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część 3. KAPitALNE 
iNStytUcJE

Grzegorz Jankowicz

o potrzebie konwersji 
kapitału

Organizatorzy Festiwalu im. Jana Błońskiego wykazali się sporą pomysłowością, 
tytułując jedną z debat „Kapitalne instytucje”. tytuł ten zachęca do interpretacji. 

W kontekście relacji między instytucjami kultury a instytucjami dotującymi 
działania kulturalne (przede wszystkim literackie) można z tego tytułu wyprowa-
dzić kilka interesujących wątków. Kapitalne – czyli odgrywające bardzo istotną rolę 
w polu literackim, uniwersum literatury, uniwersum produkcji kulturalnej, jak po-
wiedziałby Pierre Bourdieu. Ale także: kapitalne – czyli związane z kapitałem, nie 
tylko z kapitałem ekonomicznym, od którego w dużej mierze zależą działania po-
dejmowane przez te instytucje, ale również z innymi jego rodzajami. Instytucje lite-
rackie kumulują, wytwarzają, dystrybuują i wymieniają różne formy kapitału, które 
pojawiają się w przestrzeni społecznej, publicznej. 

zwykle mówi się o kulturze i jej instytucjach w uproszczony sposób. Kładzie się 
mianowicie nacisk na to, że niezbędny jest przede wszystkim kapitał ekonomicz-
ny – za jego pomocą można realizować projekty. Kapitał ten jest przekazywany ze 
źródeł (np. ministerialnych) owym instytucjom (takim jak np. organizacje poza-
rządowe, czyli nGO-sy [non-govermental organizations]), reprezentowane między 
innymi przez fundacje, czasopisma etc. W tym sposobie myślenia kładzie się zatem 
nacisk na proces d y s t r y b u c j i  k a p i t a ł u, zapominając o bardzo istotnej kwe-
stii, która dotyczy wszystkich aktorów uczestniczących w procesie kreowania wy-
darzeń kulturalnych i literackich w polu społecznym, mianowicie o procesie k o n-
w e r s j i  k a p i t a ł u. 
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Konieczna jest w tym miejscu krótka refleksja na temat teorii pól społecznych 
Pierre’a Bourdieu, gdyż koncepcja ta jest dogodnym punktem wyjścia do rozmowy 
na interesujące nas tu tematy. Bourdieu wyobrażał sobie przestrzeń społeczną jako 
miejsce złożone z różnych pól, różnych sfer, w których zarówno indywidualni, jak 
i wspólnotowi aktorzy prowadzą swoje działania. Francuski socjolog kładł nacisk 
na  relacje pomiędzy nimi, na sieć interakcji, w jakie aktorzy wchodzą. Mimo tego 
antyesencjalnego charakteru jego teoria jawi się z dzisiejszej perspektywy jako na-
zbyt statyczna – uniwersum społeczne podzielone jest tutaj na opozycyjne obozy: 
z jednej strony mamy tych, którzy podtrzymują artystyczną autonomię, z drugiej 
zaś tych, którzy ulegają heteronomicznym impulsom. Bardzo istotne role odgry-
wają tu twarde opozycje, według Bourdieu walka między tymi opozycyjnymi sta-
nowiskami jest najistotniejsza. Oczywiście, socjolog zwracał też uwagę na istotną 
właściwość różnych form kapitału: są wymienne, ale mam wrażenie – kiedy dziś 
czytam te teksty i odnoszę je do własnego doświadczenia organizatora rozmaitych 
imprez, wydarzeń kulturalnych, literackich – że ta wymiana kapitałów jest u Bo-
urdieu bardzo ograniczona. Podczas gdy z doświadczenia, które stało się moim 
udziałem w ciągu ostatnich ośmiu lat, wynika, że w przestrzeni produkcji kulturo-
wej, w sferze, w której wszyscy się poruszamy – także jako przedstawiciele akade-
mii, ale przede wszystkim jako aktorzy społeczni organizujący wydarzenia maso-
we – mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym procesem konwersji, wymiany, 
przekładania jednej formy kapitału na drugą. Czy jest tak, że w pewnym momen-
cie tego rodzaju procesy zostały umieszczone w przestrzeni społecznej dlatego, że 
pewne instancje decydujące o tym, jak ta sfera wygląda dzisiaj, po prostu tak sobie 
to wyobraziły, czy stało się to samoczynnie, pod wpływem czynników, nad którymi 
nie mamy do końca kontroli (np. czynników ekonomicznych) – tego nie będziemy 
w tej chwili rozstrzygać. 

Sytuacja przedstawia się następująco: zarówno ci, którzy decydują o dota-
cjach (np. ministerstwo, jego agendy, ośrodki miejskie, prywatni sponsorzy), jak 
i ci, którzy ten kapitał ekonomiczny próbują pozyskać, by realizować swoje pro-
jekty, nieustannie zastanawiają się, w jaki sposób swoje aktywa, swoje wartości 
przełożyć na inne aktywa, inne wartości. Dotyczy to w dużej mierze relacji mię-
dzy ośrodkami centralnymi (takimi jak ministerstwo) a instytucjami kultury. Pod 
tym względem można zauważyć w ostatnich dwudziestu paru latach zasadniczą 
zmianę. W latach 90. mieliśmy do czynienia przede wszystkim z redystrybucją 
środków finansowych. I była ona szeroka – najlepszym przykładem tego rodzaju 
działalności ministerialnej wydaje się całoroczny Festiwal 4 Pory Książki, który 
obejmował prozę i poezję. Inicjatywa polegała na tym, że bardzo wiele różnych 
instytucji – nie tylko dużych instytucji, ale także mniejszych – mogło pozyskać 
środki na realizację swoich projektów literackich. to było niezwykle dynamiczne 
przedsięwzięcie – efektem tego rodzaju polityki finansowej była bardzo zróżnico-
wana oferta kulturalno-literacka. 
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W pewnym momencie jednak takie dyspersyjne sposoby myślenia o dofinanso-
waniu kultury zaczęły z przestrzeni publicznej znikać. Ministerstwo Kultury zaczęło 
wycofywać się z szerokiego wsparcia dla wielu instytucji, stawiając na wsparcie dla 
większych wydarzeń kulturalnych, najsilniejszych ośrodków i organizacji. to oczywi-
ście doprowadziło do zawężenia spektrum działalności instytucji mniejszych i usta-
liło nowe reguły gry, nowe reguły działania. Odpowiedzialne za to jest, jak sądzę, 
inne podejście do kapitału. Inwestycje finansowe są bardzo często obliczone na zysk 
symboliczny, inwestycje symboliczne muszą zakładać wymianę prestiżu, uznania, 
kapitału kulturowego, kapitału merytorycznego na pieniądz. nie jest wcale tak, że 
oznacza to zawsze zekonomizowanie kultury, choć czasem można odnieść wrażenie, 
że tak właśnie jest. to jest oczywiście redukcja, która pojawia się w polu produkcji 
kulturowej od dawna (choć z różnym natężeniem), ale byłaby zgubna, byłaby de-
struktywna dla całego tego pola, dla wszystkich instytucji, aktorów, gdybyśmy nie 
zachowali wobec niej krytycznej podejrzliwości. I dlatego niewiele instytucji na to 
się decyduje, a te instytucje, które takie gesty wykonują, bardzo często spotykają się 
z krytyką ze strony innych aktorów społecznych i ze strony mediów. 

Powtórzę raz jeszcze – wydaje się, że z dzisiejszej perspektywy bardzo istotna 
dla całego pola kultury jest właśnie wymiana różnych form wartości kulturowych. 

Formy kapitału dziś
Warto powiedzieć jeszcze o kilku ważnych regułach funkcjonowania „kapitalnych 

instytucji”. Po pierwsze, istotna wydaje się kwestia mieszanego mecenatu. Bardzo 
niewiele instytucji literatury funkcjonuje dzisiaj w oparciu o finansowanie z jednego 
miejsca. Struktura dotacji jest złożona. W związku z tym trudno mówić o jednym 
mecenacie, który pomaga wszystkim podmiotom, wszystkim instytucjom funkcjo-
nującym w polu produkcji kulturowej – jest zwykle wiele różnych źródeł, z których 
instytucje pozyskują środki po to, by stworzyć budżet swoich przedsięwzięć. 

Po drugie, warto zwrócić uwagę na przemiany przestrzeni, w której się poru-
szamy – w jaki sposób ona krzepła. Po 1989 roku ta struktura instytucji dotują-
cych była bardzo płynna, jeszcze niewykształcona; istniały różne fundacje (m.in. 
Fundacja na rzecz Kultury), których celem było asygnowanie środków na działal-
ność instytucji aplikujących o wsparcie. to miało i dobre, i złe strony. Dobre po-
legały na tym – na co zwracają uwagę uczestnicy ankiety, którą przygotowaliśmy 
w Korporacji Ha!art w ramach projektu badawczego dotyczącego pola literatury 
po 1989 roku (literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu) – 
że w pierwszym dziesięcioleciu III rzeczypospolitej wnioski dotacyjne były bar-
dzo proste, biurokracja towarzysząca przyznaniu dotacji była niewielka. Pamiętam 
na przykład, że Konrad Kęder wspomina w tej ankiecie z rozrzewnieniem czasy, 
gdy wystarczyło wypełnić jedną stronę formularza, żeby uzyskać dotację na pro-
jekt wydawniczy. Wraz z rozwojem zarówno instytucji centralnych, jak i ich agend 
regionalnych biurokracja zaczęła narastać – ona pomaga w obsłudze, w budowa-
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niu relacji z większą liczbą odbiorców, ale zarazem wyklucza ludzi, którzy mają 
spontaniczne pomysły na działalność literacką. to utrudnia im dostęp do samego 
źródła finansowania. 

Po trzecie, w ramach dyskusji na temat trzeciego sektora zwraca się uwagę na 
takie oto ograniczenie, że dotacje są celowe i tematyczne. W związku z tym insty-
tucje, które korzystają z określonych źródeł finansowania, w dużej mierze muszą 
ograniczyć swoją politykę kulturalną, wpasowując się w ustanowione przez mece-
nat ramy programowe. to się oczywiście da zrobić – można umieścić swój projekt 
w takich ramach, nie tracąc wiele z jakości, nie wyrzekając się specyfiki ideowej 
miejsca, które reprezentujemy, ale nie ma też tu czegoś, co było charakterystycz-
ne dla pierwszej połowy lat 90. – dobrej atmosfery dla sprawdzania idei i tematów 
niesterowalnych. ta swoboda proponowania nowych tematów (także festiwalo-
wych) była wtedy znacznie większa niż obecnie. Gdy weźmiemy pod uwagę, że 
sytuacja zmienia się w taki sposób, że instytucje współcześnie żyją w niepewności 
(w zazwyczaj rocznych cyklach dotacyjnych, w najlepszym wypadku – w cyklach 
trzyletnich), wówczas ich gotowość do aplikowania o dotacje ze źródeł, w których 
pojawia się bardzo twarda tematyczna bariera, jest oczywiście większa. Żeby te 
instytucje mogły bowiem przetrwać, trzeba po prostu ów wniosek gdzieś złożyć 
i skądś te środki pozyskać. 

Po czwarte, kwestia, która wydaje mi się równie istotna – zmiana sposobu funk-
cjonowania samego Instytutu Książki. Celem wyjściowym Instytutu Książki miała 
być promocja polskiej literatury za granicą – na to był położony nacisk, tak pro-
jektowano tę instytucję. z czasem natomiast okazał się on instytucją niezwykle 
potrzebną dla polskiego pola literackiego, instytucją, przez którą teraz przechodzi 
większość środków na literaturę. Co więcej, jest to w chwili obecnej instytucja, któ-
ra pełni rolę kontrolną nad państwowymi wydawnictwami, ma także pod sobą całą 
grupę czasopism patronackich.

Wspomniałem na początku o różnych formach kapitału (symbolicznego, kul-
turowego, ekonomicznego), które są w nieustannym ruchu w przestrzeni, w której 
się poruszamy. Jeden z badaczy literatury, który zajmuje się ową konwersją, James 
F. english, powiada w książce Ekonomia prestiżu (przeł. Przemysław Czapliński, 
Łukasz zaremba, Warszawa 2013), że żyjemy w takim momencie, funkcjonujemy 
i działamy w takim polu, w którym w zasadzie kapitał w postaci czystej nie wystę-
puje. Są natomiast – i to jest stan realny – kapitały nieczyste (tzn. że zawsze musimy 
uwzględnić rozmaite inne czynniki heteronomiczne – takie jak polityka wydawni-
cza czy społeczna etc.). Działając jednak w polu produkcji kulturowej, nieustannie 
próbujemy negocjować proporcje owej nieczystości. W tym sensie sytuacja fundacji 
starających się tylko o finansowanie ze źródeł zewnętrznych jest zupełnie inna niż 
sytuacja tych, które posiadają kapitał założycielski. Wszystkie te czynniki, o których 
pisze english, pozwalają odrzucić mityczne założenie, zgodnie z którym działania 
kulturalne są absolutnie autonomiczne.
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Publiczność, czyli frekwencja
zasadnicza kwestia dotyczy tego, w jaki sposób nasze działania kulturalne czy dzia-
łania literackie mają być profilowane pod odbiorcę. Samo – podstawowe w progra-
mach ministerialnych – kryterium frekwencji, bywa przedmiotem wielu krytycz-
nych uwag, ale wydaje się kryterium niezbywalnym. Otóż jeśli instytucje kultury 
funkcjonują w przestrzeni publicznej, społecznej, z konieczności muszą skutecznie 
komunikować swoje działania odbiorcom. Wymóg, który ministerstwo i jego agendy 
nakładają na instytucje kultury (tzn. że trzeba się wylegitymować liczbą osób, któ-
re odwiedziły organizowane wydarzenia), bywa pochopnie przyjmowany z całym 
dobrodziejstwem inwentarza, ale sam problem związany z komunikacją wydaje mi 
się niezwykle istotny.

na pewno ministerstwo i jego agendy podchodzą do problemu frekwencyjno-
ści w sposób uproszczony. Sugerowałbym zmianę tego wymogu tak, żeby osiąg-
nąć lepsze efekty. W przypadku pola literatury, a szczególnie w przypadku subpo-
la poezji, sytuacja jest bardzo trudna. Instytucje zajmujące się tą dziedziną kładą 
nacisk na duże nazwiska o ugruntowanej renomie, które potencjalnie przyciągną 
publiczność. nie chodzi rzecz jasna o to, by kontestować tego rodzaju propozy-
cje literackie, jednak problem istnieje – w ten sposób w świadomości odbiorców 
struktura pola zawęża się do dwóch, trzech, pięciu nazwisk. Publiczność czytel-
nicza – zmęczona inercją propozycji programowej – zaczyna szukać kulturalnej 
pożywki gdzie indziej.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką w polu kultury od-
grywają nagrody. Wspomniany już english, który poświęcił im książkę, opisywał 
nagrody jako narządzie, za pomocą którego negocjujemy różne stawki w polu kul-
tury; konwertujemy różne formy kapitału. to jest jedno z najczęściej krytykowanych, 
najbardziej znienawidzonych narzędzi, ale dzięki niemu możemy się dowiedzieć, 
co się w przestrzeni kultury w danym momencie dzieje. Przemysław Czapliński we 
wstępie do polskiego tłumaczenia książki englisha mówi, że hegemonem na rynku 
polskich nagród jest nagroda literacka nike, która szybko wykreowała swój pre-
stiż (podobnie jak nagroda Bookera) bardzo przemyślanymi działaniami. na czym 
one polegały? Czapliński odpowiada wprost – na neutralizacji (pozornej) hetero-
nomicznych czynników, które mogłyby podważyć jej literacki, merytoryczny status. 
Czapliński przypomina pierwszą galę wręczenia nike i mówi, że gdyby odbył się 
tam jakiś zamach terrorystyczny, to całe państwo zostałby sparaliżowane, dlatego 
że organizatorom udało się w jednym miejscu zgromadzić wszystkich najważniej-
szych oficjeli państwowych, aczkolwiek nie było w żadnym momencie wrażenia, że 
ta nagroda traci swoją autonomię. Ważną rolę w kreowaniu tego wyróżnienia od-
grywał także kapitał medialny („Gazeta Wyborcza” organizowała, promowała, po-
dawała do wiadomości opinii publicznej fakt utworzenia nowej nagrody literackiej). 
ten czynnik wydaje mi się bardzo istotny, stąd konieczność negocjacji dotyczących 
proporcji zanieczyszczenia, o których już mówiłem. niezwykła odpowiedzialność 
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spoczywa na przedstawicielach instytucji kultury – powinni świadomie (krytycz-
nie) odnosić się do swojej instytucji i do swojego kapitału.

Ważna jest też pozycja dużych festiwali, która może drażnić (dlatego, że są duże), 
ale wydaje mi się to bardziej reakcja psychologiczna niż refleksja dotycząca stra-
tegii ich działania. Podam przykład nie z małego miasta, żeby uniknąć zarzutu, że 
koncentruję się na peryferiach – w Warszawie, czyli w centrum polskiej przestrze-
ni społecznej powstał festiwal, który się nazywa Warszawa Czyta – założony został 
przez kolektyw paru osób, jest realizowany przez kilka dni za 7000 zł, angażuje 
jednak ogromne rzesze publiczności. Same zaś środki pochodzą z crowdfundingu, 
co oznacza, że organizatorzy nigdy nie występowali o żadną dotację do żadnej in-
stytucji kultury. natomiast za pomocą rozmaitych narzędzi, innych niż te, do któ-
rych instytucje bardzo często przywykły (np. narzędzia komunikacji internetowej 
wykorzystywane w innowacyjny sposób), docierają do swoich odbiorców – z roku 
na rok udaje im się robić wspaniałą imprezę.

idea artystyczna wydarzenia,  
w trybie negocjacyjnym

Istnieje bardzo dużo takich źródeł finansowania i programów dotacyjnych, które 
mają niestety niewielki zasięg ze względu na to, że po prostu nie promuje się tych 
ośrodków finansowania. to dotyczy także programów ministerialnych, które są po 
jakimś czasie likwidowane, ponieważ instytucje nie zgłaszają się do ministerstwa, 
do mecenasa o dofinansowanie. z perspektywy ministerstwa problem polega cza-
sem na tym, że niewydany pieniądz jest równie problematyczny, co pieniądz, który 
został wydany w zły sposób. Jeśli zostają zatem pieniądze w jakimś programie mini-
sterialnym, to okazuje się, że on po prostu po jakimś czasie znika. Oznacza to oczy-
wiście, że ministerstwo powinno zadbać lepiej o komunikację z instytucjami kultury.

Warto zwrócić także uwagę na wielość instytucji, które nie tylko finansują, ale 
i współorganizują wydarzenia kulturalne. ten czynnik wydaje się mało istotny, czę-
sto jednak rozstrzyga o powodzeniu jakiejś inicjatywy. to sieć instytucji okazuje się 
zasadnicza dla możliwości pozyskiwania dodatkowych środków.

najważniejsza jest jednak wyrazistość programowa wydarzenia, pomysłowość 
i spójność merytoryczna danego przedsięwzięcia. Ważne jest, by idea artystyczna 
danego wydarzenia nie uległa rozmyciu, żeby się nie upłynniła. Łatwo roztrwonić 
kapitał merytoryczny i wizerunkowy, gdy stajemy się nadmiernie ulegli wobec he-
teronomicznych czynników. zachowanie negocjacyjnego trybu relacji jest bardzo 
ważne, aczkolwiek przy jednoczesnym założeniu, że idea programowa musi być silna.

Ważne jest zatem w obecnej sytuacji świadome formułowanie postulatów tak, by 
przestrzeń, w której się poruszamy, mogła być wciąż na nowo definiowana, struk-
turyzowana, funkcjonalizowana – by instytucje kultury mogły łatwiej pozyskiwać 
środki finansowe.

Grzegorz jankowicz




