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Polskiej wiele uwagi poświęcono kwe-
stii dostosowania sektora kultury do 
reguł wolnorynkowej gospodarki oraz 
obowiązujących współcześnie ram 
formalnoprawnych. Jednym z zaleceń, 
sformułowanych w głośnym raporcie 
przygotowanym przez zespół Jerzego 
Hausnera, była maksymalna decentra-
lizacja finansowania kultury i związany 
z tym postulat szerszego dopuszczenia 
podmiotów prywatnych oraz społecz-
nych do zarządzania instytucjami kul-
turalnymi w ramach partnerstwa pry-
watno-publicznego. Festiwal Dialogu 
Czterech Kultur (FD4K) – realizowany 
przez miejską instytucję Miasto Dialogu, 
powołaną na mocy umowy pomiędzy 
władzami Łodzi a Fundacją Festiwalu 
Dialogu Czterech Kultur, zobowiąza-
ną do organizacji i programowania tej 
imprezy, czyli podmiot finansowany 
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w znacznym zakresie z lokalnego budżetu, wydawał się jeszcze niedawno 
modelowym przykładem postulowanych rozwiązań. Co więcej, ostatnie dwie 
edycje FD4K – interesująco sprofilowane tematycznie – stały się wydarzeniem 
szeroko komentowanym w środowiskach związanych z kulturą, także w kon-
tekście międzynarodowym. Mimo artystycznego, wizerunkowego, a także fre-
kwencyjnego sukcesu – edycja 2010 FD4K została nieoczekiwanie odwołana, 
w niezrozumiałej dla większości komentatorów atmosferze konfliktu1. Ta mo-
delowa próba połączenia dwóch typów racjonalności: logiki działania organi-
zacji trzeciego sektora, które usiłują działać zgodnie z zasadami nowoczesnego 
zarządzania kulturą, oraz podmiotu samorządowego, skrępowanego przepisa-
mi o finansach publicznych i wrażliwego na doraźne rozgrywki polityczne, po-
niosła klęskę. Ukazała ona słabość rozwiązania prawnego leżącego u podstaw 
konstrukcji Miasta Dialogu i prowokuje do pytań o nowe sposoby organizacji 
instytucji kultury w Polsce.

Historia Festiwalu 
Festiwal Dialogu Czterech Kultur powstał w 2002 roku, z inicjatywy Witolda 
Knychalskiego, prawnika i byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji, który w tym samym roku powołał razem z Maciejem Okuńskim Towarzy-
stwo na Rzecz Dialogu Kultur „Łódź – Ziemia Przyszłości”, które zajmowało się 
organizacją FD4K do roku 2007. Nazwa festiwalu nawiązuje do kultur czterech 
grup etnicznych, które wywarły zasadniczy wpływ na historię Łodzi: niemiec-
kiej, żydowskiej, polskiej i rosyjskiej, tworząc przemysłową potęgę miasta na 
przełomie XIX i XX wieku i stanowiąc o jego (multi)kulturze. Jak pisał Witold 
Knychalski:

Idea [FD4K – dop. autorzy] zrodziła się na wspomnienie dialogu, który w Łodzi 
toczył się nieprzerwanie przez wiele kolejnych dziesięcioleci. [...] Dramatyczna 
historia minionego stulecia dialog przerwała: Holocaust Żydów, exodus Niemców 
i zupełna zmiana warunków historycznych wywarły na Łodzi ogromne piętno. Idea 
Festiwalu nawiązuje do pięknej tradycji Łodzi wspólnej wielu Narodom. Zmierza do 
odnowienia dialogu i zainspirowania dzieła kreacji. Chcemy aby pomógł on przy-
wrócić dawną radość. Chcemy aby bal znów trwał! Dążymy do tego, aby Festiwal 
stał się areną wypowiedzi. Żeby ludzie mieli szansę dyskutować w języku dającym 
ogromne możliwości wyrazu. Chcemy aby dialog ten toczył się w uniwersalnym 
języku sztuki. Tworząc Festiwal, myślimy o zbudowaniu nowej marki. Chcemy aby 
Festiwal stał się znakiem nie tylko Łodzi, ale także Polski. [...]2.

1 Sprzeciwiając się fali oporu środowisk intelektualnych wobec posunięć władz miasta, 
magistrat podjął próbę utrzymania pozorów ciągłości, organizując imprezę o podob-
nej nazwie: „Łódź Czterech Kultur”, odcinającą się, jak się wyraził zatrudniony do 
realizacji tego projektu reżyser teatralny Bogdan Tosza, od „zbyt niszowego” FD4K. 
Zob. O idei Festiwalu Czterech Kultur. Rozmowa z Bogdanem Toszą, online: http://
www.wiadomosci24.pl/artykul/festiwal_lodz_czterech_kultur_coraz_blizej_156298.
html (28 sierpnia 2010).

2 W. Knychalski, Idea Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, cyt. za: „Festiwal Dialogu 
Czterech Kultur”, online: Wikipedia. Wolna Encyklopedia (dostęp 9 sierpnia 2010); 
tekst obecnie usunięty z oficjalnej strony Festiwalu.
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Festiwal Dialogu Czterech Kultur szybko stał się wyrazistą i wysoko cenioną 
łódzką marką. Imprezę od początku cechowała różnorodność programowa 
oraz dążenie do związania festiwalu ze spektakularnymi wydarzeniami o wy-
miarze międzynarodowym, takimi jak występy Israel Philharmonic Orchestra 
pod batutą Zubina Mehty, koncerty kantora nowojorskiej synagogi Josepha 
Malovany’ego i gwiazdy Metropolitan Opera Barbary Hendricks, kompozytora 
Arvo Pärta, spektakle The Jeruzalem Khan Theatre, moskiewskiego Teatru na 
Tagance czy Teatru Dieriewo. Jednak mimo artystycznego i medialnego sukce-
su FD4K borykał się z problemami finansowymi, w tym z koniecznością spłaty 
zadłużenia, będącego efektem pierwszej edycji imprezy. Pierwotna formuła 
festiwalu, jaką była mnogość wydarzeń (niekiedy o dyskusyjnej wartości), wią-
zała się z wywieraniem nacisku na włączenie w jego ramy, obok uznanych 
produkcji międzynarodowych, także dokonań lokalnych instytucji kultury, 
finansowanych z budżetu samorządowego, i z czasem uległa wyczerpaniu. 
Realizacja idei FD4K uruchomiła jednocześnie długofalowy proces redefinicji 
tożsamości Łodzi i jej historii – po dziesięcioleciach przemilczeń wszystkiego, 
co nie wpisywało się w ramy katolicyzmu i „tradycji ruchu robotniczego” – od-
wołanie do wieloetnicznej przeszłości miało uzasadniać nowe, metropolitalne 
aspiracje miasta. Projekt FD4K opierał się zarazem na znaczącym „przemilcze-
niu” teraźniejszej kondycji Łodzi, jej degradacji materialnej, społecznej oraz 
kulturowej. Rzucająca się w oczy dysproporcja między wydarzeniami importo-
wanymi a codziennością lokalnej kultury, słabością jej środowisk z wyczuwal-
nym kompleksem niższości, ujawniała pęknięcie, które starano się maskować 
za pomocą wyrazistego ideologicznie i nagłośnionego medialnie projektu Łodzi 
jako „Ziemi Przyszłości” oraz „Miasta Dialogu Czterech Kultur”. 
Pomysł, aby efemeryczne święto wielokulturowości posłużyło do celebrowania 
obrazu miasta, jakim „było i mogło być”, i traktowania go jako (potencjalnej) 
rzeczywistości Łodzi, był niewątpliwie kuszący. Splatał się on także od roku 
2002 z wysiłkami nowej ekipy politycznej magistratu, kierowanej przez Je-
rzego Kropiwnickiego, dążącej do stworzenia atrakcyjnego wizerunku miasta, 
mającego stać się jego atutem w międzynarodowych relacjach biznesowych. 
Ta ostatnia okoliczność nie była bez znaczenia, zważywszy na konieczność 
ściągnięcia do Łodzi inwestycji potrzebnych miejscu o najwyższej stopie bez-
robocia wśród polskich miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców. To 
zrozumiałe, że w Łodzi, która borykała się na co dzień z problemami gospo-
darczymi, infrastrukturalnymi i społecznymi, zainteresowanie władz inwesto-
waniem środków samorządowych w sektor kultury było przez lata nikłe. Do-
dajmy, że sprzężona z FD4K idea „wielokulturowej ziemi przyszłości” została 
instrumentalnie użyta przez władze jako cenny wizerunkowy surogat, przy 
równoczesnym braku otwartej debaty na temat przyszłości miasta, ignorowa-
niu komunikacji z mieszkańcami, która mogłaby być szansą na zbudowanie 
wspólnoty wokół wartości festiwalu, nie mówiąc o braku dbałości o lokalną 
ofertę kulturalną, kształtującą oczekiwania i aspiracje odbiorców. Reasumując, 
Festiwal Dialogu Czterech Kultur stał się szybko rozpoznawalną instytucją słu-
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żącą kulturze, poprawie wizerunku oraz promocji miasta, miejscem ognisko-
wania się zarazem mocnych, symbolicznych dyskursów tożsamościowych, jak 
i wielu sprzecznych, lokalnych interesów – pozostając jednocześnie instytucją 
odseparowaną od codzienności Łodzi.
Krótko po śmierci Witolda Knychalskiego w 2007 odbyła się krytykowana 
w mediach VI edycja FD4K3. Nisko została oceniona oferta artystyczna, akcen-
towano brak spójności programowej oraz mnogość trzeciorzędnych wydarzeń. 
Krytykowano mianowanie łódzkiego dziennikarza Michała Lenarcińskiego 
dyrektorem programowym Festiwalu (po ustąpieniu Michała Merczyńskiego), 
wytykano organizatorom niekompetencję, błędy w katalogu, złą promocję 
oraz niedostępność biletów w sprzedaży ogólnopolskiej. W tle, jak wynika ze 
szczątkowych informacji dostępnych publicznie, tlił się konflikt między ówcze-
snym dyrektorem Festiwalu Maciejem Okuńskim a Barbarą Knychalską, wdową 
po Witoldzie Knychalskim, która założyła Fundację Festiwalu Dialogu Czterech 
Kultur, organizującą od 2004 roku FD4K. 
W grudniu 2007 roku łódzcy radni zapoznali się z projektem uchwały powo-
łującej do życia nową, miejską instytucję kultury Miasto Dialogu (MD), której 
celem miało być „upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem 
organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kul-
tur”; nadzór nad tą instytucją miał sprawować Prezydent Miasta za pośrednic-
twem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Argumentem za stworzeniem 
tego podmiotu było „pełniejsze wykorzystanie możliwości miasta i fundacji 
oraz wzmocnienie organizacyjne festiwalu”. W projekcie umowy zapisano 
również, że „Fundacja jest pomysłodawcą, organizatorem oraz właścicielem 
praw do znaku towarowego, graficznego i słownego oraz idei Festiwalu Dialogu 
Czterech Kultur”4. Sformułowanie to sytuowało MD od początku w konflikcie 
prawnym z Maciejem Okuńskim, dotychczasowym dyrektorem Festiwalu i pre-
zesem Fundacji „Łódź – Ziemia Przyszłości”, która również rościła sobie pre-
tensje do znaku i prawa organizacji FD4K. Okuński podważał publicznie sens 
zapisu dotyczącego finansowania, który mówił, że „w latach 2008–2009 miasto 
przekaże na rzecz Miasta Dialogu w Łodzi 100 procent środków finansowych 
niezbędnych do prowadzenia działalności”, a w kolejnych latach Urząd Miasta 
przekazywać będzie Miastu Dialogu 98 procent środków, zaś fundacja Festiwal 
Dialogu Czterech Kultur 2 procent (przy całkowitej kwocie dofinansowania ze 
strony miasta określonej na 1,5 miliona złotych, co stanowiło 1/3 budżetu edy-
cji z 2007 roku). Okuński twierdził, że trudno mu zrozumieć, dlaczego „mia-
sto obarcza się kolejną instytucją kultury, podczas, gdy festiwal jako instytucja 
niezależna ma się zupełnie dobrze”5. Mimo jego obiekcji, 1 lutego 2008 roku 

3 K. Kowalewicz, J. Wiewiórski, Festiwal błędów i bylejakości, „Gazeta Wyborcza 
Łódź” z 8 września 2007.

4 M. Lenarciński, Festiwal Dialogu Czterech Kultur festiwalem miejskim za półtora miliona 
czy wolnym za pięć? A może wcale?, „Polska Dziennik Łódzki” z dn. 5 grudnia 2007.

5 Tamże. Następstwem tej sytuacji jest ciągnący się od kliku lat proces sądowy o wy-
płatę wynagrodzenia między Maciejem Okuńskim i Fundacją FD4K. Preludium do 
rozwiązania Miasta Dialogu była, związana z tą sprawą, kwestia przekazania 50 tys. 
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na podstawie umowy pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Festiwal Dialogu 
Czterech Kultur powołano do istnienia Miasto Dialogu, jako instytucję wpisaną 
do rejestru miejskich instytucji kultury Urzędu Miasta Łodzi6. 
W 2008 roku, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, miasto zobowiązało się 
przeznaczyć na festiwal 1,5 mln zł. Kolejne kwoty miały być ustalane na pod-
stawie złożonych planów finansowych, lecz nie mogły być niższe od kwoty 
z roku założenia. Instytucją miał zarządzać dyrektor naczelny oraz zastępca ds. 
artystycznych, powoływani i odwoływani przez Prezydenta Miasta na podsta-
wie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wybierani 
spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu Fundacji. Dyrektorem 
Festiwalu została Katarzyna Knychalska, córka Barbary Knychalskiej, a jego 
dyrektorami artystycznymi Agata Siwiak i Grzegorz Niziołek. Miasto Dialogu 
miało być miejską instytucją kultury, w której „potencjał inicjatywy prywatnej 
spotyka się ze stabilizacją organizacyjną, wynikającą z umocowania w struk-
turach i budżecie magistratu”7. Nowy zespół programowy przygotował dwie 
ostatnie edycje festiwalu. 
Program VII edycji (5–13 września 2008) tworzony po raz pierwszy przez 
Miasto Dialogu opierał się na temacie przewodnim „Ojcowie”. Figura proto-
plasty otwierała symbolicznie obszar pytań związanych z kształtowaniem się 
jednostkowej i zbiorowej tożsamości, relacją do władzy, autorytetu, nakazu 
i zakazu, z kwestią przynależności, wykluczenia oraz osierocenia. Rdzeniem 
tematycznym była wyzwalająca i ciążąca współcześnie „nieobecność ojców”, 
co w kontekście wieloletniej amnezji i prób odzyskania pamięci w Łodzi było 
szczególnie uzasadnione. Na Festiwalu wystąpił zespół Schauspielhaus Zürich 
ze spektaklem Alvisa Hermanisa Ojcowie, Deutsches Theater Berlin z Ham-
letemMaszyną według Heinera Müllera i grupa muzyczna Exploding Star Or-
chestra. Po raz pierwszy w program wpisano działania, które można określić 
jako „terapię przestrzeni miejskiej” i dokonywaną środkami sztuki rewitaliza-
cję tkanki społecznej. Niezwykłym wydarzeniem był performance Also Thus! 
izraelskiej grupy Public Movement w przestrzeni Starego Rynku, centrum 
dawnej dzielnicy żydowskiej w Łodzi i konfrontacja artystów tego zespołu 
z antysemickimi graffiti na ścianach tutejszych domów, na które nanosili oni 
z pomocą szablonu prawidłowy kształt gwiazdy Dawida, emblematu własnej 
narodowej dumy. W jednej z opuszczonych na co dzień łódzkich kamienic 
w centrum miasta usytuowano dwie wystawy tematyczne: C.D.N., której ku-

złotych ze środków jednego ze sponsorów FD4K na konto fundacji Barbary Knychal-
skiej. Pieniądze zostały przez nią następnie przelane na poczet odszkodowania zasą-
dzonego dla Okuńskiego, po zajęciu przez komornika znaku FD4K, w celu zabezpie-
czenia roszczeń. Z chwilą spłaty zasądzonego zobowiązania prawa do znaku wróciły 
do Fundacji FD4K. Władze miasta zakwestionowały jednak decyzję o tej wpłacie, 
domagając się, aby wszystkie środki pozyskiwane przez Fundację trafiały do Miasta 
Dialogu – instytucji podlegającej magistratowi. 

6 Umowa o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Miasto Dialogu” w Łodzi z dn. 
28.12.2007.

7  Por. www.miasto-dialogu.pl/organizacja.php?lang=pl.



50

Ł U K A S Z  B I S K U P S K I ,  T O M A S Z  M A J E W S K I

ratorką była Małgorzata Ludwisiak, oraz Masters&Monsters Magdaleny Ujmy. 
Twórcy Festiwalu sięgnęli po aktywistów działających w lokalnych stowarzysze-
niach, pozwalając gościom festiwalowym z ich pomocą dotknąć realiów miasta: 
w program włączono spacer szlakiem łódzkich sierocińców oraz spotkanie „Kor-
czak – polityka dzieciństwa”, zorganizowane na zaniedbanym podwórku przy 
ulicy Wschodniej, miejscu zabaw „dzieci niczyich”. Do tego obszaru działań 
zaliczyć można także koncert Hadag Nahash w podwórku kamienicy oraz akcję 
w przestrzeni miejskiej Joanny Rajkowskiej. Mimo poważnej tematyki, Festiwal 
nie zatracił charakteru ludycznego święta – zakończył go koncert folkowy na 
rynku Manufaktury, który zgromadził kilkutysięczną młodą widownię.
VIII edycja FD4K (5–12 września 2009 roku) odbyła się pod hasłem „Tery-
torium”. Problem doświadczenia przestrzeni miejskiej został ujęty w nowej 
perspektywie. Padło wtedy pytanie o dzisiejsze sposoby definiowania miasta, 
rozpięte pomiędzy wizją ograniczonego obszaru bezpieczeństwa a dynamicz-
ną przestrzenią starć. Rozproszenie, pustynnienie centrum, zakłócenie prze-
strzenne typowe dla tkanki Łodzi, podlegały w dniach festiwalu artystycznej 
tematyzacji, na równi ze snem o harmonii i „trwałości granic oddzielających 
miasto od zewnętrznego świata”8, substratem utopii, synonimem (nie)umiej-
scowienia. Terytorium miasta zostało w dniach Festiwalu podzielone na „strefę 
wojny”, „ziemie obiecane” i „terytorium wolne” – eksterytorialny obszar prak-
tyk emancypacyjnych. Włączenie Łodzi w szersze pole refleksji nad problema-
tyką miejskości, praktyki życia „obcego wśród obcych”, bezdomności – ofe-
rował odbiorcom tekst Zygmunta Baumana, napisany specjalnie do katalogu 
FD4K. Kontynuacji strategii terapii przestrzeni miejskiej można się dopatrzyć 
w sytuowaniu najważniejszych wydarzeń festiwalu w przestrzeniach zde-
gradowanych. Była to propozycja zamiany uczucia wstydu towarzyszącego 
mieszkańcom na formę akceptacji i spojrzenia odkrywającego niezauważane 
dotąd możliwości miejsc. W wielu działaniach artystycznych czytelna była 
intencja uczynienia z „niechcianych miejsc” loci communes, przywracanych 
miastu wraz pamięcią, której były one nośnikiem. Wystawa Anabasis. Rytuały 
powrotów do domu, której kuratorem był Adam Budak, została umieszczona 
w zrujnowanej willi Henryka Grohmanna, spektakl Ziemia obiecana według 
Władysława St. Reymonta w reżyserii Jana Klaty odbył się w hali Uniontexu, 
dawnej fabryce Karola Scheiblera będącego prototypem powieściowego Bu-
choltza. Inne ważne wydarzenia to spektakl Rechnitz (Anioł Zagłady) Elfriede 
Jelinek w wykonaniu Münchner Kammerspiele, przegląd filmów Ari Folmana, 
koncert Kocani Orkestar i Boom Pam oraz wykład Georges’a Didi-Hubermana 
połączony z seminarium na temat filmowych – w tym łódzkich – reprezentacji 
Holocaustu. 
Edycje Festiwalu z 2008 i 2009 roku zebrały przychylne oceny polskiego śro-
dowiska akademickiego i intelektualnego, miały szeroki oddźwięk medialny 
i zostały uznane za sukces frekwencyjny.

8  Terytorium, katalog Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, Łódź 2009.
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Początek końca
Pod koniec października 2009 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej zebrał ponad 
90 tys. podpisów w sprawie odwołania w lokalnym referendum prezydenta Ło-
dzi, Jerzego Kropiwnickiego. 18 stycznia 2010 prezydent został odwołany z funk-
cji pełnionej przez dwie kadencje. Do zaplanowanych na jesień 2010 roku wy-
borów samorządowych jego obowiązki przejął mianowany przez premiera rządu 
RP komisarz Tomasz Sadzyński. Wcześniej, w listopadzie 2009 roku, jeszcze za 
kadencji odwołanego prezydenta zakończyła się kontrola Wydziału Kultury UMŁ 
w Mieście Dialogu stwierdzająca drobne nieprawidłowości oraz wzywająca dy-
rektora do ich naprawy9. Punkt 5 drugiego protokołu pokontrolnego, ujawnionego 
publicznie kilka miesięcy później, stwierdzał nieprzestrzeganie zapisów umowy 
o utworzeniu Miasta Dialogu w zakresie przekazywania środków pozyskanych 
przez Fundację na rzecz Miasta Dialogu10. Po złożeniu dodatkowych wyjaśnień, 
Wydział Kultury stwierdził 21 stycznia 2010 roku, że punkty 1-4 uznaje za wyko-
nane. Przedmiotem sporu pozostała umowa na działania promocyjne, podpisana 
z Fundacją – środki pozyskane nie zostały przekazane do Miasta Dialogu. Insty-
tucja przedstawiła opinię prawną, że z umowy o jej powołaniu nie wynikają zo-
bowiązania finansowe Fundacji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur wobec Miasta 
Dialogu w związku z podpisaną umową sponsorską oraz że zapisy umowy po-
wołującej Miasto Dialogu są w tej kwestii niejednoznaczne. 
Od 16 marca do 16 kwietnia Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg 
przeprowadziło audyt dotyczący 2009 roku. 15 kwietnia odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Fundacji z przedstawicielami komisarza Sadzyńskiego, podczas 
którego zaproponowano nową treść spornych punktów (zmieniającą wzajemne 
zobowiązania z procentowych na kwotowe). Do ustaleń zakończonego audytu 
należało stwierdzenie o przekroczeniu planowanych kosztów VIII edycji FD4K 
o 298 860 zł i pokryciu tego deficytu ze środków przeznaczonych na organi-
zację kolejnej edycji. Zwrócono ponownie uwagę na wątpliwości dotyczące 
przekazania pieniędzy od sponsora na konto fundacji Barbary Knychalskiej11. 
Odnotowano zarazem uzgodnienia stron. W komentarzu ze strony Miasta Dia-
logu Katarzyna Knychalska napisała: „O zaistnieniu deficytu Miasto Dialogu 
poinformowało opinię publiczną już w lipcu 2009 roku. Powodem było wyco-
fanie się w ostatniej chwili jednego ze sponsorów. […] W 2009 r. budżet Festi-
walu wynosił ok. 3 mln zł, rzeczywiste dofinansowanie ze strony Miasta wynosi 
1,74 mln zł. Pozostałą kwotę Festiwal pozyskał samodzielnie”12. 

9 Oba wystąpienia dostępne są na stronie www.ukradli4kultury.pl/FD4KvsUML.pdf (10 
sierpnia 2010).

10 Stosowny zapis umowy brzmiał: „Strony oświadczają, że wszystkie środki finanso-
we zewnętrzne przeznaczone na organizację Festiwalu Dialogu Czterech Kultur będą 
pozyskiwane w imieniu instytucji Miasto Dialogu i na jej rzecz”, Umowa o utworze-
niu instytucji kultury pod nazwą „Miasto Dialogu”, z dnia 28.12.2007 (www.ratuje-
mykulture.pl/skany/001.pdf) (30 sierpnia 2010).

11 Chodzi o wspomniane już 50 tys. złotych przekazanych w celu spłacenia roszczeń 
Macieja Okuńskiego do znaku festiwalu.

12  Szczęśliwe zakończenie audytu w Mieście Dialogu, „Miasto Dialogu”, www.miasto-
dialogu.pl/aktualnosci.php?lang=pl&id=6 (10 sierpnia 2010).
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Wstępne porozumienie stron nie okazało się wiążące dla urzędników p.o. ko-
misarycznych władz miasta. Wydawało się, że nie są oni w stanie zaakcepto-
wać sytuacji, w której podmiot, będący zgodnie z literą prawa miejską insty-
tucją kultury, mógłby zachowywać autonomię w stosunku do magistratu. Nie-
oczekiwanie dla wszystkich zainteresowanych 29 kwietnia Wiesława Zewald, 
Wicekomisarz Miasta odpowiedzialna za sprawy kultury, zwołała konferencję 
prasową, na której oświadczyła:

Przypominam, że w 2009 roku została przeprowadzona wnikliwa kontrola finansowa 
w Mieście Dialogu. Zostały wydane bardzo poważne zalecenia. Do końca 2009 r. 
jednak ich nie wyegzekwowano, [...]. To oznaczało naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych już wtedy. Po informacji, jaką otrzymaliśmy od komornika sądowego 
o […] zajęciu znaku, zarządziłam natychmiastową kontrolę z Urzędu Miasta. […] 
Kontrola wykazała naruszenie dyscypliny finansów publicznych […]. Kierujemy 
wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. […] Będę chciała, żeby 
ten Festiwal naprawdę był i powrócił do dawnej świetności. Nie mogę jednak przejść 
obojętnie nad prowadzeniem takiej instytucji, która została stworzona wyłącznie 
na potrzeby jednego festiwalu, gdzie środki publiczne nie mają nadzoru. […] Na tę 
chwilę nie ma szans, żeby to pani Katarzyna Knychalska organizowała Festiwal Dia-
logu Czterech Kultur13. 

Po tym oświadczeniu nie nastąpiło ujawnienie opinii publicznej szczegóło-
wych informacji na temat audytu, a w wypowiedziach urzędników UMŁ poja-
wiały się niekonsekwencje w określeniu kwoty zadłużenia; wicekomisarz nie 
wspomniała również, że w momencie zakończenia audytu długi zostały już 
spłacone z budżetu na rok 2010. Przemilczano także to, że władze nie widziały 
wcześniej problemu w przypadku zadłużenia innych miejskich instytucji kul-
tury. Katarzyna Knychalska została zaproszona na spotkanie 7 maja, na którym 
otrzymała wymówienie. Umowa powołująca Miasto Dialogu została także wy-
powiedziana i zapowiedziano procedurę likwidacji instytucji. 10 maja doszło 
do ostatniego spotkania stron, które zakończyło się bez porozumienia. Tego 
dnia Katarzyna Knychalska wydała oświadczenie: 

Pani Wiesława Zewald, Wicekomisarz Miasta Łodzi, wielokrotnie mówiła w mediach 
o przyczynach odwołania mnie z funkcji dyrektora instytucji organizującej Festiwal 
Dialogu czterech Kultur. Za każdym razem padał ten sam zarzut – dyrektorem nie 
może być osoba, której postępowanie bada Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicz-
nych. Tymczasem wniosek o postawienie mnie przed Rzecznikiem do dziś nie został 
wysłany! […] Wielokrotne, publiczne posługiwanie się instytucją Rzecznika w sytu-
acji, gdy wniosek do niego nie został nawet wysłany uważam za ogromne nadużycie. 
Nadużycie, które obnaża prawdziwe, polityczne intencje Pani Wicekomisarz Wiesła-
wy Zewald. Dlatego żądam. Pani Komisarz, proszę wysłać już ten wniosek14.

W tej sytuacji Fundacja Festiwal Dialogu Czterech Kultur oświadczyła, że nie 
wyraża zgody na używanie marki Festiwalu przez Urząd Miasta Łodzi do czasu 

13  Cyt. za: P. Klimas, Poważna kontra – Festiwal Dialogu 4 Kultur zostaje, ale…, „Halo 
Łódź”, online: www.halolodz.pl/wiadomosci/artykul,914,1,1.html.

14 K. Knychalska, Żądam postawienia mnie przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów 
Publicznych, cyt. za: www.ukradli4kultury.pl/fd4kvsuml.pdf (10 sierpnia 2010).
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wyjaśnienia konfliktu15. O wynikłych z tego planach zamknięcia Festiwalu ze-
spół programowy dowiedział się tymczasem z mediów. Jak pisze Agata Siwiak, 
dyrektor artystyczny FD4K: 

Żaden z urzędników nie poinformował nas o tym osobiście, nikt nie kontaktował się 
wcześniej, by z nami porozmawiać i postawić nowe warunki współpracy zmierzają-
ce do konsensusu. […] Barbara Knychalska otrzymała rozwiązanie umowy z Funda-
cją Festiwal Dialogu Czterech Kultur (właścicielem praw do idei i znaku festiwalu), 
[…]; Katarzynie Knychalskiej wręczono wypowiedzenie z funkcji dyrektora Miasta 
Dialogu; mnie zaproponowano dalszą współpracę pod przewodnictwem nowego 
dyrektora z nadania miasta. Przychodząc na kolejne spotkanie z Panią Prezydent mi-
nęłam się w drzwiach z Bogdanem Toszą - Pani Zewald poinformowała mnie, że jest 
on brany pod uwagę jako nowy dyrektor festiwalu. […] Przekazałam Pani Prezydent, 
że na cztery miesiące przed festiwalem nie można wprowadzać do zespołu nowej 
osoby, […]; zaproponowałam swoją kandydaturę lub kandydaturę Marty Michalak 
(szefa Biura Programowego FD4K) jako p.o. dyrektora naczelnego Miasta Dialogu do 
czasu zakończenia najbliższej edycji FD4K. Pani Prezydent utwierdzała mnie w prze-
konaniu, że Pan Tosza nie ma zakusów robienia programu artystycznego [...]16. 

Urząd Miasta Łodzi, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na nowego dy-
rektora Miasta Dialogu powołał Bogdana Toszę. Ze względu na konflikt wokół 
nazwy festiwalu, nowa impreza miała się nazywać „Łódź Czterech Kultur”. 25 
sierpnia Rada Miasta przegłosowała likwidację Miasta Dialogu17.
Sporom proceduralnym towarzyszyła debata prasowa i batalia PR-owa. Li-

15 Tamże.
16 A. Siwiak, Relacja na temat likwidacji FD4K, maszynopis udostępniony autorom. 

Niedoszła do skutku XI edycja FD4K miała dotyczyć problematyki obcości, wyklu-
czenia oraz asymilacji kulturowej i być próbą poszerzenia wielokulturowej formuły 
o mniejszości etniczne żyjące we współczesnej Łodzi. W projekcie programu czy-
tamy: „«Obcy» jest spychany na margines, przezroczysty, nie tylko na szczeblu spo-
łecznym, ale także urzędowym. […] Jest to szczególnie ważne w Łodzi, do której co 
roku przyjeżdża kilkuset cudzoziemców, by podjąć roczną naukę w studium języka 
polskiego przed rozpoczęciem studiów w Polsce. Często jest to ich pierwszy kontakt 
z Polską, który każe im skonfrontować mit polskiej gościnności z rzeczywistością. 
Chcemy podjąć próbę krytycznego przyjrzenia się temu mitowi, tak silnie zakorze-
nionemu w polskiej kulturze. Podczas edycji 2010 Festiwalu Dialogu Czterech Kultur 
będziemy skupiać się […] na tych kulturach, które tworzą współczesne oblicze Łodzi 
i których obecność będzie kształtować przyszłość miasta – przede wszystkim są to 
dwie aktualnie najbardziej liczne mniejszości – afrykańska i arabska”. M. Michalak, 
G. Niziołek, A. Siwiak, Projekt programu FD4K 2010, maszynopis udostępniony au-
torom.

17 Internetowy serwis HaloŁódź: „Jednocześnie do życia zostało powołane Centrum 
Dialogu, którego celem będzie promowanie i upowszechnianie wielokulturowości 
Łodzi. Budową siedziby Centrum jest zainteresowany izraelski biznesmen Mordechaj 
Zisser, który zadeklarował, iż pokryje 50% kosztów. – Byłoby wskazane, gdyby w ra-
mach Centrum Dialogu był teraz stale organizowany festiwal Łódź Czterech Kultur – 
powiedział szef Wydziału Promocji UMŁ Tomasz Bartosiak. – Statut Centrum Dialogu 
przewiduje organizację wydarzeń kulturalnych, takich jak Łódź Czterech Kultur, dla-
tego nie wykluczam, że zostanie na stałe powiązany z Centrum. Instytucja zacznie 
działalność od 1 stycznia przyszłego roku, wkrótce ogłosimy konkurs na stanowisko 
dyrektora – stwierdził p.o. prezydenta Tomasz Sadzyński”. O. Filipiak, Zlikwidowano 
„Miasto Dialogu”, utworzono... Centrum Dialogu, online: „Halo Łódź” http://www.
halolodz.pl/wiadomosci/artykul,2520,1,1.html (30 sierpnia 2010).
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kwidacja Festiwalu spotkała się z żywym protestem polskich środowisk kul-
turalnych – do prasy i władz miasta zostały wystosowane dwa listy otwarte 
podpisane przez ponad osiemdziesięciu polskich intelektualistów związanych 
z ośrodkami akademickimi i instytucjami sztuki18. Po odwołaniu Katarzyny 
Knychalskiej uruchomiona została strona internetowa ww.ukradli4kultury.pl, 
na której przedstawiciele Fundacji opisali własną wersję wydarzeń oraz opubli-
kowali najważniejsze dokumenty19. Osobno funkcjonowała strona obywatelska 
www.ratujkulture.pl, na której sprzeciw wobec decyzji urzędników łódzkiego 
magistratu wyraziło ponad 2 tys. osób. Po niemal „hakerskim” przejęciu stro-
ny internetowej FD4K przez ludzi Bogdana Toszy, powstał blog „Ukradli”, na 
którym Katarzyna Knychalska zarzuciła przedstawicielom Urzędu Miasta nie-
znajomość nowoczesnych zasad zarządzania w sferze kultury oraz rozbicie 
zespołu FD4K:

[…] wszystkie problemy, które w tej chwili komplikują pracę nad „Niby FD4K”, nie 
są prostym następstwem zaniechań i błędnych decyzji podjętych w związku z odwo-
łaniem managera projektu z funkcji. Władze (czyli właściciel Miasta Dialogu) spo-
dziewały się, że po odwołaniu dyrektora w instytucji pozostanie struktura, w którą ła-
two będzie można „wsadzić” nowego dyrektora. Przyzwyczajeni są do takiej sytuacji 
w muzeach, teatrach, urzędach […]. Nie sprawdzono, co oznacza stosowany w Mie-
ście Dialogu model zarządzania projektowego. […] Agata Siwiak, Grzegorz Niziołek 
i Marta Michalak – stanowili Z e s p ó ł  S t r a t e g i c z n y , odpowiedzialny za cały 
program FD4K. Oni nie pracowali dla Miasta Dialogu, […] tylko dla idei projektu. 
[…] Ważnym zatem aspektem, było również utrzymanie Zespołu Strategicznego 
w Łodzi poprzez stworzenie im jak najbardziej satysfakcjonujących warunków reali-
zacji ich koncepcji, a to wcale nie oznacza wyłącznie warunków finansowych. […] 
Niestabilność organizacyjna miała oczywiście swoje dalsze konsekwencje w postaci 
finansowej. FD4K był finansowany przez UMŁ w połowie. Ponad milion złotych na 
każdą zrealizowaną przez nas edycję pozyskiwaliśmy z innych źródeł. Odwołanie 
Managera Projektu doprowadziło do rozbicia Zespołu Strategicznego, co z kolei spo-
wodowało rozpad wszelkich działań fundraisingowych. […] 20.

Knychalska w komentarzu podkreślała, że konstrukcja Miasta Dialogu opierała 
się na dwóch równorzędnych filarach. Instytucja działała „w oparciu o wiedzę 
i doświadczenie partnera prywatnego (organizacja, program, fund rising, pro-
mocja) oraz o możliwości finansowe partnera publicznego (stała dotacja na 
koszty stałe oraz działalność programową). Korzyści z tej współpracy były zaś 
bardzo wymierne i proste do ocenienia”21. 
Urząd Miasta odpowiedział na www.ratujkulture.pl własną stroną www.ratu-

18 Zob. Protesty przeciwko likwidacji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, „Krytyka Poli-
tyczna”, online: www.krytykapolityczna.pl/aktualnosci/protesty-przeciwko-likwidacji-
festiwalu-dialogu-czterech-kultur/menu-id-48.html (10 października 2010). Jeden z li-
stów protestacyjnych został również podpisany przez autorów tego artykułu.

19 „W związku z zagrabieniem przez Urząd Miasta Łodzi domeny www.4kultury.pl za-
rejestrowanej i utrzymywanej przez 9 lat przez Fundację Festiwal Dialogu Czterech 
Kultur, zmuszeni jesteśmy do umieszczenia wyjaśnień pod nowym adresem” – czyta-
my na stronie www.ukradli4kultury.pl (30 sierpnia 2010).

20 K. Knychalska, Kulturystyka, czyli co się stało z Czterema Kulturami, online: http://
ukradli.blog.pl/archiwum/index.php?nid=15003873 (30 sierpnia 2010).

21 Tamże.



55

F E S T I WA L  D I A L O GU C Z T E R E C H K ULT UR . . .

jemykulture.pl, również z wyjaśnieniami i dokumentami22. W otwartym liście 
opublikowanym na stronie p.o. prezydenta Tomasz Sadzyński zarzucił Fundacji 
niewłaściwe wykorzystywanie środków publicznych, ignorując „niewymierne” 
straty w wymiarze wizerunkowym, społecznym i symbolicznym: „Miasto Dialo-
gu dwukrotnie odmówiło wykonania zaleceń pokontrolnych i nadzoru nad pu-
blicznymi pieniędzmi. […] Nie może być tak, że kilka osób uwłaszcza się na 
kulturze, nie przyjmuje propozycji poprawy sytuacji, nie prowadzi czytelnego 
dla nas – podatników – wydatkowania, a politykę szantażu”23. Na stronie znalazła 
się również odpowiedź na list otwarty Knychalskiej, w której Sadzyński odnosił 
się do jej wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości budżetowych, argumentując, 
że niedopuszczalne – jako naruszenie finansów publicznych – jest planowanie 
straty oraz że w interpretacji prawników UMŁ sporny paragraf umowy stwierdza 
jednoznacznie, że wszelkie środki, w tym pochodzące od sponsora, powinny być 
przekazane przez Fundację na organizację VIII edycji festiwalu. Poinformowano, 
że wniosek o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Katarzynę Kny-
chalską został wysłany do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w dniu 
10 maja 2010 roku24. Na ironię zakrawał fakt, że w tym samym czasie na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w zakładce „Łódź Festiwalowa” – FD4K 
wciąż widniał jako „najważniejszy i najlepiej rozpoznawalny znak identyfikujący 
Łódź na kulturalnej mapie Polski”.

Konflikt dwóch racjonalności
Cała ta historia skłania do refleksji nad właściwymi kryteriami oceny wydarzeń 
kulturalnych w dwóch osobnych obszarach: artystycznym oraz organizacyjno-
prawnym. Jak opisać wartość wydarzenia kulturalnego? Do kogo powinno być 
ono skierowane: do społeczności lokalnej czy międzynarodowego środowiska 
świata sztuki – krytyków, kuratorów i specjalistów? Czy publiczna instytucja kul-
tury powinna podlegać takim samym przepisom finansowym jak inne podmioty 
samorządowe i państwowe – Zakłady Wodociągów i Kanalizacji czy Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne? Jak stymulować działalność kulturalną i jak 
powinna przebiegać współpraca pomiędzy organizacjami trzeciego sektora 
a podmiotami finansującymi je na szczeblu samorządowym i centralnym? 
Wartość Festiwalu Dialogu Czterech Kultur polegała na tym, że w swojej sto-
sunkowo krótkiej historii dopracował się on formuły, która pozwalała przenieść 
lokalne problemy miasta, kwestię jego indywidualnej pamięci, w pole zuni-
wersalizowanego języka sztuki. Interdyscyplinarny charakter FD4K sprawił, że 
podczas ostatnich dwóch edycji, przeistoczył się on z „eventowej” produkcji 
w platformę praktyk artystycznych, refleksji socjologicznej i kulturoznawczej. 
Niebagatelne znaczenie miało zainicjowanie procesu wyłaniania się nowego 
dyskursu tożsamości Łodzi, który w ciągu kilku lat przyniósł konsekwencje 

22 Strona ta była pozycjonowana w wyszukiwarce Google, dzięki czemu trafiało na nią spo-
ro osób chcących się podpisać pod protestem obywatelskim www.ratujmykulturę.pl.

23 Zob. http://ratujemykulture.pl.
24 Zob. http://ratujemykulture.pl/wyjasnienia (30 sierpnia 2010).
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w wymiarze psychologii miasta, reprezentacji społecznych, odcisnął się na wi-
zerunku międzynarodowym Łodzi i przyczynił się do jej promocji. Niełatwa 
oferta programowa festiwalu była, w naszym odczuciu, rzetelną próbą zmierze-
nia się z pytaniem: „Kim jesteś?”, podstawowym w sytuacji, w której dyskusja 
o przyszłości wiąże się zarówno z odszyfrowywaniem znamion dawnej traumy, 
jaki i z nową formą „kontraktu społecznego”, dostarczenia elitom symbolicz-
nym motywacji – dlaczego warto tu pozostać i pracować. Konflikt między róż-
nymi wizjami kultury wyraził się dobitnie w sformułowaniu, jakie padło z ust 
Wicekomisarz Miasta, kiedy broniła ona nominacji Bogdana Toszy. Gdy jeden 
z dziennikarzy przypomniał złe wrażenie, jakie reżyser zostawił po sobie we 
Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję dyrektora Teatru Polskiego, odpowiedziano, 
że nowo mianowany dyrektor Miasta Dialogu „jest dostatecznie dobry jak na 
Łódź”. Festiwal, przy wszystkich swoich mankamentach, był, jak się wydaje, 
skuteczną formą terapii z podobnie (samo)upadlającego myślenia. 
Znaczenie wydarzeń artystycznych nie może być, rzecz jasna, mierzone jedy-
nie ich oddźwiękiem społecznym. Miarą ich wartości staje się coraz częściej to, 
na ile inspirują one refleksję i pobudzają nową, teoretyczną konceptualizację 
bądź stymulują zaangażowanie etyczne. To przenikanie się sztuki oraz refleksji 
krytycznej z krytyką społeczną było widoczne w przypadku wystawy Anabasis. 
Prace wybitnych artystów zagranicznych powstały w części specjalnie na za-
mówienie festiwalu jako rezultat ich wcześniejszej rezydencji w Łodzi. Ekwiwa-
lencja „ja” i „my”, podróż, błądzenie, powrót do domu – rozpisane zostały na 
unikalne stacje doświadczenia zaprojektowanego dla widza. Migracja, sytuacja 
zagubienia, „pustego ruchu po obojętnym obszarze” (Alain Badiou), fenomen 
wielojęzyczność, stawały się w pracach Mieke Bal i Yael Bartany kategoriami 
z wymiaru lokalnego i globalnego doświadczenia. Pytanie, do kogo ta sztuka 
jest adresowana, nie tyle musi pozostać bez odpowiedzi, co raczej jawi się jako 
trwały topos „filisterskiej” reakcji na nowoczesną sztukę. Jest ona wszak adre-
sowana do wszystkich, którzy chcieliby podjąć trud rewizji konwencjonalnych 
wyobrażeń narzucanych w ramach społecznej interakcji. Sugestie, że taka sztu-
ka jest w Łodzi „nie na miejscu” lub że nie jest ona dla „tego miasta” – oznacza-
łaby, że Łódź uważana jest za miejsce, w którym nie może pojawić się refleksja 
o uniwersalnym znaczeniu lub że tutejsze doświadczenie nie może być uznane 
za interesujące dla innych. Lokowanie realizacji artystycznych, które tę reflek-
sję generują, w miejscach pomijanych i zdegradowanych – jak w przypadku 
Anabasis – implikuje opisany proces terapii, konfrontację odległego obrazu ob-
cości ze śladami rodzimej „obcości wypartej” wpisanymi w tkankę miasta.
Przyglądając się z kolei relacjonowanym wydarzeniom związanym ze sporem 
proceduralnym i upadkiem instytucji FD4K pod kątem przesłanek prawnych 
oraz organizacyjnych, możemy sformułować trzy wnioski dotyczące pożąda-
nego kierunku zmian w polityce kulturalnej. Po pierwsze wydaje się, że powo-
ływanie takiej instytucji jak Miasto Dialogu było, przynajmniej pod pewnymi 
względami, strategicznym błędem, a konflikt – w przypadku zmiany politycznej 
we władzach miasta – był niemal nieuchronny. Powołanie miejskiej instytucji 
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kultury, w której „potencjał inicjatywy prywatnej spotyka się ze stabilizacją or-
ganizacyjną, wynikającą z umocowania w strukturach i budżecie magistratu”25 
wydawało się dla Fundacji posunięciem strategicznie właściwym w polskich 
realiach sektora organizacji pozarządowych, w których nie ma możliwości zdo-
bycia stabilnych podstaw materialnych do długofalowego działania. Niemniej, 
oznaczało to włączenie inicjatywy NGO w struktury miasta. Tym samym moż-
na to posunięcie postrzegać jako krok w stronę tego, co lewicowi komentato-
rzy nazywają „korupcją trzeciego sektora” (Jan Sowa)26 lub jego NGO-izacją 
(Agnieszka Graff)27. Chodzi o instytucjonalizację i profesjonalizację działań, 
które, mimo wszystko, powinny pozostać oddolne i spontaniczne, bo na tym 
polega istota działania instytucji obywatelskich:

Kiedyś działały one w oparciu o entuzjazm, a ich siła rodziła się z synergicznego po-
łączenia zapału, wysiłku i determinacji grupy jednostek skupionych wokół wspólne-
go przedsięwzięcia. Dzisiaj stowarzyszenia, fundacje i inne tego typu instytucje coraz 
bardziej przypominają firmy kierowane przy wykorzystaniu tak zwanych nowych 
technik zarządzania (New Management Techniques: zarządzanie projektowe, praca 
grupowa, analiza SWOT itp.). Profesjonalizacja – proklamowana przez proroków 
menadżeryzmu jako szansa na rozwój trzeciego sektora – to de facto sposób na prze-
kształcenie spontanicznej aktywności entuzjastów […]. Ze spółkowania pierwszego 
sektora z drugim powstał zmutowany bękart: parafirmy realizujące w skomercjalizo-
wanej i zbanalizowanej wersji albo to, co powinny robić dobrze zorganizowane in-
stytucje publiczne, albo to, co mogłyby robić zorientowane na zysk firmy prywatne28. 

Fundacja Dialogu Czterech Kultur zarządzanie projektowe przedstawiała jako 
swój atut i mimo przytoczonych, podszytych nostalgią, zastrzeżeń lewicowej 
krytyki nie można tego uznawać za jej zasadniczy błąd. Profesjonalizacja sek-
tora kulturalnego, dokonująca się poprzez świadome i krytyczne wykorzystanie 
nowoczesnych technik zarządzania i promocji, wydaje się jedynym sposobem 
na przetrwanie instytucji kultury w obecnych realiach prawnych, ekonomicz-
nych i kulturowych – techniki te są po prostu skuteczne. Zastanawiające wydaje 
się dążenie organizacji pozarządowej – jaką była formalnie fundacja FD4K – do 
rezygnacji z własnej autonomii organizacyjnej poprzez instytucjonalne wiąza-
nie się z urzędem miasta, co odbyło się bez świadomości wiążących się z tym 
kosztów. Pisząc o korupcji trzeciego sektora, Sowa, jak rozumiemy, miał na 
myśli narastające uzależnienie organizacji obywatelskich od grantów i sterowa-
nie celami tych organizacji poprzez ustalanie korzystnych dla władzy prioryte-
tów przyznawania środków. Niestabilność pozycji instytucjonalnej NGO-sów 
wzmacniana jest dodatkowo przez obowiązujący w Polsce system powierzania 
i wspierania realizacji zadań, który zarazem wyklucza użycie tych środków na 

25 Zob. www.miasto-dialogu.pl/organizacja.php?lang=pl.
26 J. Sowa, Goldex Poldex Madafaka, czyli raport z oblężonego Pi sektora, [w:] Europej-

skie polityki kulturalne 2015. Raport o przyszłości publicznego finansowania sztuki 
współczesnej w Europie, red. M. Lind, R. Minchbauer, Fundacja Bęc Zmiana, War-
szawa 2009.

27 A. Graff, Urzędasy bez serc, bez ducha, „Gazeta Wyborcza” z dn. 1 czerwca 2010.
28 J. Sowa, Goldex Poldex Madafaka..., s. 20.
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zakup sprzętu czy pokrycie bieżących kosztów utrzymania biur, nie mówiąc 
o tworzeniu niezbędnych etatów lub krótkoterminowym zatrudnianiu asysten-
tów. Tym samym działacze stowarzyszeń społecznych i kulturalnych, związa-
ni „kapitalistyczną ekonomią czasu”, zmuszeni są do poświęcania własnych 
środków i wolnego czasu na podtrzymywanie istnienia organizacji. Grantowy 
„system sztucznego podtrzymywania życia” (wykluczający uzyskanie stabilno-
ści organizacyjnej) nie dość, że uniemożliwia profesjonalizację sektora kultu-
ry, to jeszcze popycha jego przedstawicieli do poszukiwania alternatywnych 
rozwiązań. Niektórzy decydują się na komercjalizację swojej pracy (oferując 
rozrywkowe usługi eventowe). FD4K znalazła natomiast rozwiązanie w postaci 
związania się na stałe z magistratem, co zapewniało budżet na wydarzenia 
festiwalowe z pominięciem restrykcyjnych procedur grantowych i umożliwiało 
całoroczne utrzymanie biura oraz etatów. W obecnych realiach jest to z pew-
nością działanie racjonalne i zrozumiałe, rodzące jednak, jak się okazało, za-
sadnicze niebezpieczeństwo wynikłe z konfliktu dwóch różnych racjonalności 
organizacyjnych (wątek ten rozwiniemy za chwilę).
Wydaje się, że jednym z podstawowych celów przy opracowywaniu polityki 
kulturalnej na szczeblu lokalnym i centralnym powinno być poszukiwanie ta-
kich rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby wspierać długofalową działalność 
wybranych według kryteriów merytorycznych organizacji pozarządowych (włą-
czając w to etaty i podstawowe koszty administracyjne). Pozwolą one wykorzy-
stać potencjał tworzonych przez nie inicjatyw, który jest marnowany dlatego, 
że animatorzy kultury zmuszeni są niejako pracować za darmo i po godzinach. 
Obchodzenie procedur grantowych oraz zabezpieczenie minimum etatów za-
pewniających ciągłość funkcjonowania – poprzez tworzenie „mieszanych” in-
stytucji kultury przez miasto oraz NGO – jak to miało miejsce w przypadku 
Miasta Dialogu, nie wydaje się rozwiązaniem najwłaściwszym. Z pewnością 
opisany problem nie pojawiłby się, gdyby Fundacja Dialogu Czterech Kultur 
mogła organizować Festiwal w ramach wieloletniej dotacji celowej, obejmują-
cej podstawowe koszty stałe. Formuła prawna umożliwiająca takie rozwiązanie 
wciąż jednak w polskiej legislacji nie istnieje.
Po drugie, z naszego punktu widzenia, powołana instytucja nie mogła dobrze 
działać, bo zastosowane rozwiązanie przejęło z dobrodziejstwem inwentarza 
wady instytucji publicznej, skrępowanej ustawą o finansach publicznych i uwi-
kłanej w lokalne rozgrywki polityczne, nie dając jednocześnie, jak się okazało, 
pożądanej stabilności organizacyjnej, niezbędnej przy kreowaniu długofalowej 
polityki kulturalnej. Autorzy „Raportu Hausnera” tak opisywali mankamenty ist-
niejących instytucji:

Niski stopień samodzielności finansowej instytucji kultury powoduje ich administracyj-
ne uzależnienie i upolitycznienie. Tym samym tracą one także samodzielność progra-
mową i przestają być kreatorami wartości autotelicznych, są doraźnie instrumentalizo-
wane. Obecny model finansowania sprzyja utrwalaniu i rozbudowywaniu istniejących 
struktur organizacyjnych, które działają w układzie więzi resortowo-korporacyjnych, 
gotowe są rezygnować z organizacyjnej niezależności i programowej autonomii, 
za cenę zapewnienia materialnego bytu. Oznacza to ich permanentną ucieczkę od 
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rynku i przyjmowanie roli niesamodzielnego obiektu (zakładu pracy) w państwowym 
systemie kultury. Taka orientacja zapewnia trwanie, ale zarazem ogranicza niezależ-
ność. Uruchamia biurokratyczny przetarg o środki publiczne, ale osłabia rywalizację 
na płaszczyźnie programowej i konkurowanie na płaszczyźnie organizacyjnej. Tym 
samym obowiązujące reguły nie stymulują kreatywności i efektywności. Przeciwnie, 
skłaniają do przyjęcia postawy oportunistycznej i klientystycznej, której drugą stroną 
(medalu) jest ręczne (współcześnie komórkowe) sterowanie instytucjami kultury29.

Jako rozwiązanie problemu autorzy raportu postulowali większy udział pod-
miotów prywatnych w tworzeniu kultury oraz wprowadzenie zasady partner-
stwa i współodpowiedzialności instytucji kultury za projekty, stymulację two-
rzenia sieci podmiotów (instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych, firm i uczelni). Przypadek FD4K pokazuje jednak 
istotne zagrożenia takich projektów. Wydaje się, że jednym z podstawowych 
problemów utrudniających działanie publicznych instytucji kultury jest obo-
wiązujące prawo o finansach publicznych. Skądinąd szczytne w założeniach, 
mające chronić pieniądze podatników, jest ono skrajnie niedostosowane do 
sektora kultury. Wskazywali na to m.in. autorzy cytowanego raportu, poka-
zuje to również w drastyczny sposób przypadek „wrogiego przejęcia” Miasta 
Dialogu. Analizując protokół z audytu FD4K, natrafić można na zastrzeżenia 
wzorcowo ilustrujące powyższy problem30. Audytorzy zarzucili na przykład or-
ganizatorom FD4K brak precyzyjnego określenia zakresu ich prac oraz terminu 
realizacji (czyli nieprzestrzeganie terminów). Katarzyna Knychalska w imieniu 
Miasta Dialogu odpowiadała następująco: 

[…] chciałam przypomnieć, że umowy dotyczą pracy twórczej – nie poddającej się „pre-
cyzyjnym określeniom zakresu prac”, a co za tym idzie czasami także niemożliwe jest 
określenie terminu realizacji. Na tym między innymi polega ryzyko związane z własnymi 
produkcjami. Jestem głęboko przekonana, że rolą instytucji dysponującej pieniędzmi 
publicznymi przeznaczonymi na działalność kulturalną jest stymulowanie powstawania 
nowych dzieł i ponoszenie ryzyka i odpowiedzialności z tym związanych31. 

W innym miejscu urzędnicy miasta wskazali na brak w podpisanych z artysta-
mi umowach zapisów o karze umownej. Odpowiedź Katarzyny Knychalskiej 
zawiera uwagę, że „wpisywanie takich obostrzeń wobec niektórych postaci 
[kultury] jest zwyczajnie niestosowne – są to światowej klasy specjaliści i nie 
ma potrzeby dodatkowego podkreślania ze strony zamawiającego oczekiwania 
profesjonalnego wykonania zobowiązań publicznych”. Widać tu ową kolizję 
dwóch nieprzekładalnych wzajemnie typów racjonalności. Z jednej strony sta-
ją tutaj (jak się odnosi wrażenie, instrumentalnie czy pretekstowo przywołane) 
zobiektywizowane reguły dyscypliny finansowej, z drugiej mamy reguły pracy 
twórczej i organizacyjny know-how, których nie można poddać procedurze 
przetargowej. Warto postawić pytanie, czy stosowanie tych samych zasad do 

29 Tamże, s. 9.
30 Wyjaśnienie do protokołu z przeprowadzonej planowanej kontroli nr 20/2010, onli-

ne: http://ukradli4kultury.pl/11.pdf (30 sierpnia 2010).
31 Tamże, s. 5.
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budowy autostrady i reżyserii spektaklu teatralnego ma jakikolwiek sens. Prze-
formułowanie prawa o finansach publicznych – choć propozycja konkretnych 
propozycji legislacyjnych wykracza poza nasze kompetencje i ramy tego arty-
kułu – wydaje się w tej perspektywie palącą koniecznością.
Po trzecie, łódzka „afera FD4K” wskazuje na konieczność jak najszybszego 
opracowania tak lokalnych, jak i ogólnopolskich strategii rozwoju kultury, któ-
re stworzyłyby ramy oraz kryteria oceny zasadności istnienia niektórych insty-
tucji (zwłaszcza publicznych) i skuteczności ich działania. Trzeba podkreślić, 
że dyrekcja Miasta Dialogu została odwołana jedynie na podstawie zarzutu 
o niedotrzymaniu dyscypliny finansowej, czyli na podstawie kryterium praw-
no-ekonomicznego, a nie merytorycznego. Chociaż władze Łodzi deklarują, 
że prace trwają, to jak na razie nie ma strategii rozwoju kultury miasta, na 
podstawie której można by stwierdzić, czy działania festiwalu wspierały misję 
miasta, a tym samym, czy władze miejskiej instytucji kultury spełniały swo-
je podstawowe zadanie. Z tego samego powodu nie można ocenić działania 
innych instytucji, również podlegających łódzkiemu magistratowi, które zdają 
się niekiedy nie mieć żadnych znaczących osiągnięć, a mimo to są utrzymywa-
nie z budżetu bez jakiekolwiek dyskusji. Racjonalizacja wydatków na kulturę 
jest z pewnością konieczna, wierzymy jednak, że możliwe jest tutaj rozwiąza-
nie pośrednie między lewicową obroną niewydolnych instytucji publicznych 
a neoliberalnym postulatem ich prywatyzacji. 

DIALOGUE OF FOUR CULTURES FESTIVAL: A CASE (FAILURE) STUDY
Since recently, the Dialogue of Four Cultures Festival seemed a model 
of partnership of the private and the public in the field of culture. This 
attempt of combining two rationalities: the logic of the working of the 
NGOs and that of the local government, failed and exposed the weakness 
of applied legal solutions. The authors are analysing the circumstances of 
the fall of the Dialogue of Four Cultures Festival and formulate proposals 
referring to the debate on the new forms of organisation of cultural institu-
tions in Poland based on their analysis. 


