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W dniach 28–29 marca 2019 roku odbyła się w Zielonej Górze orga-
nizowana wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielono-

górskiego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego 
konferencja naukowa mająca na celu wymianę wzajemnych doświadczeń 
naukowych. Wzięli w niej udział reprezentacji jedenastu polskich uniwer-
sytetów, którzy zajmują się badaniami w zakresie relacji polityki i sztuki. 
Warto nadmienić, że uczestnicy nie byli wyłącznie przedstawicielami ośrod-
ków politologicznych, choć te były najliczniej reprezentowane, ale również 
uczelni artystycznych i wydziałów historii sztuki. Taki przekrój dyscyplin 
nauki i sztuki, przy jednoczesnym geograficznym zróżnicowaniu afiliacji 
prelegentów, stał się znakomitą okazją do przyjrzenia się relacjom polityki 
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i sztuki przez pryzmat uwarunkowań teoretycznych. Niemniej ważne jest 
jednak spojrzenie z perspektywy osób zajmujących się na co dzień sztuką, 
występujący zarówno jako badacze, jak również ludzie sztuki, reprezentujący 
polskie instytucje kultury. Wartościowym poznawczo wydarzeniem była 
debata z ludźmi kultury, przedstawicielami najważniejszych jej kategorii: 
teatru, filmu, muzyki oraz sztuk wizualnych. Konfrontacja w ramach roz-
rysowanego pola badawczego zarówno naukowców, jak również swoistych 
konsumentów decyzji politycznych na poziomie sztuki, a więc twórców, 
stanowiła bodziec do kontynuowania studiów wokół tego nurtującego wielu 
zagadnienia.

Sztuka i  polityka korespondują ze sobą na dwóch podstawowych 
płaszczyznach odbioru, bazując na dosłowności i symbolice. W pierwszym 
przypadku rozumiemy kulturę oraz politykę jako działania instytucji i ludzi, 
a więc odpowiednio artystów i polityków. Dosłowności przy tym nie należy 
rozumieć wartościująco, lecz jedynie w sposób opisowy. Zmaganie się ar-
tystów z materią biurokratyczną nie stanowi przecież wyłącznie o niechęci 
do wydawania środków publicznych na aktywność, która wprost nie buduje 
wzrostu gospodarczego, lecz bywa często konsekwencją właśnie silnie in-
kluzyjnego i polemicznego charakteru sztuki. Pamiętać musimy, że znaczna 
część przenikania się pola sztuki i polityki reprezentowana jest w badaniach 
z zakresu polityki publicznej, która bada interesujące i złożone relacje policy 
i politics. To, co dzieje się w obszarze kultury realizowane jest na podstawie 
szeregu decyzji politycznych, tak więc konkretne formy artystyczne w sposób 
pośredni informują nas o założeniach polityki kulturalnej, będącej jednym 
z fundamentów rozwoju społecznego państwa. Często wyrażające się w pre-
ferowanym kanonie aksjologicznym bądź wprost wynikające z przyjętej 
frazeologii, będącej funkcją uznania określonej ideologii. Szczególnym polem 
badawczym będzie tu rodzima kultura oraz jej polityczne uwikłania. W taki 
sposób wytwarza się paralela, kierująca nasz odbiór sztuki i polityki na to, 
co symboliczne, gdzie wytwarza się określone imaginarium, a film i teatr to 
często symulakrum rzeczywistości politycznej, a tam mieszają się porządki 
faktyczne z tym, co jest efektem wyobrażenia i myślenia postulatywnego. 
Współczesna politologia pozwala odkrywać te obrazy, wskazywać na ele-
menty posiadające potencjalne cechy polityczne, uświadamiające nam, że 
zjawisko polityczne ma cechy relewantne.
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Wreszcie kategoria dyskursu politycznego, który poszukuje form interpre-
tacji zjawisk i procesów politycznych na obszarach jawiących się powszechnie 
jako ściśle autonomiczne. Teatr, film w sposób nieco bardziej dosłowny, 
z kolei muzyka i sztuki wizualne bardziej alegorycznie, rysują obraz ma-
jący cechy istotowo polityczne. Nawet jeśli nie jest to podstawowym celem 
twórcy. Deklaracja pozostawania poza polityką bywa możliwa do spełnienia 
w bardzo niszowych dziedzinach kultury alternatywnej, mającej mocno 
abstrakcyjne związki z rzeczywistością, w jakiej jest wytwarzana. Dawne 
linie demarkacyjne są coraz mniej szczelne, artyści i politycy funkcjonują 
w permanentnym, choć nominalnym dialogu, którego cechą reprezentatywną 
jest to, że nie stanowi on konwersacji, lecz wyłącznie sumę monologów dla 
których podstawowym celem staje się postulatywna wartość pedagogiczna.

Prezentowane na konferencji wystąpienia były relacją z często wielolet-
nich zmagań z materią, stając się znakomitą okazją do lepszego zrozumienia 
polityki przez artystów oraz sztuki przez politologów. Powstały w ten sposób 
mariaż ma szanse stać się bardzo efektywnym naukowo obszarem wzajem-
nych badań, mającym ambicje budowy znaczącego środowiska badaczy na 
poziomie ogólnoeuropejskim. 
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