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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Nowi barbarzyńcy i polityka kulturalna 

Pozornie jest świetnie. W Krakowie trudno znaleźć tydzień bez jakiegoś 
festiwalu. Muzyczne, literackie, teatralne, filmowe i jakie tylko chcemy festiwale 
są. Tylko się cieszyć. Ale cieszyć się trudno, bo ta obfitość przypomina 
potiomkinowskie wsie, gdzie wznoszone na pokaz fasady ukrywają nędzę 
tyłów.  

A "tyły" wyglądają przerażająco. Polacy nie czytają ani książek, ani gazet. Nie uczestniczą w kulturze. 
Nie rozumieją sztuki i nie czują potrzeby sztuki. Nie wiedzą, co ładne, a co brzydkie. Owszem znają 
hity globalnego popu, ale śladu zainteresowania muzyką ambitniejszą nie wykazują. Większość 
maturzystów nie ma pojęcia jak brzmi klarnet, a jak obój; poza Szopenem o kompozytorach wiedzą, 
że byli. Z wielkiej tradycji europejskiego malarstwa rozpoznawalnych jest zaledwie kilka nazwisk, 
głównie dzięki wzmiankom o astronomicznych cenach na aukcjach. A już kultura polska to prawdziwa 
terra incognita kojarzona przez młodych z obciachem.  

W XXI wieku stajemy się krajem nowych barbarzyńców. To zaczyna być groźne, ponieważ wrażliwość 
na kulturę przekłada się na wrażliwość obywatelską i etyczną, a także na kreatywność.  

Nigdy nie było tak źle. Nawet w czasach, gdy szkoły były przywilejem nielicznych, kultura ludowa 
tworzyła własną estetykę plastyczną i muzyczną podtrzymywaną kanonem tradycji rodzinnej i 
regionalnej. Mając dużo czasu ludzie przekazywali sobie praktyczną wiedzę o własnej kulturze 
budując domy, wyrabiając ozdoby i stroje czy muzykując.  

Dzisiaj, bez edukacji do kultury, gust i wrażliwość kształtowane są przez śmieciową globalną 
produkcję. Wszystkie kraje Europy to wiedzą i wszystkie podjęły wysiłek edukacji kulturalnej.  

Polityka kulturalna nie jest czystą polityką, czyli budowaniem sobie zaplecza i elektoratu. Nie polega 
na dzieleniu kasy na "eventy" i festiwale. To również jest potrzebne. Jednak stokroć ważniejsze jest 
uruchomienie instrumentów tworzących wykształconych, aktywnych odbiorców i twórców kultury.  

Eliminując z programów szkolnych przedmioty artystyczne oraz historię sztuki i muzyki straciliśmy 
wiele lat. I dalej brniemy w absurd. Wznosimy dom zaczynając od dachu i z wielkim zadowoleniem 
podkreślamy, że jest wielki, większy i coraz większy. Tyle że brak w nim fundamentów.  

Pretendujący do roli kulturalnej stolicy Polski Kraków powinien wprowadzić system edukacji do kultury. 
W szkołach trzeba uczyć dzieci i młodzież jak rozumieć i odbierać sztukę, jak czytać gazety, jak 
rozumieć media. Bo tylko w ten sposób wykształcimy publiczność chciwą kultury, świadomą i 
krytyczną. Tylko wtedy bilety na festiwale będą się sprzedawały za żywe pieniądze, książki znajdą 
nabywców a koncerty słuchaczy. Innymi słowy, wykształcimy ludzi ceniących możliwość udziału w 
kulturze, co żadną fanaberią nie jest.  

Na alpejskich szkółkach narciarskich widnieje napis: "Przyjemności trzeba się nauczyć." Kultury 
również trzeba się nauczyć. Bo kultura jest przyjemnością, ale jest też czymś znacznie więcej.  


