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Rozmyślania

Po co komu
kultura?

Czym jest kultura i historia dla każdego naro-
du wiedzą to te kraje, które traciły swoją narodową
tożsamość. Polska w ciągu swojej ponad tysiąclet-
niej historii wielokrotnie odczuwała te bolesne upo-
korzenia. Czy te historyczne doświadczenia pol-
skiego narodu wpłynęły na jego scementowanie i
umocnienie, które pozwolą sprostać wszystkim
wyzwaniom cywilizacyjnym nowego tysiąclecia i to
w taki sposób, byśmy mogli uczciwie powiedzieć, że
wreszcie zajmujemy w świecie stosowne dla nas
miejsce? Osobiście wątpię. Ostatnie przykłady
świadczą o czymś zupełnie innym, wciąż nie mo-
żemy sobie poradzić z naszą historią i kulturą, a
czasami przeszkadzają nam one w sposób nieby-
wały...

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________Kończy się druga dekada XXI wieku. Polscepotrzebna jest wizja państwa, które sprostawyzwaniom naszych czasów. Można by powie-dzieć, że potrzebny jest program wielkiego celu.Ale czegoś takiego nigdy nie było i ciągle nie ma.Wszystkie dotychczasowe rządy wielokrotniepowtarzały, że nie uchylają się od wzięcia odpo-wiedzialności za kraj. Inicjowano wiele reformspołecznych, modernizowano wiele branż pol-skiej gospodarki. Pozwalało to stopniowo zmie-niać kształt i funkcjonowanie państwa polskiegopo przemianach 1989 roku. Byliśmy przekonani,że konsekwentne kontynuowanie tych procesówpozwoli zbudować pomyślność naszego kraju,naszych rodzin i wspólnot lokalnych. Rzeczywi-stość dowiodła jednak zupełnie czegoś innego.Okazało się, że gruntowne przebudowanie pań-stwa (patrz: społeczeństwa) nie jest możliwe wtak krótkim czasie.Co jest tego przyczyną? Polska w minionychdziesięcioleciach pozostawała na marginesiegwałtownych przemian cywilizacyjnych, którebyły udziałem całego zachodniego świata. Zjednej strony fakt ten pozwolił nam na uchro-nienie przed zniszczeniem wielu instytucji i

wartości, z drugiej jednak strony, nasz kraj nieuczestnicząc w tych procesach nie został do nichnależycie przygotowany. Obecnie liczne zmianyprzebiegają w sposób żywiołowy, nieplanowany iniezwykle upolityczniony, powodując licznenapięcia w funkcjonowaniu państwa. Zaliczyć donich możemy globalizację procesów politycznych,gospodarczych, a przede wszystkim kulturalnych.Zmiany na rynku pracy powodują spadek znacze-nia wielu grup zawodowych. Społeczeństwopolskie oszołomione rewolucją informatyczną ibrakiem społecznej roli edukacji, doznało swo-istego rozdwojenia jaźni. Zapanował powszechnystrach, że ludzie nie poradzą sobie z nowymiwartościami. W międzyczasie nastąpiło zmniej-szanie się tradycyjnych źródeł rozwoju, takich jakzasoby naturalne i kapitałowe, ale nie na rzeczkulturalnych, cywilizacyjnych i technologicznychwalorów społeczności lokalnych. Kryzys rodzinycharakteryzujący się wieloma patologicznymizjawiskami, braki w wychowaniu rodzinnymmłodego pokolenia i zrywanie więzi międzypoko-leniowych, czy niekorzystne tendencje demogra-ficzne czynniki te jeszcze bardziej pogłębiły.Jednak chyba najwięcej szkody przynosi tzw.rozdawnictwo czyli pozorna pomoc państwa(czytaj: rządu) w obdarowywaniu ludnościróżnymi prezentami finansowymi. Państwopolskie musi stawić czoła tym wyzwaniom. Alejak to zrobić, kiedy przeprowadzane reformy nieprzeciwdziałają i nie ograniczają niekorzystnychspołecznie tendencji?Organizowanie życia społecznego poprzezdrobiazgowe regulowanie wszystkich sfer ak-tywności ludzkiej nie da pożądanego efektu.Potrzebne są zmiany systemu prawnego w takisposób, by nie ograniczał on społeczeństwa wrealizacji jego podstawowych funkcji, jedno-cześnie chroniąc prawa naturalne – prawo dowolności, własności, w tym tego najważniejszego– indywidualnego. Dużą rolę mają do odegraniasami obywatele skupieni w stowarzyszeniach,kościołach, związkach wyznaniowych, wspólno-tach lokalnych i regionalnych. Koniecznym wyda-je się oddanie samorządom CAŁOŚCI spraw zzakresu polityki regionalnej. Pozwoli to uniknąćim roli klienta biurokracji centralnej. Administra-cja państwowa w terenie powinna ograniczać sięjedynie do funkcji kontrolnych i nadzoru prawne-go oraz utrzymania bezpieczeństwa obywateli.Naród, który chce istnieć i harmonijnie się rozwi-jać musi być ufundowany na wartościach akcep-towanych przez wszystkich członków wspólnoty.Musi on wyrastać ze wspólnie przeżywanejhistorii i wspólnej dla wszystkich tradycji. Pań-stwo nie może zezwalać na to, by jakakolwiekczęść rodaków czuła się wykluczona poza nawiasprocesów społecznych.Czynnikami konstytuującymi wspólnotę na-rodową jest kultura i dziedzictwo narodowe. Tokultura tworzy język pozwalający na porozumie-nie się w obrębie wspólnoty. Dlatego też należytraktować kulturę jako integralny element racjistanu państwa, a polskie dziedzictwo narodowejako swój naturalny obowiązek. Ale jak ma tonastąpić skoro premier prawie 40-milionowegonarodu w kolejnym swoim exposé nawet niewspomina, że istnieje coś takiego jak kultura.Sfera zainteresowania państwa nie powinnaograniczać się wyłącznie do zapewnienia korzyściekonomicznych swym obywatelom, ale obejmo-wać wszystkie dziedziny związane z dobremwspólnym całego narodu. W tym niezbywalnyobowiązek prowadzenia polityki kulturalnej. Nieoznacza to jednak nadmiernego interwencjoni-zmu państwa w sferę kultury. Zgodnie z zasadąpomocniczości, jak najwięcej zadań w dziedzinie

polityki kulturalnej powinno być wykonywanychna jak najniższym szczeblu. Rozwojowi kulturysprzyjać będzie wtedy coraz większy udział w jejfinansowaniu mecenasów prywatnych. Jednakrola państwa nie może ograniczać się tylko dostwarzania warunków prawnych, sprzyjającychinwestycjom w przedsięwzięcia kulturalne,między innymi poprzez system ulg podatkowych.Zachowana musi pozostać tendencja przekazy-wania przez państwo zadań związanych z polity-ką kulturalną na szczebel regionalny i lokalny.Wspieranie instytucji kulturalnych na swoimterenie leży w żywotnym interesie poszczegól-nych wspólnot samorządowych. Wraz z przeka-zaniem samorządowi obowiązków i uprawnień,państwo musi zapewnić możliwość odpowied-niego finansowania tej działalności i nie może toodbywać się w zależności od tego, kto akurat jestprzy władzy i czy lubi np. czytać książki. Państwomusi zachować narzędzia prowadzenia politykikulturalnej. Chodzi w pierwszym rzędzie o nad-zór nad mającymi ogólnonarodowe znaczenieNarodowymi Instytucjami Kultury oraz o możli-wość wspierania programów o szczególnymznaczeniu dla kształtowania się wspólnoty oby-watelskiej. Mecenat państwowy musi być opartyna przejrzystych kryteriach, a nie służyć jedyniedo zaspokajania doraźnych grup wpływów,głównie partyjnych. Będzie to możliwe dziękiopracowaniu i realizacji konkretnych programówcelowych, które staną się praktycznym narzę-dziem polityki kulturalnej rządów. Zakresuprawnień i obowiązków państwa w zakresiepolityki kulturalnej powinien zostać ograniczonydo jasno określonych dziedzin, w których zapew-niony zostałby odpowiedni do potrzeb poziomfinansowania z budżetu. Jeśli uznamy fundamen-talną rolę kultury w kształtowaniu i umacnianiusię wspólnoty obywatelskiej, to okaże się, żerodzima kultura i historia są znakomitymi in-strumentami do kreowania wizerunku Polski naarenie międzynarodowej. Podkreślanie takichelementów jak dorobek polskich twórców kultu-ry, wkład Polski w tożsamość cywilizacji europej-skiej, udział naszego Narodu w kształtowaniuhistorii Europy może wspomóc wypromowaniespójnego i atrakcyjnego wizerunku naszego kraju.Jednak promocja polskiej kultury i dziedzictwanarodowego nie może ograniczać się tylko iwyłącznie do głoszenia własnych poglądów ipróby zarażania tym innych, uznając przy tym, żekto nie z nami – przeciw nam.Na władzach państwowych spoczywa więcobowiązek pilnowania, by nie rodziły się pomysłyniezgodne z Konstytucją RP. To akurat może byćnajtrudniejsze, bo Konstytucja jest łamana niemalna każdym kroku. Przecież wiadomo, że niektóreśrodowiska nie z szacunkiem odnoszą się dozamieszkujących w naszym kraju mniejszościnarodowych, które mają pełne prawo do pod-trzymywania swojej tożsamości oraz kultywo-wania tradycji. Państwo nie może ograniczać ichdążeń do kreowania własnych instytucji społecz-nych, kulturalnych i oświatowych.Kultura, obok gospodarki i bezpieczeństwa,to „trzeci filar" w funkcjonowaniu państwa. Wdobie globalizacji polityka kulturalna państwastaje się dobrym nośnikiem wartości kulturo-wych – sprzyja dialogowi państw, społeczeństw inarodów, umożliwiając poznawanie i przyswa-janie wartości oraz dokonań innych, a takżepromowanie własnego dorobku na arenie mię-dzynarodowej. Ma to szczególne znaczenie obec-nie, gdyż nazbyt często nasz kraj postrzegany jestw świecie przez pryzmat historycznych i kultu-ralnych stereotypów.
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