
Oko~uje się, dzięki ki-lku, o
statnio ogłouonym, a,rtykufo.m 
mi.n, I. Cywińskiej, te obecna 
poli~""ka kulfura.tna sta1nowi 
1ubtel·nq, dia~ektycmq jedność 
1przeezności. Sprowadza się do 
odpowiedzi no pyta.nie: ie« 
ręcznie sterować, wmawiajqc 
wszystkim, że się nie sterujeł 

Pcni minister z jednej stro
ny odcina si ę od sterowania, 
1 drugiej zaś deklaruJ(. goto
wość dofi.nonsowa·nio bibliotek 
no zakup konkretnych tytułów, 
oczywiście najbardziej war. 
tościowych - kto je wskażeł 
Wsławia się pomyisłem kotego
ryzacji teatrów (proponuję ro. 
czqć od Kontora), zatrzyma
niem do swej dyspozycji wiel
kich pieniędzy, by d·oć je„. n.o 
komuł Oryginoll')ie wyglądają 
no tym tle· ropewnienio, iż o 
„orbitralnym rządzeni·u kulturą 
nie ma mowy", podobnie· nie 
no.lefy mówić o „szeregowaniu" 
przez władze· 

Dochody ludzi kultury po
winny pozostawać w bezpośred
nim i ścisłym · powiqza·niu z 
akcepta·cją społeczną. rozu
mianą jako zysk - tyle pani 
mln.ister. Smierć głodowa eks
perymentatorom, nowatorom, 
'iozostołym dewiantom bez 
tłumów. Ta.kie tym, co latami, 
::>rzy naszym muzeo·lnym W\l'po
~ażeniu technicznym, oproco. 
wujq np. bibliografie, doku
menta•cje, W'ł'dojq niskonakło. 
iowe druki. Mojq zeiść z gło
-iu? Ot6i nie. Pa.ni mi.nister 

nie liczy na siebie, no iwóJ 
urzqd · i fundusze, ltlaWia noto. 
miast no filantropię. Bizne•m•
ni rzucą szmalem. Sciep41 zro
biq włośelelele kontor6w, JJl•łe
nioków, importer:riy tplryitutU. 
Ich „kapitał zamlolł w złnt· 
nych, anonimowych sztabkach 
rloto, )•st comz cz4tłeiej lolce
wo.ny w d.ziełoch sztuiłti". Cie. 
kowe, czy pani minii1ter wf. 
dZ1ioła tef kogoś łokujqcegc u 
nas kopitoł w np. oPf'OCOWC
n.ie sło:wni·ka mitóW i tratlyeji 
kulturyf Czy moie ~ek •reś
lo takie fonoberieł 

Pan.i minilteł wierzy w dia
lektykę sprzec:r~~i. w mantro· 
pów i tamorzqdy. Tym ostot
nftm wmierzo prz•knJOt np. 
srkol·ni.ctwo a1rtyttyc:zne. 'ntere
sujqce, skqd małe mlejsc:owo4-
Ci · wezmą pieniądre no utrzy
manie owych Hkół. Tu poja
wia się ciwarty element na
dziei minist~rlalnej: ,,lo:ko.lne 
ambicje". Siłq rzeczy, rorkwlt
nq one, gdy połqezy •i- w ied:: 
nq cafośt wydzir0ły łcultuiry, 
oświcty I zdrowio. Wtedy ta
morzqd lokainy, W'fbiercfąc 
między budowq noweqo ośrod
ko zdrowi·o i n.oYJy,mi procow. 
niCfl'i dla miejscowe; 11koły 
artystycznej, bez wo·honia wy
bierze te o5taitn.ie. Prry nplauiie 
mieszkańc6w. Cho~h. cle 
ambitnych. 

Będzie się teraz „stwo-ria~ 
lub odradzoć ootrzeby lcultu. 
rolne". To pięknie. Jest tylko 
małe za·strzefen·ie: PRL moina 
obarczyć milione"1 win, to·kłe 
wobec kultury, ll'tt1ki. j•i twór
ców. Tylko nie ł'fm, fe zabiła 
potrzeby kulturalne." Było do
ktadn ie odwrotnie, nawet jeśli 
robiono to za pomocq wqtpli-
wych środków. ·. 
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