się spraw-
dziło tam, gdzie chciałbyś żyć, i to bez wzglę-
du na różnice, które dzielą te konteksty. Skądś
w końcu musisz czerpać wzory, zwłaszcza że
te, które wyrastają z lokalnego kontekstu, są 
niedobre, ponieważ narażają Cię na zarzut 
bycia nienowoczesnym i zmuszają, byś był
konsekwentny. Ucz się nowych języków mó-
wienia o kulturze, ale zapomnij, że wiążą się 
one też z nowymi sposobami myślenia o niej.
Spraw, by kultura była obecna w sieci, ale 
dobrze ukryj adresy, pod którymi można zna-
leźć informacje o niej albo pobieraj opłaty za 
korzystanie z tego typu stron. Unowocześniaj
– inwestuj w infrastrukturę instytucji kultury,
informatyzuj i wprowadzaj nowe technologie, 
ale nie ucz, jak ich używać – ich niewłaściwe
wykorzystywanie będzie dobrym dowodem, 
że jeszcze wiele trzeba w kulturze zrobić. Nie
rób jednocześnie niczego, by to zmienić, bo 
przestaniesz być potrzebny.

Po dziesiąte, postaraj się znaleźć następ-
ców, bo przecież ktoś będzie musiał dbać
o Twoje dzieło w przyszłości. Z pewnością ich
znajdziesz – zdrowy rozsądek („po siódme”)
podpowiada przecież, że na kulturze każdy
się zna.                                                                         


