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Wystąpenie Pétera Inkei na Seminariumie „Po co seniorom kultura?”,  inaugurującym ogólnopolski 

projekt badawczy poświęcony badaniom kulturalnych aktywności osób starszych, 9 marca 2012 w 

budynku Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu*  

 

 

Rola obserwatorium kultury w kontekście aktywności kulturalnej osób starszych 

Obserwatoria kultury są dość młodym rodzajem instytucji. Najstarsze z nich liczą sobie mniej 
niż 25 lat. Pomimo ich krótkiej historii, poświęcono im już wiele prac naukowych oraz 
seminariów. 1 marca w Internecie można było znaleźć 29 tysięcy takich artykułów języku 
angielskim, 8 tysięcy w języku francuskim, 2 300 w języku węgierskim oraz 133 tys. w języku 
polskim. Czy oznacza to, że znajduję się w Mekce obserwatoriów kultury? Cóż, w języku 
hiszpańskim było aż 350 tys. wyników.  

Ale jedyna definicja Obserwatorium Kultury istnieje w wikipedii w języku polskim (nie ma jej 
nawet w języku angielskim) i zaczyna się od trafnego sformułowania: 

„Obserwatorium kultury to organizacja / sieć badawcza, której celem jest monitorowanie 
polityk kulturalnych, gromadzenie danych statystycznych i prowadzenie prac badawczych 
dotyczących sektora kultury. Uzasadnieniem istnienia obserwatoriów są braki w statystyce 
publicznej w obszarze kultury, oraz potrzeba oparcia polityki kulturalnej na wiedzy.”  

W ciągu następnych kilku minut będę starał się rozwinąć kilka aspektów tej definicji. 
Pierwszy sposób spojrzenia na obserwatoria i ich sklasyfikowania wynika ze stosunku do 
obserwowanego zjawiska. 

Oryginalne obserwatoria – stacje astronomiczne – głównie działają synchronicznie czyli 
obserwują to co w danym momencie widać na niebie. Inne rodzaje obserwatoriów służą do 
przewidywania zjawisk naturalnych jak trzęsienia ziemi, wulkany, różne zmiany pogodowe 
itd.  Te działające w społeczeństwie badają głównie „ex post”, czyli monitorują efekty, skutki 
ludzkiej aktywności, oddziaływanie na środowisko.  

Obserwatoria kultury pełnią część z tych powyższych funkcji: obserwują, opisują oraz 
analizują w czasie rzeczywistym; sygnalizują zmiany i przyszłe tendencje; a także monitorują 
działania polityczne. Poza tym, wpływanie na decyzje polityczne oraz ich prowokowanie jest 
charakterystyczną cechą obserwatoriów kultury. 

Drugą właściwością obserwatoriów kultury jest rozmaitość ich działalności.  

Obserwatoria kultury prowadzą swoją działalność według pewnego łańcucha określonego 
przez brytyjskiego badacza polityki kulturalnej Colina Mercer’a jako przechodzenie od 
danych (statystycznych) poprzez informacje (wskaźniki), wiedzę (benchmarking, analizę 
porównawczą) aż do mądrości (polityki). (Sekwencja ta jest wynikiem adaptacji pewnej 
hierarchii opracowanej przez amerykańskiego uczonego Russell’a Ackoff’a). Ja dodałbym do 
tego piąty etap: inspirację (wizję). Ten łańcuch wyraża zakres w jakim działają obserwatoria 
począwszy od badania faktów po oddziaływanie (działanie na rzecz zmiany).  

Obserwatoria kultury przypominają wiele rodzajów instytucji: badawczych (ośrodki 
akademickie), urzędów statystycznych, przedsiębiorstw doradczych oraz organizacji 
będących rzecznikami zmian. 
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Relacja między urzędami statystycznymi, a obserwatoriami jest taka jak między szybami 
naftowymi, a rafineriami. Obserwatoria często także same gromadzą i wytwarzają dane, ale 
ich prawdziwą funkcją jest przetwarzanie statystyk, a nie ich sporządzanie. 

To co odróżnia obserwatoria od organizacji bezpośrednio oddziałujących na polityków to 
niższy stopień stronniczości. Przekroczenie pewnej granicy zaangażowania w podzielane 
wartości szkodzi wiarygodności i autentyczności obserwatorium. Obserwatoria muszą być 
stosunkowo bezstronne, nawet jeśli są emocjonalnie zaangażowane i kochają przedmiot 
swoich badań – kulturę.  

Podstawową klientelą obserwatoriów kultury stanowią władze, politycy, ludzie zarządzający 
działaniami w kulturze. Muszą być oni karmieni przekonywującymi faktami. Logika analizy 
SWOT jest w tym przypadku użytecznym do naśladowania schematem. Mocne i słabe strony 
różnych zjawisk kulturalnych muszą skupiać uwagę decydentów, również zagrożenia, 
deficyty i nadmiernie ilości. 

Władze powinny otrzymywać rekomendacje dotyczące alternatywnych kierunków rozwoju 
oraz ryzyka, którego należy unikać (szanse i zagrożenia). 

Władze publiczne i polityci nie zawsze zdąrzą czytać coś więcej niż wstępne podsumowanie 
raportu (tzw. executive summary). A często ni wykraczają oni poza obejrzenie tabel i 
wykresów. Oczywiście samo wstępne podsumowanie to za mało. Zapracowani i niecierpliwi 
decydenci posiadają personel, z większą ilością czasu i lepszą znajomością szczegółów. Dla 
nich pełny materiał pełnić powinien więcej funkcji niż wyznaczanie taktycznych i 
psychologicznych celów oraz  nadawanie wiarygodności głównym wnioskom. 

Jeśli władze są głównym odbiorcą opracować badawczych,  fachowcy w urzędach mogą 
stanowić najbardziej cennych czytelników, których, jak byśmy chcieli, tekst inspiruje, 
prowokuje do dialogu. 

Mimo, iż władze publiczne są naszym głównym odbiorcą, wiemy, że warunki dla rozwoju 
kultury są wyznaczane przez nie w coraz mniejszym stopniu. Autonomiczne wybory 
podejmowane przez organizatorów zjawisk kultury, wybory ogółu społeczeństwa, trendy na 
lokalnym i światowym rynku itd. kształtują życie kulturalne. Ten szerszy krąg odbiorców 
może być otwarty na uczenie się i poznawanie kultury w oparciu o wiedzę obserwatoriów – 
chociaż rzeczą niezmiernie trudną jest oddziaływać na decyzje tych szerokich grup. 

Czas by zmienić temat, w stronę myślenia o aktywności kulturalnych osób starszych. 

Dlaczego mówimy właśnie o aktywności kulturalnej? Strona Internetowa Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (czyli Rok Seniorów) zwraca 
uwagę raczej na dość pragmatyczny wymiar:  

• “poprawie możliwości zatrudnienia osób starszych 

• umożliwianiu im realizowania się poprzez wolontariat (często w roli opiekunów 
rodzinnych)  

• odpowiednim dostosowaniu usług, tak by osoby starsze mogły dłużej pozostać 
samodzielne.” 

Zatem według Unii Europejskiej głównym celem tej kampanii jest lepsze radzenie sobie z 
zagrożeniami wynikającymi z procesów demograficznych. Czy chodzi tu o sprawienie by 
osoby starsze stały się bardziej użyteczne dla reszty społeczeństwa, albo by były dla nich 
mniejszym obciążeniem? Również w takiej perspektywie kultura może być postrzegana jako 
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pomocna. Alternatywne dla takiego myślenia jest pojmowanie kultury jako sposobu na 
łatwiejsze, lepsze przeżycie starości.  

Sprawa dotyczy odwiecznego dylematu: Czy kultura ma wartość autonomiczną, czy jest 
nagrodą sama dla siebie, czy też kultura jest narzędziem w osiąganiu innych, zewnętrznych 
celów? W kontekście publicznego finansowania kultury można zapytać: czy wydajemy 
pieniądze podatników na kulturę ponieważ poprawia to jakość życia, czy też prowadzi do 
większej spójności, zmniejszenia przestępczości, zwiększenia efektywności pracowników, czy 
prowadzi do wzrostu ekonomicznego, zwiększenia PKB, i tak dalej? 

Opowiadam się tu za kompromisem: pół na pół. Nie chodzi tu jednak o obojętny oportunizm  
spotkanie w połowie drogi, ale o kompromis na solidnych podstawach. Sprzeciwiając się 
jednostronnemu technokratycznemu podejściu (jak w przypadku sloganów/haseł przez lata 
głoszonych przez Unię Europejską) całkowicie opowiadam się za postrzeganiem kultury jako 
podstawowego czynnika/współczynnika jakości życia. Z drugiej strony, kultura poza tym, że 
pomaga ludziom dźwigać ciężar życia/pomaga ludziom żyć, musi także pomagać ludziom 
zmieniać to życie.  W naszym przypadku, ludzie starsi, poza czerpaniem przyjemności i 
rozwijaniem swoich zainteresowań poprzez działalność kulturalną, powinni poszukiwać 
sposobów by stawać się (czuć się ) bardziej potrzebni…  

Kilka pokoleń wstecz młodzi ludzi ze zniecierpliwieniem czekali na starość, chcieli wyglądać 
jak dorośli. Przez lata, w przypadku chłopców przyspieszona zmiana szortów na spodnie, 
noszenie kapelusza były oznaką szacunku dla wieku starszego. W połowie dwudziestego 
wieku liberalny miejski modernizm wywrócił to do góry nogami. Teraz to emeryci chcą 
wyglądać jak młodzi, a przynajmniej tak jak wyglądali oni gdy byli młodzi.  

Świętowanie młodości było zawsze obecne w naszej cywilizacji, jednak fetyszyzacja młodości 
jest fenomenem współczesnym. Młodość jest synonimem kreatywności i oryginalności. 
Zawsze, gdy mamy nową inicjatywę, zwłaszcza powiązana z polityką, oczekuje się 
zaangażowania młodych artystów(architektów, projektantów).  Do stworzenia logotypu, 
przewodniego motywu muzycznego itd. 

Z perspektywy Roku Seniorów byłoby wskazane by nie kontynuować takich praktyk, 
powinniśmy usunąć mentalne bariery wieku z takich zapytań ofertowych. Dlaczego nie 
dajemy szans starym twórcom? Rząd brytyjski, postąpił w duchu europejskiego roku 
seniorów nominując Engelberta Humperdincka do tegorocznego konkursu Eurowizji.   

Spójność, dialog społeczny, solidarność międzypokoleniowa jest celem zasadniczym. Bardzo 
obiecujący i adekwatny polski projekt znalazł się w programie zeszłorocznego Europejskiego 
Kongresu Kultury we Wrocławiu: „spięcie pokoleń”, jako część projektu generator idei. 
Organizacja, która stoi za pomysłem podjęła też unikalny projekt „Seniorzy w akcji”, tym 
bardziej cieszę się, że uczestniczy również w dzisiejszym spotkaniu.   

Jako osoba działająca w ramach obserwatorium, jestem szczególnie zainteresowany danymi 
statystycznymi, które ilustrują tło społeczne i percepcję starości, osób starszych w Polsce.  

W ostatnim sondażu Eurobarometru dotyczącym aktywnego starzenia się kraje 
skandynawskie zawsze plasują się powyżej europejskiej średniej, obok nich czasem 
występuje również Polska.   

Oto przykłady: jedna trzecia Europejczyków uważa, że powinniśmy podwyższyć wiek 
emerytalny. Na szczycie tego zestawienia są Duńczycy – pięćdziesiąt siedem procent, a na 
szarym końcu mieszkańcy Rumunii – tylko siedem procent. Polacy są znacznie bliżej 
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Duńczyków, ilość osób z Polski podzielająca taki pogląd jest o trzy procent większa niż 
średnia kontynentalna.  

Dokładnie taki sam odsetek Europejczyków, trzydzieści trzy procent chciałoby pracować na 
emeryturze, taką opinię wyraża trzydzieści siedem procent Polaków, pięćdziesiąt siedem 
procent Duńczyków, i tylko szesnaście procent w Słowenii – co jest dużą niespodzianką. Te 
fakty sugerują, że w Polsce mamy sprzyjające warunki dla aktywności osób starszych (Dane 
Węgierskie są znacznie mniej zachęcające).  

Większa część wskaźników dotyczących spraw społecznych, ukazuje deficyty jakie występują 
w naszym postkomunistycznym regionie. Mieszkańcy starych państw członkowskich Unii  
Europejskiej przyczyniają się do tworzenia lepszych danych statystycznych, dotyczących 
„czynienia kultury” czyli uczestnictwa w spektaklach, odwiedzania muzeów, amatorskiej 
działalności artystycznej itd. Potwierdzają to także badania Eurobarometru. Jedynie dwa 
procent Polaków angażuje się w ramach wolontariatu w działalność organizacji kulturalnych 
lub edukacyjnych – pięć lat temu stanowili oni trzy procent. Spadła również średnia 
europejska, z siedmiu procent w 2006 do pięciu procent w 2011 roku. Nawet w przypadku 
Duńczyków współczynnik ten spadł z czternastu do dziesięciu procent. Jest to przejaw 
poważnego kryzysu naszej cywilizacji.  

Stan więzi społecznych jest także widoczny w innych badaniach europejskich, na przykład 
wskaźniku ELLI: European Lifelong Learning Indicator (Europejski Wskaźnik Ustawicznego 
Uczenia się).  Wynik kształcenia definiowany jest w czterech wymiarach: nauki po to „aby 
wiedzieć”, „aby działać”, „aby być” i „aby żyć we wspólnocie”. Każdego z tych wymiarów 
dotyczy wiele wskaźników statystycznych.  

Polska edukacja jest bliska europejskiej średniej w zakresie „aby wiedzieć”, tylko dziewięć 
procent poniżej średniej. W kategorii „aby działać”, podobnie jak w kategorii „aby być” Polski 
wynik znajduje się wiele niżej, zaledwie w dwóch trzecich europejskiej średniej.  

Najbardziej widoczną słabością Polski są niskie wyniki w zakresie ośmiu wskaźników które 
definiują kategorię czwartą kształcenie „dla życia we wspólnocie”, wliczając dane dotyczące 
wolontariatu. Końcowa wartość sytuuje się poniżej połowy wartości średniej dla Europy, 
zajmując jedno z ostatnich miejsc, choć i tak wyższe niż Węgry.  

Jeśli standardy europejskie coś dla nas znaczą, największym wyzwaniem naszej części świata 
jest budowanie kapitału społecznego, to jest szczególnie ważnym przedmiotem badań dla 
obserwatoriów.  

Regionalne Obserwatorium Kultury, którego jestem gościem należy do tych jednostek w 
Europie, których atutem jest badawcza interdyscyplinarność i akademickie zaplecze ludzi i 
wiedzy. Mam nadzieję, że jego działalność przyczyni się do podniesienia jakości i 
skuteczności działań podejmowanych w ramach decyzji politycznych, administracyjnych, 
zarządczych dotyczących rozwoju kultury w Polsce i w regionie.  

 

 

*Péter Inkei’s address at the seminar Why culture for the elderly?, organised by the 

Regional Observatory of Culture of the Adam Mickiewicz University in Poznań, on the 9
th

 

of March 2012. 

 


