
Reakcje ∏aƒcuchowe. 
Krok do ty∏u czy ucieczka
do przodu?

Daniel Muzyczuk

Min´∏y ju˝ dwa lata od Kongresu Kultury Polskiej, który odby∏ si´ w Krakowie
we wrzeÊniu 2009 roku. Nazwa wybrana przez jego organizatorów stworzy∏a
poczucie kontynuacji najwi´kszych zgromadzeƒ osób aktywnie zaanga˝owa-
nych w tworzenie wizerunku polskiego ˝ycia kulturalnego. Swym rodowodem
si´ga∏ on do pierwszego kongresu, zorganizowanego w 1910 roku, oraz do
najs∏ynniejszego – z roku 1981 – zorganizowanego przez dzia∏aczy
„SolidarnoÊci”, przerwanego wprowadzeniem stanu wojennego. Zmiany, któ-
re zasz∏y od tamtych czasów, wp∏yn´∏y oczywiÊcie na omawiane kwestie oraz
na fakt, ˝e kongres zosta∏ zwo∏any z woli polskiego rzàdu celem usprawnienia
zarzàdzania kulturà. Wag´ zdarzenia podkreÊlali organizatorzy: „Dotychczas
odby∏o si´ pi´ç Kongresów Kultury Polskiej. Ka˝dy z nich odbywa∏ si´
w szczególnych dla Polski warunkach historycznych i zwo∏ywany by∏ z inspi-
racji autorytetów spo∏ecznych i intelektualnych. Zawsze odwo∏ywa∏ si´ do
najwa˝niejszych w danej chwili problemów w myÊl idei o stale rosnàcej roli
kultury i jej wartoÊci, bez której naród nie mo˝e si´ nie tylko rozwijaç, ale
tak˝e zmieniaç i wzbogacaç”.

Prawdziwym powodem zwo∏ania szóstego kongresu, opisanym póêniej przez
komentatorów zdarzenia, by∏a próba wprowadzenia dokumentu, który zyska∏
s∏aw´ w kr´gach kultury polskiej jako „plan Hausnera dla kultury”. Stworzony
przez tego ekonomist´ oraz by∏ego ministra pracy i polityki spo∏ecznej doku-
ment mia∏ stanowiç diagnoz´ stanu kultury polskiej, a tak˝e zestaw wytycznych
dotyczàcych jej poprawy. Hausner opisa∏ istniejàcà sytuacj´ jako tkwienie
w przesz∏oÊci, a podejÊcie takie jako ogólnie przestarza∏e. Wed∏ug niego:
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„Generalnie regu∏y socjalistycznego zak∏adu pracy pozosta∏y, choç sà wyjàtki.
Sà muzea, teatry, galerie nowoczeÊnie zarzàdzane, które starajà si´ wychodziç
do publicznoÊci, starajà si´ o w∏asne finansowanie. Wi´kszoÊç funkcjonuje jak
za dawnych lat, czekajàc, a˝ ludzie sami do nich przyjdà. Kultura cierpi na
rozdwojenie jaêni, cz´Êç instytucji dzia∏a wed∏ug zasad rynkowych, cz´Êç za
paƒstwowe pieniàdze jak w PRL-u. To rodzi negatywne zjawiska, ludzie,
z jednej strony, pracujà w publicznych instytucjach za marne grosze, z drugiej,
dorabiajà sobie w telewizji, filmie czy na prywatnym rynku”. Lekarstwo na to
wydawa∏o mu si´ bardzo proste: instytucje kultury powinny mieç takie same
mo˝liwoÊci finansowania jak organizacje pozarzàdowe. A wi´c sposób naprawy
jest taki sam dla kultury, jak i dla pozosta∏ych obszarów rynku: neoliberalna
polityka usuwania wszelkich przeszkód rozwoju wolnego rynku. Propozycje
te uznano za rewolucyjne i podzieli∏y one Êrodowiska zwiàzane z kulturà.
G∏ównym zarzutem by∏o to, ˝e profesor Hausner jest uznanym ekonomistà,
który jednak nie bierze pod uwag´ specyfiki wspó∏czesnej kultury oraz pozy-
tywnie sprawdzonych w wielu krajach europejskich modeli organizacji i finan-
sowania tego sektora. Ze wzgl´du na brak pe∏nej akceptacji propozycji Hausne-
ra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycofa∏o si´ z planów
szybkiej i ogólnej reformy oraz powróci∏o do konsultacji w tej sprawie.

Proponowana strategia uczynienia polskiej kultury bardziej konkurencyjnà
widoczna jest równie˝ w zaleceniach dotyczàcych edukacji artystycznej,
stanowiàcych przyk∏ad ilustrujàcy szczególnà mieszank´ terminologii ekono-
micznej i tej zwiàzanej z kulturà: „W skomplikowanej architekturze nowocze-
snej gospodarki segmenty rynkowe funkcjonujàce w sektorach kultury i twór-
czoÊci sà szczególnym laboratorium innowacyjnoÊci. Refleksje nad ekonomià
czasu wolnego prowadzà do podkreÊlenia wagi tych segmentów rynku, które
zaspokajajà potrzeby o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Przemys∏
«czasu wolnego» s∏u˝y tym wszystkim aktywnoÊciom ludzkim, które nie na-
le˝à do sfery pracy zawodowej i gospodarstwa domowego – poczàwszy od tu-
rystyki i wypoczynku, poprzez czytelnictwo ksià˝ek i prasy, a skoƒczywszy
na grach komputerowych. [...] Na szkolnictwo artystyczne mo˝na patrzeç
g∏ównie przez pryzmat spoczywajàcego na paƒstwie obowiàzku zapewnienia
rozwoju kultury narodowej i aktywnego chronienia i upowszechniania dzie-
dzictwa narodowego. Istnieje jednak spojrzenie uzupe∏niajàce (którego waga
b´dzie stale ros∏a) – szkolnictwo artystyczne staje si´ bazà rozwoju wielu obsza-
rów przemys∏u «czasu wolnego» i jego stan przek∏ada si´ na tempo rozwoju
gospodarczego kraju. W najbli˝szych kilku latach dojdzie do skokowego roz-
woju telewizji i dziedzin pokrewnych w zwiàzku z przejÊciem na technologie
cyfrowe, co w po∏àczeniu z nieustannym rozwojem technologii rejestracji obra-
zu i dêwi´ku i ich zdecydowanym potanieniem spowoduje lawinowy rozwój
ró˝norodnych aplikacji. Mo˝na wi´c oczekiwaç, ˝e nastàpi wyraêny wzrost
zapotrzebowania na osoby o zró˝nicowanych kwalifikacjach artystycznych,
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zw∏aszcza w muzyce i plastyce. Ju˝ obecnie jednym z najbardziej poszukiwa-
nych zawodów jest grafik komputerowy, a jego idealne przygotowanie zawodo-
we polega na po∏àczeniu wszechstronnego wykszta∏cenia plastycznego i infor-
matycznego. [...] Oznacza to koniecznoÊç nie tylko upowszechniania szkolnictwa
artystycznego, lecz tak˝e nawiàzania przez nie silniejszych zwiàzków z otocze-
niem i segmentami nowoczesnej gospodarki oraz trzeciego sektora. Wydaje
si´, ˝e artyÊci mogà w sposób niewymuszony czerpaç du˝o satysfakcji z takiej
dzia∏alnoÊci, uzyskujàc przy tym dobre efekty w pracy twórczej. Rozwijanie
wra˝liwoÊci artystycznej nie jest bowiem celem jedynie wàskiej grupy zawo-
dowych artystów. Sztuka w opisanym powy˝ej kontekÊcie uzyskuje równie˝
inny wymiar, przek∏adajàcy si´ na sukces lub pora˝k´ ca∏ych spo∏eczeƒstw
wobec wyzwaƒ gospodarki Êwiatowej”1. 

Powy˝szy cytat z dokumentu Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa
artystycznego dobrze si´ wpisuje w s∏owa w∏aÊcicieli galerii Raster, ¸ukasza
Gorczycy i Micha∏a Kaczyƒskiego, którzy pod koniec lat 90. ubieg∏ego stule-
cia byli czujnymi obserwatorami badaƒ prac studentów Akademii Sztuk Pi´k-
nych w Warszawie. Atak, któremu poddali metody nauczania i ich efekty, by∏
niemal tak bezwzgl´dny, jak manifesty futurystów: „Rok temu krzyczeliÊmy:
spaliç akademi´! Teraz mówimy: nie palcie jej, sprywatyzujmy jà. Niech jà
wybawià profesorowie. Niech stworzà takie samo przedszkole utrzymujàce
dziesiàtki snobistycznych, aspo∏ecznych, bezmyÊlnych, zdegenerowanych
m∏odych ludzi, ale nie my za to p∏açmy! Taka instytucja powinna byç ca∏ko-
wicie komercyjna i – tak jak inne dziedziny rozrywki – drogo opodatkowana.
Niech oni p∏acà za tych, którzy Êwietnie bawià si´ przez pi´ç lat (a˝ po mar-
skoÊç wàtroby)”2. Ta dziwnie brzmiàca zbie˝noÊç nie wydêwi´ku, lecz kierun-
ku odreagowania rozczarowania wyznacza dwa wa˝ne momenty dla edukacji
artystycznej: moment przed wprowadzeniem w Polsce Procesu Boloƒskiego
i punkt, w którym – dziesi´ç lat póêniej – wydaje si´, ˝e edukacja artystyczna
potrzebuje podj´cia kolejnych staraƒ, aby staç si´ skuteczna.

Planowana reforma wchodzi równie˝ w sk∏ad procesu rozwoju ca∏ego szkolnic-
twa wy˝szego. S∏owa raportu dotyczàce stanu szkó∏ artystycznych i zawarte
w nim dla nich rady wydajà si´ jaÊniejsze, jeÊli przyjrzymy si´ sytuacji bardziej
ogólnej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego Barbara Kudrycka jest przeko-
nana, ˝e praktyka nauki i szkolnictwa wy˝szego w ca∏oÊci musi staç si´ cz´Êcià
si∏ produkcyjnych. Przede wszystkim na planowanych reformach skorzystajà
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1 Krzysztof Paw∏owski z zespo∏em, Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa
artystycznego,
http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportSzkolnictwo/szkolnictwo_art_raport_w.pelna%
281%29.pdf (26.09.2011). 

2 Raster, Mali profesorowie, mali studenci, ma∏a sztuka, [w:] Banasiak J. (red.), Raster.
Macie swoich krytyków. Antologia tekstów, Warszawa 2009. 
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przedstawiciele nauk, których efekty badaƒ sà wymierne wed∏ug obiektyw-
nych kryteriów. B´dà oni mogli przekuç wyniki swoich badaƒ w sukces ko-
mercyjny. Uniwersytety cieszàce si´ takimi dobrymi wynikami b´dà mog∏y
liczyç na wi´ksze finansowanie ze strony paƒstwa. To doprowadzi do zinstru-
mentalizowania procesu wytwarzania innowacyjnoÊci oraz do marginalizacji
wielu innych dziedzin, nie tylko humanistycznych czy spo∏ecznych, ale te˝
dziedzin abstrakcyjnych. Innym pomys∏em, który toruje sobie obecnie drog´,
jest ciàgle wyst´pujàce z oczywistych wzgl´dów dà˝enie do zastàpienia zasady
bezp∏atnoÊci szkolnictwa wy˝szego takà bàdê innà formà odp∏atnoÊci. Ukryte
wytyczne zak∏adajà, ˝e – w zale˝noÊci od stopnia protestów – w którymÊ mo-
mencie wszyscy studenci b´dà p∏aciç czesne pokrywajàce cz´Êç kosztów
kszta∏cenia. Aby móc op∏aciç czesne, studenci b´dà mogli otrzymywaç pomoc
finansowà w postaci stypendiów lub kredytów. Pierwszym krokiem w kierun-
ku wprowadzenia tej koncepcji jest pomys∏, aby studenci p∏acili za drugi kieru-
nek studiów. Jest to szczególnie szkodliwe dla nauk humanistycznych, w których
granice pomi´dzy wydzia∏ami sà doÊç p∏ynne. Argumenty uzasadniajàce takie
rozwiàzanie sà niezmiernie ob∏udne. Twierdzi si´, ˝e powinniÊmy wprowa-
dziç czesne, poniewa˝ wi´kszoÊç studentów pochodzi z rodzin zamo˝nych.

Jak widaç, ideologia neoliberalna rzàdzi nie tylko wydzia∏ami zwiàzanymi
z ekonomià czy naukami Êcis∏ymi. Równie˝ humanistyka staje si´ po˝àdanym
∏upem dla gospodarki opartej na wiedzy. Szko∏a artystyczna wydaje si´ mniej
podatna na ten trend, gdy˝ z jednej strony ma konserwatywnà struktur´,
a z drugiej jest rozga∏´ziona na co najmniej dwie cz´Êci. Jej tradycyjnie uzna-
wany fundament sk∏ada si´ oczywiÊcie z wydzia∏ów malarstwa i rzeêby. S∏a-
boÊç tych cz´Êci jest dobrze rozpoznana i mo˝na jà okreÊliç s∏owem „konser-
watywna”, jak te˝ bardziej opisowymi okreÊleniami cz´sto stosowanymi przez
wyk∏adowców, takimi jak geniusz, zdolnoÊç, artyzm czy mistrzostwo oraz
struktura utworzona na podstawie relacji „mistrz–uczeƒ”. Przyjrzyjmy si´ jednak
bli˝ej wszystkim grzechom tradycyjnej uczelni artystycznej, gdy˝ pozwoli to
nam zastanowiç si´ nad Êrodkami zaradczymi. Po pierwsze, brak jest skutecz-
nego mechanizmu wymiany kadry pedagogicznej – wyk∏adowców i profeso-
rów. Ponadto studentom nie pozwala si´ na ocenianie grona pedagogicznego.
Jest zatem jasne, ˝e dla dobra nauczania sztuki nale˝a∏oby ustanowiç mechanizm
umo˝liwiajàcy wymian´ profesorów i wyk∏adowców zatrudnianych na czas
okreÊlony oraz rzeczywistà konkurencj´ o stanowiska akademickie, obejmujà-
cà system weryfikacji personelu. Innà s∏aboÊcià opartà na koncepcji, ˝e szko-
∏a artystyczna powinna przekazywaç umiej´tnoÊci osobom utalentowanym,
jest system rekrutacji zasadzajàcy si´ na ocenianiu prac studentów stworzo-
nych przed egzaminem i na sprawdzaniu ich zdolnoÊci manualnych. System
ten w oczywisty sposób faworyzuje osoby sprawne manualnie, przy czym nie
docenia si´ takich przymiotów, jak intelekt, wiedza czy nawet kreatywnoÊç.
PowinniÊmy tutaj zauwa˝yç, ˝e taki stan nie jest wy∏àcznie wadà akademii
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sztuk pi´knych, gdy˝ sà one zaledwie jednym z elementów systemu wi´kszego.
Przysz∏y student powinien çwiczyç swoje umiej´tnoÊci ju˝ wczeÊniej w liceum
plastycznym. W ca∏ym kraju jest ich 67, w tym 22 ogólnokszta∏càce szko∏y sztuk
plastycznych, 41 liceów plastycznych oraz 4 szko∏y niepubliczne. Po doliczeniu
7 akademii sztuk pi´knych [oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu –
przyp. red.] powstanie prawie kompletny system edukacji artystycznej w Pol-
sce. Je˝eli dodamy do tego Zwiàzek Polskich Artystów Plastyków i rozsiane
po ca∏ym kraju jego galerie, otrzymamy pe∏en obraz konserwatywnego pol-
skiego systemu sztuki. ˚yje on obecnie w∏asnym równoleg∏ym ˝yciem, z dala
od bardziej uznanego systemu sztuki skupionego wokó∏ galerii narodowych
i muzeów w wi´kszych miastach oraz galerii komercyjnych. Jest to w rzeczy-
wistoÊci system zamkni´ty, w którym licea artystyczne zatrudniajà absolwen-
tów akademii, wystawiajàcych równie˝ w galeriach nale˝àcych do zwiàzku.
Dygresja ta s∏u˝y pokazaniu, ˝e sposób eliminacji przysz∏ych studentów jest
w rzeczywistoÊci wynikiem ró˝nych elementów i ˝e akademia cz´sto nie szuka
osób, od których moglibyÊmy oczekiwaç, i˝ wkrótce stanà si´ wa˝nymi arty-
stami mi´dzynarodowymi. Nie oznacza to oczywiÊcie, ˝e nie istniejà punkty
przecinania si´ starego systemu sztuki z systemem, który ukszta∏towa∏ si´ po
1989 roku, a akademia jest doskona∏ym przyk∏adem jednego z nich. Majàc takie
skrócone i bardzo ogólne poj´cie na temat zasad selekcji, nie powinniÊmy si´
dziwiç, ˝e wydzia∏y zdominowane sà przez teoretyczno-scholastyczny konser-
watywny model kszta∏cenia, opierajàcy si´ na çwiczeniu g∏ównie umiej´tnoÊci
manualnych i pami´ci. Co wi´cej, wi´kszoÊç kadry nie widzi potrzeby naucza-
nia równie˝ innych dziedzin ni˝ te zwiàzane ze sztukà, na przyk∏ad socjologii,
psychologii, antropologii, wspó∏czesnej filozofii czy myÊli politycznej.

Musimy braç pod uwag´, ˝e autorzy przytaczanego na poczàtku raportu stwo-
rzyli dokument dotyczàcy ca∏ej edukacji artystycznej, opisujàc system obej-
mujàcy licea i uczelnie sztuk plastycznych, ale te˝ ca∏à struktur´ edukacji mu-
zycznej i aktorskiej. Takie podejÊcie jest oczywiste, je˝eli b´dziemy pami´taç,
˝e wszystkie wymienione wy˝ej szko∏y podlegajà Ministerstwu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Nawet jeÊli ca∏y siedemdziesi´ciostronicowy
dokument napisano po to, aby poleciç sposoby rozwoju szkolnictwa artystycz-
nego, zalecenia te sà tak naprawd´ ogólne i niedostosowane do specyfiki
poszczególnych dziedzin tej tak zwanej edukacji artystycznej. Problem ten jest
jeszcze bardziej oczywisty, je˝eli weêmiemy pod uwag´ ró˝nice pomi´dzy
poszczególnymi wydzia∏ami akademii sztuk pi´knych. Wydzia∏y poÊwi´cone
malarstwu i rzeêbie, k∏adàce nacisk na tradycyjne umiej´tnoÊci, pozostajà
nadal najsilniejsze, a ich dzia∏alnoÊç ma w rzeczywistoÊci du˝y wp∏yw na
ogólne postrzeganie edukacji artystycznej przez pracowników Ministerstwa
Kultury. Jednak˝e to wydzia∏y rzeêby sà najcz´Êciej miejscami, w których rodzi
si´ przypad∏oÊç nowych mediów. Cz´stà praktykà jest tworzenie katedry inter-
mediów w ramach wydzia∏u rzeêby, z bardzo ograniczonà liczbà studentów,
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i liczenie na zwi´kszenie liczby kandydatów uzasadniajàce jej rozwój do mo-
mentu otwarcia nowego wydzia∏u. Katedry intermediów powo∏ano w Krako-
wie, Gdaƒsku i Poznaniu. W ostatnim z tych miast przekszta∏ci∏a si´ ona
w Wydzia∏ Komunikacji Multimedialnej, obejmujàcy katedry intermediów,
animacji i fotografii. Leon Tarasewicz, jak sam mówi, zbudowa∏ to˝samoÊç
Pracowni GoÊcinnej w warszawskiej ASP w opozycji do akademii. Tarase-
wicz dà˝y do prze∏amania schematów nauczania sztuki. Martwe natury usta-
wiane sà w pracowni w taki sposób, aby studenci zmienili sposób myÊlenia,
aby w ogóle byli je w stanie namalowaç. Jest to na przyk∏ad palma otoczona
stawem z ˝ywymi kaczkami lub blondynka w bia∏ej sukni, zamkni´ta w bia∏ej
trumnie poÊród bia∏ych kwiatów. Program pracowni zbudowany jest na odnie-
sieniach do tradycji, co jednak raczej stanowi t∏o. Zach´ca studentów do poszu-
kiwaƒ w sobie, w tradycji i w kulturze. Program Pracowni Przestrzeni Audio-
wizualnej prowadzonej przez Grzegorza Kowalskiego, równie˝ w warszawskiej
ASP (Wydzia∏ Rzeêby), inspirowany jest pedagogicznà praktykà Jerzego Jar-
nuszkiewicza i Oskara Hansena, a tak˝e pismami Mieczys∏awa Por´bskiego
(szczególnie tymi o cywilizacji audiowizualnej). G∏ównymi za∏o˝eniami sà tutaj:
indywidualne podejÊcie, wolnoÊç poglàdów i uczenie si´ razem z uczniem.
W „Kowalni” (popularna nazwa pracowni odnosi si´ zarówno do nazwiska
prowadzàcego, jak i do kuêni) jednym z celów nauczania jest uniezale˝nienie
si´ studenta od nauczyciela. Pracownia ta sta∏a si´ naprawd´ wa˝na w po∏owie
lat 90. ubieg∏ego stulecia, kiedy to wysz∏a z niej ca∏a fala artystów zwiàzanych
z krytycznymi seriami artystycznymi, mi´dzy innymi Artur ˚mijewski, Kata-
rzyna Kozyra czy Pawe∏ Althamer. Ponadto wolnoÊç formy w sposobie dzia-
∏ania Kowalskiego i jego studentów sta∏a si´ silnym natchnieniem dla innych.

Najbardziej pouczajàce zmiany zasz∏y w Akademii Sztuk Pi´knych w Pozna-
niu, która w 2010 roku sta∏a si´ Uniwersytetem Artystycznym. Zmian´ t∏uma-
czy si´ prosto: akademia jest jednostkà b´dàcà najni˝ej w hierarchii uniwersy-
tetów; tymczasem uczelnia w Poznaniu posiada 102 profesorów zwyczajnych
oraz mo˝e nadawaç doktoraty w 6 dziedzinach, spe∏niajàc tym samym wszyst-
kie warunki niezb´dne do stania si´ uniwersytetem. Jednym z najbardziej
zaskakujàcych elementów tej historii jest to, ˝e Sejm RP wzià∏ równie˝ pod
uwag´ wp∏yw zmiany statusu uczelni na obszar „konkurencyjnoÊci gospodar-
ki i przedsi´biorczoÊç, w tym na funkcjonowanie przedsi´biorstw”3. Eksperci
sejmowi stwierdzili, ˝e zmiana ta nie wp∏ynie na wymienione powy˝ej dzie-
dziny, co – w odniesieniu do wytycznych dotyczàcych rozwoju szkolnictwa
artystycznego przygotowanych przez Kongres Kultury oraz ze wzgl´du na
ogólnà tendencj´ do rozwa˝ania ka˝dej dziedziny twórczoÊci w kategoriach
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rynkowych – wydaje si´ nieco niezr´czne. Nie mo˝emy jednak daç si´ zwieÊç
temu pozornemu paradoksowi. Oszacowanie potencjalnego wp∏ywu jest ra-
czej nieosiàgalne. Powinno ono byç bardzo szczegó∏owo opracowane; tymcza-
sem zmiana ta wydaje si´ zbyt nik∏a, aby tego rodzaju badanie przygotowaç.

Na przyk∏adzie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu mo˝emy zobaczyç
dzia∏anie neoliberalnej zasady w dziedzinie wytwarzania kultury. MielibyÊmy
racj´, podchodzàc w ten sposób do ca∏ej nast´pujàcej przemiany, ale – jak zawsze
w wypadku wszelkich uogólnieƒ – takie podejÊcie jest zbyt wàskie. Z drugiej
strony, pochód w kierunku akademii jako miejsca produkcji wiedzy umo˝li-
wia rozprzestrzenianie si´ p´kni´ç wynikajàcych z tworzenia wydzia∏ów inter-
mediów i skierowanie na inny tor ogólnego konserwatywnego skrzywienia na
wi´kszoÊci pozosta∏ych kierunków. Marek Wasilewski, kierownik Pracowni
Wideo i Instalacji na Wydziale Komunikacji Wizualnej, powiedzia∏ mi, ˝e
krok ten mo˝na uwa˝aç za ucieczk´ do przodu, co oznacza, ˝e pójÊcie w stro-
n´ akademii jako fabryki wiedzy czeka ka˝dà akademi´ w Polsce, a Poznaƒ
wybra∏ sposób, który umo˝liwi poznaƒskiemu Uniwersytetowi Artystyczne-
mu torowanie drogi i uczestniczenie w ustanawianiu ram dla ka˝dej z pozosta-
∏ych akademii, chcàcych do∏àczyç do elitarnego kr´gu uniwersyteckiego.
OczywiÊcie przemian´ t´ umo˝liwi∏o wprowadzenie Procesu Boloƒskiego
wraz ze wszystkimi jego skutkami. Jest to te˝ widzialna oznaka wszystkich
zwrotów w obr´bie struktury samej akademii. Uniwersytet Artystyczny zaini-
cjowa∏ reformy, które wydajà si´ niewielkie i nieistotne, jednak˝e w rzeczy-
wistoÊci odpowiadajà one za artystyczne sukcesy studentów. Przede wszyst-
kim nale˝y zaznaczyç, ˝e w znaczàcy sposób zmieni∏a si´ relacja pomi´dzy
stronami. Konserwatywny system, w którym student jest w pracowni goÊciem,
mo˝e w niej przebywaç i pracowaç dzi´ki goÊcinnoÊci swojego gospodarza –
profesora – musia∏ zostaç zastàpiony wyznaczeniem na gospodarzy studentów.
W tym nowym uk∏adzie si∏ to wyk∏adowca odwiedza pracowni´, oglàdajàc
post´py prac. Taki sposób traktowania pracowni daje mo˝liwoÊç wykszta∏ce-
nia o wiele bardziej odpowiedzialnego nastawienia do pracy.

Mo˝emy zauwa˝yç powolnà, niemniej wyraênà zmian´ w sposobie, w jakim
edukacja artystyczna pchana jest do przodu, przy czym stojàce za tym si∏y nie
sà jednorodne. Jedna z nich staje si´ widoczna, gdy czytamy s∏owa propago-
wane przez urz´dników. Obraz szkolnictwa artystycznego wy∏aniajàcy si´
z ich opinii przedstawia zespó∏ instytucji b´dàcych reliktem PRL-u, który
mo˝na jednak przekszta∏ciç w jeden z g∏ównych motorów neoliberalnej gospo-
darki i spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy. Jest to j´zyk mogàcy przyciàgnàç
du˝ych inwestorów, którzy wsparliby twórczoÊç artystów. Potencjalne d∏ugo-
terminowe efekty tej reformy sà oczywiste: komercjalizacja edukacji artystycz-
nej wraz ze wszelkimi jej pochodnymi, takimi jak wprowadzenie czesnego
(obecnie nadal zapobiega temu zawarty w konstytucji RP artyku∏ o nieodp∏at-
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nym kszta∏ceniu), i dyskryminacja kierunków u˝ytkowych na rzecz wydzia∏ów
projektowania graficznego i projektowania wn´trz. Druga si∏a odpowiedzial-
na za omawianà transformacj´ nadal znajduje si´ na wydzia∏ach intermediów.
Skupia si´ bardziej na zmianach strukturalnych wewnàtrz uczelni artystycz-
nej, k∏adàc nacisk na wzmacnianie w∏asnej dziedziny, która – przy bardziej
p∏ynnej strukturze – wp∏ywa na dzia∏alnoÊç ca∏ej akademii. Nawet jeÊli powo-
dy, metody i cele ka˝dej z tych si∏ sà zupe∏nie ró˝ne, obie dà˝à do w∏àczenia
polskich szkó∏ artystycznych do nowoczesnych placówek edukacyjnych,
majàcych znaczenie dla krajobrazu kulturowego oraz konkurencyjnych wobec
akademii sztuk pi´knych za granicà. Musimy mieç ÊwiadomoÊç faktu, ˝e so-
jusz ten – widoczny nawet w j´zyku stosowanym przez obie strony – jest led-
wie tymczasowy i wczeÊniej czy póêniej nastàpi roz∏am. Jest to ca∏kiem oczy-
wiste, gdy weêmie si´ pod uwag´ ich cele. Urz´dnicy reprezentujàcy polski
neoliberalny rzàd planujà powolne wycofanie si´ ze swej tradycyjnej roli
w wytwarzaniu kultury oraz pozostawienie funkcji regulujàcej rynkowi, który
b´dzie wspieraç takie dziedziny, jak wspomagane komputerowo projektowa-
nie, reklama, marketing i media, podczas gdy reformatorom wewn´trznym
bardziej chodzi o reagowanie na potrzeby studentów oraz kszta∏cenie umiej´t-
noÊci i sposobu myÊlenia umo˝liwiajàcych im wejÊcie do Êwiata sztuki. Cele te
zbie˝ne sà tylko w tym punkcie, w którym konserwatywna cz´Êç uczelni arty-
stycznej stoi na drodze do ich realizacji. Potrzeba by∏o 10 lat Procesu Boloƒ-
skiego, aby zmieniç sposób, w jaki urz´dnicy postrzegajà edukacj´ artystycz-
nà i o niej mówià. Ów zbie˝ny punkt nie by∏ tak naprawd´ jeszcze do niedaw-
na widoczny i nagle wszyscy czujemy si´ zaskoczeni, s∏yszàc w tych odmien-
nych g∏osach pewnà harmoni´.
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