
Wstęp

Na drugą niedzielę lipca, gdy piszę te słowa, przypadają słowa Ewangelii: „żniwo 
jest wielkie, ale robotników mało”. Nie sądzę, aby było nadużyciem odniesienie tych 
ważnych słów do duchowej wprawdzie, ale i całkiem laickiej sfery — zarządzania kul
turą. W takim przekonaniu twierdzę, iż także i na tym polu potrzeby są wielkie, 
a „robotników” jest mało. Zwłaszcza przy wciąż trwającej transformacji systemowej, 
która - jak dotąd - poważnie wiele instytucji kultury uszkodziła, część z nich ożywiła, 
nowe inicjatywy wyzwoliła, ale też wiele jakby ominęła, np. teatry, akademie arty
styczne etc., które zda się nie zauważyły, że istnieje wolny rynek, konkurencja, że nie 
ma przydziałów pracy, ani dożywocia na zbędnych etatach. To właśnie owe transfor
macyjne zaniedbania pozwalają mi twierdzić, że trzeba nam jeszcze wielu przemian, 
wielu liderów tych przemian, abyśmy mogli powiedzieć, że także i w kulturze ma już 
u nas pełną aplikację dosyć stara dewiza św. Tomasza z Akwinu: „arte et ratione”. Na 
razie daleko nam jeszcze do tego. Daleko nam nawet do zrozumienia, że kultura to 
potężny rynek pracy, to wielki sojusznik turystyki, a tym samym i gastronomii, ban
ków, hoteli itd. Inni dawno to zrozumieli, że może być i „arte” i „ratione”. Przybliżeniu 
nas do tak zakreślonego celu mają służyć powołane do istnienia pięć lat temu uniwer
syteckie studia w zakresie zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie kulturą.

Pięć lat to standardowy akademicki okres dojrzewania magisterskiego. Wielka to 
satysfakcja móc stwierdzić, że po obydwu partnerskich stronach: zarówno Pracowni
ków, jak i Studentów, czas ten nie został zmarnowany. Wydaje się, że w imieniu 
i jednych, i drugich wolno powiedzieć, iż kierowało nami cudowne poczucie świado
mości, że to co robimy, komuś i czemuś służy. A przecież można było, rzecz jasna, 
także i inaczej - po prostu żądać: wyższej jakości usług dydaktycznych i lepszych wa
runków studiowania, zdawania egzaminów bez wnikania w okoliczności i osobowość 
zdającego, pisania prac nie na uzgodnione wspólnie, ale na zadane tematy. Można, co 
też oczywiste, człapać przez życie - opędzając się od bieżących dokuczliwości - ale 
można też wziąć je w swoje ręce i samemu stanowić o sobie. Stanowić albo tylko 
o sobie, albo też inaczej - także i z refleksją nad potrzebami społecznymi, czyli nad 
potrzebami innych ludzi. I chyba tylko to ostatnie daje prawdziwą radość. Zwłaszcza, 
gdy chodzi o ludzi młodych.

Napisałem tych kilka, nieomal bombastycznych zdań, w poczuciu radości, że wła
śnie w tym roku, pierwszym roku nowego tysiąclecia - z Uniwersytetu Jagiellońskie
go, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, a ściślej z Instytutu Spraw Pu
blicznych, wychodzą pierwsi absolwenci studiów magisterskich zarządzania 
i marketingu, specjalność zarządzanie kulturą; za kilka miesięcy zostaną obronione 
pierwsze doktoraty w tym zakresie. A przecież pamiętamy dobrze, nawet bardzo do
brze, że, inicjując pięć lat temu tę nowatorską w Polsce specjalizację, byliśmy pełni 
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obaw. Widać ktoś nad nami czuwał. A w związku z tym jeszcze jedna refleksja; znów 
laicka, choć ponownie z religii wyprowadzona.

Bodaj pierwszą modlitwą, której uczy się dziecko jest „Aniele Boży, stróżu mój”. 
I ma to sens, bo każdy człowiek kiedyś w życiu będzie potrzebował „wyższej” opieki. 
Także i w życiu zbiorowym widoczna jest taka potrzeba. W dziejach polskich bywały 
tak różne sytuacje, że jeden - uniwersalny patron Polakom nie wystarczał; jest ich też 
wielu. Odwołujemy się do nich z różną intensywnością, zależnie od sytuacji.

Pisząc te słowa, nie mam, rzecz oczywista, zamiaru wkraczać na podwórka teolo
giczne i rozważać w kontekście wyzwań współczesności przewag np. św. Wojciecha 
nad św. Stanisławem B.i.M., czy św. Brata Alberta nad innymi świętymi. Chcę nato
miast odwołać się do patronów świeckich, bo że i tacy towarzyszyli naszym dziejom, 
to rzecz oczywista. Wystarczy wziąć do ręki kilka podręczników historii, czy literatury 
(wydanych w różnych okresach), aby zorientować się, że raz „większy” był np. Kazi
mierz, a raz Jagiełło, raz twórca Unii Lubelskiej, a kiedy indziej zwycięzca spod 
Wiednia.

Raz patronowali nam Sienkiewicz z Matejką, a kiedy indziej np. Norwid i Chopin.
1 niezależnie od tego, że użyta wyżej figura retoryczna może się komuś wydać mało 

taktowna, to jednak wierzę, iż jest ona trafna; a jeśli drażni i prowokuje - to tym lepiej. 
Wierzę zaś w to, że na każdą okazję potrzebujemy - i jako jednostki, i jako społecz
ność -jakichś wzorców osobowych oraz przykładów skutecznego w danym momencie 
i w danych warunkach działania.

Idąc tym tropem, szukam swoich i naszych dzisiejszych patronów w kulturze 
(i szerzej - w życiu społecznym). Znajduję ich wielu. Czterech jest dla mnie najważ
niejszych, choć, jak jeden z nich powiada:

„Duch się w każdym poniewiera,
Że czasami dech zapiera;
Tak by się gdzieś het gnało, gnało,
Tak by się nam serce śmiało
Do ogromnych, wielkich rzeczy [...]”

Owa „moja” Wielka Czwórka to: artysta o wyobraźni prawdziwie europejskiej - 
Stanisław Wyspiański; to podziwiana przez niego aktorka, równie wielka w Polsce, jak 
i w Ameryce - Helena Modrzejewska; to jej rówieśny - inspirator nowej sztuki i brat 
głodnych i bezdomnych - Adam Chmielowski; to wreszcie syn chrzestny pani Heleny 
- wizjoner skupiający w sobie (w życiu i w twórczości) wszystkie „nienasycenia” 
człowiecze. Mam nadzieję, że z pomocą studentów uda się nam dopisać przekonujące 
uzasadnienie powyższego wyboru. Bo, że Patroni i Opiekunowie są nam potrzebni na 
dobre i na złe - wątpić może tylko cynik.

Oddając ten, drugi już zbiorowy zeszyt prac z zarządzania kulturą - wypełniony 
tekstami pracowników, studentów studiów podyplomowych, studiów magisterskich 
oraz współpracujących z nami Kolegów - z fałszywym żalem informuję, że zeszyt 
pierwszy, wydany rok temu, dawno został wyprzedany; informuję też z dużą dozą 
pewności, że - choć „pospolitość skrzeczy”, że choć „pospolitość tłoczy” - za kolejne 
pół roku następny zeszyt będzie gotowy do druku.
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