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“USŁUGI KULTURY” / CO NAM DAJE KULTURA? 
 
Inspiracje 
 
Termin “usługi kultury” został zapożyczony ze strony Usługi Ekosystemów  jako próba 1

wyrażenia w żargonie technokratycznym czy urzędowym faktu, że działania kulturalne są 
pożyteczne. Kultura i natura towarzyszą nam na co dzień, więc jesteśmy skłonni ich nie 
zauważać i nie doceniać ich roli w naszym życiu. Usługi zaś są czymś, czego świadomie 
potrzebujemy do tego stopnia, że musimy za to płacić. Połączenie tych słów zwraca uwagę, 
że również kultura i natura zaspokajają jakieś nasze istotne życiowe, przy czym często robią 
to za darmo, ergo są to usługi bardzo opłacalne. 
 
Konieczność opisania “wymiernych” pożytków z kultury pojawiła podczas pisania aplikacji 
ESK 2016. Chodziło o to, aby określić trwałe korzyści, które ten projekt da społeczności (w 
odróżnieniu od doraźnych korzyści tzw. “kultury festiwalowej”) i obronić znaczny wzrost 
wydatków budżetowych na kulturę (wobec argumentów, że ważniejsze jest łatanie “dziur w 
asfalcie”). Jeden z naszych konsultantów François Matarasso opowiedział nam wówczas o 
badaniach Mental capital and well-being  dla Departamentu Biznesu i Innowacji rządu 2

Wielkiej Brytanii przeprowadzonych przez New Economics Foundation. Badania 
doprowadziły do wskazania pięciu prostych, codziennych czynności sprawiających, iż 
czujemy się bardziej zadowoleni z życia i zdrowsi (five ways to well-being) . Są to: 

● kontaktowanie się z innymi ludźmi 
● aktywność fizyczna 
● zwracanie uwagi 
● nieustanna nauka 
● dawanie 

W ujęciu matematycznym tworzą one jakby osie pięciowymiarowej przestrzeni, w której 
można umieścić każde działanie kulturalne. Zatem aktywności te doskonale opisują 
uczestnictwo w kulturze, a co więcej pozwalają na połączenie kultury z rekreacją, turystyką, 

1 http://uslugiekosystemow.pl 
2 https://www.gov.uk/government/publications/five-ways-to-mental-wellbeing  
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sportem, rozwojem społecznym, rewitalizacją, edukacją, kreatywnością itd. Bardzo dobrym 
przykładem jest tu ruch żonglerski, który przy okazji aktywności kulturalnych rozwija 
współpracę między półkulami mózgu i współpracę między ludźmi. Owe “pięć dróg” stanowią 
więc doskonały początek zupełnie nowego, holistycznego spojrzenia na kulturę oraz płynące 
z niej pożytki. Niestety, nie udało się go spopularyzować i szerzej zastosować po 
rozstrzygnięciu konkursu na ESK. 
 
Obecnie ludzie kultury stoją przed podobnymi wyzwaniami - jak obronić uniwersalne 
wartości kultury i sztuki, a więc jak o nich mówić w ogólnoludzkich kategoriach, w bliskich 
każdemu języku. Na początek warto wrócić do tych “pięciu dróg”, które stały się punktem 
wyjścia do naszej dyskusji. 
 
Wnioski / rekomendacje 
 

1. Kultura daje satysfakcję i radość. Przynosi wytchnienie od codzienności, rutyny, 
dowartościowuje życie, “dodaje coś do życia”, nadaje chwilom odświętny, wyjątkowy 
charakter, bez którego życie byłoby trudne. 

 
2. Kultura tworzy dobro wspólne. Ponieważ dzięki kulturze czujemy się dobrze, 

dążymy do tego, aby tworzyła ona wokół nas przestrzeń (otoczenie fizyczne, relacje, 
normy) zapewniające nam dobre samopoczucie na stałe. Zgodnie z koncepcją 
“pięciu dróg”, przyczyniają się do tego wszystkie pięć czynników. Jednak dwa z nich 
powodują, że chcemy, aby i inni tak się czuli. Są nimi szukanie relacji z innymi ludźmi 
i dawanie (dzielenie się). Dzięki nim staramy się kształtować nasze otoczenie w taki 
sposób, aby nie tylko czuć się dobrze samemu, ale również by inni czuli się dobrze 
razem z nami. Pojawia się więc efekt replikacji dobrego samopoczucia przez kulturę. 
W ten sposób kultura prowadzi do identyfikacji i działań na rzecz dobra wspólnego 
oraz “obsługuje” nasze otoczenie, które z kolei w odpowiedzi kształtuje nas 
(pozytywne sprzężenie zwrotne). Mechanizm ten można zauważyć np. w 
funkcjonowaniu norm grzecznościowych jak również w kształtowaniu przyjaznych 
przestrzeni publicznych. 

 
3. Gdyby rozpisać te 5 ogólnych haseł na np. 50 bardziej szczegółowych, 

prawdopodobnie otrzymalibyśmy poszukiwany nowy “język” opisu kultury i jej 
wartości. 

 
4. Poniewaz kultura to przestrzeń symboliczna, nie ma ona granic i dlatego jest w 

niej miejsce dla wszystkich. Dzięki temu pomaga ona w pokonywaniu marginalizacji 
społecznych, stereotypów czy własnych ograniczeń. Jest niematerialnym pomostem 
do przekraczania konkretnych  przeszkód. 
 
Kultura to przestrzeń spotkania między ludźmi. Dotyczy to ludzi, którzy są podobni i 
wiele ich łączy, jak i tych, których wiele różni i dzieli. Cechuje ją wyjątkowa 
dostępność i powszechność, więc ma działanie włączające, co pomaga w tworzeniu 
interakcji między ludźmi, a więc także stymuluje wymianę, wzajemne wzbogacanie 
się. Dając kulturę, nic nie tracimy, dlatego uczy ona dawania, bezinteresowności i 



altruizmu. Ma to znaczenie szczególnie dla pokonywania ograniczeń osobistych lub 
międzyludzkich. Dzięki temu kultura wydobywa z nas potencjał, otwiera, odkrywa 
nasze możliwości, uświadamia, aktywuje. 
 

5. Kultura to wspólnota pozytywnych doświadczeń, które budują tradycję i 
społeczną tożsamość. Mogą to być doświadczenia miłe i banalne jak i związane ze 
sprawami ważnymi i doniosłymi. Wspólne zapoznawanie się z czymś buduje więzi z 
innymi ludźmi, z miejscem, daje poczucie identyfikacji, dumy i jedności a co za tym 
idzie także odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. 
 
Kultura umacniania naszą osobistą wartość i polepsza samoocenę, czyniąc nas 
mniej skłonnymi do wywyższania się a bardziej dojrzałymi i godnymi szacunku. Silna 
tożsamość kulturalna przekłada się na własne poczucie bezpieczeństwa, a więc na 
otwartość względem innych ludzi i zdolność dzielenia się swoim bogactwem. 

 
6. Kultura dostarcza szlachetnej rozrywki, dzięki czemu może konkurować o nasz 

czas wolny z rozrywką komercyjną i w ten sposób chronić wartości ważne dla 
społeczeństwa. Mówi się, że współcześnie to, co się naprawdę sprzedaje, to idee, a 
reklama zajmuje się ich promocją. W tym sensie, kultura jest reklamą i rynkiem 
wyższych i niekomercyjnych idei i wartości, bez których nie jest możliwa ciągłość, 
spójność i zmiana społeczna. 

 
7. Ponieważ kultura to przestrzeń symboliczna, jest ona bezpieczna, więc można w 

niej eksperymentować, ucierać poglądy, dostrzegać nowe punkty odniesienia. Jest 
niematerialnym warsztatem testowania namacalnych rozwiązań. 
 
Kultura metaforyzuje rzeczywistość, co pozwala na nabranie dystansu do spraw. 
Przykładem tego jest myślenie i przepracowywanie naszych spraw przez narrację, 
fikcję, opowiadanie historii. W ten sposób możemy sygnalizować problemy, 
zestawiać różne poglądy bez ryzyka krzywdy swojej i cudzej. Takie “ogrywanie” 
rzeczywistości rozwija wyobraźnię, kryteria oceny, język i świadomość, uczy na nowo 
mówić, dostarcza nowych punktów odniesienia, uczy krytycznego myślenia, ale też 
szacunku dla innych perspektyw, rozładowuje napięcia, odświeża, poszerza 
horyzonty. 

 
8. Potrzebujemy kultury, która łączy, aby tonować wrodzoną nam agresję. Chodzi 

o kulturę, która ma powyższe cechy - rozwija empatię, zmniejsza napięcia i 
antypatie, dostarcza nam wspólnych przyjemnych doświadczeń - ponieważ to 
zapobiega agresji, destabilizacji i rozpadowi społeczeństwa. 

 
9. Kultura rozwija kompetencje miękkie, bez których rozwój jest obecnie niemożliwy, 

a których nie da się uczyć w szkołach czy na uczelniach, a jedynie w dobrych 
relacjach z ludźmi. Należą do nich np. umiejętność realizacji swoich pomysłów w 
praktyce we współpracy z innymi, twórcze i krytyczne myślenie, łączenia różnych idei 
z odległych dyscyplin, patrzenia “oczami innych”. Są to kompetencje poszukiwane na 
rynku pracy. Działalność kulturalna z jednej strony pomaga w ich nabywaniu, a z 



drugiej skupia osoby wrażliwe, kontaktowe, uczące się, które mają większą zdolność 
do ich nabywania. 

 
10. Kultura ma wartość rynkową (wpływa pozytywnie na ekonomię) jako tzw. 

przemysły kultury lub przemysły kreatywne, które są rezultatem powyższych 
mechanizmów. Chodzi o owoce kreatywności, które można sprzedać z zyskiem, ale 
także różne usługi związane z udostępnianiem lub doświadczaniem kultury takie jak 
turystyka, spotkania,wystawy, koncerty itd. 
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