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Dialog stanowi specyficzną formę komunikacji, która eksponuje i wyko-
rzystuje jej możliwości. Z wielu względów wymaga jednak czegoś więcej, 
co wynika nie tyle z jej prostej pragmatyki i utylitarności osiąganych ce-
lów, ale przypisywanych i odnajdywanych w niej wartości, które pozwalają 
traktować uczestników procesów komunikacyjnych podmiotowo. To waż-
na różnica, bez której nader często nie udaje się osiągnąć nie tylko porozu-
mienia, ale nawet wzajemnej akceptacji, rozbijającej się o zbyt partykularne 
rozumienie własnych potrzeb, widzianych w dodatku w krótkiej, doraźnej 
perspektywie. W epoce globalizacji i współzależności kultur potrzeby te 
coraz częściej stają w otwartej kolizji. Umiejętność opanowania narastają-
cych w związku z tym konfliktów jawi się zatem jako jedna z kluczowych 
kompetencji wobec migracji i wzrastającej różnorodności kulturowej1. 
W sferze komunikacji postawy o charakterze „przedmiotowym” eskalują 
jedynie pogłębiające się dysfunkcje. Aby zatrzymać destrukcyjne podzia-
ły, konieczne jest dowartościowanie i kształtowanie postaw „podmioto-
wych”, które umiejętności te mogą w istotny sposób wspomóc, a przynaj-
mniej osiągnąć stan równowagi. W relacjach pomiędzy przedstawicielami 
różnych kultur, narodów i organizacji niezbędne staje się więc opanowanie 
nie tyle socjotechnicznych umiejętności perswazji, modelowania wpływu 
i oddziaływań, ile znacznie trudniejszej sztuki dialogu o racjonalności, 
budowanej na respektowaniu ontologii, a więc realności podmiotu i po-
tencjału jego duchowości. W takim duchu zrodziły się i odbywają z każ-
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dorazowo wielkim sukcesem Światowe Dni Młodzieży2. Odkrycie tego 
rodzaju rzeczywistości, obecnej zarówno w sobie i własnej wspólnocie 
kultury, ale także i w innych osobach oraz grupach jest odkryciem racjo-
nalności i wartości dialogu na wszystkich możliwych jego poziomach3. 
Dialog odwołuje się przy tym do szerokiego pojmowania racjonalności 
ludzkich działań, które uwzględnia wartości o charakterze nieinstrumen-
talnym, choć istotnym w określaniu ważnych celów życiowych.
 Dialog międzykulturowy nie jest odkryciem minionego wieku. 
W  swoich najbardziej współczesnych przykładach dokonuje ona raczej 
redukcji niż stymulacji dialogicznych form komunikacji, a problem czło-
wieczeństwa jawi się jako jedynie jej funkcjonalny komponent. Spekta-
kularnym wyrazem tej tendencji jest marzenie o sztucznej inteligencji, 
fetyszyzacja techniki i swoiście technologiczna stylizacja humanistyki 
w postaci terminu „humanistyki cyfrowej”. Nie bez powodu poszukiwanie 
mniej zredukowanych przykładów kultury dialogu odsyła nas do przeszło-
ści. To właśnie dziedzictwo kulturowe wielu narodów zawiera znakomite 
przykłady prawdziwego dialogu, jakiego współczesny człowiek może się 
uczyć w dobie społeczeństwa informacyjnego4. Może się nimi inspirować, 
poszukując rozwiązań i wartości w aktualnych relacjach międzykultu-
rowych. Owe przykłady znaleźć można także w wielowiekowej historii 
Polski, która w dobie dynastii Jagiellonów wykazywała się szczególnym 
bogactwem współistniejących kultur, dojrzałą konceptualizacją relacji 
międzynarodowych, a nawet pionierskimi jak na ówczesne czasy teoriami 
z zakresu nauk, które współcześnie są określane humanistycznymi i spo-
łecznymi5. Wielokulturowość i otwartość w sferze kultury intelektualnej, 
artystycznej, ale także życia politycznego i gospodarczego, jaka tworzyła 
epokę jagiellońską, może być inspiracją w rozumieniu – nawet rozwiązy-
waniu – wielu istotnych problemów współczesnej Europy. Zainteresowa-
nie problematyką aksjologii, ale i prakseologii relacji międzykulturowych 
stanowi wynik bardzo obiektywnych procesów, które zmuszają niemal do 

2 L. Korporowicz, Bridges of Hope. World Youth Day – the Way to Building Intercultural Communities, [w:] World Youth Days. 
A Testimony to the Hope of Young People, red. J. Stala, A. Porębski, Kraków 2016, s. 319-331.
3  Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005; L. Dyczewski, Kultura w całościowym planie rozwoju, 
Warszawa 2011; Przeszłość we  współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, t. 1, red. P. Biliński,  
Kraków 2011; L. Korporowicz, Komunikacja międzykulturowa w perspektywie praw kulturowych, „Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 2015, nr 2, s. 18-35.
4 S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości, [w:] Tożsamość i komunikacja, red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, 
Lublin 2011, s. 11-21.
5 K. Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Kraków 2004, Rozprawy Wydziału 
Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 105; tenże, Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382, Kraków 1995.
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analitycznego spojrzenia, a nie odwracania się od dziedzictwa kulturowe-
go poszczególnych narodów (ale także grup etnicznych, wspólnot kultu-
rowych, a nawet małych społeczności lokalnych). Wyniki tych analiz nie 
zostaną jednak właściwie wykorzystane, jeśli ograniczą się do poszukiwa-
nia „mechaniki” wpływów, procesów zdobywania i utrzymywania władzy 
i zignorują potrzeby autotelicznego przeżywania wartości tak swoich, jak 
i tych, które odkryjemy w dziedzictwie innych kultur6.

Zwrot ku tożsamości, czyli paradoksy globalizacji

Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym jako potencjałem rozwoju, 
a nie tylko hamulcem w postępie cywilizacyjnym, nie jest przypadkowe. 
Jest ono dość nieoczekiwanym, aczkolwiek całkowicie logicznym następ-
stwem ponadnarodowych procesów globalizacyjnych: przemieszczania się 
ludzi, usług, towarów i – w ogromnej skali – informacji. Globalna mobil-
ność i alokacja wymienionych powyżej zasobów musiała doprowadzić do 
ich swoistego nałożenia z bardzo rozmaitymi konsekwencjami. Współ-
czesny świat nie jest wszak, wbrew przewidywaniom, „globalną wioską”, 
a raczej „globalnym miastem” o bardzo zróżnicowanym, choć zespolonym 
charakterze7. Dokonując syntezy wielu współczesnych analiz procesów 
globalizacyjnych, można wskazać na kilka ważkich sprzeczności (czy też 
współwystępujących kontr-tendencji), które w sposób obiektywny spowo-
dowały wiele pytań o ich naturę, a w konsekwencji o tożsamość kulturową 
wielu grup i społeczności8. Sprzeczności te rozpisać można na kilku dopeł-
niających się osiach pomiędzy następującymi kierunkami ewolucji. Są to:
1. Unifikacja a dywersyfikacja
Nakładające się i przenikające w obrębie tych samych społeczności grupy 
narodowe i  etniczne spowodowały narastającą różnorodność kulturową, 
która wyraźnie jest obecna na poziomie państw, ale także społeczności 
lokalnych, personelu instytucji i organizacji, szkół i przedsiębiorstw. Nic 
więc dziwnego, że wiele osób bardziej niż kiedykolwiek postrzegać zaczęło 
dzielące je różnice i stawiać pytania o ich znaczenie, charakter oraz sposób, 

6 Założenie takie przyjęto w projekcie Jagiellońskich Studiów Kulturowych, realizowanym w Instytucie Studiów 
Międzykulturowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który rewitalizuje 
zainteresowanie różnorodnością atrybutów kultury symbolicznej, szczególnie jej wartościami o charakterze autotelicznym. Opis 
założeń i studia podejmowane w tej właśnie perspektywie zob. „Politeja”, („Jagiellonian Cultural Studies” – Mobility of Cultures) 
2012, nr 20/1; oraz: („Jagiellonian Cultural Studies” – Współczesna przestrzeń tożsamości) 2012, nr 20/2.
7 Por. Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010.
8 Por. T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Kraków 2008.
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w jaki wynikają one z głębiej osadzonych wartości. Choć w sferze techniki 
zauważać można standaryzację wszelkich procesów, wynikającą z czysto 
technicznej i ekonomicznej potrzeby koordynowania wielu działań w sfe-
rze technologii, produkcji i systemów zarządzania, to w sferze wartości, 
wzorów mentalnych i genealogii historycznych nagromadzenie różnych 
tradycji doprowadza ustawicznie do narastania ich różnorodności.
2. Deterytorializacja a reterytorializacja
Przemieszczanie ludzi i zasobów w naturalny sposób zmniejsza znaczenie 
terytorium, które nie staje się wyłącznym i niepowtarzalnym środowiskiem 
ich lokalizacji. Zjawiska te skutkują swoistym wykorzenieniem z kontekstu 
społecznego podmiotów i  przedmiotów, w którym się narodziły i funk-
cjonowały, w którym nabierały i kształtowały swoje znaczenie. Nasilenie 
zjawisk deterytorializacji doprowadziło jednak do nagromadzenia ich ne-
gatywnych konsekwencji i krytycznej ich oceny. Najwcześniej zaczęli o niej 
mówić ludzie skupieni nie tylko w sferze analiz kulturowych i społecznych; 
ludzie, którzy wędrowali po świecie, zmieniając swoje miejsce pracy i życia, 
ale także analitycy kondycji społecznej grup lokalnych o rozpadającej się 
więzi i zdolności do mobilizacji potencjału rozwojowego. Być może dlatego 
przeciwnicy procesów deterytorialiacji animują ponowne zainteresowanie 
wartością małych ojczyzn i kulturą symboliczną dziedzictwa społeczności 
lokalnych. To bardzo ważny zwrot ku wszystkiemu, co odbudowuje poczu-
cie tożsamości wspólnot zlokalizowanych w konkretnych regionach i mia-
stach.
3. Transkulturacja a inkulturacja
Intensywne migracje ludzi i wytworów kultury – możliwe dzięki zmianom 
politycznym i technologicznym, charakteryzującym procesy globalizacji – 
wiążą się z nader jednokierunkowym ich przepływem. W dużym uprosz-
czeniu przepływy te określić można jako transfery technologii na wschód, 
a wielkich rzesz ludności na zachód. Transkulturacja zakłada jednocześnie, 
iż jeden i drugi rodzaj „zasobów” przemieszcza się bez szczególnego wzglę-
du na warunki środowiska, w które migruje, stwarzając niejako nową rze-
czywistość poprzez fakty dokonane. Ani konceptualiści nowych technolo-
gii, ani też rzesze migrantów nie brało pod uwagę dalszych swoich losów, 
zakładając, iż najważniejsze jest samo przemieszczenie, a  życie potoczyć 
się musi dalej. W obu przypadkach napotkano na daleko idący opór, który 
wymusił pytania o strategię adaptacji – nie tyle biernej asymilacji, co ucze-
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nia się nowych realiów w zmienionym środowisku życia9. To uczenie się 
nie dotyczy zresztą tylko jednej strony owego przemieszczenia – zmusza 
do poszukiwania umiejętnego sposobu integracji również przedstawicie-
li kultur przyjmujących. Rodzi się wówczas pytanie o specyficzne cechy 
partnerów i uczestników nawiązującej się interakcji. Dziedzictwo kulturo-
we ludzi przyjeżdżających i osiadłych zostało zauważone jako niereduko-
walny element tych procesów, a jego znaczenie okazało się fundamentalne 
z punktu widzenia skuteczności inkulturacji.
4. Dekonstrukcja a rekonstrukcja
Oderwane od miejsca swego powstania (od kontekstu, w którym wyrosły), 
treści kultury, podobnie jak ludzie, utraciły swą pozycję i relacje z innymi; 
przełamały wzory, w jakich spełniały swoje funkcje i znaczenie, jakim były 
obdarowane. Wymienione powyżej procesy mobilności, deterytorializacji 
i transkulturacji spowodowały dekonstrukcję wielu tradycyjnie reprodu-
kowanych zachowań, a co ważniejsze – konfiguracji kulturowych, złożo-
nych z bardzo różnych elementów. Konsekwencją były zmienione (jeśli 
nie naruszone) tożsamości, obyczaje i przekonania, stabilizujące strukturę 
społeczną i dynamikę funkcjonowania wielu społeczności. Dekonstrukcji 
uległa także sieć powiązań i więzi społecznych. Procesy te nie pozostały 
jednak bez reakcji, animowanej zarówno przez czynniki formalne: organi-
zacje np. szkoły i stowarzyszenia, projekty edukacyjne, ale także instytucje 
badawcze, jak i nieformalne: postawy i przekonania propagowane przez lo-
kalne środowiska kulturotwórcze. Działania rekonstrukcyjne dotyczą także 
materialnych elementów dziedzictwa kulturowego, które w spektakularnej 
często formie przywołują wielu miejscom ich dawną pozycję, tożsamość 
i pozwalają wizualizować ich minioną, aczkolwiek cenioną świetność.
5. Dezintegracja a reintegracja
Dekompozycja wielu tradycyjnych wzorów kulturowych powoduje towa-
rzyszącą jej dezintegrację w obszarze osobowości kulturowej i poważne 
osłabienie tworzących ją wartości kierunkowych, określających wybie-
rane cele życiowe. Tożsamość kulturowa konstruowana jest bowiem nie 
tylko w oparciu o dostępny świat znaczeń, ale także poprzez dopełniający 
go świat wartości. Dezintegracja tych dwóch wymiarów tożsamości wy-
nika z naturalnej w społeczeństwie wielokulturowym względności warto-
ści rdzennych i koniecznej relatywizacji wielu ich hierarchii, odmiennej 
9 Por. R. Wiśniewski, Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej, Warszawa 2016.
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w przypadku poszczególnych grup i społeczności. Zasada wzajemnej to-
lerancji pociąga za sobą koszt pluralistycznego, często zdezintegrowanego 
horyzontu wartości wspólnych, które postrzegane są w sposób coraz bar-
dziej abstrakcyjny, akceptowalny na poziomie wspólnoty państwowej. Re-
integracja obszaru znaczeń i wartości stanowi coraz częściej poszukiwany 
model rozwoju kulturowego. Problem polega jednak na długiej praktyce 
systematycznej destrukcji wzorów tej integracji, jaką narzuciła współcze-
sna cywilizacja, redukując aksjologiczny wymiar wielu działań indywidu-
alnych i zbiorowych. Odkrycie wzorców tej integracji nie musi być wszak 
zadaniem, które rozpoczynać trzeba od początku. Inspiracją są istniejące 
już modele, które podsuwa historia kultury – choć one także wymagają 
rozpoznania.
6. Homogenizacja a identyfikacja
Przemieszczanie coraz bardziej masowych treści cywilizacji przemysłowej 
prowadzi do ich wymieszania – to logiczna i nieuchronna prawidłowość. 
Nie zawsze prowadzi ona do opisanej wcześniej dywersyfikacji, która dzieje 
się wówczas, gdy przemieszczanie dotyczy treści kultur etnicznych, nasy-
conych głębią ich wartości. Nie dają się one unifikować, zamieniać, upo-
dabniać. Homogenizacja zawiera jednak element upodobnienia, redukcji 
różnic spowodowanej zanikiem rozpoznania ich kontekstu i znaczenia, 
wynikającego z miejsca w konfiguracji innych treści. Degradujące wymie-
szanie treści niejednokrotnie napotyka jednak na dużą krytykę. Ma ona 
często aspekty etyczne, poszukujące w masie homogenizowanej kultury 
społeczeństwa masowego komponentów podmiotowych, które identyfi-
kują ich unikalność, oryginalność, a nawet godność. Warto zauważyć ten 
nabierający znaczenia wymiar współczesności, który zwraca się ku czło-
wiekowi zagrożonemu uprzedmiotowieniem i anonimowością wielkich 
produkcji naszych czasów.
7. Wykorzenianie a zakorzenianie
Mobilność, dywersyfikacja, deterytorializacja, a przede wszystkim dekom-
pozycja i  homogenizacja treści kultury pozbawiają uczestników kultury 
nowoczesnej nie tylko umiejętności identyfikowania unikalności jej treści, 
ale swoich własnych korzeni jako budulca ich tożsamości. Nieprzypadko-
wo od dziesięcioleci zarówno osoby, jak i  grupy z wielkim zaangażowa-
niem poszukują jej źródeł – a więc zakorzenienia, które pozwala obronić 
poczucie swej sprawczości, ale także zrozumieć samych siebie w chaosie 
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wyzwań i dylematów współczesnego świata. Poszukiwanie korzeni własnej 
kulturowej kondycji zwraca człowieka ku procesom, które kształtowały się 
przez długie lata kumulowania i wartościowania działań i wytworów kul-
tury w kontekście konkretnego jej środowiska.
8. Dewitalizacja a rewitalizacja
Być może najbardziej paradoksalnym rezultatem procesów globalizacji, 
która poszerzyła przestrzeń kulturową niemal wszystkich kultur świata, 
jest dość częste pozbawianie ich witalności, jaką cechowały się w natural-
nym kontekście swego istnienia – przed dekompozycją, deterytorializacją 
i dezintegracją ich najcenniejszych zasobów. Procesy te musiały jednak tak 
bardzo ujawnić swe negatywne konsekwencje zarówno w mikro-, jak i ma-
kroskali, iż spowodowały powszechne zainteresowanie alternatywnym bie-
giem zjawisk, poszukiwanie twórczych inspiracji, jakie tkwią w zasobach 
każdej z kultur i ożywiają tak materialne, jak i niematerialne dziedzictwo. 
Działania rewitalizacyjne podjęte zostały zarówno przez małe społeczności 
lokalne, zmarginalizowane przez procesy globalizacyjne, jak i przez więk-
sze podmioty społeczne o charakterze regionalnym i – co ważne – etnicz-
nym i narodowym. Jest to niewątpliwie szansa na wykorzystanie zasobów 
nagromadzonych w  dziedzictwie kulturowym wielu społeczności, w in-
spirujący sposób wspierająca poszukiwania nowych dróg rozwoju każdej 
współczesnej wspólnoty10.

Sens kulturowych analogii

Poszukiwania dróg rozwojowych poprzez odwołanie do praktyk i koncep-
cji znanych i  na stałe zapisanych w historii Europy znaleźć można – co 
zadziwiające – już od późnego średniowiecza w jagiellońskiej tradycji wie-
lokulturowego i bardzo zróżnicowanego społeczeństwa I Rzeczypospolitej. 
Uważna analiza przeobrażeń kulturowych, jakie miały miejsce od końca 
XIV wieku w okresie i na terenie tworzenia dynastii Jagiellonów, ujawnia 
wiele interesujących analogii zarówno w sferze dynamiki procesów, jak 
i  ich intelektualnego oglądu współczesnych analityków kultury europej-
skiej11. Łatwo je dostrzec, jeśli tylko z cierpliwością poświęci się czas na 
zgłębienie myśli mistrzów późnego średniowiecza, w gronie których waż-
ne miejsce dzięki europejskiej wspólnocie języka łacińskiego, zajmowali 

10 J. Purchla, Dziedzictwo i transformacja, Kraków 2005; tenże, Kraków w Europie Środka, Kraków 2008.
11 Kulturowe wartości Europy, red. H. Joas, K. Wiegandt, przeł. M. Bucholc, M. Kaczmarczyk, Warszawa 2012.



MOSTY NADZIEI

30

również polscy – krakowscy uczeni. Przejmowali oni od siebie wzajemnie 
podstawowe pytania rodzącego się humanizmu. Tylko pozornie zrywał on 
z pytaniami uniwersalnymi, znacznie głębiej osadzonymi w znajomości 
kluczowych problemów człowieka i człowieczeństwa niż wiele później-
szych teorii nie tylko renesansu, ale i oświecenia, nie mówiąc już o reduk-
cjach współczesnych nauk o kulturze12. To, co wydaje się być wartościo-
wym projektem współczesnych studiów kulturowych, koncentrować się 
musi na kilku znanych wyobraźni jagiellońskiej wartościach. Są to:

 – zainteresowanie tym, co w człowieku niepodzielne, nieodłączne, co 
wynika z jego natury i jest wpisane w jego człowieczeństwo, niezależnie 
od różnorodności form jego życia, których nie podobna uznać za rodzaj 
ludzkiego wynaturzenia;

 – przekonanie o możliwości i wartości współdziałania w przestrzeni mię-
dzykulturowej w dobie narastania wzajemnego oddziaływania i współza-
leżności wspólnot etnicznych;

 – przekonanie o korzystnych efektach mobilności ludzi, idei i wytworów 
zarówno pojedynczych osób, uczonych i artystów, jak i zbiorowości nasta-
wionych na poszukiwanie życia wartościowego;

 – gotowość do przekraczania przyzwyczajeń, partykularyzmów, a nawet 
własnych wzorów wartościowania w celach o charakterze transgresyjnym;

 – wielokulturowość w sferze życia publicznego i jej konsekwencje w po-
staci uczenia się różnorodności kulturowej oraz nowych umiejętności 
w  praktyce interakcji kulturowych, a  więc kompetencji międzykulturo-
wych;

 – otwarcie na wartości równości, wolności i braterstwa w wielu praktycz-
nych sferach życia wspólnotowego, jak np. kultury akademickiej;

 – tolerancja religijna i otwarcie na mniejszości kulturowe;
 – dopełnianie unikalnego, lokalnego i uniwersalnego spojrzenia na pro-

blematykę dziedzictwa kulturowego oraz jej znaczenia i wartości (sens) 
w rozwoju wspólnot ludzkich i ich instytucji13;

 – odkrywanie kreatywnego potencjału synergii kulturowych i otworzenia 
przestrzeni symbolicznej kultur narodowych.

 Przykładem intelektualnej realizacji wszystkich wymienionych wy-
żej wartości jest wielowątkowa myśl Pawła Włodkowica (około 1370-1436), 

12 S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967, s. 164-185, Dzieła, t. 3; L. Korporowicz, Socjologia kulturowa. 
Kontynuacje i poszukiwania, Kraków 2011; M.S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przeł. A. Dziuban, Kraków 2013.
13 Por. F. Braudel, Historia i trwanie, przedm. B. Geremek, W. Kula, przeł. B. Geremek, Warszawa 1971.
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który nie tylko przywołując, ale znacząco rozwijając koncepcję prawa na-
rodów, zbudował wybiegającą poza swoją epokę aksjologię prawa narodów, 
ale także o wiele mniejszych grup, stwarzając tym samym prekursorskie 
podstawy współcześnie rozumianych praw kulturowych (tak indywidual-
nych, jak i wspólnotowych podmiotów relacji międzykulturowych)14. Ak-
sjologia ta cechuje się kilkoma istotnymi współcześnie cechami, takimi 
jak:

 – oparciem na godności osoby i godności wspólnot jako nieredukowalnej 
wartości w rozumieniu praw kulturowych człowieka;

 – przeniesieniem zasady poszanowania godności osoby i wspólnot na 
pojmowanie relacji między narodami i kulturami;

 – pionierskim nakreśleniem podstaw myślenia o „prawach kulturowych” 
jako aspekcie praw człowieka w wymiarze wspólnotowym i międzywspól-
notowym (międzykulturowym);

 – rozwinięciem znanej już teorii wojny sprawiedliwej, która w wieloraki 
sposób inspirować może współczesne koncepcje „bezpieczeństwa kultu-
rowego” jako aksjologii prawa do obrony, istnienia i rozwoju wspólnot 
kulturowych na warunkach analogicznych do prawa narodów.

 Gdy spojrzeć na końcowy okres średniowiecza i wyłaniającą się już 
myśl renesansową, w zadziwiający sposób odnaleźć można w nim dylema-
ty, pytania i wyzwania, jakie przeżywa Europa w XXI wieku. Co więcej, już 
od początku epoki Jagiellonów prowadzono niezwykle dojrzałe intelektu-
alnie, wyrafinowane wręcz spekulacje teologiczne, filozoficzne i prawnicze, 
które nie tylko przeczą wizerunkowi ciemnych wieków średniowiecza, ale 
wskazują na prawdziwie humanistyczną wrażliwość w zakresie problema-
tyki społecznej, etycznej i – jak określa się to współcześnie – bezpieczeń-
stwa i dobra publicznego15. Rewitalizacja tej myśli jako kreatywne odczy-
tanie potencjałów rozwojowych dziedzictwa kulturowego może otwierać 
na wiele bardzo aktualnych inspiracji, jakich poszukują współcześni w ob-
szarze myśli społecznej, teorii i praktyki edukacji międzykulturowej, a tak-
że teorii i polityki relacji międzykulturowych w społeczeństwach wieloet-
nicznych16. Analogie, jakie zauważa się pomiędzy epokami kulturowymi 

14 Por. E.A. Wesołowska, Paweł Włodkowic – współczesne znaczenie poglądów i dokonań, Płock 2001.
15 Por. J. Łucyszyn, Polska tradycja tolerancji w kontekście kształtowania nowego społeczeństwa. Od Pawła Włodkowica do Jana 
Pawła II – recepcja polskiej myśli teologicznej i politycznej, Kraków 2014; S. Świeżawski, U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia 
moralna w Europie XV wieku, Kraków 1987.
16 L. Korporowicz, Tożsamości kulturowe u korzeni, [w:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. E. Hałas, 
Kraków 2012, s. 177-202.
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odległymi historycznie, ale bliskimi poprzez swoje wyzwania, ukazują 
jednocześnie wartość rewitalizacji tych elementów, które tworzyły tre-
ści kultur narodowych. Integrowały one działalność wielu podmiotów, 
ale same w sobie także nosiły cechy podmiotowości, zabiegając o swoje 
prawa, nazywane ius gentium. W literaturze zachodniej autorstwo teorii 
prawa narodów przypisano Hugo Grocjuszowi (1583-1645), choć znacz-
nie wcześniej zostały one opracowane na podstawie wielowiekowych tra-
dycji prawa europejskiego przez Pawła Włodkowica17. Prawa narodów 
określać miały drogę ku godnemu życiu narodów, ustanawiać zasady ich 
wzajemnych relacji, gwarantować ład nie tylko pomiędzy organizacjami 
państwowymi, ale także wspólnotami etnicznymi. Leżąca u ich podstaw 
aksjologia w sposób pionierski brała w obronę mniejsze grupy narodowe 
i mniejszości kulturowe, które nie mogły konkurować z silniejszymi od 
nich królestwami i księstwami. Prawa narodów mogą więc stanowić prze-
myślaną podstawę dla budowania perspektywy praw kulturowych w spo-
łeczeństwach współczesnych i stanowić dobry przykład rewitalizacji dzie-
dzictwa kulturowego.
 Inspiracja, jaka płynie z rewitalizacji wymienionych wyżej war-
tości, po pierwsze potwierdza ogromne pokłady możliwości, jakie stwa-
rza otwarcie na te właśnie obszary dziedzictwa kulturowego; po drugie, 
kładzie nacisk nie tyle na dezintegrację, ale reintegrację zakorzenionego 
w nim świata znaczeń i wartości; po trzecie, ukazuje wielorakie korzyści 
mądrej sztuki dialogu międzykulturowego. Sztuka ta jest o tyle odkryw-
cza, iż jasno pokazuje zarówno rozwojową stronę dialogu, jak i prawdzi-
wie pojętej komunikacji, która nie jest techniką oddziaływania, wpływu 
i przekazu, ale stymulowaniem wzajemności, współdziałania, przy uzna-
niu podmiotowości. Jagiellońskie inspiracje sztuki komunikowania pro-
wadzą do uznania jej jako komponent praw kulturowych, co ponownie 
zasługuje na uwagę jako pionierska aksjologia interakcji kulturowych 
w ogóle. Co istotne, w myśli Włodkowica znaleźć można także wiele 
ważnych dla czasów współczesnych przesłanek pojmowania granicy praw 
kulturowych. W myśleniu tym zawarte jest ostrzeżenie przed myleniem 
partykularnie pojmowanych potrzeb z transgresyjnie rozumianymi warto-
ściami, a także zamysł o interakcyjnie rozumianych granicach wolności, 

17  Por. S. Wielgus, Teoria «ius gentium» w średniowiecznej Polsce. Geneza, historia, twórcy, oryginalność, główne problemy, 
„Człowiek w Kulturze. Pismo Poświęcone Filozofii i Kulturze” 1996, nr 8, s. 23-58; Pisma wybrane Pawła Włodkowica // Works 
of Paul Wladimiri. A Selection, t. 1-3, tł., red., komentarz L. Ehrlich, Warszawa 1966-1969.



MOSTY NADZIEI

33

które nie pozwalają na naruszanie godności któregokolwiek z jej uczestni-
ków. W ten sposób odsłaniają się kolejne inspiracje w rozumieniu często 
dyskutowanej dzisiaj problematyki kultury dialogu.
 Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego nie jest celem samym 
w sobie. Praktyki dialogu międzykulturowego wymagają uznania istot-
nych zasad, których obecność w relacjach międzykulturowych ma czasa-
mi swoje bogate i długie usytuowanie. Inspiracje, jakie znajdujemy w re-
konstrukcji jagiellońskich wartości kultury dialogu wskazują, iż jest to:

 – refleksyjne (krytyczne) rozpoznanie i rozumienie własnego dziedzictwa 
jako archetypu własnych postaw i odniesień kulturowych ponad „auto-
matyzmem” wzorów zachowań;

 – odkrycie znaczenia i wartości interakcji kultur, która jest czymś więcej 
niż utylitarnym porozumieniem w celu jednostronnych korzyści i stabili-
zacji porządku władzy;

 – otwieranie na doświadczenie dziedzictwa innych kultur w obszarze 
wzorów interakcji, uczenia się i wymiany doświadczeń;

 – systematyczny rozwój umiejętności komunikacyjnych jako wsparcia 
i warunku realizacji prawa do uczestnictwa w relacjach między kulturami.

 Wszystkie te wartości bliskie są myśli Włodkowica, który na różne 
sposoby antycypował wiele znanych dziś idei – zarówno w dziedzinie ak-
sjologii prawa, ale także metodologii badań społecznych – postulując anali-
zę kontekstualną społecznej percepcji rozumienia prawa i sprawiedliwości, 
obronę mniejszości kulturowych, czy też teorię stosunków międzynarodo-
wych (głęboko zakorzenioną w tym, co dzisiaj określić można antropologią 
relacji międzykulturowych).
 Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, jakie czerpać 
można z dziedzictwa kulturowego, wynikają nie tylko z praktyki i myśli 
o relacjach pomiędzy grupami na poziomie dużych grup społecznych, ale 
także, jak było już wspomniane, na poziomie mniejszych grup np. na po-
ziomie królewskiego miasta Krakowa. Stanowiło ono otwartą wspólnotę 
wielu jednostek o szczególnym sposobie komunikowania, która niemal 
idealnie egzemplifikuje to, co współczesna badaczka „pedagogiki miejsca” 
(a obecnie także „pedagogiki miasta”), Maria Mendel nazwała koinopolis, 
odwołując się do greckiego terminu koinos – wspólnota18. Nieprzypad-
18 M. Mendel, Słowo od Redaktorki, w przygotowywanym tomie „Studiów Pedagogicznych” 2016, nr 69, „Miasto pedagogiczne”, 
red. tejże, w druku: „Kiedy Arystoteles wprowadza swój neologizm: koinopolis, zlepiające przymiotnik koinos (wspólny) i polis 
(miasto-wspólnotę), ma więc na uwadze specyficzną styczność komunikacyjną i intelektualną, właściwą miejscu fizycznemu, 
przestrzeni zagospodarowanej przepływami ludzkiego myślenia. Miasto jest tu miejscem wspólnym; topos lokalnym i wyrazem 
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kowo do miasta tego tak chętnie zjeżdżali obcokrajowcy, równie chętnie 
w nim pozostawali, a wreszcie – tak wiele dla niego zrobili, tworząc perły 
kultury polskiej i europejskiej; budując przy tym mosty pomiędzy stana-
mi, grupami etnicznymi i zwykłymi ludźmi. Koinopolis Krakowa dopeł-
nia inspirację jagiellońską tradycją miasta, która nie tylko zachęcała, ale 
praktykowała wszystkie najcenniejsze wartości dialogu i współistnienia 
kultur19.
 Dialog międzykulturowy zakładający podmiotowość przedstawi-
cieli różnych kultury, stwarza szansę nawiązania relacji z uwzględnieniem 
ich odrębnych tożsamości, atrybutów i bez ukrytego celu działania anek-
tującego, przechwytującego, czy choćby perswazyjnego. Dialog – także 
ten międzykulturowy – nigdy nie jest więc przekazem, oddziaływaniem 
ani praktyką wpływu. Wzory działań dialogicznych potrzebne są więc 
szczególnie w dobie nasilenia konkurencyjności, wrogości i napięć wy-
stępujących współcześnie we wszystkich regionach świata. Potrzeba ich 
odnalezienia kieruje uwagę ich animatorów i moderatorów ku praktykom 
i koncepcjom, które znaleźć można także w wielowiekowych zasobach 
dziedzictwa kulturowego ludzkości. Dziedzictwo dynastii Jagiellonów 
jawi się jako niezwykle bogate w możliwości inspirowania myśli i praktyk 
współczesnych, które z tej perspektywy przestają być wyjątkowe i unikal-
ne. Bogactwo kulturowej różnorodności nie musi oznaczać dysfunkcji; 
dawne dysputy akademickie nie tracą swojej głębi, jeśli tylko potrafimy 
ocalić je przed redukcjonizmem funkcjonalnych paradygmatów nauk, 
przed marginalizacją poprzez ignorancję. Wartości jagiellońskie odnajdy-
wane w odległej historii Europy, mogą okazać się żywotnym przykładem 
społecznej wrażliwości i umiejętności wchodzenia w interakcje kulturo-
we; poszerzonej przestrzeni współpracy, jaką stwarza dzisiaj nie tylko 
Europa Środkowa, ale globalizujący się świat wszechstronnych powiązań 
i zależności. Inspiracje te warto odczytać nie bez krytycznego autooglądu 
i refleksyjnego dystansu, ale z bliskim im postawom zaangażowania, sza-
cunku do własnej historii i obecnych w niej nauk.

kulturowej tutejszości. Koinopolis odczytuję na tej podstawie, jako rodzaj lokalnego, zachodzącego w mieście po-rozumienia, 
czyli rozumienia, które jest podzielane w nim wspólnotowo i które tworzy miejską wspólnotę”.
19 Por. S. Dziedzic, Kraków to jest wielka rzecz, Kraków 2012.
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JAGIELLONIAN INSPIRATIONS OF INTERCULTURAL DIALOGUE

The contemporary world is full of conflicts, tensions and divisions. This is a reason for 
building bridges between cultures by intercultural communication. We are not in an 
empty field – great inspiration is given by cultural heritage rooted in the history of many 
nations. Jagiellonian cultural heritage is a very rich area of such inspiration. An example 
of such thinking is the pioneering concept of ‘the law of nations’ by Paweł Włodkowic. 
Being inspired by his thought, one can build different types of ‘bridges of hope’, bridges 
of values and communicative attitudes. The interdisciplinary project of the Jagiellonian 
Cultural Studies examines new cultural practices of communication based on such val-
ues as interest in man and humanity in the full diversity of the forms if their life, opening 
and innovation of intercultural space in the area of increasing interaction of cultures, 
religious tolerance and openness to cultural empathy, complementing of a unique, local 
and universal view on the issues of cultural heritage and discovering the creative poten-
tial of cultural synergies. As a consequence, the contemporary transgressive model of 
intercultural dialogue, building the project ‘Bridges of Hope’, inspired by the Jagiellonian 
cultural heritage forms a many substantial suggestions in intercultural education: reflec-
tive identification and understanding of our own cultural heritage, creative transforma-
tion of our own attitudes, opening to the experience of the heritage of other cultures and 

developing intercultural competence.
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