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Pomieszczone w niniejszym tomie artykuły, dotyczące aspektów praw-
nych, a  więc uznawalności kulturoznawstwa za dyscyplinę naukową, 
aspektów historycznych ukazujących ewolucję i wyodrębnianie się kultu-
roznawstwa z  innych nauk, zasadności podejmowania namysłu nad 
kulturą w  jej geograficznie, etnicznie i narodowo zróżnicowanym spek-
trum czy wyzwań metodologicznych i  aksjologicznych, jakim stara się 
sprostać kulturoznawstwo – to tylko wybrane przykłady stanowiące głos 
w obronie tej dyscypliny. Jej istotą nie jest bowiem bycie per se, lecz to, by 
lepiej rozumieć i wyjaśniać współczesny świat, w którym człowiek wciąż 
jest głównym bohaterem, kultura zaś  – w  jej wielorakich odsłonach – 
matrycą wyznaczającą jego działanie.
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WPROWADZENIE. 
CZYM JEST KULTUROZNAWSTWO?

By odpowiedzieć na pytanie o tożsamość zajmującej nas dyscypliny, należy 
zwrócić uwagę na słowa składowe jej nazwy: „kultura” i „znawstwo”. Rozu-
miane są one różnorodnie, a o wielości ich definicji możemy się bez trudu 
przekonać, otwierając karty słowników, encyklopedii, podręczników akade-
mickich czy sięgając po specjalistyczną literaturę przedmiotu. 

W przypadku pierwszego członu jako przykład wystarczy przywołać 
zbiór kilkudziesięciu definicji „kultury” przedstawiony jeszcze w latach 50. 
XX wieku przez Clyde’a Kluckhohna i Alfreda Kroebera1. Upływ czasu przy-
niósł kolejne zbiory definicyjne, a poszukiwanie, nieistniejącego chyba, uni-
wersalnego wyjaśnienia terminu zaczęło wydawać się, przynajmniej w nie-
których kręgach naukowych, celem samym w sobie. Stąd między innymi 
spory o to, kto może zajmować się badaniem kultury: etnolog, antropolog, 
literaturoznawca, językoznawca, medioznawca, historyk, socjolog, psycho-
log społeczny, a może jeszcze inny specjalista? Dla części naukowców istot-
na jest nie definicja, lecz rzeczywista substancja, tzn. wszelkie formy, treści 
i struktury powstające w jednostkowym oraz wspólnotowym życiu, będą-
ce pochodną kultury – naczelnej zasady organizującej społeczny porządek, 
a także czyniącej go lepszym.

Pierwotne, starożytne rozumienie „kultury” odnosiło się wszak do 
uprawy, pielęgnacji, ulepszania, kultywowania ziemi, tak aby dała plon – 
możliwie obfity. W jaki sposób owa kultywacja miała przebiegać, podpo-
wiadała szczególna, specjalistyczna wiedza – znawstwo. W jaki sposób 
nawozić glebę, jaki płodozmian stosować, w jakim czasie wysiewać po-
szczególne gatunki roślin oraz jak często je nawadniać i kiedy oczekiwać 

1 A.L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, 
New York 1952.
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zbiorów – uprawa ziemi, jako specjalistyczne zajęcie, wymagała i nadal 
wymaga specjalistycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji. A jak jest 
z kulturą? Wydaje się, że i ona – by „dawać plon” – winna być obiektem 
szczególnego namysłu i troski, skoro poprzez nią możemy kształtować 
wspólnotowe oraz jednostkowe życie. Jej pokłosiem mogą być fenomeny 
mające głęboki sens i bogatą treść oraz takie, które tych cech są pozba-
wione lub z nich wyjałowione. Istota kulturoznawstwa polegałaby zatem 
na takim właśnie rozeznaniu kultury: pozwalającym wyabstrahować z niej 
te elementy i ich konstelacje, które pomocne są w kształtowaniu wspól-
nej przestrzeni, czyniącej jednostki i zbiorowości lepszymi – także w sensie 
moralnym i etycznym.

Drugi z członów składowych nazwy „kulturoznawstwo” kieruje naszą 
uwagę w stronę szczególnej kompetencji skorelowanej z wiedzą. Czym bo-
wiem jest znawstwo? Stanowi szczególnego rodzaju zasób informacji, upo-
rządkowanych i ustrukturyzowanych, którymi ktoś (osoba lub grupa osób) 
dysponuje, co w oczach pozostałych pozwala nazywać podmiot znawcą 
danego zagadnienia. Warta podkreślenia jest konieczność uznania kogoś 
za takiego właśnie znawcę – nie wystarczy, że mianem tym samodzielnie 
określa się dana osoba lub grupa osób. Stąd między innymi regulacje praw-
ne wskazujące na zbiór określonych cech tworzących profil kulturoznaw-
cy. W prawie polskim zawód taki został wyodrębniony jako samodzielny na 
mocy uchwały Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 paź-
dziernika 2005 roku w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki 
oraz dyscyplin naukowych i artystycznych2. W tym też roku, 2005, kultu-
roznawstwo oficjalnie stało się w Polsce jedną z dyscyplin nauki, lokowaną 
w obszarze nauk humanistycznych. 

Fakt oficjalnego zaistnienia nowej dyscypliny miał co najmniej dwie 
przyczyny: potrzebę innego sposobu opisu kultury oraz przenikanie na 
grunt polskiej nauki treści dotyczących badań nad kulturą pochodzących 
między innymi z nauki brytyjskiej, francuskiej, niemieckiej, amerykańskiej 
czy rosyjskiej. Tam, w drugiej połowie lat 60. XX wieku, stopniowo po-
rzucano paradygmat etnograficzno-antropologiczny, semiotyczny i post-
modernistyczny na rzecz innego, odchodzącego od opisu sposobów ży-
cia wspólnot, znaczeń generowanych w kulturach czy dekonstruowania 
i ponownej (re-)konstrukcji szeroko rozumianych tekstów kultury. Nowe 

2 M.P. Nr 79, poz. 1120.
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kwestie i w nowym ujęciu zostały włączone w główny nurt dyskursu, 
czyniąc go bardziej zróżnicowanym i niejednorodnym – w zależności od 
szkoły czy środowiska naukowego oraz uwarunkowań otoczenia (politycz-
nych, ekonomicznych, społecznych, religijnych etc.). Prócz tematyki wła-
dzy – między innymi jej dostępności dla poszczególnych kategorii i grup 
społecznych – w nowej odsłonie studiów kulturowych na dobre zagościły 
studia postkolonialne, dotyczące feminizmu, płci społecznie konstruowa-
nej, mediatyzacji, miasta, tożsamości czy ciała, kształtowanych przez kul-
turę/kultury. Kulturoznawstwo, stając się tak pojemnym obszarem badań, 
ryzykowało, że będzie eklektyczne, posiłkujące się już zastanymi propozy-
cjami aksjologicznymi, metodologicznymi czy epistemologicznymi wypra-
cowanymi przez inne nauki. Zarzut ten skądinąd nadal jest przywoływany, 
a jego autorzy chętnie sięgają między innymi do Marjorie Ferguson i Petera 
Goldinga czy Alana Sokala i Jeana Bricmonta3 .

Przyglądając się kulturoznawstwu, dostrzec można jednak mimo 
wszystko pewną cechę, rys dystynktywny, którym odróżnia się ono od in-
nych nauk humanistycznych. To sposób opisywania i wyjaśniania kultury, 
znacznie szerszy i plastyczniejszy niż w wypadku poprzedniczek tej dyscy-
pliny: etnologii czy antropologii, bo korzystający z nowoczesnych osiągnięć, 
także tych technologicznych. 

Toczące się obecnie, to jest w 2018 roku, w naszym kraju spory doty-
czące reformy szkolnictwa wyższego, obejmujące między innymi kwestie 
samodzielności niektórych dyscyplin naukowych, w tym kulturoznawstwa, 
zasadniczo opierają się na dwugłosie – z jednej strony wspierającym reduk-
cję liczby dyscyplin, z drugiej strony stającym w obronie tego, co już wypra-
cowane, usamodzielnione i uznane.

Pomieszczone w niniejszym tomie artykuły, dotyczące aspektów 
prawnych, a więc uznawalności kulturoznawstwa za dyscyplinę naukową, 
aspektów historycznych ukazujących ewolucję i wyodrębnianie się kultu-
roznawstwa z innych nauk, zasadności podejmowania namysłu nad kulturą 
w jej geograficznie, etnicznie i narodowo zróżnicowanym spektrum czy wy-
zwań metodologicznych i aksjologicznych, jakim stara się sprostać kultu-
roznawstwo – to tylko wybrane przykłady stanowiące głos w obronie tej 

3 Cultural Studies in Question, red. M. Ferguson, P. Golding, London 1997; A. Sokal, 
J. Bricmont, Fashionable Nonsense. Postmodern Intellectuals Abuse of Science, New York 
1998.
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dyscypliny. Jej istotą nie jest bowiem bycie per se, lecz to, by lepiej rozu-
mieć i wyjaśniać współczesny świat, w którym człowiek wciąż jest głów-
nym bohaterem, kultura zaś – w jej wielorakich odsłonach – matrycą wy-
znaczającą jego działanie.

Monika Banaś
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Bogdan Szlachta1

CZYMŻE JEST KULTUROZNAWSTWO 
JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA 

OKREŚLONA W POLSKIM PRAWIE?

Słowa kluczowe: kulturoznawstwo, dyscyplina naukowa, polskie prawo

Kiedy pełniłem funkcję dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych, jednej z najmłodszych jednostek podstawowych najstar-
szej polskiej wyższej uczelni, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
mimo iż sam nie miałem aspiracji do prowadzenia badań w zakresie sto-
sunkowo nowej dyscypliny naukowej, jaką jest kulturoznawstwo, próbo-
wałem zrozumieć, czym jest ta dyscyplina, w trakcie przygotowywania 
wniosku o uprawnienia do nadawania w niej stopnia doktora. Wówczas, 
w 2008 roku, wiedziałem, że od kilku już lat na wydziale są realizowane 
programy studiów I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo (obok trzech 
innych: politologii, stosunków międzynarodowych i europeistyki) dla stu-
dentów aż dziewięciu różnych specjalności: obok kulturoznawstwa mię-
dzynarodowego oraz stosunków etnicznych i migracji międzynarodowych 
również amerykanistyki i latynoamerykanistyki, studiów bliskowschodnich 
i studiów dalekowschodnich, rosjoznawstwa i ukrainoznawstwa, a także 
prowadzonych w języku angielskim studiów transatlantyckich. Wydział, 
w siódmym roku istnienia, kształcił blisko pięć tysięcy studentów oraz po-
nad trzystu doktorantów (blisko połowa kształcących się na trzech stop-
niach studiowała specjalności kulturoznawcze)2, a wielu jego pracowników 

1 Prof. dr hab.; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
e-mail: bogdan.szlachta@uj.edu.pl. 

2 Wydział prowadził trzystopniowe studia na kierunku kulturoznawstwo w ramach 
unikatowych specjalności, które obejmują wiedzę o kulturze kilku ważnych regionów 
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prowadziło badania nad rozmaitymi kulturami (Ukrainy i Rosji, społe-
czeństw azjatyckich oraz południowoamerykańskich, Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki i Kanady, jako że na wydziale działał między innymi jedyny 
wówczas w Polsce ośrodek o nazwie Zakład Kanady, w którym już wtedy 
prowadzono badania kulturoznawcze nad kanadyjską wielokulturowością, 
kulturą franko-kanadyjską w Quebecu, nad kulturami grup etnicznych ży-
jących w Kanadzie oraz nad kanadyjskimi natives, tj. Indianami, Inuitami 
i Metysami), wreszcie nad tożsamością europejską (w związku z kierun-
kiem europeistyka). 

Zarówno studia te, jak i badania dotyczyły poszczególnych regionów 
świata, w szczególności właściwych im – a różnych – kultur. Prócz przed-
miotów zaliczanych w tamtym okresie do tzw. minimów programowych dla 
kierunku studiów kulturoznawstwo studentom zaproponowano, by zdoby-
wali wiedzę o danej tradycji lub danych tradycjach kulturowych, przy czym 
nacisk kładziono na elementarną znajomość języka poznawanego regionu, 
by wiedzę tę można było czerpać wprost ze źródeł należących do danej 
kultury czy danych kultur, a nie wyłącznie z opracowań obcych (głów-
nie anglojęzycznych), niekiedy nieoddających lub nieoddających w pełni 

świata: Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Rosji i Ukrainy oraz Bliskiego i Dale-
kiego Wschodu. W trakcie zajęć studenci zapoznawali się z historią kultur od ich zarania 
do współczesności, z właściwymi im dokonaniami w zakresie literatury, filmu i teatru, du-
chowości i filozofii, kultury politycznej i prawnej, kultury ludowej i masowej, kultury ję-
zyka, jak również z historią i geografią poszczególnych regionów, opierając swe studia na 
dobrej znajomości języków właściwych poszczególnym kulturom, co znakomicie ułatwia 
uchwycenie zagadnień semiotycznych. Wyjątkowość podejścia przyjętego na wydziale 
polegała bowiem na dogłębnych studiach jednej konkretnej kultury, przez co student 
stawał się specjalistą z zakresu danego regionu świata wyposażonym we wszechstron-
ną wiedzę zaczerpniętą ze źródeł bezpośrednich, a nie z opracowań, głównie angloję-
zycznych, co stało się praktyką nazbyt powszechną. Specyfiką tych studiów było także 
to, że studenci nie zapoznawali się z wyizolowanym aspektem kultury, lecz studiowali 
kompleksowo wiele aspektów, w ich wzajemnym powiązaniu i z uwzględnieniem ogólnej 
wiedzy kulturoznawczej z zakresu teorii, historii, filozofii, socjologii i antropologii kultury. 
Studia prowadzone były w oparciu o wypracowane przez pracowników wydziału orygi-
nalne programy (z uwzględnieniem ministerialnych standardów kształcenia dla poszcze-
gólnych kierunków i poziomów kształcenia), zgodne z zakresem badań prowadzonych 
przez nich w przestrzeni kulturowej najważniejszych regionów świata. 

 Przedstawiony wywód i liczne inne fragmenty niniejszego tekstu zawdzięcza autor 
współpracy Pana Profesora Andrzeja Dudka, Prodziekana ds. dydaktycznych, znakomite-
go znawcy i zagadnień w tekście poruszanych, i historii w nim opowiadanej.
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charakterystyki danej kultury czy danych kultur, być może nawet dotknię-
tych niejakim „europocentryzmem”3 .

Wypracowany na wydziale model kształcenia kulturoznawczego od-
zwierciedlał takie ujęcie wiedzy o kulturze, które Andrzej Mencwel czynił 
jej aspektem, gdy pisał, że 

wiedza o kulturze, jakiejkolwiek nazwy użyjemy na jej określenie, nie jest 
umieszczona ponad czy poza kulturą. Jest ona aspektem, być może szczególnie 
racjonalnym, intelektualnym, samoświadomym, tej samej rzeczywistości, któ-
rą bada i która w badaniu tym staje się dla niej przedmiotem4 . 

Z tego względu w prowadzonych na wydziale badaniach kulturoznaw-
czych i programach dydaktycznych wielką wagę przywiązywano do po-
znawania także regionalnych koncepcji kultury, wizji kulturoznawstwa, 
koncepcji dialogu międzykulturowego i lokalnych koncepcji tożsamości 
kulturowej. Czyniono tak, mając świadomość, iż wielu pracowników wy-
działu nie tylko należy do międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, 
ale i współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi w zakre-
sie badań od dawna stanowiących tam dyscyplinę odrębną (dla przykła-
du: ang. cultural studies, fr . études culturelles, niem. Kulturwissenschaft 
czy ros. культурология). Wiedzieliśmy również, że skoro Konstytucja RP 
z 1997 roku określa Polskę mianem „demokratycznego państwa prawne-
go” (art. 2), to – obok doświadczeń i reguł przyjętych w zagranicznych śro-
dowiskach naukowych – konieczne jest odniesienie naszego pojmowania 
kulturoznawstwa, eksponującego badania i studia wielu i różnych kultur 

3 Kilka jednostek wewnętrznych wydziału, w tym Instytut Amerykanistyki i Studiów 
Polonijnych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Instytut Studiów Regionalnych (wraz 
z Katedrą Bliskiego i Dalekiego Wschodu) oraz Katedra Ukrainoznawstwa, prowadziło 
wówczas studia na kierunku kulturoznawstwo w ramach tych specjalności, a także sze-
roko zakrojone badania nad kulturami wybranych regionów. Niepodobna nie doceniać 
znaczenia badań naukowych o charakterze kulturoznawczym prowadzonych w tych jed-
nostkach przez pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających stopnie naukowe 
nie w zakresie nowej stosunkowo dyscypliny, jaką było wówczas kulturoznawstwo, lecz 
w dyscyplinach wcześniej określonych w polskim prawie, jak socjologia, językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, historia i filozofia, rzetelnie a wnikliwie analizujących zjawiska kultu-
rowe w krajach Europy, obu Ameryk, Rosji i na Ukrainie, a także w Azji, również w związ-
ku z procesem globalizacji, dotykającym wszak rozmaitych zjawisk kulturowych.

4 A. Mencwel, Wiedza o kulturze współczesnej, [w:] idem, Wyobraźnia antropologicz-
na. Próby i studia, Warszawa 2006, s. 27.
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zarówno w ich dawnym, jak i obecnym kształcie, do aktów normatyw-
nych z jednej i aktów nienormatywnych oraz innych dokumentów z drugiej 
strony. W szczególności wzięliśmy pod uwagę treść pisma skierowanego 
31 marca 2006 roku do Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ przez Przewodniczącego Komisji do spraw Stopni i Ty-
tułów Naukowych, prof. dr. hab. Janusza Tazbira (nr BCK-Org.-110/2006). 
Znaleźliśmy tam stwierdzenie o toczących się dyskusjach „w sprawie zakre-
su nauki, którego dotyczy dyscyplina kulturoznawstwo”. Dyskusje te, czyta-
my dalej, nie zostały dotąd zwieńczone wiążącymi konkluzjami; być może, 
podobnie jak w wielu innych obszarach życia publicznego, ich uczestnicy 
oczekują na rozstrzygnięcia ustawodawcy lub organów administracji pu-
blicznej, które ustalą ów zakres (uwzględniając wyniki toczącej się debaty 
merytorycznej). Skoro debata „w sprawie zakresu nauki, którego dotyczy 
dyscyplina kulturoznawstwo” nie zakończyła się, a wskazówki dotyczące 
granic tej dyscypliny można już było odnaleźć w aktach normatywnych, 
to na tych ostatnich postanowiliśmy oprzeć wywód uzasadniający wnio-
sek o przyznanie wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. W piśmie 
Przewodniczącego Centralnej Komisji, pierwszym dokumencie, który dawał 
wskazówki co do określenia, czy wydział miał podstawy do podjęcia takich 
starań, znajdujemy jednak ustalenie zawężające: 

przez kulturoznawstwo rozumiemy naukę o kulturze współczesnej (tj. mniej 
więcej od połowy ubiegłego stulecia), jej osiągnięciach i trudnościach, na jakie 
napotyka, oraz o roli mass mediów w upowszechnianiu tej kultury. 

Nowa dyscyplina, uznana za odrębną dopiero w 2005 roku5, zognisko-
wana jest więc zasadniczo na badaniu kultury współczesnej (lecz czy tylko 
polskiej?), tworzonej zaledwie („mniej więcej”) w ostatnim półwieczu, oraz 
na roli, jaką w jej upowszechnianiu odgrywają mass media. Teza ta została 
zarazem opatrzona zastrzeżeniem, że 

badania kulturoznawcze mogą obejmować socjologię kultury, jak również jej 
związki z wielowiekowym dorobkiem cywilizacyjnym polskim i ogólnoeuropej-
skim, przy czym winny być one prowadzone pod znakiem interdyscyplinarności. 

5 Uchwała Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 
roku w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i ar-
tystycznych (M.P. Nr 79, poz. 1120).
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Można wnioskować, że badania kultury współczesnej winny być uzu-
pełniane badaniami historycznymi („wielowiekowy dorobek cywilizacyjny”) 
dotyczącymi dokonań zarówno polskich, jak i ogólnoeuropejskich. Nawet 
ten wniosek, oparty na zastrzeżeniu zawartym w przywoływanym piśmie, 
był dla nas kontrowersyjny, zamykał bowiem perspektywę badawczą nie 
tylko temporalnie (zaledwie pół wieku wstecz, choć z „oddechem histo-
rycznym”), ale także przestrzennie (tylko dziedzictwo polskie i „ogólno-
europejskie”, bez względu na to, co przez to ostatnie rozumiał nadawca 
pisma).

Kluczowe znaczenie we wstępnym określeniu zakresu dyscypliny kul-
turoznawstwo miała definicja kultury – wedle wskazań nadawcy pisma to 
bowiem jej elementy, „tworzone w ostatnim półwieczu”, miały być zasad-
niczym przedmiotem badań kulturoznawczych (oraz rola mediów w ich 
upowszechnianiu i uzupełniający tamte „wymiar historyczny”). Jeśli uzna-
my, że elementami tymi są film i teatr, malarstwo i literatura, to zasadność 
wniosku wydziału uwarunkowana była obecnością w dokonaniach pracow-
ników jednostki zgłaszającej badań dotyczących tych składników kultury 
współczesnej. Wobec stosunkowo krótkiego okresu istnienia kulturoznaw-
stwa jako dyscypliny odrębnej i nieposiadania przez pracowników wydzia-
łu stopni naukowych z tej dyscypliny decydujące znaczenie dla zasadności 
wniosku miało tedy ustalenie, iż dorobek pracowników sygnujących go 
miał walor kulturoznawczy, skoro Prezydium Centralnej Komisji do spraw 
Stopni i Tytułów Naukowych, analizując treść art. 6 Ustawy z dnia 14 mar-
ca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.), uznawało, że 

w ramach obowiązującego prawa dopuszczalne jest zaliczenie do minimum ka-
drowego w danej dyscyplinie osoby z tytułem profesora tej dziedziny nauki lub 
sztuki, do której dana dyscyplina należy. 

Prezydium CK dopuszczało też, 

że w ramach dziedziny uzyskanego tytułu profesora dana osoba reprezentu-
je tę dyscyplinę, której dotyczy jej główny, zwłaszcza pohabilitacyjny, dorobek 
naukowy lub artystyczny.

W takich przypadkach konieczne było jednak „przedstawienie udo-
kumentowanych argumentów, że warunek ten jest spełniony” („doku-
mentację argumentów” przedstawiliśmy we wniosku w odniesieniu do 
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pracowników posiadających tytuł profesora nauk humanistycznych i pra-
cowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w in-
nych dyscyplinach niż kulturoznawstwo, będących jednak dyscyplinami wo-
bec niego pokrewnymi, jak wynikało z zapisów przedstawionych na stronie 
internetowej CK – data ostatniego dostępu: 17 IV 2009).

Istotny dla naszych rozważań był również drugi dokument, akt nienor-
matywny, jakim była decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów 
z dnia 11 kwietnia 2007 roku (nr BCK-I-U-427, 429/2006), po raz pierwszy 
odmawiająca przyznania wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznaw-
stwo. W dokumencie tym pojawiało się stwierdzenie, iż „w wykazach publi-
kacji większości pracowników Wydziału” dominuje perspektywa właściwa 
dla takich dyscyplin, jak prawo, politologia, socjologia, historia, ekonomia, 
literaturo- czy językoznawstwo (być może ocena ta oparta była na anali-
zie wykazów publikacji pracowników wydziału, w których obok prac osób 
specjalizujących się w zakresie kulturoznawstwa występowały publikacje 
innych pracowników naukowych zasiadających w Radzie Wydziału, aktyw-
nych w innych dyscyplinach, w szczególności wskazanych w negatywnej dla 
wydziału decyzji CK). 

Z kolei w sentencji trzeciego dokumentu, kolejnej decyzji Central-
nej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 października 2008 roku 
(nr BCK-I-U-235/2008), po raz drugi odmawiającej przyznania wydziałowi 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie kulturoznawstwo, znajdujemy odmienne stwierdzenia. 
Czytamy w niej bowiem, iż „Wydział jest mocnym ośrodkiem studiów kul-
turowych, lecz nie kulturoznawstwa”. Tym razem Centralna Komisja nie 
eksponowała już dominacji w „wykazach publikacji większości pracowni-
ków Wydziału” takich dyscyplin, jak prawo, politologia, socjologia, histo-
ria, ekonomia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, lecz zwracała uwagę 
na „brak kulturoznawczej tożsamości badań nad kulturą prowadzonych na 
Wydziale”, mimo bycia przezeń – co szczególnie istotne i co warte podkreś-
lenia raz jeszcze – „mocnym ośrodkiem studiów kulturowych”. W kolejnych 
fragmentach sentencji przywoływanej decyzji znajdujemy stwierdzenia, 
iż „kulturoznawstwo jest dyscypliną młodą, ale wypracowało już swoje 
teoretyczno-metodologiczne podstawy, pozwalające wyodrębnić go [sic!] 
spośród sąsiednich dyscyplin humanistycznych”. Przedmiotem kulturo-
znawstwa „jest kultura” (podobnie jak w piśmie Przewodniczącego CK), na-
tomiast „właściwym przedmiotem badań prowadzonych na Wydziale” jest 
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nie ona, lecz „literatura, religia, stosunki społeczne, historia myśli itd.”. Wy-
daje się, że – zgodnie z treścią rozstrzygnięcia CK przedstawionego w de-
cyzji – obszary te nie należą do kultury, lecz są przedmiotem odmiennych 
i odrębnych badań prowadzonych w ramach innych dyscyplin naukowych. 

Wyłączenie tych obszarów z kultury, a co za tym idzie – z kulturoznaw-
stwa (przypomnijmy: literatura, religia, stosunki społeczne, historia myśli 
itd.), powodowało w naszej opinii, że pole zainteresowań nowej dyscypli-
ny znacznie oddalało ją od dyscypliny określanej w świecie anglojęzycznym 
terminem cultural studies, wiązanej najczęściej z tzw. szkołą Birmingham. 
Jak pisze Janusz Barański w tekście Kulturoznawstwo – nowa superdyscypli-
na nauk o człowieku?, choć 

tłumaczenie cultural studies jako „kulturoznawstwo” jest poprawne, [to] istnie-
ją jednak poważne różnice historyczne, teoretyczne i metodologiczne między 
badaniami wywodzącymi się z tradycji Birmingham a [badaniami] polskimi, 

co sprawia, że polskie kulturoznawstwo „ma wciąż mało wspólnego z tym 
zachodnim” (dodajmy na marginesie, iż w piśmie Przewodniczącego CK 
zwracano uwagę na potrzebę prowadzenia badań interdyscyplinarnych 
nad kulturą). 

Zachodnie studia kulturowe – kontynuuje Barański – [stały się] miejscem spo-
tkania badaczy z zakresu antropologii, historii, socjologii, teorii literatury, filo-
zofii, politologii, historii sztuki, filmoznawstwa, filologii, architektury, religio-
znawstwa, psychologii, geografii, by wskazać tylko dyscypliny znane w polskim 
systemie nauki6 . 

Nie tylko w związku z tymi ustaleniami zadawaliśmy sobie pytanie, 
czy kulturoznawstwo polskie, „oddalone” od „zachodnich studiów kultu-
rowych”, nie ma być miejscem takiego „spotkania interdyscyplinarnego”. 
„Spotkania”, do którego przecież dochodziło na wydziale skupiającym spe-
cjalistów różnych dyscyplin nauk humanistycznych działających w zakresie 

6 J. Barański, Kulturoznawstwo – nowa superdyscyplina nauk o człowieku?, [w:] Tożsa-
mość kulturoznawstwa, red. A. Pankowicz, J. Rokicki, P. Plichta, Kraków 2008, s. 36. I przy-
wołana praca zbiorowa, i liczne inne (m.in. Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności, 
red. M. Banaś, T. Paleczny, K. Warmińska, Kraków 2010; Przeszłość we współczesnej narracji 
kulturowej, t. 1 i 2, red. P. Biliński, P. Plichta, Kraków 2011; W kręgu kultury. Szkice metodo-
logiczne, red. A. Pankowicz, Kraków 2011) ogłoszone zostały przez pracowników wydziału.
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cultural studies, na co zresztą zwrócono uwagę w przywoływanej decyzji 
CK, zaznaczając, iż „Wydział gromadzi wybitnych badaczy i ma poważne 
osiągnięcia w zakresie politologii, literaturoznawstwa, socjologii” (zatem 
przynajmniej kilku dyscyplin wymienianych przez Barańskiego). Mimo to 
w decyzji stwierdzono zarazem, że wydział „nie przyjął podstaw badań kul-
turoznawczych i w tej dyscyplinie prowadzi je w ograniczonym zakresie”, co 
tym samym jednoznacznie wskazywało, iż „podstawy badań kulturoznaw-
czych” nie są tymi, które wspierają „zachodnie studia kulturowe”. Sugestia 
Barańskiego, iż „korzenie kulturoznawstwa” można w Polsce odnaleźć „co 
najwyżej w filozoficznej szkole J. Kmity”, jest jednak problematyczna, gdyż 
„zakres tematyczny, teoria i metodologia współczesnego polskiego kultu-
roznawstwa mają […] – zdaniem tego autora – niewiele wspólnego [nawet] 
z tą szkołą [tj. szkołą Kmity]”7 .

Jeszcze jeden element sentencji decyzji z 2008 roku wart jest przy-
wołania: „Wydział prowadzi badania rusycystyczne, ukrainistyczne, ame-
rykanistyczne, europeistyczne i inne, natomiast w niewielkim stopniu 
kulturoznawcze”. Tymczasem, jak twierdzi Andrzej Radomski w tekście Kul-
turoznawstwo jako postnauka (ogłoszonym także w pracy zbiorowej Tożsa-
mość kulturoznawstwa), „od samego początku istnienia kulturoznawstwa 
deklarowanym jego przedmiotem badań, była […] kultura, jej poszcze-
gólne sfery i aspekty funkcjonowania”8. Autor zaznacza, że tak określony 
przedmiot dyscypliny nauki ma charakter pewnego bytu (pewnej realno-
ści), który właśnie „można nazwać kulturą” – jedną „kulturą ludzką”, ujmo-
waną często jako „zasada regulująca życie społeczeństwa we wszystkich 
jego dziedzinach”; zauważa zarazem, że zdano sobie sprawę, iż taka „jedna 

7 J. Barański, Kulturoznawstwo…, op. cit.
8 A. Radomski, Kulturoznawstwo jako postnauka, [w:] Tożsamość kulturoznawstwa, 

op. cit., s. 134. Pracę zbiorową Tożsamość kulturoznawstwa przygotowali pracownicy wy-
działu, a jej wydanie zostało wsparte przez wydział. Jest ona owocem namysłu nad istotą 
i granicami kulturoznawstwa, podjętego jesienią 2007 roku na konferencji zorganizowa-
nej przez działający na wydziale Instytut Studiów Regionalnych, koniecznego w jedno-
stce, której CK kilka miesięcy wcześniej odmówiła przyznania uprawnienia do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo 
(pierwszy wniosek wydziału). Namysł ten jednak nie był „okazjonalny”, lecz został pod-
jęty wcześniej i jest stale podtrzymywany jako fundamentalny w dwóch jednostkach 
Instytutu Studiów Regionalnych: Katedrze Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych oraz 
Zakładzie Semiotyki i Socjologii Kultury (w grudniu 2008 roku odbyła się kolejna konfe-
rencja współorganizowana przez te jednostki – „Dialog na pograniczu kultur i cywilizacji”, 
a w maju 2009 roku sympozjum „Tożsamość kultur. Tożsamość cywilizacji”).
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ogólnoludzka kultura” nie istnieje, każde bowiem społeczeństwo „ma swo-
istą kulturę”9. Już to stwierdzenie (i dalszy wywód Radomskiego) łączy się 
z postulatem poznawania i badania każdej z wielu kultur – ich poznawa-
nia i badania jako „określonych, oddzielnych całości”. Tego typu badania 
podejmowano zaś na wydziale, nakierowując je na takie „określone, od-
dzielne całości”, jakimi są kultury amerykańska i rosyjska, ukraińska i pol-
ska choćby. Więcej nawet: dominujący już w drugiej połowie XX wieku kry-
tyczny ogląd w zakresie ujmowania kultur jako „określonych, oddzielnych 
całości” między innymi wobec procesów migracyjnych (zwróćmy w związ-
ku z tym uwagę na badania nad migracjami prowadzone wówczas i dzi-
siaj przez pracowników wydziału) i wymierania plemion homogenicznych, 
który wymaga traktowania kultury tylko jako „informacji i tożsamości do-
stępnych w globalnym supermarkecie”10, także znajdował i wciąż znajdu-
je odzwierciedlenie w dokonaniach pracowników wydziału, którzy badali 
zagadnienia wielokulturowości i stosunków międzykulturowych. Istnienie 
jednostek, które koncentrują się na prowadzeniu badań nad „tożsamością 
kulturoznawstwa” właśnie, a nie nad „studiami kulturowymi” (dystynkcja 
kluczowa w zarzucie dyskwalifikującym kolejne starania wydziału o upraw-
nienia), ma znaczenie nie tylko dla wydziału, ale także dla nauki polskiej, 
skoro proces ustalania „granic kulturoznawstwa” trwał pod koniec pierw-
szej dekady XXI stulecia (czy się zakończył do przełomu lat 2016/2017, nie 
jestem w stanie orzec). Udział w tym procesie pracowników wydziału do-
kumentują dokonania teoretyczne, które zostały opublikowane w przywo-
ływanej pracy zbiorowej przygotowanej również przez nich, a zawierającej 
teksty dotyczące istoty i granic kulturoznawstwa (ich dorobek należy do 
kilku obszarów, od zagadnień metodologicznych, poprzez socjologię, fi-
lozofię i antropologię kultury, aż po historię kultury, aspekty komunikacji 
społecznej i medioznawstwa).

Związani, podobnie jak wszystkie jednostki działające między innymi 
w sferze szkolnictwa wyższego i wszystkie organy orzekające, obowiązują-
cymi przepisami prawnymi, byliśmy świadomi, że – zgodnie z art. 6 ust. 1 
Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki – uprawnienie do nadawania 
stopnia doktora 

9 Ibidem .
10 Ibidem, s. 136.
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może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze 
czasu pracy co najmniej osiem osób posiadających tytuł profesora lub stopień 
doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, 
w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

W naszym przekonaniu liczba osób spełniających te wymagania pię-
ciokrotnie przekraczała na wydziale wymaganą liczbę ośmiu osób (je-
śli uwzględniać pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, to ich liczba 
przekracza czterdzieści, licząc samych politologów i socjologów, filozofów 
i historyków, nie licząc natomiast – stosunkowo nielicznych na wydziale – 
ekonomistów czy prawników, którzy także zasiadają w jego organie kole-
gialnym). Z kolei przepis art. 6 ust. 3 stanowi, że uprawnienie między inny-
mi do nadawania stopnia doktora 

może obejmować tylko te dyscypliny naukowe lub artystyczne, które w danej 
jednostce organizacyjnej są reprezentowane przez co najmniej pięć osób za-
trudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł profesora 
lub stopień doktora habilitowanego. 

Wykazując aż dwudziestu jeden „sygnatariuszy” (liczba ponad cztero-
krotnie przekraczająca wymaganą), w tym dwanaście osób posiadających 
tytuł profesora i dziewięć posiadających stopień doktora habilitowanego, 
i uwzględniając przywoływane już rozstrzygnięcie Prezydium CK dotyczące 
treści art. 6 przedmiotowej ustawy oraz wymagania przez nią stawiane, do-
tyczące co najmniej rocznego okresu zatrudnienia w starającej się o upraw-
nienia jednostce (warunek spełniony w każdym przypadku), mieliśmy na-
dzieję, że CK uzna, iż sygnujące wniosek osoby zatrudnione na wydziale, 
posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w pokrew-
nych dziedzinach naukowych (art. 6 ust. 5), spełniają warunki, o których 
mowa w poprzedzających ust. 5 przepisach art. 6 przedmiotowej ustawy. 
Mieliśmy ją, gdyż dokonania naukowe (i dokonania w zakresie kształcenia 
młodej kadry) sygnujących wniosek pracowników wydziału dotyczyły teo-
rii, filozofii, antropologii, socjologii i historii kultury, literackiego wymiaru 
kultur, relacji języka do kultury, wreszcie podstawowych form kultury (film, 
teatr, plastyka itd.) zarówno ostatniego półwiecza, jak i okresów wcześniej-
szych, a zatem zagadnień zaliczanych do obszarów badawczych identyfi-
kowanych jako należące do kulturoznawstwa. Mieliśmy ją tedy, sądząc, iż 
dorobek pracowników naukowych wydziału sygnujących wniosek miał 
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charakter kulturoznawczy, mimo że zdobywali oni stopnie i tytuły naukowe 
w dziedzinie nauk humanistycznych w ramach innych dyscyplin niż – nieist-
niejące do niedawna – kulturoznawstwo. Stopnie zdobyte przez nich w za-
kresie socjologii, literaturoznawstwa, historii czy filozofii uzyskane zostały 
jednak na podstawie prac z zakresu socjologii kultury, analizy zjawisk kultu-
rowych przez pryzmat piśmiennictwa traktowanego jako integralna część 
kultury, historii kultury, kulturowo-regionalnych uwarunkowań sztuki, kul-
turowych aspektów myśli filozoficznej lub religijnej czy kulturotwórczej roli 
religii. Dla rozwoju nowo powstałej dyscypliny kulturoznawstwa obecność 
wątków podejmowanych w ich pracach badawczych wydawała nam się nie 
tylko pożądana, ale i niezwykle korzystna, a nawet niezbędna. Wykładow-
cy i badacze, którzy z powodu braku kulturoznawstwa w polskim rejestrze 
dyscyplin naukowych zmuszeni byli zdobywać stopnie w ramach istnieją-
cych wówczas dyscyplin, mogli przecież rozwijać badania kulturoznawcze, 
niekiedy znakomicie przyczyniając się do zwiększenia ich zakresu i wzboga-
cenia o nowe wątki, przez co wnosili swój wkład w rozwój kulturoznawstwa. 
Pracownicy posiadający dyplomy doktorów lub doktorów habilitowanych 
w dyscyplinie socjologii podejmowali badania nie tylko ściśle teoretyczne 
i metodologiczne, ale także traktujące o współczesnej i dawniejszej kultu-
rze Brazylii, Bliskiego i Dalekiego Wschodu czy Ameryki Północnej; ci, któ-
rzy uzyskali stopień doktora habilitowanego w zakresie historii, zajmowali 
się zjawiskami kulturowymi zachodzącymi między innymi w Federacji Ro-
syjskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki czy Kanadzie; „dyplomowani jako 
literaturoznawcy” podejmowali tematykę historyczno-kulturową między 
innymi obejmującą problematykę kulturoznawczą Rosji, Ukrainy i obu Ame-
ryk (literatura jest często materiałem zawierającym problematykę kulturo-
wą bądź stanowi syntezę danej kultury narodowej; większość pracowników 
posiadających stopień naukowy z literaturoznawstwa pracujących na wy-
dziale należy do Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności); 
ci wreszcie, którzy legitymują się stopniem doktora habilitowanego w za-
kresie filozofii, ukazują nie tylko filozoficzne podstawy tzw. kultury zachod-
niej (obejmującej USA i Kanadę), ale także innych kultur, jak latynoamery-
kańska, rosyjska, chińska, japońska czy indyjska. Próbowaliśmy wykazać, 
że sygnatariusze wniosku o uprawnienia zajmują się metodologią kulturo-
znawstwa (i refleksją nad jego granicami), socjologią kultury, filozofią kul-
tury, historią poszczególnych kultur i ich współczesnych dokonań, komu-
nikowaniem oraz kulturowymi aspektami migracji. W naszym przekonaniu 
ich dorobek zawierał dokonania z zakresu kulturoznawstwa (jeśli nie był 
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ściśle kulturoznawczy lub zdominowany przez elementy wcześniej wskaza-
ne jako określające nową w Polsce dyscyplinę naukową); nadawali też oni 
prowadzonym przez siebie badaniom wymiar kulturoznawczy. Co najmniej 
połowa samodzielnych pracowników sygnujących wniosek (w liczbie dwu-
krotnie przekraczającej wymaganą przez ustawę) to badacze z dorobkiem 
obejmującym problematykę ściśle kulturoznawczą niemal od początku ich 
aktywności twórczej (fakt, że w dorobku części sygnatariuszy wniosku wy-
stępują dokonania należące bardziej do dyscyplin pokrewnych niż wprost 
do kulturoznawstwa, budził w nas przeświadczenie, że wzmacnia to raczej 
niż problematyzuje nasze starania). 

Rozumiejąc, że zakwalifikowanie dorobku sygnatariuszy jest kluczowe 
dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku, prosiliśmy nie tylko o uwzględnie-
nie wyraźnej ewolucji badań prowadzonych przez nich w kierunku kultu-
roznawstwa, ale także o wzięcie pod uwagę kontekstu dokonań: współ-
praca kulturoznawców z politologami, badającymi między innymi kwestie 
globalizacji, stosunków międzykulturowych i historii myśli politycznej; 
prawnikami, zajmującymi się między innymi dziejami kultur prawnych; 
ekonomistami, prezentującymi gospodarcze uwarunkowania rozwoju po-
szczególnych kultur; wreszcie filozofami, analizującymi przemiany stylów 
myślenia charakterystycznych dla poszczególnych kultur (by nie wspomi-
nać historyków i socjologów mających „pokrewieństwo” bardziej oczywiste 
z badaniami nad kulturą, choćby z ostatniego tylko półwiecza), wzmagała 
wszak „walor interdyscyplinarny” także ich ustaleń, oczekiwany przecież 
przez Przewodniczącego CK: interdyscyplinarność badań kulturoznawczych 
jest przez tę „współobecność” rozmaitych perspektyw wzmacniana, a nie 
ograniczana; z pewnością należy ją uwzględniać, dostrzegając jednak stale 
odrębność metodologiczną zróżnicowanych badań kulturoznawczych.

Fakt, iż badania pracowników wydziału wykraczały poza „geograficz-
ny wymiar” wskazany w piśmie Przewodniczącego CK (tylko wymiary „pol-
ski i ogólnoeuropejski”, o ile ten drugi ma oznaczać „zachodni”, co nie jest 
oczywiste), wydawał się nie tylko nie przeszkadzać staraniom o uprawnie-
nia do doktoryzowania w zakresie kulturoznawstwa, ale wręcz je wzmac-
niać z uwagi zarówno na postępujący proces globalizacji, jak i szczególne 
miejsce polskiego „dorobku cywilizacyjnego”, usytuowanego wszak „na 
pograniczu” Zachodu i Wschodu. Jak się nam wydawało, podejmowanie 
przez pracowników wydziału badań nad dorobkiem kultur „obu płuc Eu-
ropy”, nad wielością i zróżnicowaniem kultur na wszystkich kontynentach 
nie tylko wzbogacało naukę o kulturze współczesnej, zakorzenionej wszak 
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w dokonaniach dawniejszych, ale również ułatwiało diagnozowanie kierun-
ków, perspektyw i niebezpieczeństw procesów globalizacyjnych, w których 
wciąż uczestniczy także kultura polska. Więcej nawet: „współobecność” 
wymiarów kulturoznawczego i politologicznego wydawała nam się ko-
nieczna zarówno dla należytego wykształcenia studenta kulturoznawstwa 
w XXI wieku, jak i dla osiągnięcia możliwie pełnego obrazu kultur w świecie 
globalizującym się, ale przecież nieznoszącym partykularyzmów. Zrozumie-
nie zjawisk zachodzących w „globalizującym się świecie wielokulturowym” 
jest znacznie pełniejsze dzięki uwzględnianiu wymiarów analizowanych 
z jednej strony przez politologów, w tym specjalistów w zakresie stosun-
ków międzynarodowych, z drugiej zaś – przez oddających się badaniom 
kulturoznawczym. Wydział, wyjątkowy nie tylko w tym względzie, umoż-
liwiał wzajemne „dopełnianie się” politologów i kulturoznawców w bada-
niach prowadzonych wspólnie i we wspólnie realizowanych programach 
edukacyjnych. Ich współpraca w zakresie badań naukowych i dydaktyki 
ułatwiała bardziej adekwatne uchwycenie specyfiki poszczególnych kultur, 
złożoności procesów globalizacyjnych oraz przyczyn i następstw tak dzisiaj 
istotnego zjawiska, które określa się mianem wielokulturowości.

Również współtworzący Radę Wydziału stosunkowo nieliczni przedsta-
wiciele nauk prawnych i ekonomicznych przyczyniali się do budowania peł-
niejszego oglądu kultur zakorzenionych w dawnych, a podlegających ewolu-
cji źródłach, wykraczających poza ramy dotąd w nich samych akceptowane. 
Ukazywanie ewolucji życia społecznego, myślenia prawniczego czy refleksji 
filozoficznej i politycznej znakomicie służyło dokładniejszemu rozpoznaniu 
specyfiki poszczególnych kultur, ich zmienności i trudności na drodze ku ich 
homogenizacji, nie do końca pewnej (choćby wobec wciąż trwających kon-
fliktów zwanych niekiedy cywilizacyjnymi), choć prawdopodobnej. Poszcze-
gólne elementy ewoluującej rzeczywistości społecznej mogły być na tyle 
rzetelnie rekonstruowane, by dało się je zrozumieć, co z pewnością jest za-
daniem nauki, także nauki polskiej, zwłaszcza zaś polskiej humanistyki. In-
terdyscyplinarność badań wydała nam się konieczna dla należytego uchwy-
cenia mnogości aspektów właściwych współczesnym kulturom i zjawisk 
zachodzących również w tzw. kulturze zachodniej, rozwijającej się obok 
innych kultur, współuczestniczącej zaledwie w ewentualnym dążeniu do 
globalizacyjnego ujednolicenia. Ze względu na swe specyficzne zróżnicowa-
nie wydział zapewniał tę wielowymiarowość czy wieloaspektowość badań, 
pragnął też obejmować nimi różne kultury, z którymi pozostają w dialogu 
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lub w napięciu zarówno „współczesna kultura”, jak i „wielowiekowy doro-
bek cywilizacyjny polski i ogólnoeuropejski”. 

Nie wymieniliśmy wszystkich dokumentów przywołanych we wniosku. 
Wzięliśmy bowiem pod uwagę również te, które w tamtym czasie znaliśmy, 
jak przybliżająca istotę i określająca w pewnym zakresie granice kulturo-
znawstwa jako nowej dyscypliny w polskiej nauce uchwała nr 617/2007 
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 2007 roku 
w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum ka-
drowego, obowiązująca od 1 października 2007 roku. Uchwała ta stanowi 
w szczególności, iż komisja

przy opiniowaniu wniosków o utworzenie kierunku studiów bierze pod uwa-
gę posiadanie przez pracowników naukowych stopni lub tytułów naukowych 
i dorobku naukowego w zakresie danego kierunku studiów albo w dziedzinie 
(dyscyplinie) nauki związanej z tym kierunkiem. 

W tymże dokumencie znajdujemy rozstrzygnięcie, iż podstawą uznania 
dorobku za zgodny z danym kierunkiem studiów jest uzyskany stopień lub 
tytuł z (wymienionej w załączniku) dziedziny (dyscypliny) nauki lub opubli-
kowany dorobek z (wymienionej w załączniku) dziedziny (dyscypliny) na-
uki (dotyczy to jednak tylko zatrudnionych na podstawie mianowania lub 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, przy czym dana uczelnia ma 
stanowić podstawowe miejsce pracy). Wydział nie miał wówczas uczonych 
posiadających stopień lub tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscy-
plinie kulturoznawstwo, jednak liczne publikacje jego pracowników należa-
ły do tej dyscypliny, skoro już w 2001 roku były na tyle znaczące, że wydział 
otrzymał uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów o nazwie kulturo-
znawstwo. Od tego momentu dorobek ten został znacznie poszerzony, za-
równo gdy idzie – zgodnie z treściami wyrażonymi w tymże załączniku do 
uchwały nr 617/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 
5 lipca 2007 roku w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w za-
kresie minimum kadrowego – o dorobek naukowy mieszczący się w obrę-
bie danego kierunku studiów (w przypadku kulturoznawstwa w zakresie 
kierunku mieszczą się jedynie nauki humanistyczne jako dziedzina nauki, 
w dyscyplinach – historia, tu: historia kultury i historia sztuki), jak i o do-
robek naukowy „w dziedzinie nauki […] związanej z danym kierunkiem, gdy 
dorobek ten dotyczy jednego z obszarów nauki lub sztuki wymienionych 
w kolumnie drugiej lub trzeciej” (pośród dziedzin związanych z kierunkiem 
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wymieniono ponownie jedynie nauki humanistyczne, wskazując następu-
jące dyscypliny: etnologia, literaturoznawstwo [filologia / filologia polska], 
nauki o sztuce [filmoznawstwo, teatrologia], filozofia [filozofia kultury, es-
tetyka], nauki o poznaniu i komunikacji społecznej [medioznawstwo] oraz 
socjologia [socjologia kultury]; niemal w każdej z tych dziedzin dorobek 
pracowników wydziału sygnujących wniosek był znaczny).

Kolejnym dokumentem, do którego się odwołaliśmy, był obowiązujący 
jednostki szkolnictwa wyższego w naszym kraju załącznik nr 59 do rozpo-
rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym przedstawiano 
„standardy kształcenia dla kierunku studiów kulturoznawstwo”. W części 
określającej „kwalifikacje absolwenta” studiów pierwszego stopnia wska-
zano konieczność posiadania przez niego „ogólnej wiedzy dotyczącej za-
gadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji 
o kulturze”. Liczni pracownicy wydziału kształcący studentów na kierunku 
kulturoznawstwo, posiadający stopnie lub tytuł naukowy zwłaszcza w za-
kresie socjologii i historii, nie tylko prowadzili badania i przekazywali wie-
dzę dotyczącą zagadnień społecznych, tworzących podbudowę dla teore-
tycznej refleksji o kulturze, lecz również prowadzili badania analogiczne 
z innych perspektyw. Przekonanie to wzmacniały dalsze sformułowania za-
warte w „standardach kształcenia”. Absolwent kulturoznawstwa powinien 
bowiem: 

rozumieć i umieć analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach 
w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej; znać zasady ekonomiczne 
i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucja-
mi kultury. […] znać i rozumieć współczesne media, sposoby ich oddziaływań, 
funkcje i znaczenie, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie. […] legity-
mować się wiedzą z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki. […] 
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Wszystkie te wskazania realizowane były na studiach w zakresie kultu-
roznawstwa przez pracowników prowadzących badania umożliwiające po-
dawanie treści służących właściwemu wyprofilowaniu sylwetki absolwenta 
studiów pierwszego stopnia. Poziom wykształcenia językowego wymagany 
w dokumencie ministerialnym był osiągany przez jednostki zatrudniające 
własnych lektorów, którzy prowadzili kursy językowe w wymiarze prze-
kraczającym wymagania minimalne. Wydział przywiązywał wielką wagę 
do nauki języków obcych (nie tylko angielskiego, niemieckiego, włoskiego, 
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hiszpańskiego czy francuskiego, ale także chińskiego, japońskiego, arab-
skiego, rosyjskiego i ukraińskiego), szczególnie tych, które pozwalają lepiej 
zrozumieć poszczególne kultury. Dzięki temu student kulturoznawstwa był 
przygotowany zarówno do badania tekstów kultury, jak i do uwzględniania 
w swych poszukiwaniach ujęć i opracowań tworzonych przez kulturoznaw-
ców opisujących kultury w różnych regionach świata. 

Zawarta we wspomnianym dokumencie ministerialnym wizja dyscypli-
ny, ukazana w pewnym zakresie w profilu absolwenta kierunku, znajdowa-
ła odzwierciedlenie w programach studiów kulturoznawczych dostępnych 
na wydziale oraz w tematach badawczych podejmowanych przez osoby 
prowadzące zajęcia dydaktyczne na kierunku kulturoznawstwo. Minister 
wskazał w grupie treści podstawowych dla tego kierunku trzy elemen-
ty: (1) kultury z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, (2) filozoficz-
ne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa oraz (3) wiedzę o sztuce 
i literaturze. Każdy z tych elementów znajdował się w polu zainteresowań 
pracowników naukowych wydziału: pierwszy zajmował historyków, so-
cjologów i filozofów zatrudnionych w instytutach, które oferowały studia 
w zakresie kulturoznawstwa i europeistyki, oraz tych, którzy prowadzili 
badania z perspektywy historii literatury i historii teatru czy szeroko rozu-
mianej historii kultury; „różnorodność perspektyw” była realizowana dzięki 
charakterystycznej dla wydziału wielości reprezentowanych dziedzin i dys-
cyplin naukowych przez członków Rady Wydziału. Spoglądając z perspek-
tyw właściwych różnym dyscyplinom naukowym, mogli oni oceniać poziom 
badań dotyczących współczesnych „kultur” (w dokumencie ministerialnym 
użyta została liczba mnoga, a nie pojedyncza) i ukazywać – wymagane 
przez dokument ministerialny – „rozumienie i status kategorii »kultura« 
w wybranych naukach humanistycznych i społecznych, to jest: socjologii, 
komunikacji społecznej, antropologii kultury”, po to, by przedstawiać „dzie-
je kultury europejskiej i pozaeuropejskiej interpretowane w perspektywie 
wybranych koncepcji kultury, postawy społeczne, wyobrażenia, wartości 
i język w poszczególnych okresach kultury”, by analizować „przedmiot i me-
tody badań socjologii kultury”, a także „sposoby definiowania kultury na 
gruncie socjologii” w powiązaniu „z charakterystyką zmian relacji między 
kulturą i społeczeństwem”; by prezentować „socjologiczne ujęcie kultury 
symbolicznej oraz jej współczesnej, technologicznej transformacji, charak-
terystyki komunikowania w rozwoju historycznym w kontekście społeczno-
-kulturowym i w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych” i „problematykę teorii komunikowania” (formy komunikowania, 
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szkoły badawcze, modele komunikowania, metody analizy i interpretacji 
przekazów, zagadnienia komunikowania w kontekście społecznym, proble-
my globalizacji komunikowania i kultury, komunikowanie międzykulturowe, 
problematykę społeczeństwa informacyjnego), wreszcie – by podejmo-
wać refleksję nad ustaleniami „szkół antropologii kulturowej” i prezen-
tować „dziedziny antropologii kulturowej i przykładowe wzory kultury”. 
Każdy z wymienionych obszarów był przecież przedmiotem rozważań po-
dejmowanych przez pracowników tych jednostek wydziału, które prowa-
dzą studia kulturoznawcze.

Drugi element („filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznaw-
stwa”) stanowił przedmiot badań pracowników zatrudnionych nie tylko 
w jednostkach prowadzących studia kulturoznawcze, ale i w innych jed-
nostkach wydziału, zdolnych kształcić kulturoznawców, skoro dokonują 
„przeglądu zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej”, 
ukazują „podstawowe pojęcia metodologii nauk humanistycznych oraz ka-
tegorie analizy języka i komunikacji z punktu widzenia filozofii”, podejmują 
namysł nad „logiczną teorią języka” oraz „podstawowymi pojęciami semio-
tyki”, przedstawiając także „cele i metody badawcze” właściwe semiotyce 
kultury. Szczególnie istotne są jednak w tym względzie badania prowadzo-
ne przez jednostkę o charakterystycznej nazwie: Katedra Teorii i Historii 
Badań Kulturoznawczych. W polu zainteresowań jej pracowników mieści 
się namysł nad zagadnieniem „tożsamości kulturoznawstwa” – zagadnie-
niem fundamentalnym nie tylko dla wniosku, ale także dla ustalenia granic 
niedawno wyłonionej dyscypliny naukowej. 

Wreszcie trzeci element wskazany w dokumencie ministerialnym: 
„wiedza o sztuce i literaturze”. Wybitni literaturoznawcy, którzy przeszli 
w 2001 roku na nowo tworzony wydział, wnieśli dorobek z lat poprzednich 
i znakomicie go rozbudowali, pracując już w naszej jednostce (wykaz do-
konań z ostatnich lat znajduje się w załącznikach do wniosku). Treści prze-
widziane w przywoływanym dokumencie ministra są nie tylko przedmio-
tem ich dociekań w trakcie zajęć dydaktycznych, ale także w większym lub 
mniejszym zakresie tematem badań naukowych:

Metodologia badań w obszarze sztuki […]. Style uprawiania sztuki i literatury. 
Przedmiot i funkcje literaturoznawstwa. Syntetyczny przegląd kierunków ba-
dań literackich w XX stuleciu. Podstawy poetyki. Metody analizy i interpretacji. 
Literatura a inne sztuki. Perspektywy antropologii literatury. Sytuacja literatury 
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we współczesnej kulturze. Podstawy wiedzy z historii i teorii sztuki ze szczegól-
nym uwzględnieniem sztuki najnowszej. Prezentacja twórców oraz dzieł sztu-
ki o znaczącym wpływie na dzieje kultury. Przemiany form ekspresji w sztuce 
[…]. Sztuka w jej funkcji kreacyjnej oraz funkcji towarzyszenia i dawania wyrazu 
ludzkiemu doświadczeniu. Teatr i widowiska kulturowe.

Wiele monografii i artykułów naukowych, wspólnie pisanych podręcz-
ników i prac zbiorowych poświęcili pracownicy wydziału choćby literaturze 
rosyjskiej, ukraińskiej, amerykańskiej, latynoamerykańskiej i niemieckiej, 
znakomicie przyczyniając się do rozwoju polskiego literaturoznawstwa. 
To samo powiedzieć można o filmoznawcach, badających zwłaszcza filmy 
amerykańskie i azjatyckie.

Rozporządzenie ministra przedstawiało też „kwalifikacje absolwenta” 
drugiego stopnia kształcenia w zakresie kulturoznawstwa: 

[winien on] posiadać gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpre-
tację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszcze-
gólnych zjawisk kultury, umieć dostrzegać i opisywać związki istniejące między 
różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę, posiadać wiedzę 
o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie 
kultury, posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwią-
zywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach; 
być przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach kultu-
ry, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury; 

wreszcie: 

powinien mieć wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodo-
wego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podję-
cia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 

Wszystkie te oczekiwania były spełniane przez prowadzących studia 
kulturoznawcze, o czym świadczyła w szczególności wielość chętnych do 
studiowania na studiach trzeciego stopnia na wydziale utworzonym po to, 
by możliwie wszechstronnie kształcić studentów zainteresowanych współ-
czesnymi zjawiskami kulturowymi w pierwszej, a politycznymi w drugiej 
dopiero kolejności – pierwsze bowiem daleko bardziej rzutują na drugie niż 
na odwrót.

Jak już wskazywaliśmy, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Po-
litycznych UJ, zgodnie z przemyślanym i świadomie podjętym planem, 
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realizowanym konsekwentnie od momentu powstania jednostki, prowa-
dzono badania obejmujące dwie dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo 
i nauki o polityce. Pracownicy wydziału badali problemy niemal całego 
świata zamieszkiwanego przez gatunek ludzki, a przy pomocy obu zakre-
sów badania te czynili coraz bardziej wszechstronnymi i interdyscyplinar-
nymi. Kulturoznawstwo tak przez nich pojmowane, przez innych postrzega-
ne raczej jedynie jako studia kulturowe, wpisuje się w bogate środowisko 
badawcze obrazujące współczesne konteksty i wyzwania, jakie stają przed 
nową dyscypliną naukową w relacjach do wielorakich zmian w samej kul-
turze, która – mimo mnogości przejawów – jest coraz bardziej inter- oraz 
transnarodowa, interaktywna i świadoma swojego dziedzictwa, zupeł-
nie nowych wyzwań i tożsamości. Uwrażliwienie na różnorodność kultu-
rową współczesnego świata i wkomponowanie jej w pragmatykę dialogu 
i współpracy międzykulturowej w obronie zdolnego do rozwoju, otwarte-
go dziedzictwa kultur to szansa, jaką daje tak rozumiane kulturoznawstwo. 
W ten sposób rozwój tożsamości samej dyscypliny może zostać zintegro-
wany z nowymi jej możliwościami, realizowanymi w środowisku interdyscy-
plinarnym, otwartym na problematykę kultury i jej badań.

*

Wniosek, w którym zawarliśmy przedstawione argumenty, przepadł. Po-
cieszające jest jednak to, że wniosek kolejny, którego autorzy nie odwo-
ływali się już tak chętnie do uwarunkowań normatywnych, został przyjęty 
przez Centralną Komisję, dzięki czemu wydział cieszy się (po wielu latach 
starań) z posiadania uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dokto-
ra w dyscyplinie kulturoznawstwo. Czy rozwiązuje to jednak problem „gra-
nic kulturoznawstwa”? Czy oznacza uznanie, że w tej dyscyplinie mieszczą 
się badania dotyczące różnych kultur, w tym i kultury polskiej (i innych) na 
przykład sprzed drugiej wojny światowej? Nie potrafię odpowiedzieć na te 
pytania. Sądzę natomiast, że należy wciąż je stawiać, by czytelne (wreszcie) 
rozstrzygnięcie mogło zostać przyswojone przez badaczy i studentów prze-
świadczonych o tym, że zajmują się kulturoznawstwem.
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WHAT IS CULTURAL STUDIES AS A SCIENTIFIC 
DISCIPLINE DEFINED BY POLISH LAW?

Abstract: The author of the article concentrates on the long and difficult pro-
cess of the Faculty of International and Political Studies (at the Jagiellonian Uni-
versity, Krakow) in obtaining the right to educate students in the field of cultural 
studies. Problematic issues are described on the basis of Polish law which codi-
fies individual disciplines and fields of science. Paying attention to the funda-
mental differences between Polish, British, French, German or Russian cultural 
studies was the starting point for taking a deeper reflection on the essence of 
what cultural studies is and what it should be, with a diverse and thereby rich 
structure.

Key words: cultural studies, scientific discipline, Polish law
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CEL KULTUROZNAWSTWA

Kluczem do zrozumienia i ujęcia istoty każdej dyscypliny naukowej jest roz-
poznanie celu, a co za tym idzie – sensu prowadzonych w jej obrębie badań 
i ściś le z nimi związanych metod badawczych. Jest to truizm, jednak lekceważą 
go współcześnie przedstawiciele nie tylko klasycznych dziedzin nauki, takich 
jak filozofia, ale również tak młodych jak kulturoznawstwo. Tymczasem cel 
i sens podejmowanych badań decydują nie tylko o przynależności do danej 
dziedziny nauk, ale również o wpływie poszczególnych działań na określo-
ne dziedziny życia współczesnych i przyszłych społeczeństw. Jeśli założymy, 
że celem nauki – jak go określili starożytni Grecy – jest poznanie i odpowia-
dająca mu kategoria prawdy, to winniśmy określić nie tylko zdobywaną dzięki 
niemu wiedzę, ale również sposób jej przekazywania i stopień wykorzystania. 
Trafnie ujmuje te podstawowe aspekty nauki Piotr Jaroszyński, gdy pisze: 

Jeżeli poznanie jest celem samym w sobie, to nie jakiekolwiek, lecz takie, które 
spełnia określone kryteria, a które pozwalają odróżnić je od religii, mitologii, 
poezji czy rzemiosła. W ten sposób zaczęła powstawać metodologia poznania 
naukowego. Chodziło o wiedzę, która daje rozumienie, która jest sprawdzalna, 
którą można udowodnić, która jest intersubiektywnie komunikowalna. Takich 
kryteriów nie spełniały mity, jakże często mętne, o nieznanych źródłach, nie-
sprawdzalne. Takich kryteriów nie spełniało też rzemiosło, którego wiedza, jak 
stwierdził Platon, była „w rękach”2 . 

1 Prof. em.; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
2 P. Jaroszyński, Nauka i jej cele w kontekście historii, [w:] Spór o cel. Problematyka celu 

i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 59.
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Jak podkreśla w tym samym miejscu cytowany autor, kształtowanie 
zrębów i ram nauki było procesem długotrwałym, zakończonym dopiero 
„u schyłku Grecji niepodległej” dzięki Arystotelesowi.

To dzieła Stagiryty przybrały postać naukowych, choćby z punktu widzenia 
swojej formalnej struktury i określonych wymagań metodologicznych. Takimi 
nie są jeszcze dzieła Platona, przedstawiane w formie dialogów, czy bliskie po-
ezji fragmenty zawierające tylko pewne intuicje, choć genialne, presokratyków, 
spisywane później3 .

Jak pisze Mieczysław Krąpiec, cel i celowość wiążą się nie tylko z po-
jęciem sensu istnienia, ale również z rozumieniem rzeczywistości, co pod-
kreślił Arystoteles, podejmując problematykę celu i celowości w formie 
„naczelnej przyczyny”4. W przypadku kulturoznawstwa nie idzie o przymus 
pojmowania tych zagadnień w duchu arystotelesowskiej metafizyki, lecz 
o rozumienie sensu podejmowanych badań kultury, jak również wskazywa-
nej przez nią rzeczywistości. Warto o tym pamiętać w dyskusjach o istocie 
i przyszłości kulturoznawstwa, którego definicja nie jest jeszcze zamknięta, 
a związek z naukami humanistycznymi nie został przesądzony.

ZRÓżNICOWANIE BADAWCZE – NURTY KULTUROZNAWSTWA

W związku z powyższym należy przede wszystkim uznać, iż niezależnie od 
metod badawczych istnieje kilka nurtów kulturoznawstwa, możliwych do 
wyodrębnienia nie tylko ze względu na powiązania z innymi dyscyplinami 
naukowymi czy trendami filozoficznymi, ale również ze względu na funda-
mentalny dla nauki cel i sens badań. Dziwić więc może postawa przedsta-
wicieli niektórych nurtów tej młodej dyscypliny naukowej, aspirujących do 
roli sędziów i arbitralnie decydujących o tym, który nurt jest kulturoznaw-
stwem i kto jest kulturoznawcą. Nie określają oni przy tym jasno ani celu, 
ani sensu tej dyscypliny naukowej, która jako humanistyczna winna stawiać 
w centrum badań nie tylko kategorię prawdy, ale również samego człowie-
ka jako podmiot kultury i fundamentalne dla niej wymiary jego istnienia. 

3 Ibidem .
4 M. Krąpiec, Problematyka celu w wyjaśnianiu filozoficznym, [w:] Spór o cel…, 

op. cit., s. 17.
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Decydowanie o tym – między innymi przy ocenach rozpraw doktorskich, 
habilitacyjnych oraz w przewodach profesorskich – jakie prace są kulturo-
znawcze i kto jest kulturoznawcą, bez odwołania do kategorii prawdy jako 
uniwersalnego kryterium epistemologicznego i do określonej filozofii/wizji 
człowieka jako przedmiotu badań humanistycznych, jest nieuprawnione 
naukowo. Aby się o tym przekonać, wystarczy skonfrontować taką posta-
wę z akademickimi podręcznikami filozofii nauki czy metodologii nauk5 . 
Co więcej, ci, którzy chcieliby w sposób nieuprawniony decydować o de-
finicji kulturoznawstwa jako nauki humanistycznej, występują najczęściej 
z pozycji kulturoznawstwa antropologiczno-socjologicznego, ukierunko-
wanego na nauki społeczne. W kontekście przypomnianego na początku 
niniejszego artykułu klasycznego modelu nauki jest to postawa przedary-
stotelesowska. Inni z kolei wyrokują o kulturoznawstwie z pozycji postmo-
dernistycznych – antyarystotelesowskich – wychodząc od negacji kategorii 
prawdy i wszelkiej aksjologii, a co za tym idzie – wszelkiego wartościowania. 
Skupiają się na dekonstrukcji poznania w obrębie kulturoznawstwa, usuwa-
jąc z niego nie tylko kategorię prawdy i pojęcie wartości, ale również sta-
łe dane z definicji człowieka. Ich wysiłek – widoczny w różnych mutacjach 
badań genderowych – skoncentrowany jest nie tylko na oderwaniu defini-
cji człowieka od zakorzenienia metafizycznego, ale również na jej otwar-
ciu na postczłowieka. Są też tacy pośród postmodernistów, którzy chcą 
zawłaszczyć kulturoznawstwo dla badań genderowych, między innymi na 
potrzeby osławionych „warsztatów”, czyniąc z niego platońskie rzemiosło, 
o którym pisze Jaroszyński. Ono zaś nie aspiruje – mimo quasi-naukowego 
języka – do obiektywnego ujęcia zdobywanej wiedzy, osadzonego w sys-
temie logicznych paradygmatów indukcyjnych bądź dedukcyjnych. To ba-
dacze zaangażowani w różne programy upolitycznionej wielokulturowości, 
kierujący kulturoznawstwo w stronę psychologii czy politologii, a więc nauk 
społecznych. W konsekwencji ich badania wyprowadzają kulturoznawstwo 
z obszaru nauk humanistycznych w stronę posthumanizmu i transhumani-
zmu, aspirujących do miana interdyscyplinarnych.

Jest natomiast spora grupa kulturoznawców, którzy w swych badaniach 
kultury reprezentują klasyczną postać humanistyki. Odwołują się bowiem 
do wybranej filozofii człowieka jako twórcy i odbiorcy kultury oraz do ka-
tegorii prawdy jako celu badań i kryterium ich sprawdzalności. Im właśnie 

5 Por. m.in. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Toruń 2003; A. Grobler, Metodologia 
nauk, Kraków 2008. 
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należy się większa uwaga, gdyż to oni w głównej mierze decydują o przy-
należności kulturoznawstwa do dziedziny nauk humanistycznych. Ich pra-
ce cechuje bardzo często historyzm, osadzający badaną przez nich kulturę 
w kontekście epoki – panujących w niej trendów filozoficznych, ideowo-
-politycznych, estetycznych. W swych badaniach zbliżają się do historii 
kulturowej, szeroko omówionej przez Petera Burke’a w noszącej taki wła-
śnie tytuł książce: Historia kulturowa. Wprowadzenie6. Nawiązują bądź do 
klasycznego modelu takich badań, zapoczątkowanych przez Jacoba Burck-
hardta, autora Kultury Odrodzenia we Włoszech, a spopularyzowanych 
przez Johana Huizingę w Jesieni średniowiecza, bądź do przedstawicieli tzw. 
nowej historii kulturowej: Michaiła Bachtina, Pierre’a Bourdieu, Norber-
ta Eliasa, Michela Foucaulta. W pracach kulturoznawców wiążących swój 
przedmiot badań z tradycją nauk humanistycznych widoczna jest refleksja 
nie tylko nad wieloaspektowością prawdy i określoną wizją człowieka, ale 
również nad aksjologią jego świata. Wyraźne jest w ich pracach także ukie-
runkowanie na antropologię filozoficzną, pozwalającą interpretować czło-
wieka jako podmiot kultury i wskazującą kryteria analizy jego świadomości 
i samoświadomości oraz tożsamości – między innymi poprzez kategorie 
antropologiczne typu idem oraz ipse7. One z kolei umożliwiają ukierunko-
waną na autonomię podmiotu kultury analizę podejmowanych przez nią 
problemów wolności, indywidualizmu czy wspólnotowości. W tym nurcie 
punktem wyjścia dla badań podmiotu kultury jest założenie, iż jest to „ja” 
autonomiczne, niebędące produktem systemów i struktur politycznych 
oraz związanych z nimi procesów historycznych w skali globalnej. Temu za-
łożeniu służą kryteria ontologii i aksjologii, umożliwiające nie tylko wyja-
śnianie podstawowych atrybutów „ja” autonomicznego, takich jak godność 
czy wolność, ale także wartościowanie jego postaw czy zachodzących rów-
nolegle z nimi procesów politycznych, społecznych, ekonomicznych. 

Z punktu widzenia tych ostatnich badań słuszne wydaje się określanie 
ich mianem antropologiczno-filozoficznych korespondujących z badaniami 
historyczno-kulturowymi. Reprezentują je kulturoznawcy różnych ośrod-
ków uniwersyteckich. Wymienić w tym miejscu należy nade wszystko ba-
daczy kultury rosyjskiej z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycz-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego, których dorobek stanowił – obok prac 
autorów prezentujących socjologizujące ujęcie kultury – podstawę wniosku 

6 P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, przeł. J. Hunia, Kraków 2012.
7 Por. m.in. P. Ricoeur, Filozofia osoby, przeł. M. Frankowicz, Kraków 1992, s. 33–35.



DROGI I MANOWCE KULTUROZNAWSTWA 35

tego wydziału o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w kulturoznaw-
stwie. W trakcie kadencji 2012–2016, decyzją Centralnej Komisji do spraw 
Stopni i Tytułów (nr BCK-I-U-dr-773/2012 z dnia 16 grudnia 2013 roku), 
wydział ten otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok-
tora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo8. Tym samym 
za kulturoznawcze zostały oficjalnie uznane dołączone do wniosku prace 
rosjoznawców: Lucjana Suchanka, Anny Raźny, Hanny Kowalskiej-Stus, Lidii 
Liburskiej, Katarzyny Dudy i Andrzeja Dudka. Do grona kulturoznawców 
zaliczani są również ich uczniowie: Małgorzata Abassy, Bartłomiej Brążkie-
wicz, Katarzyna Kosowska, Martyna Kowalska, Agata Krzywdzińska, Marta 
Lechowska, Lidia Macheta, Radosław Sławomirski, Kamil Szybalski i Elżbieta 
żak. Taką postawę prezentuje także wielu badaczy kultury z innych ośrod-
ków uniwersyteckich, takich jak KUL, UMCS czy Ignatianum.

Ich prace cechuje zarówno wymiar historyczno-kulturowy, jak i antro-
pologiczno-kulturowy. Ten drugi jednakże różni je zdecydowanie od ukie-
runkowanej na socjologiczne podejście badawcze antropologii kultury – 
zapoczątkowanej w XVIII wieku przez Édouarda Chavannesa – rozwijającej 
się równolegle obok etnologii i etnografii. Różnica między antropologicz-
no-filozoficznymi badaniami kulturoznawczymi i antropologią kultury po-
lega nade wszystko na odmiennym ujęciu problematyki antropologicznej. 
W ukierunkowaniu filozoficznym możliwe jest zarysowanie zarówno trans-
cendentnego wymiaru istnienia człowieka, jak i realizowanych przez niego 
wartości wysokich: moralnych czy metafizyczno-religijnych. W antropologii 
kultury – niezależnie od jej podziału na europejską kontynentalną, europej-
ską anglosaską i amerykańską – akcent pada, jak to ujmuje Ewa Krawczak, 
na kategorie „inności” kultury („naturalności” w przypadku społeczeństw 
pierwotnych), a także różnorodności i odmienności9. Takie właśnie katego-
rie decydują w antropologii kultury między innymi o świadomości człowie-
ka, jego samoświadomości i tożsamości. 

Wśród antropologów kultury brak jednomyślności co do zasadności 
wymienionych jej podziałów. Antropologia europejska kontynentalna opie-
ra się na określonej tradycji narodowej, europejska anglosaska ma cha-
rakter socjologiczny, amerykańska czyni z antropologii kulturowej badania 

8 Sprawozdanie dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, www.wsmip.uj.edu.pl/documents/41658/.../Spra-
wozdanie_2012-2016%20(2).docx.

9 E. Krawczak, Antropologia kulturowa, Lublin 2007. 
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nadrzędne względem badań pokrewnych. W przypadku amerykańskiej an-
tropologii – oddziałującej między innymi na polską – mamy do czynienia 
z przekroczeniem zakresu badań określonych tradycją europejską. Trafnie 
ujmuje to Ewa Krawczak, pisząc:

Natomiast problemy, którymi zajmuje się etnologia w amerykańskiej refleksji, 
wchodzą w zakres antropologii kulturowej, dziedziny nadrzędnej względem 
zarówno antropologii społecznej, antropologii lingwistycznej, etnopsychologii, 
jak i archeologii, etnologii, etnografii oraz antropologii fizycznej10 .

Warto w tym miejscu przypomnieć istniejące w antropologii kultury 
tendencje, gdyż dają się one zauważyć również w tym nurcie kulturoznaw-
stwa, który ma charakter antropologiczno-socjologiczny. Jak zauważa cyto-
wana badaczka, w ogólnie rozumianej antropologii wyróżnić można cztery 
działy: antropologię fizyczną, antropologię społeczno-kulturową, archeolo-
gię oraz antropologię lingwistyczną. Antropologia fizyczna bada biologicz-
ny wymiar istnienia ludzkiego, kładąc nacisk na jego ewolucyjny rozwój. 
Społeczno-kulturowa dzieli się na brytyjską i amerykańską – pierwsza po-
dejmuje zagadnienia „społecznych i politycznych struktur”, druga opisuje 
„wytwory kultury w kontekście jej relacji z osobowością twórcy i odbior-
cy”. Antropologia archeologiczna bada materialną kulturę minionych epok. 
Lingwistyczna podejmuje natomiast refleksję na temat relacji między języ-
kiem i kulturą. We wszystkich odmianach antropologii kulturowej należy 
wyróżnić 

trzy jej etapy rozwoju: 1. „naturalistyczny” (cały wiek XIX – pocz. XX) – łączy 
przyrodnicze ukierunkowanie z nauką o obyczajach i kulturze, 2. relatywistycz-
ny (wiek XX) – odwołujący się do wielości kultur i ich zróżnicowania, 3. okres 
kryzysu metanarracyjnego, nazywany również postmodernistycznym (koniec 
XX wieku – pocz. XXI), w którym – na skutek procesów globalizacji i homogeni-
zacji kulturowej – trudno wypracować jednolite pojęcie kultury11 . 

Niezależnie od odmian tak definiowanej antropologii kultury oraz eta-
pów ich rozwoju wspólnym mianownikiem – determinantą metodologicz-
ną – jest dla nich ukierunkowanie na socjologię. Dlatego antropologia kultu-
ry nie jest zaliczana do humanistyki. Zorientowane na nią kulturoznawstwo 

10 Ibidem, s. 10.
11 Ibidem, s. 14.
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antropologiczno-socjologiczne ma niewątpliwie problemy z „tożsamością” 
naukową. Jest bowiem zawieszone między naukami społecznymi i humani-
stycznymi. Nie ma w nim miejsca na badanie osobowego wymiaru twórcy 
i odbiorcy kultury, relacji międzyosobowych i istnieniowych w odniesieniu 
do źródła istnienia, ponieważ nie ma w nim otwarcia na metafizykę i jej 
ścisły związek z religią, a co za tym idzie – na ujęcie kultury w powiązaniu 
z tymi dwoma ważnymi horyzontami ludzkiego istnienia. Kulturoznawstwo 
antropologiczno-socjologiczne ma niewątpliwie spore osiągnięcia, ale no-
szą one ograniczające piętno nauk społecznych. Reprezentują je m.in. Woj-
ciech Burszta, Leszek Korporowicz, Ewa Kosowska, Zdzisław Mach, Tadeusz 
Paleczny i Ewa Rewers.

Przy takim podejściu rugowane są autonomiczny i ponadkulturowy wy-
miar metafizyki i religii, ale również kategoria prawdy czy obiektywny i abso-
lutny charakter wartości moralnych – na rzecz społecznych i ekonomiczno-
-politycznych determinant ludzkiego „ja”. Struktura owego „ja” w tym 
nurcie badań kulturoznawczych jest jednowymiarowa – nie odzwierciedla 
duchowego czy moralnego rozwoju człowieka i nie pozwala na taką inter-
pretację podmiotu kultury, która pokazuje duchową siłę „ja”: przekraczanie 
jego egoistycznych ograniczeń, o których mówi antropologia personalistycz-
na. Podkreśla ona te aspekty istnienia osoby ludzkiej, których nie obejmują 
kryteria antropologiczno-socjologiczne. Jednym z nich jest wola, o której 
Gabriel Marcel pisze jako o przejawie osoby:

Pojmuje ona [osoba – A.R.] siebie w znacznie większym stopniu jako wolę niż 
jako byt, jako wolę przewyższenia tego wszystkiego, czym jest i zarazem nie 
jest, jako wolę przewyższenia teraźniejszości, w którą czuje się, prawdę mó-
wiąc, zaangażowana czy uwikłana, a która jednak jej nie wystarcza, która nie 
jest na miarę dążeń, z jakimi się osoba utożsamia. Jej dewizą nie jest sum, 
ale sursum12 .

Z tego między innymi powodu – braku określonej koncepcji osoby 
ludzkiej – na gruncie kulturoznawstwa antropologiczno-socjologicznego 
niemożliwy jest dyskurs naukowy nie tylko na temat doświadczenia mi-
stycznego i ukazującej go literatury/kultury, ale również na temat „aktów 
naszej »duchowej osobowości«” w postaci „ofiary”, o których mówi Max 

12 G. Marcel, Homo viator: wstęp do metafizyki nadziei, przeł. P. Lubicz, Warszawa 
1984, s. 25.
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Scheler13. Świadectwem tego jest nieobecność w kulturoznawstwie antro-
pologiczno-socjologicznym zagadnień wybitnie antropologicznych, zbudo-
wanych na aktach „duchowej osobowości”, których granicznymi przeja-
wami są: heroizm, akceptacja cierpienia i śmierci wraz z ich teologicznym 
wymiarem. W badaniach tych bowiem zamiast konkretnej filozofii „ja” 
jest jego społeczno-ekonomiczno-polityczna determinanta, która miałaby 
zastąpić odpowiedź na pytanie o to, kim jest podmiot kultury. Reprezen-
tatywnym przykładem takich badań kulturoznawczych jest tom Więcej niż 
obraz, publikujący materiały II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznaw-
czego, który odbył się w 2013 roku w Krakowie pod hasłem ujętym w tytu-
le14. Tom pokazuje, w jaki sposób można poddać kulturoznawstwo naukom 
społecznym: nie tylko socjologii, politologii i psychologii, ale również dyscy-
plinom pokrewnym, np. medioznawstwu. Autorzy tomu podporządkowali 
w nim bowiem kategorie antropologiczne roli obrazu we współczesnej kul-
turze, która uległa przemianom ponowoczesnym. Jak pisze Eugeniusz Wilk 
we wprowadzeniu pod tytułem Przekraczać granicę obrazu, sygnalizującym 
postmodernistyczne transgresje: 

Syndromem tych przemian są naturalne tzw. zwroty kulturowe, ujawniające 
całą złożoność napięć i zmian, które dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach 
w naukach o kulturze. Fundamentalna, paradygmatyczna zmiana wywołana 
zwrotem językowym ujawniła się również pod postacią zwrotu obrazowego, 
który dla W.J.T. Mitchella jest – jak pamiętamy – „postlingwistycznym i post-
semiotycznym ponownym odkryciem obrazu jako złożonej gry pomiędzy wi-
zualnością, zmysłowością, instytucjami, dyskursem, ciałem i figuratywnością”. 
Obraz zatem wyzbywa się prostych funkcji reprezentacji świata, przestaje 
również być postrzegany w kontekście swych „materialnych nośników” i jest 
czymś więcej niż efektem poszczególnych aktów percepcji; jest – jak twierdzi 
Hans Belting – „wynikiem osobowej lub kolektywnej symbolizacji”15 .

Jak dalej pisze Wilk, obraz w świetle tych ujęć jest dla człowieka czymś 
zewnętrznym i wewnętrznym, co pozwala Beltingowi mówić o jego „funda-
mencie antropologicznym”. Dzięki temu fundamentowi uzyskuje on nowy 
status jako byt, co podkreśla autor wprowadzenia do tomu:

13 M. Scheler, Cierpienie, śmierć i dalsze życie, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1994, s. 5. 
14 Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M.J. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, 

Gdańsk 2015.
15 E. Wilk, Przekraczać granicę obrazu, [w:] Więcej niż obraz, op. cit., s. 11.
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Pojęcie obrazu, jak twierdzi Bachmann-Medick, zostaje w ten sposób „wyraź-
nie rozszerzone, a zarazem zantropologizowane”, wymykając się dotychczaso-
wym definicjom i ujęciom ugruntowanym m.in. w obszarach tradycyjnie poj-
mowanej historii sztuki16 . 

Koncepcje Beltinga, autora książki noszącej znamienny tytuł Antropolo-
gia obrazu17, a także Williama Mitchella oraz Christiana Metza, semiologa 
określającego kino mianem „maszynerii intelektualnej”18, zdeterminowa-
ły charakter tomu Więcej niż obraz jako antyantropologiczny. Kategorie 
antropologiczne zostały bowiem w przytłaczającej większości zawartych 
w nim artykułów potraktowane instrumentalnie, przedmiotowo, jako swo-
iste protezy służące upodmiotowieniu obrazu w jego różnych formach – 
między innymi jako obrazu cyfrowego i „postobrazu”.

Równolegle rozwijające się dwie inne tendencje kulturoznawcze: post-
modernistyczna i genderowa, widoczne są na przykład w pracach Jerzego 
Kmity, Justyny Tymienieckiej-Suchanek, Magdaleny Zamorskiej, Ingi Iwa-
siów, Elżbiety Iwaszyc. Tendencje te eksponowane są w kulturoznawczych 
czasopismach. Niektóre z nich, na przykład redagowane przez Dominikę 
Ferens i Tomasza Sikorę „InterAlia”, są nastawione wyłącznie na te dwa kie-
runki badań. Oba nurty znajdują się w sygnalizowanym wyżej kryzysie me-
tanarracyjnym, postmodernistycznym, dotykającym wielu dyscyplin huma-
nistycznych. Określane są też mianem ponowoczesnych. W związku z tym, 
iż realizują postulat „zerwania z tyranią nauki” – poprzez zanegowanie ka-
tegorii prawdy czy odrzucenie paradygmatów metodologicznych: zarówno 
indukcyjnych, jak i dedukcyjnych – określane są także mianem postnauki19 .

CZY HUMANISTYKA NADAL JEST 
PRZYSZŁOŚCIĄ KULTUROZNAWSTW?

Wielość nurtów badawczych w obrębie kulturoznawstwa nie jest jego mi-
nusem. Może być nawet dużym atutem, pod warunkiem że przedstawiciele 

16 Ibidem, s. 11–12.
17 H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 

2007.
18 E. Wilk, Przekraczać…, op. cit., s. 12.
19 Por. m.in. A. Grobler, Metodologia nauk, op. cit., s. 277.
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opcji sytuujących się na pograniczu dziedzin naukowych zdefiniują na nowo 
swój stosunek do humanistyki poprzez odniesienie do kategorii prawdy 
i koncepcji człowieka. Jest to punkt wyjścia do określenia celu i sensu re-
prezentowanego przez nich kulturoznawstwa jako dyscypliny humanistycz-
nej. Jeśli bowiem założymy, iż winno ono nadal integralnie sytuować się 
w obrębie humanistyki, musimy uzasadnić jego sens i cel rozwoju w ukie-
runkowaniu na człowieka jako podmiot kultury, który bez kategorii prawdy 
jest sztuczną hipostazą. Z kolei w zakresie metodologii nauk konieczne jest 
określenie przynależności kulturoznawstwa do jednego z dwóch nurtów: 
realizmu bądź instrumentalizmu. Wynikają one – zdaniem Adama Groble-
ra – z przyjętego w metodologii i filozofii nauki założenia Rogera Bacona, iż 
celem nauki są prawda i wynalazki.

W ramach realizmu celem nauki jest odkrywanie i rozpoznawanie 
prawdy o rzeczywistości, z zastrzeżeniem, że prawda jest rozumiana kla-
sycznie – jako zgodność myśli z rzeczywistością. W obrębie instrumentali-
zmu celem nauki jest dążenie do zaspokajania potrzeb praktycznych, praw-
dę zaś rozumie się jako swoistą utopię lub wyraz sprawdzalności hipotez 
w praktyce20. Wybór jest jasny: prawda i realizm lub potrzeby praktyczne 
i instrumentalizm.

PATHS AND MISCONCEPTIONS OF CULTURAL STUDIES

Abstract: The problem raised in the article concerns the essence of cultural 
studies: What should it be in its diversity? What is the purpose of cultural stud-
ies in general? What anthological and axiological notions should construct its 
basis? These and similar questions form the leading idea of the text, present-
ing in an essential form the most important dilemmas faced by scientists in-
volved in the study of culture, broadly understood. Truth, realism, instrumen-
talism or pragmatism are just some of the phenomena that set the path, or 
rather paths for cultural studies. The choice of these paths at the same time 
defines individual cultural studies (not only Polish, but also British, German, 
French or Russian) and leads to non-identical goals and “destinations”.

Key words: cultural studies, axiology, science

20 Ibidem, s. 192. 
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Lucjan Suchanek1

ROSJOZNAWSTWO = KULTUROZNAWSTWO.  
ROSJOZNAWSTWO NA UNIWERSYTECIE 

JAGIELLOŃSKIM (1990–2017)

Słowa kluczowe: rosjoznawstwo, interdyscyplinarność, wielowymiarowość

Początki krakowskiego rosjoznawstwa sięgają przełomu stuleci XX i XXI, 
a jego geneza związana jest z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Grupa badaczy z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 
w wyniku długotrwałych i owocnych zabiegów, poprzedzonych głębokimi 
studiami w różnych dziedzinach i sferach wiedzy o Rosji, powołała do ży-
cia rosjoznawstwo jako nową – obok rusycystyki – formę dydaktyki. Jego 
początki wiążą się ściśle z założonym w 1990 roku Zespołem Badawczym 
Rosyjska Literatura Emigracyjna i Drugiego Obiegu2. Inicjatorem i kierow-
nikiem zespołu był Lucjan Suchanek, a w jego skład wchodzili: Anna Raźny, 
Lidia Liburska, Andrzej Dudek, Hanna Kowalska-Stus, Katarzyna Duda, Kry-
styna Pietrzycka-Bohosiewicz (do roku 2000), Andrzej Drawicz (do 1997) 
i Wasilij Szczukin (do 1995). Dla kształtowania się rosjoznawstwa ważne 
znaczenie miało – możliwe w wyniku przemian w Polsce po roku 1980 – 
wprowadzenie dzięki inicjatywie prof. Ryszarda Łużnego do programu stu-
diów rusycystycznych najpierw w Krakowie, a potem w wielu innych ośrod-
kach problematyki sacrum oraz rosyjskiej myśli filozoficznej.

 Fundamentalną rolę w rozwoju rosjoznawstwa odegrały cztery pu-
blikacje książkowe pod redakcją Lucjana Suchanka, który do dwu z nich 
napisał rozbudowane wstępy. W publikacjach tych, choć każdy z autorów 

1 Prof. em.; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
2 Zespół współpracował z Instytutem Kultury Rosyjskiej i Radzieckiej (Institut für 

russische und sowjetische Kultur) w Bochum oraz z moskiewskim Instytutem Literatury 
Światowej Akademii Nauk (Institut Mirowoj Litieratury).

Rosjoznawstwo = kulturoznawstwo. Rosjoznawstwo na Uni-
wersytecie Jagiellońskim…
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to indywidualność badawcza, zachowane zostały jednolite zasady zbioro-
wych monografii. Nie są to – jak często bywa – zbiory tekstów poszcze-
gólnych naukowców, lecz przemyślana koncepcyjnie i metodologicznie 
spójna praca kolektywna. Rozpoczyna ją, wydana w 1993 roku, w ówczes-
nym czasie ze względu na temat unikatowa, Emigracja i tamizdat . Szkice 
o współczes nej prozie rosyjskiej3. Publikację otwierał wstęp Lucjana Suchan-
ka Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy, po któ-
rym umieszczono teksty poświęcone książkom pisarzy trzeciej fali emigracji 
i samizdatu (pisarzom, którzy nie byli emigrantami, lecz ich dzieła nie mog-
ły się ukazać w Związku Radzieckim i dlatego publikowane były za granicą, 
w tak zwanym tamizdacie): Aleksandrowi Sołżenicynowi, Aleksandrowi Zi-
nowiewowi, Władimirowi Wojnowiczowi, Georgijowi Władimowowi, Wik-
torowi Niekrasowowi, Abramowi Tercowi, Wasilijowi Aksionowowi, Boriso-
wi Pasternakowi, Warłamowi Szałamowowi, Wasilijowi Grosmanowi i Lidii 
Czukowskiemu4 .

Druga książka: Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pi-
sarzy rosyjskich5, poprzedzona była wstępem Lucjana Suchanka Świadko-
wie, oskarżyciele, sprzymierzeńcy i obrońcy. O postawach pisarzy rosyjskich . 
Poświęcona została Wasilijowi Grossmanowi, Aleksandrowi Sołżenicynowi, 
Lwu Kopielewowi, Władimirowi Bukowskiemu, Wasilijowi Aksionowowi, 
Wieniediktowi Jerofiejewowi i Saszy Sokołowowi6 .

Kolejny tom zatytułowany był Realiści i postmoderniści. Sylwetki współ-
czesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych7. Zaprezentowano w nim twór-
czość Władimira Maksimowa, Władimira Wojnowicza, Eduarda Limonowa, 
Juza Aleszkowskiego, Friedricha Gorensteina i Aleksandra Galicza8 . 

3 Emigracja i tamizdat . Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kra-
ków 1993. Książka doczekała się 17 recenzji: w Polsce, we Francji (Maciej Broński – „Kul-
tura Paryska”), Włoszech (Gustaw Herling-Grudziński), w Rosji, Kanadzie (Edward Możej-
ko) i Serbii.

4 Autorami tekstów (często dwu) byli: Andrzej Drawicz, Andrzej Dudek, Lidia Libur-
ska, Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Anna Raźny, Lucjan Suchanek, Wasilij Szczukin.

5 Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, red. L. Sucha-
nek, Kraków 1996.

6 Autorami tekstów byli: Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Lucjan Suchanek, Hanna 
Kowalska-Stus, Anna Raźny, Lidia Liburska, Andrzej Dudek, Wasilij Szczukin.

7 Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, 
red. L. Suchanek, Kraków 1997.

8 Autorami tekstów byli: Katarzyna Duda, Andrzej Dudek, Hanna Kowalska-Stus, Li-
dia Liburska, Anna Raźny, Lucjan Suchanek.
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W dorobku krakowskich rosjoznawców ważne miejsce zajmuje tom 
Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej9. Pojawiło się w nim dwoje no-
wych autorów – Lidia Macheta i Joachim Diec. Publikacja prezentuje różne 
aspekty życia człowieka jako jednostki i osoby, a także jako członka społe-
czeństwa, człowieka w indywidualnym i społecznym wymiarze. Ilustrując to 
zjawisko, autorzy tekstów sięgają do średniowiecza, do stulecia XIX (Nikołaj 
Danilewski, Lew Tołstoj), do epoki radzieckiej i postradzieckiej (Wiaczesław 
Iwanow, Paweł Fłorienski, Aleksander Zinowiew, Władimir Maksimow)10 .

Oprócz prac zbiorowych charakterystycznym gatunkiem rosjoznawców 
krakowskich stały się monografie11. Do 2001 roku ukazały się następujące 
publikacje: L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta (1994), 
H. Kowalska-Stus, Kultura staroruska. Tradycja i zmiana (1998), K. Pietrzyc-
ka-Bohosiewicz, W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska Geor
gija Władimowa (1999), A. Raźny, Literatura wobec zniewolenia totalitarne-
go. Warłama Szałamowa świadectwo prawdy (1999), L. Suchanek, Homo 
sovieticus, „świetlana przyszłość”, „gnijący Zachód”. Pisarstwo Aleksandra 
Zinowiewa (1999), A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwa-
nowa (2000), K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa 
(2001), L. Suchanek, Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa (2001).

Monografie te, jak wymienione wcześniej prace zbiorowe, wypływa-
ły z podobnych źródeł inspiracji metodologicznych, pozwalających opisać 
w pełni i wszechstronnie twórczość pisarzy rosyjskiej emigracji i tamiz-
datu12. W każdej z prac poruszone zostały trzy główne problemy stano-
wiące fundament radzieckiej rzeczywistości: człowiek, system i państwo. 
W badaniu tych zagadnień potrzebne było nowe podejście, odmienne od 
czysto filologicznego, a pozwalające ukazać jednostkę i ideologię syste-
mu, którego celem było stworzenie nowego człowieka i nowego państwa. 
W systemach totalitarnych i kolektywistycznych, do jakich należał realny 
komunizm, mamy do czynienia nie z wolnością w sensie ontologicznym, 
lecz z wolnością – przy czym niepełną lub wręcz iluzoryczną – jedynie eko-
nomiczno-społeczną czy prawną. Jak zauważa Stanisław Kowalczyk, każdy 

9 Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1998.
10 Autorami tekstów byli: Joachim Diec, Katarzyna Duda, Andrzej Dudek, Hanna Ko-

walska-Stus, Lidia Liburska, Lidia Macheta, Anna Raźny, Lucjan Suchanek.
11 Terminu „monografia” używam w jego tradycyjnym rozumieniu.
12 Książka Hanny Kowalskiej-Stus podejmowała inną problematykę i jako pierwsza 

z publikacji krakowskich rosjoznawców była pracą kulturoznawczą sensu stricto .
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totalitaryzm jest patologiczną formą państwa i świadomie dąży do znie-
wolenia człowieka13. Egzystencja w systemie, którego dominującym ele-
mentem staje się kolektyw, wymusza podporządkowanie się komunalne, 
wynikające z braku możliwości wyboru. Pozbawiony środków realizacji ce-
lów społecznych, człowiek przestaje być niezależny w stosunku do społe-
czeństwa, państwa i systemu. W radzieckiej nauce i propagandzie człowiek 
przedstawiany był nie jako jednostka i osoba, lecz wyłącznie jako członek 
kolektywu, społeczeństwa – ens sociale. Wąsko socjologiczne podejście do 
opisu człowieka, jakim posługiwała się nauka i propaganda radziecka, było 
nieprzydatne lub mało przydatne w badaniach prowadzonych przez kra-
kowskich rosjoznawców. W naturalny więc sposób ich studia ukierunkowa-
ne zostały antropologicznie, w stronę filozofii człowieka, co pozwoliło na 
pokazanie prawdziwego oblicza jednostki nazwanej homo sovieticus . 

Należy ponadto podkreślić, że system radziecki był ateistyczny: propa-
gandę ateistyczną prowadziło państwo i w efekcie ateizm ze zjawiska indy-
widualnego stawał się masowy i wojujący14. W kraju odbierającym człowie-
kowi wolność paradoksalnie głoszono wolność człowieka od religii i Cerkwi 
jako instytucji ograniczającej jakoby wolną wolę. W takiej sytuacji nie mog-
ło być miejsca dla wiary i eschatologicznych pragnień.

Chcąc zrozumieć genezę krakowskiego rosjoznawstwa i jego specyfikę, 
trzeba na nie spojrzeć w kontekście nauki o Słowianach15, a więc slawisty-
ki, która na uniwersytetach ukształtowała się jako dyscyplina filologiczna. 
Obok terminu „slawistyka”, używanego na uczelniach, w nauce funkcjonuje 
także inny: „słowianoznawstwo”, występujący między innymi w nazwie jed-
nego z komitetów PAN – Komitet Słowianoznawstwa. Przez wielu obie te 
nazwy traktowane są synonimicznie, jeśli jednak chodzi o zawartość poję-
cia, nie są one tożsame. 

Struktura studiów slawistycznych na uczelniach oparta została na tra-
dycyjnych zasadach organizacji procesu dydaktycznego. Slawistyka tworzo-
na więc była na wzór istniejących wcześniej dyscyplin filologicznych, takich 
jak germanistyka, anglistyka czy romanistyka, i ograniczana do języka i lite-
ratury. Jednak z biegiem lat na wielu uczelniach filologia, w szczególności 

13 Ks. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, 
s. 164.

14 Ks. T. Pikus, Rosja w objęciach ateizmu, Warszawa 1997.
15 L. Suchanek, Sławianie i sławistika w epochu głobalizacii, „Slavistika” XVIII, 2014 

(Belgrad), s. 113–126.
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slawistyka (zwłaszcza rusycystyka), zaczynała przybierać nieco inne oblicze. 
Zarówno więc dydaktyka, jak i związane z nią badania zaczęły wychodzić 
poza krąg tradycyjnych przedmiotów i tematów filologicznych. Rzecz jasna, 
na uczelniach możliwy jest model slawistyki, w której znajdą się wyłącznie 
problemy języka (różne typy gramatyk – opisowa, kontrastywna, historia 
języka, gwary, teoria języka, językoznawstwo porównawcze, język cerkiew-
no-słowiański) i literatury (historia literatury, wstęp do literaturoznawstwa, 
poetyka, wersologia, analiza dzieła literackiego).

Etap pośredni na drodze do takiego modelu dydaktyki i badań, jakim 
jest rosjoznawstwo, to znaczy model bardziej rozbudowany, lecz jeszcze 
filologiczny – dziś w polskim systemie edukacyjnym dominujący – to filo-
logie, w których do podanych wyżej dyscyplin (niektóre z nich zostają od-
rzucone) dochodzi historia, historia sztuki, historia kultury (rozumianej z re-
guły jako historia rozmaitych sztuk)16 .

żeby zrozumieć, na jakim fundamencie powstało rosjoznawstwo, musimy 
przyjrzeć się zakresowi badań słowianoznawczych. W słowniku Brockhausa 
i Efrona czytamy: „Słowianoznawstwo, slawistyka to nauka o Słowiańszczyź-
nie jako całości i w szczególności o każdym członku rodziny słowiańskiego 
plemienia”17. Studia nad kulturami konkretnych narodów słowiańskich spo-
wodowały konieczność utworzenia nowych terminów dotyczących zakresu 
dydaktyki i badań, takich jak rusycystyka, bohemistyka, bułgarystyka, sło-
wacystyka, polonistyka itd.18

 Krakowskie rosjoznawstwo jest propozycją badań i studiów skoncen-
trowanych na – by posłużyć się słowami ze słownika Brockhausa i Efro-
na – jednym „członku rodziny słowiańskiego plemienia”. Wpisuje się więc 
ono w tradycję badań słowianoznawczych, które słownik ten definiuje 
następująco: 

słowianoznawstwo – to nauka o Słowianach, łącząca szereg dyscyplin nauko-
wych, zajmujących się historią, literaturą, językiem, folklorem, etnografią, eko-
nomiką, sztuką, religią […] zabytkami kultury materialnej i duchowej Słowian19 . 

16 Idem, Litieraturowiedienije i kulturołogija, „Sborník Prací Filozofické Fakulty 
Brněnské Univerzity” X 8, 2005, s. 127–130.

17 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, С-Пб. 1889–1907, 
http://dic.academic.ru//dic.nsf/brokgauz_efron/94811 (tłum. moje – L.S.).

18 Polonistyka w Polsce nie jest uznawana za slawistykę, natomiast w kontekście 
międzynarodowym jest tak – co zrozumiałe – traktowana.

19 Энциклопедический словарь…, op. cit.

http://dic.academic.ru//dic.nsf/brokgauz_efron/94811
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W odniesieniu do rosjoznawstwa należy jednak podkreślić istotną róż-
nicę między definicją a rzeczywistością. Autorzy słownika mówią o różnych 
dyscyplinach naukowych, z reguły autonomicznych, w przypadku zaś rosjo-
znawstwa rzecz ma się inaczej: to nie suma poszczególnych dyscyplin, lecz 
jedna dyscyplina, wykorzystująca różne dyscypliny i w różnym stopniu.

Krakowskie studia rosjoznawcze są spojrzeniem na Rosję z perspekty-
wy rozmaitych dyscyplin. Nowością na tle dotychczas istniejących studiów 
slawistycznych jest to, że dyscypliny te zostały ze sobą połączone i stano-
wią spójną całość – są nową propozycją w ofercie bogatych studiów slawi-
stycznych. Trzeba jednak odnotować, że nie wszyscy slawiści skłonni są tak 
szeroko rozumieć slawistykę/słowianoznawstwo. Niektórzy z nich, nazwij-
my ich immanentystami, stoją na stanowisku, że ogólny przedmiot badań, 
jakim są Słowianie, powinien być podzielony pomiędzy przedstawicieli róż-
nych dyscyplin. Dowodzą, że słowiańską filozofię winni badać filozofowie, 
myśl religijną i historię życia kościelnego (cerkiewnego) – religioznawcy, 
idee i ideologię – politologowie. Listę tę można znacznie wydłużyć. W tym 
przypadku jednak filozofowie badający filozofię słowiańską czy religioznaw-
cy badający problematykę religijną u Słowian nie stają się slawistami, lecz 
pozostają nadal filozofami i religioznawcami. 

Z kolei rosjoznawcy, stronnicy interdyscyplinarnego podejścia do nauki, 
nie widzą sprzeczności w tym, że słowiańską filozofię, myśl religijną i poli-
tyczną, a także inne sfery wiedzy o Słowianach mogą badać slawiści/rosjo-
znawcy, będący z wykształcenia slawistami filologami. Rzecz jasna, mogą 
to robić tylko ci spośród nich, którzy są do tego odpowiednio przygotowa-
ni, drogą bowiem samodzielnych studiów osiągnęli wysoki poziom kompe-
tencji kulturoznawczych.

Na konferencji naukowej w Opolu „Zmierzch Herdera. Filologiczne 
podstawy slawistyki” prezentowane przeze mnie studia rosjoznawcze 
prof. Jacek Baluch proponował uznać za alternatywę wobec tradycyjnej 
slawistyki20. W rzeczy samej nie jest to jednak alternatywa, lecz nowy 
etap w ewolucyjnym rozwoju rusycystyki (slawistyki). W ten sposób studia 
z dyscypliny wąsko filologicznej stały się kulturoznawczymi.

20 Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki, red. J. Baluch, A. Pająk, Opole 
2010.



47ROSJOZNAWSTWO = KULTUROZNAWSTWO. ROSJOZNAWSTWO NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOńSKIM…

Przypatrzmy się przeto związkom rosjoznawstwa jako formy slawisty-
ki (jako kierunku filologii) i kulturoznawstwa. Obie są formami poznania, 
formami wiedzy i działalności naukowej, jak również formami dydaktyki 
uniwersyteckiej. Slawistyka ma względnie długą już tradycję; kulturoznaw-
stwo stosunkowo niedawno zyskało status kierunku studiów, wchodząc na 
stałe do systemu edukacyjnego. Jego celem jest objaśnianie fenomenu kul-
tury, jej roli w życiu i działalności człowieka. Mówi ono o podstawowych 
wartościach, typach i formach kultury oraz prawidłowościach jej funkcjo-
nowania. Bada przemiany systemu aksjologicznego, transformację men-
talności, opisuje nowe rodzaje i odmiany praktyki duchowej. W dzisiejszej 
nauce polskiej i w praktyce uniwersyteckiej kulturoznawstwo nie ma jed-
noznacznej, akceptowanej powszechnie definicji i jego zakres jest bardzo 
różnie rozumiany, nieraz niezwykle wąsko. Sto kilkadziesiąt definicji kultury 
komplikuje refleksję nad tym zagadnieniem. 

W naszych czasach trzy zwłaszcza dyscypliny wpłynęły na charakter 
badań nad Rosją, które spowodowały, że rosjoznawstwo stało się dyscypli-
ną kulturoznawczą. Należy do nich antropologia (filozofia człowieka) – dział 
filozofii, w którym człowiek występuje jako specjalny przedmiot poznania. 
Mówi ona o stosunku człowieka do świata, o jego działaniu w świecie, 
o doświadczeniu duchowym osoby i formach jej doskonalenia. Antropolo-
gia filozoficzna, podobnie jak literatura, stara się odpowiedzieć na pytanie, 
kim jest człowiek. I to właśnie pomagało zbliżeniu wymienionych wyżej 
dyscyplin.

Analogicznie jest w przypadku związków z aksjologią. Aksjologia to dzie-
dzina wiedzy filozoficznej – teoria wartości. Jest to nauka o naturze warto-
ści, ich miejscu w rzeczywistości, w egzystencji człowieka. Analiza wartości 
jest szeroko wykorzystywana przy analizie tekstów literackich. Opisywane 
są i interpretowane ważne elementy struktury wewnętrznej osoby, utrwa-
lone dzięki jej doświadczeniom życiowym, z całokształtem przeżyć jednost-
ki. Badane są elementy regulujące i determinujące motywację człowieka, 
jego aksjologiczne zorientowanie.

Niezwykle silny jest związek badań rosjoznawczych z historią idei. Lite-
ratura wyraża poglądy i idee, w których uświadamiany jest i oceniany sto-
sunek ludzi do rzeczywistości i stosunek człowieka do drugiego człowieka. 
Literatura z reguły jest ściśle związana z określonymi koncepcjami, kierun-
kami i ideologiami. Warto przy tym zaznaczyć, że od dłuższego już czasu 
uwagę badaczy przyciąga sfera sacrum. Jak czytamy we wstępie do książki 
Człowiek – dzieło – sacrum:
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nie ma kultury bez sacrum. Jest ono obecne w całej historii człowieka, we 
wszystkich jej wymiarach, w jego staraniach o zapanowanie nad światem przy-
rody i kultury oraz w wysiłkach, by te światy poznać i zrozumieć21. 

W ostatnich latach w badaniach slawistycznych dokonuje się wyraźne 
przesunięcie. Wymienione wyżej dyscypliny przestają być jedynie narzę-
dziem opisu i interpretacji literatury, następuje ich autonomizacja i w efek-
cie one same stają się przedmiotem badań slawistów/rosjoznawców. 

Taka forma badań i nowy wymiar dydaktyki nie mieściły się w trady-
cyjnej filologii na Wydziale Filologicznym. Dlatego 24 stycznia 2004 roku 
Lucjan Suchanek zwrócił się z następującą prośbą do JM Rektora UJ, 
prof. dra hab. Franciszka Ziejki:

W związku z utworzeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych zwracam się z uprzejmą prośbą o powołanie 
w Instytucie Studiów Regionalnych tego Wydziału Katedry Rosjoznawstwa. Na-
sza wiedza o Rosji, jej kulturze, narodzie, społeczeństwie, państwie, mentalno-
ści jest niewystarczająca, a potrzeby duże – zainteresowanie Rosją nie słabnie 
i Uniwersytet Jagielloński nie może tej potrzeby nie zauważyć. Obowiązkiem 
Uniwersytetu jest przygotowanie specjalistów posiadających wszechstronną 
wiedzę, którzy będą przydatni w różnych dziedzinach współpracy między Pol-
ską a Rosją, zarówno w wymiarze politycznym, jak i kulturowym. Ważne jest 
rozwijanie badań nad szeroką i złożoną problematyką rosjoznawczą. 

Rosjoznawstwo dobrze mieściło się w ramach nowego wydziału, który 
łączył aspekt międzynarodowy z politologicznym. Aspekt międzynarodo-
wy był nastawiony na badania nad poszczególnymi krajami oraz grupami 
krajów i narodów, które stanowiły pewną, różnie definiowaną, wspólnotę. 
W przypadku studiów i badań międzynarodowych osnową stały się kultu-
ry, natomiast zagadnienia stricte polityczne, i wyłącznie one, były domeną 
drugiego składnika nazwy wydziału – politologicznego. 

Z Wydziału Filologicznego na nowo powołany w strukturach Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego wydział przeszły następujące osoby: prof. zw. dr hab. Lu- 
cjan Suchanek, prof. dr hab. Anna Raźny, dr hab. Aleksy Awdiejew, dr hab. Han-
na Kowalska, dr hab. Lidia Liburska, dr Joachim Diec, dr Katarzyna Duda, 
dr Andrzej Dudek, mgr Lidia Macheta. 

21 Człowiek – dzieło – sacrum, red. S. Gajda, H. Sobeczko, Opole 1998, s. 9.
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Rosjoznawstwo ze względu na swój interdyscyplinarny charakter za-
trudniało badaczy z różnych dziedzin, dominowali jednak kulturoznawcy, 
często z wykształcenia filologowie. Ze względu na program potrzebni byli 
także historyk, geograf i politolog (kompetencji takich rosjoznawcy, któ-
rzy przeszli na nowy wydział, nie posiadali). Etatowo związał się z katedrą, 
przechodząc z Wydziału Historycznego, historyk Mieczysław Smoleń. Ze 
względu na pensum istniała bowiem konieczność zatrudnienia osób spo-
za katedry (tzw. wykłady usługowe). Tak było w przypadku geografii, którą 
wykładał pracownik Instytutu Geografii, i krótko – ekonomii (gospodarki). 
Z kolei zajęcia z politologii prowadziła osoba zatrudniona w Instytucie Nauk 
Politologicznych. 

Katedra Rosjoznawstwa działała jako jednostka w obrębie Instytutu 
Studiów Regionalnych do roku 2004. W jej skład wchodziło 14 osób: je-
den profesor zwyczajny, jeden profesor nadzwyczajny, dwóch profesorów 
uczelnianych, pięciu doktorów habilitowanych, dwóch doktorów i trzech 
magistrów – lektorów. W tym czasie z Wydziału Filologicznego do Instytutu 
Studiów Regionalnych przeszli ukrainiści/ukrainoznawcy i powstała Kate-
dra Ukrainoznawstwa licząca siedem osób: profesor nadzwyczajny, doktor 
i czterech asystentów ze stopniem magistra oraz magister, który był lekto-
rem. Samodzielne istnienie dwóch katedr, z których jedna, ukrainoznaw-
stwa, miała słabą kadrę, było w zaistniałej sytuacji ze względu na struk-
turę instytutu i wydziału nieuzasadnione. Zwróciłem się w związku z tym 
do ówczesnego dziekana wydziału, prof. Wiesława Kozub-Ciembroniewi-
cza, z wnioskiem o utworzenie na wydziale nowej jednostki: Instytutu Rosji 
i Europy Wschodniej. W uzasadnieniu pisałem:

Instytut o tej nazwie obejmować będzie badania i specjalności nauczania 
poświęcone problematyce wschodniosłowiańskiej, głównie rosjoznawstwu 
i ukrainoznawstwu oraz w perspektywie białorutenistyce. W dobie dzisiejszej, 
gdy Polska weszła do struktur europejskich, a Słowianie Wschodni pozostają 
poza nimi, badania w tej dziedzinie i studia uniwersyteckie są szczególnie waż-
ne – istnieje społeczne zapotrzebowanie na znawców tej problematyki. 

Wkrótce po powołaniu instytutu kierujący ukrainoznawstwem prof. Wło-
dzimierz Mokry uznał jednak, że z powodów ideowych (ideologicz-
nych) studia nad Rosją i Ukrainą nie mogą być łączone w ramach jednej  
jednostki organizacyjnej. Stanowisko takie było z merytorycznego punktu 
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widzenia nielogiczne i niepraktyczne z przyczyn organizacyjnych oraz struk-
turalnych. Mimo to prof. Mokry zdołał – wbrew wszelkim uzasadnieniom – 
doprowadzić do wyłączenia z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Katedry 
Ukrainoznawstwa. W ten sposób nazwa Instytut Rosji i Europy Wschodniej, 
która miała pomóc i pomogła w przejściu ukrainistów/ukrainoznawców 
z Wydziału Filologicznego na Wydział Studiów Międzynarodowych i Poli-
tycznych, stała się nieadekwatna.

Przejście na inny wydział otwarło nowy etap w dziejach krakowskiego 
rosjoznawstwa, które – gdy idzie o dydaktykę – w praktycznie niezmienio-
nej formie przetrwało do roku 2012, kiedy kadencję dyrektora zakończyła 
prof. Anna Raźny. Metodologicznie ten etap był jednolity, jeśli idzie o za-
łożenia badawcze. Pokazana wyżej perspektywa antropologiczna i zasady 
metodologiczne były kontynuowane w dalszych pracach krakowskich ro-
sjoznawców. Zwiększyła się wydajnie liczba pracowników i publikacji, za-
równo indywidualnych, jak i zbiorowych.

Liczba pracowników zatrudnionych w instytucie zaczęła rosnąć; uzy-
skiwali oni stopnie i tytuły naukowe. Tytuł naukowy profesora otrzymali: 
Hanna Kowalska-Stus, Lidia Liburska, Katarzyna Duda, Joachim Diec; sto-
pień doktora habilitowanego: Małgorzata Abassy, Dymitr Romanowski, Je-
rzy Gordziejew (białorutenista); stopień doktora: Lidia Macheta, Bartłomiej 
Brążkiewicz, Martyna Kowalska, Agnieszka Malska-Lustig, Anna Jach, Agata 
Krzywdzińska, Katarzyna Kosowska, Michał Kuryłowicz, Marta Lechowska, 
Leszek Madej, Elżbieta żak22. Na emeryturę odeszło czworo profesorów: 
Lucjan Suchanek, Aleksy Awdiejew, Anna Raźny, Mieczysław Smoleń.

Na obecnym etapie w strukturze instytutu znajdują się trzy katedry 
i dwa zakłady. Są to Katedra Rosjoznawstwa (jeden profesor, czterech dok-
torów, dwóch magistrów – nauczycieli języka), Katedra Kultury Bizantyń-
sko-Prawosławnej (jeden profesor, jeden doktor habilitowany, jeden dok-
tor), Katedra Badań nad Obszarem Euroazjatyckim (jeden profesor, jeden 
doktor habilitowany, trzech doktorów), Zakład Antropologii Kultury Rosyj-
skiej (jeden profesor, jeden doktor habilitowany, dwóch doktorów) oraz Za-
kład Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kultury (jeden doktor 
habilitowany, dwóch doktorów).

22 W wykazie niniejszym pomijam uczestników studiów doktoranckich, którzy uzy-
skali stopień doktora.
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Od roku 2002 dorobek naukowy rosjoznawstwa wzbogacił się o kilka-
dziesiąt monografii23. Opublikowanych zostało 13 prac zbiorowych, w tym 
podręcznik akademicki Rosjoznawstwo24 .

23 W internetowym wykazie dorobku pracowników instytutu brak kilku pozycji! 
Publikacje (uzupełniając braki w wykazie, o którym wyżej) podaję w porządku alfabe-
tycznym nazwisk autorów, przy czym najpierw wymieniam prace najnowsze: M. Abassy, 
Russian Mason on the Paths of his Native Culture. The Case Study of Nicolas Novikov, 
2014; Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej, 
Kraków 2013; Irańska inteligencja w XIX w. i Rewolucja Konstytucyjna (1905–1911), Kra-
ków 2010; Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej 
inteligencji rosyjskiej, Kraków 2008; A. Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kra-
ków 2004; B. Brążkiewicz, Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej, Kraków 
2011; Psychiatria radziecka jako instrument walki z opozycją polityczną 1918–1984, Toruń 
2004; J. Diec, Konserwatywny nacjonalizm: studium doktryny w świetle myśli politycznej 
Igora Szafariewicza, Kraków 2013; Cywilizacje bez okien. Teoria Mikołaja Danilewskiego 
i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, Kraków 2003; K. Duda, 
Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku. Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, 
Starobiniec…, Kraków 2017; Andriej Amalrik, rosyjski dysydent, Kraków 2010; J. Gordzie-
jew, Цывільнавайсковыя парадкавыя камісіі ў Вялікім Княстве Літоўскім у часы 
Чатырохгадовага сойма (1789–1792), Смаленск 2014; Тапанімія старажытнай 
Гародні (XII–XVIII стст.), Гродна 2013; Komisje Porządkowe CywilnoWojskowe w Wiel-
kim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789–1792), Kraków 2010; 
Магдэбургская Гародня (сацыяльная тапаграфія і маёмасныя адносіны ў 16–18 
ст.), Гародня – Wrocław 2008; A. Jach, Rosja 1991–1993: walka o kształt ustrojowy 
państwa, Kraków 2011; K. Kosowska, Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze: 
od Piotra Wielkiego do Mikołaja I, Kraków 2012; M. Kowalska, Aleksander Sołżenicyn: 
homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy, Toruń 2011; H. Kowalska-Stus, Czełowiek. Kul-
tura. Cerkow’. Prawosławnaja pierspiektiwa, Saarbrücken 2012; Kultura i eschatologia. 
Moskwa wieku XVII, Kraków 2007; A. Krzywdzińska, Wizerunek Rosji i Stanów Zjedno-
czonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku, Kraków 2012; L. Liburska, Kultura 
i inteligencja rosyjska. O pisarstwie Lidii Czukowskiej, Kraków 2003; L. Macheta, Demon 
południa i zafałszowanie egzystencji. O acedii starożytnego mnicha i zbędności inteligen-
ta rosyjskiego XIX wieku, Kraków 2003; L. Madej, Rosyjski garnizon wojskowy w Często-
chowie w latach 1831/1832–1914, Kraków 2009; A. Malska-Lustig, Ameryka oczami emi-
grantów rosyjskich trzeciej fali, Kraków 2004; D. Romanowski, Антоний Храповицкий. 
Философия, богословие, культура, Kraków 2013; Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei 
imperialnej, Kraków 2013; Odnaleźć człowieka w człowieku: obraz bohatera w twórczości 
Mikołaja Gogola, Oświęcim 2009; M. Smoleń, Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna 
w XIX i na początku XX wieku, Kraków 2010; L. Suchanek, Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo 
Jurija Drużnikowa, Kraków 2007; E. żak, Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX 
i XXI wieku. Bohater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina, Kraków 2014.

24 Podaję w porządku chronologicznym, poczynając od najdawniejszych: Картина 
мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции. Obraz świata i człowieka 

http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1035,strona,Inteligencja_a_kultura,katid,37.html
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1035,strona,Inteligencja_a_kultura,katid,37.html
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,214,strona,Gramatyka_interakcji_werbalnej,katid,33.html
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,214,strona,Gramatyka_interakcji_werbalnej,katid,33.html
http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=115830
http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=115830
http://books.google.pl/books?id=CWwQAQAAIAAJ&hl=pl
http://books.google.pl/books?id=CWwQAQAAIAAJ&hl=pl
http://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,1948,katid,37.html
http://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,1948,katid,37.html
http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/3099/aleksander_solzenicyn__ho.html
http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/3099/aleksander_solzenicyn__ho.html
http://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,169,katid,31.html
http://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,169,katid,31.html
http://www.wuj.pl/UserFiles/File/FRAGMENTY/Krzywdzinska%20fragment.pdf
http://www.wuj.pl/UserFiles/File/FRAGMENTY/Krzywdzinska%20fragment.pdf
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,306,strona,Kultura_i_inteligencja_rosyjska,katid,37.html
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,306,strona,Kultura_i_inteligencja_rosyjska,katid,37.html
http://books.google.pl/books/about/Demon_Po%C5%82udnia_i_zafa%C5%82szowanie_egzyste.html?id=c5YaAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.pl/books/about/Demon_Po%C5%82udnia_i_zafa%C5%82szowanie_egzyste.html?id=c5YaAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.pl/books/about/Demon_Po%C5%82udnia_i_zafa%C5%82szowanie_egzyste.html?id=c5YaAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://www.empik.com/ameryka-oczami-emigrantow-rosyjskich-trzeciej-fali-malska-lustig-agnieszka,p1052407043,ksiazka-p
http://www.empik.com/ameryka-oczami-emigrantow-rosyjskich-trzeciej-fali-malska-lustig-agnieszka,p1052407043,ksiazka-p
http://www.uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/Publikacja-nr-8--Odnalezc-czlowieka-w-czlowieku.-Obraz-bohatera-w-tworczosci-Mikolaja-Gogola--445.html
http://www.uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/Publikacja-nr-8--Odnalezc-czlowieka-w-czlowieku.-Obraz-bohatera-w-tworczosci-Mikolaja-Gogola--445.html
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1499,strona,Rosyjska_inteligencja_liberalna_i_radykalna,katid,31.html
http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1499,strona,Rosyjska_inteligencja_liberalna_i_radykalna,katid,31.html
http://www.wuj.pl/page,prodebook,prodid,838,katid,37.html
http://www.wuj.pl/page,prodebook,prodid,838,katid,37.html
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Rosjoznawstwo – i tym różni się ono od tradycyjnie rozumianych badań 
slawistycznych – zapewnia integralną wiedzę o Rosji, jakiej nie daje żadna 
z dotychczas istniejących dyscyplin. Ukazują one bowiem z reguły jeden 
aspekt, rosjoznawstwo natomiast obejmuje swym zasięgiem Rosję jako ca-
łość, a więc wieloaspektowo. Jest z założenia interdyscyplinarne, a ogląd 
Rosji dokonywany jest z perspektywy głównie kulturoznawcy, filologa (li-
teraturoznawcy i językoznawcy), historyka, historyka sztuki, historyka idei, 
ale także – politologa.

Podstawowy przedmiot na krakowskich studiach rosjoznawczych sta-
nowi kultura, od epoki bizantyńsko-ruskiej do kultury radzieckiej (sowiec-
kiej) i postradzieckiej (życie kulturalne współczesnej Rosji); jest także miej-
sce dla kultury ludowej i kultury masowej. Nauczanie historii obejmuje całe 
dzieje, od epoki najdawniejszej po czasy najnowsze. Ważną rolę odgrywa 
historia literatury, od epoki staroruskiej po współczesność. Do programu 
wchodzą takie przedmioty, jak dzieje sztuki, teatru, filmu. Jest również blok 
przedmiotów poświęconych myśli filozoficznej i Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej oraz innym konfesjom, a także duchowości i mentalności. Przed-
mioty politologiczne obejmują doktryny polityczne, zagadnienie państwa 
i prawa. W rosjoznawstwie krakowskim specjalne miejsce przypada emi-
grantologii. Jako samodzielne całostki bądź elementy w zagadnieniach szer-
szych uwzględniane być muszą temat inteligencji rosyjskiej i problematyka 
związków polsko-rosyjskich, czy – w miarę możliwości – zagadnienie go-
spodarki i systemu ekonomicznego. Wiedza językoznawcza przekazywana 

w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2003; Rosjoznawstwo. 
Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki, red. L. Suchanek, Kraków 
2004; Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profeso-
rowi Lucjanowi Suchankowi, red. L. Liburska, Kraków 2007; Profesor doktor habilitowany 
Lucjan Suchanek. Zarys biografii naukowej. Spis publikacji, oprac. K. Duda, A. Malska- 
-Lustig, Kraków 2007; Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedy-
kowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. 2, red. K. Duda, Kraków 2008; Idea i komu-
nikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2010; Idee konserwatywne 
w Rosji, red. A. Raźny, Kraków 2010; Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, 
Kraków 2011; Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 1: Federacja Ro-
syjska, red. A. Jach, Kraków 2011; Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, 
cz. 2: Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011; Roz-
pad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 3: Kontekst międzynarodowy, red . 
J. Diec, Kraków 2011; Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 4: Rein-
terpretacja po dwudziestu latach, red. A. Jach, M. Kuryłowicz, Kraków 2012; Rosyjskie siły 
zbrojne: aspekty wewnętrzne i kontekst polski, red. A. Jach, Kraków 2013.
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jest inaczej niż na filologiach, a więc w aspekcie komunikacyjnym, i obej-
muje takie problemy, jak media, nowomowa i język rosyjski dziś. Dużą 
wagę przykłada się do praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz do prakty-
ki tłumaczenia.

Chciałbym się na chwilę zatrzymać na intelektualnych i metodologicz-
nych źródłach inspiracji krakowskiego rosjonawstwa. W badaniach rosjo-
znawczych potrzebne było nowe podejście, które pozwoliłoby głęboko 
i wszechstronnie opisać człowieka, system i państwo. Państwo w okresie 
radzieckim, z założenia ateistyczne, w którym ateizm ze zjawiska indywidu-
alnego stał się masowy i wojujący.

Badania, w których człowiek traktowany jest wyłącznie jako ens sociale,  
były dla rosjoznawstwa niewystarczające i dlatego podstawą opisu stała się 
tu antropologia filozoficzna, to znaczy filozofia człowieka, szczególnie per-
sonalizm w różnych jego odmianach (Martin Buber, Maurice Nédoncelle, 
Helmuth Plessner). Anna Raźny wprowadziła do obiegu rosjoznawczego 
takich myślicieli, jak Maks Scheller czy Emmanuel Levinas, a także Søren 
Kierkegaard. W jej pracach bardzo silnie odzwierciedla się zainteresowanie 
metafizyką. Bliską jej postawę przyjmuje Lidia Macheta.

Spośród współczesnych polskich uczonych i myślicieli, filozofów wy-
mienić trzeba Karola Wojtyłę – papieża Jana Pawła II, przedstawiciela 
personalizmu tomistyczno-fenomenologicznego, a także reprezentanta 
personalizmu fenomenologicznego – Józefa Tischnera, którego kontakty 
z krakowskimi rosjoznawcami były bardzo bliskie. To nie tylko on oddziałał 
na rosjoznawców, ale i – głównie dzięki prof. Annie Raźny – sam zainte-
resował się dziełami Dostojewskiego czy koncepcją homo sovieticus, którą 
zresztą przedstawiał zupełnie inaczej, niż ma to miejsce w rosjoznawstwie, 
np. w pracach Lucjana Suchanka.

 Bardzo inspirującą rolę odegrał wybitny tomista o. Mieczysław Krąpiec 
i uczeni z kręgu lubelskiego fenomenologicznego personalizmu. Z polskich 
uczonych wspomnieć tu trzeba fenomenologa Romana Ingardena.

Duży wpływ na ideowe i intelektualne oblicze krakowskiego rosjoznaw-
stwa miała filozofia religijna rosyjskiego renesansu kulturowego – Nikołaja 
Bierdiajewa, Siergieja Bułgakowa, Pawła Fłorienskiego, Gieorgija Fłorow-
skiego, Siemona Franka, Nikołaja Łosskiego, Lwa Szestowa. Dla kształtowa-
nia się twórczego laboratorium badawczego rosjoznawców znaczenie miały 
koncepcje rosyjskiej tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki (Boris Jego-
row, Jurij Łotman, Boris Uspienski). Wspomnieć należy również Michaiła 
Bachtina, zwłaszcza jego koncepcję dialogu. 
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Spośród polskich badaczy kultury i literatury rosyjskiej wymienić trze-
ba Wacława Lednickiego; nie sposób nie wspomnieć też prof. Ryszarda Łuż-
nego, który do badań rosjoznawczych wprowadził problematykę sacrum 
i szerokie zainteresowanie filozofią rosyjską. Wcześniej robił to Andrzej Wa-
licki, do którego prac sięgało wielu krakowskich rosjoznawców. Dla badaczy 
epok dawniejszych ważny był dorobek prof. Wiktora Jakubowskiego.

Zasygnalizowane dotąd koncepcje naukowe pozwalały opisywać jeden 
z elementów rosyjskiej i radzieckiej rzeczywistości – człowieka. Do analizy 
systemu i państwa potrzebne były inne inspiracje. Bardzo pomocne oka-
zały się prace przedwojennych polskich sowietologów i historyków: Jana 
Kucharzewskiego z wileńskiego Instytutu Wschodniej Europy, a szczegól-
nie Mariana Zdziechowskiego, wcześniej związanego z Krakowem, człon-
ka PAU – członka Klubu Słowiańskiego. Członkiem Klubu Słowiańskiego był 
także Feliks Koneczny, którego spuścizna była inspiracją dla krakowskich 
badaczy cywilizacji rosyjskiej. Jednym ze współczesnych inspiratorów rosjo-
znawstwa był o. Józef Bocheński. Był nim także wybitny badacz psychiatra 
Antoni Kępiński.

Wymieńmy jeszcze kilku myślicieli, zarówno polskich, jak i rosyjskich, 
takich jak Jerzy Szacki, Siergiej Awierincew, Siergiej Chorużyj. To jednak 
wciąż niepełne spektrum badaczy i koncepcji kształtujących krakowskie 
rosjoznawstwo. 

Jestem przekonany, że możemy mówić o krakowskiej szkole rosjo-
znawstwa i emigrantologii. Stała się ona znakiem wizerunkowym ważnej 
jednostki badawczej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 
jego odłamu kulturoznawczego. Napisałem o tym w artykule zamieszczo-
nym w znanym czeskim piśmie – „Novaja rusistika”25 .

Z rosjoznawstwem związana jest ściśle emigrantologia, mająca również 
charakter interdyscyplinarny26. Podobnie jak rosjoznawstwo, narodziła się 

25 L. Suchanek, Краковская исследовательская школа россиеведения и эми-
грантологии, „Novaja rusistika. Nová rusistika. Mieżdunarodnyj żurnał sowriemiennoj 
fiłołogiczeskoj i arealnoj rusistiki” 2013 (Brno), Suplementum, s. 23–34; zob. także idem, 
Краковская исследовательская школа россиеведения и эмигрантологии, [w:] Situ-
ace mezinárdní slavisiky: kto je vinen a co dělat. Antologie příspevků, materiál a doku-
mentu, red. I. Pospíšil, Brno 2015, s. 85–96.

26 O emigrantologii zob. idem, Emigrantołogija, [w:] Idiei v Rossii. Ideas in Rus-
sia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjskopolskoangielski, t. 9, red. J. Dobieszewski, Łódź 
2015, s. 496–499; idem, Emigracja. Emigrantologia. Komisja Emigrantologii Słowian, 
„Slavia Orientalis” LXIII, nr 2, 2014, s. 173–189; idem, Słowiańska emigrantologia, 
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w Krakowie. Przypomnijmy, że działał tu, najpierw na Wydziale Filologicz-
nym, potem na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, kie-
rowany przez Lucjana Suchanka zespół badawczy, zajmujący się spuści-
zną emigracji trzeciej fali i tamizdatem. Termin „emigrantologia” został 
wprowadzony i scharakteryzowany przez Lucjana Suchanka na XII Między-
narodowym Kongresie Slawistów w Krakowie w 1998 roku. Od tego czasu 
używany jest szeroko w nauce, w slawistyce światowej. O emigrantologii 
jako dyscyplinie uniwersyteckiej i nauce mówiłem na XIII Kongresie Slawi-
stów w Lublanie (2003), a na XIV Kongresie Slawistów w Macedonii (2008) 
wygłosiłem referat Emigrantologia: osiągnięcia i nowe perspektywy. Mię-
dzy Kongresem w Krakowie a w Ochrydzie. 1998–200827 .

Dorobek emigracji daje możliwość prowadzenia badań wieloaspekto-
wych. Szeroko już dziś rozwinięte są w wielu krajach badania historyczne, 
źródłowe, archiwalne. Prace emigrantologiczne obejmują relacje o życiu 
emigrantów: z antropologicznego punktu widzenia szczególnie ważne są 
rozważania na temat emigranta jako typu człowieka, emigrantologia bo-
wiem to nauka o warunkach egzystencji na obczyźnie28. Publikacje dotyczą 
różnych form wielorakiej działalności i aktywności, w tym szczególnie orga-
nizacyjnej i edytorsko-wydawniczej. Opisują i oceniają spuściznę pisarską, 
zarówno beletrystyczną, jak i publicystyczną, eseistyczną, dokumentalną, 
filozoficzną, religijną, naukową. Przedstawiają zróżnicowanie polityczno-
-ideologiczne poszczególnych licznych partii i ruchów ideowo-filozoficznych, 

[w:] Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, red. L. Suchanek, Kraków 2004, 
s. 73–88; idem, Комиссия эмигрантологии славян Международного комитета 
славистов, „Emigrantologia Słowian” 1, 2015, s. 9–12.

27 Idem, Emigrantologia: osiągnięcia i nowe perspektywy. Między Kongresem w Kra-
kowie a w Ochrydzie. 1998–2008, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturo-
znawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, red. L. Suchanek, K. Wrocławski, Warszawa 2008, 
s. 159–169. Zob. także idem, Emigrantologia i literaturoznawstwo, [w:] Studia z historii 
literatury i kultury Słowian, red. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz, Katowice 2000, s. 42–45; 
idem, Słowiańska emigrantologia, [w:] Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, red . 
L. Suchanek, Kraków 2004, s. 73–88; idem, Człowiek w traumie. Emigrantologia na przy-
kładzie emigracji rosyjskiej dwudziestego wieku, „Ethos” 3–4 (87–88), 2009, s. 230–244; 
idem, Rossijewiedienije i emigrantołogija. Nowyje formy issledowanij i didaktiki w pol’skoj 
sławistikie, „Novaja rusistika. Nová rusistika. Mieżdunarodnyj żurnał sowriemiennoj fiło-
łogiczeskoj i arealnoj rusistiki” 2012 (Brno), Suplementum, s. 17–21.

28 Idem, Miesto antropołogii w emigramtołogiczeskich issledovanijach, [w:] Руска 
диjаспора и словенски свет. Зборник радова. Учредитель Петра Бунњк, Београд 
2013, s. 11–21.
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ugrupowań literackich, stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Opisywana 
jest sytuacja Cerkwi prawosławnej. W emigrantologii niezwykle szeroko 
rozwinęły się badania nad literaturą, zarówno w płaszczyźnie światopo-
glądowo-ideowej, jak i w sferze formy. Bardzo interesujące poznawczo są 
badania tematologiczne, które pozwalają uchwycić odrębność literatury 
emigracyjnej, jej specyfikę w stosunku do literatury metropolii (literatu-
ry krajowej).

W grudniu 2008 roku przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN została 
utworzona Komisja Emigrantologii Słowian, której przewodniczącym został 
Lucjan Suchanek, inicjator powołania takiej komisji. We wrześniu 2013 roku 
Komisja Emigrantologii Słowian została afiliowana przy Międzynarodowym 
Kongresie Slawistów – w ten sposób stała się komisją międzynarodową. 
Członkami komisji jest wielu krakowskich rosjoznawców, którzy tworzą naj-
silniejszą grupę badaczy emigrantologów w Polsce: przewodniczącym zo-
stał Lucjan Suchanek, a w strukturach Zarządu Komisji znaleźli się Andrzej 
Dudek, jako przedstawiciel polskiej emigrantologii, Anna Raźny, Hanna Ko-
walska-Stus i Katarzyna Duda. Niektórzy z nich wchodzą do redakcji pisma 
„Emigrantologia Słowian”29 .

Istotne zmiany w krakowskim rosjoznawstwie zachodzą w roku 2012; 
tu właściwie zaczyna się nowy etap jego dziejów: wraz z końcem kadencji 
jako dyrektora prof. Anny Raźny, kiedy w wyborach kierownictwo instytu-
tu kulturoznawczego powierzono politologowi, prof. Joachimowi Diecowi. 
Zainteresowania naukowe tego rosjoznawcy, ukształtowanego w nurcie 
filologii i kulturoznawstwa, zaczęły ewoluować w kierunku politologii (ha-
bilitacja z politologii). Z punktu widzenia Katedry Rosjoznawstwa było to 
wówczas pożądane, zniknęła bowiem potrzeba zatrudniania pracownika 
spoza jednostki dla przedmiotów politologicznych. Z biegiem czasu jednak, 
wbrew potrzebom kulturoznawczego profilu katedry, zaczęła wzrastać licz-
ba politologów, to znaczy osób mających doktoraty z politologii, których 
promotorami byli nieraz kulturoznawcy. Mimo posiadania stopnia dokto-
ra politologii prowadzili oni zajęcia kulturoznawcze. Stało się tak między 
innymi dlatego, że młodzi pracownicy instytutu nie mogli zdobywać dok-
toratów z kulturoznawstwa. Po długich staraniach wydział zdobył jednak 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora kulturoznawstwa. 

29 Idem, Комиссия эмигрантологии славян Международного комитета 
славистов, „Emigrantologia Słowian” 1, 2015, s. 9–12; idem, Emigracja. Emiograntolo-
gia. Komisja Emigrantologii Słowian, „Slavia Orientalis” LXIII, nr 2, 2014, s. 173–189.
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Zmiana na stanowisku dyrektora w 2012 roku nie była jedynie, jak czę-
sto w takich przypadkach bywa, zmianą personalną, która w zasadzie nie 
zmienia status quo – nastąpiło bowiem przeobrażenie wizji instytutu, co 
odbiło się na jego kulturoznawczym profilu. Profesor Anna Raźny jako dy-
rektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej była strażniczką programu ro-
sjoznawczego. Byłem przekonany, że stanowi on wspólną wartość wszyst-
kich pracowników instytutu. Miałem wrażenie, że jednakowo patrzymy na 
rosjoznawstwo, że dzielimy przekonanie o jego kulturoznawczym profilu, 
bo tak musi być w przypadku wspólnoty, do której się należy i z którą trze-
ba się identyfikować i być wobec niej lojalnym. Okazało się jednak, że nie 
wspólnotowość duchowo-ideowa jest najważniejsza, i powierzając kierow-
nictwo instytutu kulturoznawczego politologowi, ryzykowano, że mogą na-
stąpić istotne zmiany w ugruntowanym kulturoznawczym modelu kształce-
nia – i tak się rzeczywiście stało.

Zmiany zawsze są możliwe i nawet pożądane, nie mogą one jednak 
zniekształcać istoty i sensu całościowej koncepcji, która się przyjęła i ma 
spore osiągnięcia. Wraz z nową dyrekcją rozpoczął się stopniowy demon-
taż kulturoznawczego programu nauczania, właściwie jego dewastacja. 
Szczególnie, choć nie tylko, zaskoczyło mnie podejście do emigrantologii, 
która jest i powinna być jednym z wizerunkowych znaków krakowskiego 
rosjoznawstwa. Na szczęście dzięki osobom doceniającym jej wagę pozo-
stała w programie.

Rosjoznawstwo od samego początku działa w kulturoznawczym kom-
ponencie wydziału, który ze swej natury nie jest homogeniczny. Nie po-
winno ono zmierzać w stronę modelu politologicznego – w takiej postaci 
mogłoby egzystować na politologii. Przypomnę, że rosjoznawstwo powsta-
ło po to, by w zakresie charakterystyki i oceny Rosji jego absolwentów za-
opatrzyć w wiedzę i argumenty właśnie kulturologiczne. Bo tylko tak moż-
na ten kraj i jego mieszkańców w pełni zrozumieć. W dzisiejszym dyskursie 
o Rosji poziom interpretacji politologicznej znacznie się poprawił, dalej jed-
nak brak w nim argumentów natury kulturoznawczej – i takie musi dawać 
rosjoznawstwo jako kierunek kulturoznawczy.

Zabiegi organizacyjne zmierzające do tego, by kulturoznawczy charak-
ter rosjoznawstwa ograniczyć czy zmienić, osiągnęły apogeum po kolejnym 
wyborze politologa na nową kadencję dyrektora instytutu. Przekształceń, 
które się dokonały i dokonują w instytucie, nie można tłumaczyć wyłącznie 
faktem, że liczba kandydatów na rosjoznawstwo zmalała – dziś to zjawi-
sko powszechne. Powstaje pytanie, co zrobiono, by rosjoznawstwo lepiej 
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i efektywniej spopularyzować. Demagogiczny jest również argument, że 
studenci domagają się zmian. 

Ostatnia decyzja instytutu, zatwierdzona przez Radę Wydziału, prze-
obraża w sposób zasadniczy charakter rosjoznawstwa. Według nowego 
modelu tylko 49% przedmiotów może mieć charakter kulturoznawczy, 
a 51% to przedmioty z dziedziny nauk społecznych. Wywołuje to zdziwie-
nie: mimo iż liczba politologów w instytucie została zwiększona ponad mia-
rę, nie ma w nim tylu specjalistów reprezentujących nauki społeczne, by 
zapewnić obsadę dla 51% przedmiotów. Jest natomiast – przy zachowaniu 
proporcji 51 do 49 – za dużo kulturoznawców. Dążąc do zmian, nie można 
wysuwać argumentu, że należy się przekwalifikować – to jest oczywiście 
możliwe, lecz wymaga długiego czasu na pogłębianie wiedzy. Taka sytuacja 
grozi wyraźnym obniżeniem poziomu, który w przypadku rosjoznawstwa – 
kulturoznawstwa – był wysoki. 

Ewolucja rosjoznawstwa poszła w złym kierunku, zatraciło ono swój 
charakter i stało się mało wyraziste. Nie trzeba było wcale zmieniać jego 
istoty poprzez nadanie mu kształtu kierunku hybrydowego. Należało pod-
jąć próbę bardziej realną i gwarantującą dotychczasowy poziom.

Dla krakowskiego rosjoznawstwa istnieje inna perspektywa. Mieliśmy 
ją w planach już dawno, gdy Katedra Rosjoznawstwa zwróciła się do władz 
resortu o powołanie studiów nad cywilizacjami – wtedy jednak, gdy miało 
miejsce silne sformalizowanie, jeśli idzie o wykaz kierunków studiów, nie 
spotkało się to ze zrozumieniem. Dziś, gdy autonomia uczelni jest znacz-
nie silniejsza, można do tego powrócić.

Jest to niezbędne dlatego, że termin „kulturoznawstwo” jest w pol-
skiej praktyce uniwersyteckiej niejednoznaczny i z reguły bywa rozumia-
ny wąsko. W założeniach programowych krakowskiego rosjoznawstwa 
kulturoznawstwo było traktowane szeroko, jako całokształt duchowego 
dorobku społeczeństwa, obejmującego kulturę duchową: a więc literatu-
rę i wszelkiego rodzaju piśmiennictwo, różne rodzaje sztuk (sztuki plastycz-
ne, teatr, muzykę, film), ale także wierzenia, wytwory umysłu (filozofię, 
ideologie, systemy wartości), jak również kulturę polityczną. W aktualnej 
postaci rosjoznawstwa widoczne jest koncentrowanie się tylko na poszcze-
gólnych jego aspektach, które w znacznym stopniu określić można jako 
politologiczne.

Przy tradycyjnym rozumieniu rosjoznawstwa jako sfery kulturoznaw-
stwa kultura bliska jest cywilizacji. Jak wiemy, niekiedy te dwa pojęcia 
traktowane są jako synonimy. Czasem, jak w koncepcji Oswalda Spenglera, 
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pojmowane są jako terminy służące do oznaczenia różnych faz tego same-
go procesu. Historia ludzkości to dzieje cywilizacji, które stanowiły dla ludzi 
najszersze ramy do określania własnej tożsamości. Rozmaicie je definiowa-
no, powszechnie jednak wszelkie cywilizacje utożsamiano z wielkimi religia-
mi świata, będącymi ich fundamentami. Tak jest w przypadku chrześcijań-
stwa, islamu, hinduizmu, konfucjonizmu. Każda cywilizacja stanowi całość; 
mają one jednak określony stopień integracji – znamienne jest, że w ich 
obrębie można łączyć różne państwa. Cywilizacje określane są przez obiek-
tywnie wspólne elementy, takie jak język, religia, historia, obyczaje czy in-
stytucje społeczne.

W dziejach ludzkości było wiele cywilizacji, od sumeryjskiej i egipskiej 
zaczynając. Wiele z nich odeszło w przeszłość. Różne są poglądy co do liczby 
cywilizacji, co do okresu ich trwania i etapów, przez jakie przechodziły. We 
wszystkich jednak, choć rozmaicie były nazywane i rozumiane, pojawia się 
cywilizacja, która wiąże się z Rosją na różnych etapach jej rozwoju histo-
rycznego. Jeden z najwybitniejszych badaczy cywilizacji, Arnold J. Toynbee,  
autor dwunastotomowego dzieła The Study of History (Studium Historii, 
1934–1954), wśród 21 cywilizacji wymienia prawosławną, ortodoksyjno-
-chrześcijańską. Oswald Spengler w swoim dwutomowym dziele Der Unter-
gang des Abendlandes (Zmierzch Zachodu, 1918–1922) mówi o cywilizacji ro-
syjskiej (rosyjsko-syberyjskiej). Feliks Koneczny (O wielości cywilizacji, 1935) 
wyróżnia siedem istniejących aktualnie cywilizacji, a wśród nich bizantyńską 
i turańską. Ta ostatnia, jego zdaniem, stanowi absolutne przeciwieństwo ła-
cińskiej. Carroll Quigley w swojej pracy The Evolution of Civilizations (1961) 
wyróżnia 16 cywilizacji, a wśród nich prawosławną30. Najgłośniejszy ostatnio 
znawca problemu, Samuel Huntington (The Clash of the Civilisations – Zde-
rzenie cywilizacji, 1993), wśród siedmiu głównych cywilizacji współczesności 
wyróżnia prawosławną, której ośrodkiem jest Rosja.

Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na nazwę instytutu. Zajmuje się on 
studiami nad Rosją, ukrainoznawstwo stało się odrębną jednostką wydzia-
łu, a białorutenistyka nie przekształciła się w samodzielną dyscyplinę. Pod 
nazwę Instytut Rosji i Europy Wschodniej nie podpada w pełni także Ka-
tedra Badań nad Obszarem Euroazjatyckim. Obecna nazwa instytutu jest 
więc myląca i powinna przeto brzmieć: Instytut Rosjoznawstwa. Podejście 
do rosjoznawstwa z perspektywy studiów nad cywilizacją uwiarygodnia 

30 Zob. A. Skorupka, Wprowadzenie do filozofii cywilizacji Carrolla Quigleya, „Rocznik 
Filozoficzny Ignatianum – The Ignatianum Philosophical Yearbook” 2, 2014, s. 91–110.
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wprowadzenie do programu paralelnych studiów: nad cywilizacją nazy-
waną przez Konecznego turańską, a określaną w propozycji instytutu jako 
euroazjańska. Jednak kształt propozycji musi ulec znacznym modyfika-
cjom w kierunku cywilizacyjnego, kulturoznawczego charakteru – kosztem 
politologicznego.

RUSSIAN STUDIES = CULTURAL STUDIES.  
RUSSIAN STUDIES AT THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY 

IN KRAKOW (1990–2017)

Abstract: The subject of the article is the history of the development of Russian 
cultural studies (RCS) in Krakow, initiated at the turn of the 20th and 21st centu-
ries. The collective achievement created by scientists with mainly philological 
backgrounds over the years have been enriched and expanded by content from 
other scientific disciplines. This ultimately formed a multidisciplinary face of 
RCS. In the article, the most important figures and publications are mentioned 
that contributed to building a significant curriculum of Russian cultural studies 
in Krakow. The specificity of the curriculum, its multidimensionality and human-
istic-social approach make it a rich reservoir of knowledge which helps one to 
understand culture in its Russian form.

Key words: Russian studies, interdisciplinarity, multidimensionality
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UNIWERSYTECKIE PROGRAMY 
KULTUROZNAWSTWA NA POLSKICH 

UCZELNIACH – PRÓBA OCENY

Słowa kluczowe: kulturoznawstwo, programy nauczania uniwersyteckiego, 
metodologiczne pułapki humanistyki

Kulturoznawstwo jest młodą dyscypliną naukową (od 2004 roku) i no-
wym kierunkiem studiów (od lat 90. XX wieku). Nie znaczy to jednak, że 
wcześniej nie powstawały kulturoznawcze prace badawcze, a progra-
my innych kierunków kształcenia nie zawierały treści czy przedmiotów 
kulturoznawczych. 

Analizując uniwersyteckie programy nauczania kulturoznawstwa, ła-
two można ocenić, czy stawiają one sobie za cel studiowanie podstaw 
ontologicznych konkretnej kultury. Mimo iż definicji kultury jest wiele, to 
w genezie każdej kultury zakodowany jest charakterystyczny dla niej pier-
wiastek, w oparciu o który kultura ta tworzy wizerunek człowieka, świa-
ta, religii, historii i państwa. Pierwiastek ten określa także typ estetyki do-
minujący w danej kulturze i jest ściśle związany z obowiązującym w niej 
światopoglądem. 

Naukowy światopogląd kształtowany od czasów oświecenia wpływa 
na przekonanie, że człowiek jest wyłącznym twórcą kultury, a głównym 
czynnikiem kulturotwórczym są warunki ekonomiczne i stosunki społecz-
ne. Stąd we współczesnych programach studiów kulturoznawczych prze-
waża podejście menadżersko-ekonomiczne bądź socjologiczne. Chrześci-
jaństwo i inne religie traktowane są nie jako światopoglądowe podstawy 
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kształtowania kultury, lecz jako przejaw aktywności człowieka wynikającej 
z pierwotnego lęku przed niezrozumiałymi zjawiskami zachodzącymi w ota-
czającym świecie. Religia pojmowana jest więc nie jako podmiot kulturo-
twórczy, tylko jako przedmiot będący jednym z wielu elementów składo-
wych kultury, zjawisko historyczne i przemijające.

Autorzy współczesnych programów studiów kulturoznawczych, 
w większości socjologowie, przyjmują metody badawcze antropologii kul-
turowej. Za podstawowe wartości w kulturze uznają multikulturowość 
i społeczeństwo otwarte. Dlatego większość programów studiów koncen-
truje się na zagadnieniach typu: kultura wysoka i niska, subkultury – mło-
dzieżowa, miejska, więzienna, żołnierska itp.; turystyka, kultura kulinarna, 
moda, ciało. Każde z tych zagadnień rozpatrywane jest osobno, bez związ-
ku z wartościami i normami wyższymi, narodową tradycją, przy pomocy 
socjologicznego aparatu pojęciowego. Zbudowany w ten sposób wizerunek 
kultury tworzy kalejdoskop wycinków lub ulega pokusie uogólnień. Pro-
gram kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim na rok akademicki 
2017–2018 zawiera następujące propozycje: 

przedmioty kierunkowe: wstęp do kulturoznawstwa (podstawy teoretyczne 
kierunku studiów, główne pojęcia i terminy, znaczenie nazwy „kulturoznaw-
stwo”, miejsce kulturoznawstwa w humanistyce); podstawy antropologii (po-
jęcie „świata człowieka”, „natury ludzkiej”, antropologiczne – szerokie – poj-
mowanie kultury); historia myśli o kulturze (historyczny zarys kształtowania się 
koncepcji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem prób uprawiania tzw. na-
ukowego poznawania kultury); teoria kultury (najważniejsze współczesne kon-
cepcje teoretyczne kultury oraz sposoby jej rozumienia i poznawania); ponad-
to: historia kultury i cywilizacji, psychosocjologia kultury, metodologia badań 
kulturoznawczych;
przedmioty ogólnokształcące: historia filozofii, filozofia humanistyki współ-
czesnej, aksjologia, estetyka, semiologia, wiedza o komunikacji;
przedmioty uzupełniające: wiedza o plastyce, wiedza o muzyce, wiedza o lite-
raturze, wiedza o teatrze, wiedza o filmie i nowych mediach, religioznawstwo2 .

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzuje program 
kulturoznawstwa następująco: 

2 http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/Instytut-Kulturoznawstwa/Student/Programy-
-studiow-punkty-ECTS-sylabusy (dostęp 9 IV 2018).

http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/Instytut-Kulturoznawstwa/Student/Programy-studiow-punkty-ECTS-sylabusy
http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/Instytut-Kulturoznawstwa/Student/Programy-studiow-punkty-ECTS-sylabusy
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Kierunek „kulturoznawstwo” mieści się w obszarze nauk humanistycz-
nych. Specyfika kierunku na poziomie studiów pierwszego stopnia polega 
na uwzględnieniu w programie studiów głównych tradycji, szkół i kierunków 
w humanistyce, skoncentrowanych na zagadnieniach historii i teorii kultu-
ry oraz metodologii badań nad kulturą. Program obejmuje także historyczne 
i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej 
(sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia, te-
atr i performans), komunikacji międzykulturowej, komunikacji medialnej, kul-
tury gospodarczej i kultur miejskich. Program przewiduje także zagadnienia 
praktyczne związane z organizacją, zarządzaniem i animacją kultury3 .

Przytaczam aktualny program i charakterystykę programu dwóch 
prekursorskich uniwersytetów, jeśli chodzi o prowadzenie tego kierunku. 
Odpowiadają one opisanym wyżej cechom. Nawet uczelnie katolickie ofe-
rujące kulturoznawstwo koncentrują się na przedmiotach socjologicznych 
i animacji kultury. Trudno tu ocenić treści szczegółowe wykładanych przed-
miotów, gdyż nie są one publikowane w internecie. 

Niedoskonałości w sposobie kształcenia na kierunku kulturoznawstwo 
wpisują się także w ogół problemów związanych z systemem szkolnictwa 
w Polsce. Może następująca teza wyda się zaskakująca, ale sadzę, że isto-
ty problemów z naszymi reformami w dziedzinie kształcenia trzeba szukać 
w historii szkolnictwa europejskiego. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w świecie antycznym tylko grecka 
kultura stworzyła szkołę. Jej pojawienie się związane było z przekonaniem, 
że człowiek jako cząstka Kosmosu musi ten Kosmos poznać, by móc zgod-
nie z jego prawami żyć; ma przyswoić sobie zasady paidei . Przed szkołą sta-
wiano cele praktyczne, miała zapoznać uczniów z filozofią przyrody, me-
todami poszukiwania prawdy i sposobem jej wyrażania. Uczyła też pokory 
wobec praw przyrody, przekonywała, że człowiek osiągnie szczęście przez 
podporządkowanie się im. W początkach chrześcijaństwa Grecy porzucili 
szkołę. Nowy światopogląd pomógł im stworzyć monastyr. Poznanie świata 
przy pomocy ratio zastąpili kontemplacją i mistyką, ponieważ dowiedzieli 
się o Bogu – stwórcy Kosmosu ex nihilo, w tym także praw, które okazały się 
nie być wiecznymi. Choć szkoła w kulturze greckiej nie przestała istnieć, jej 
rola okazała się drugoplanowa. W IV wieku pojawiły się szkoły klasztorne, 
dla których źródłem wiedzy była Ewangelia. Tworzyły one kontemplacyjne 

3 https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Pliki/Wydzialy/Wydzial-Nauk-Spolecznych/
Efekty-ksztalcenia/Zalacznik-nr-4-WNS-kulturoznawstwo.pdf (dostęp 10 XI 2017).

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Pliki/Wydzialy/Wydzial-Nauk-Spolecznych/Efekty-ksztalcenia/Zalacznik-nr-4-WNS-kulturoznawstwo.pdf
https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Pliki/Wydzialy/Wydzial-Nauk-Spolecznych/Efekty-ksztalcenia/Zalacznik-nr-4-WNS-kulturoznawstwo.pdf
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metody postrzegania rzeczywistości, a ich celem była wewnętrzna prze-
miana człowieka. Wyrazicielem takiego oświecenia był Symeon Nowy Teo-
log (949–1022), który bardzo krytycznie odnosił się do antycznego mode-
lu oświaty. Na nim wzorowali się hesychaści: Grzegorz Palamas i Grzegorz 
Scholarius. Sprzeciwiał się im filozof Michał Psellos (1018–1096) oraz Grze-
gorz Gemistos Plethon – twórcy bizantyjskiego renesansu, wskrzesiciele 
kultu filozofii antycznej.

Sytuacja ta zmieniła się w okresie renesansu. Eklektyczna kultura rene-
sansu italskiego wyznaczyła nowe cele systemowi wychowania i kształce-
nia młodzieży. W chrześcijańskiej kulturze łacińskiej można wówczas zaob-
serwować stopniowe nasycanie elementami kultury antycznej. Przykładem 
może służyć twórczość Leonarda da Vinci: porównanie Jana Chrzciciela 
i Dionizosa, dziewicy Marii i Hebe. Wiodło to do pojmowania człowieka 
w kontekście rzymskiego antycznego naturalizmu. Konsekwencją tego były:

1. Postrzeganie kultury jako przejawu zewnętrznej aktywności 
człowieka.

2. Skoncentrowanie systemu kształcenia i badania kultury na efektach 
tak rozumianej aktywności.

3. Sekularyzacja kultury jako rezultat także innych okoliczności histo-
rycznych i politycznych.

Estetyka, począwszy od XV wieku, przestała obligować sztukę do od-
zwierciedlania prawdy ontologicznej i skupiała się na sposobach wyrażania 
piękna w świecie. Nastąpił zwrot w kierunku wielkiej teorii Pitagorasa i du-
alistycznej teorii Plotyna, które przekonywały, że idealna struktura dzieła 
odbija piękno absolutu w materii. Doprowadziło to do odseparowania bytu 
od jego podstaw ontologicznych i sformułowania metodologii nakazującej 
rozpatrywać wszystkie obiekty na poziomie symbolu kulturowego, umow-
nego znaku, gdyż wcześniejsze greckie mimesis zyskało zastosowanie także 
do prawd pozamaterialnych.

Wtedy rozbudzone zostało zainteresowanie starożytną tradycją rzym-
ską, w której ideałem był człowiek aktywnie podporządkowujący sobie 
świat. Trud umysłowy czy ciągłe przebywanie w szkole Rzymianin trakto-
wał jako dziecinadę. W kulturze rzymskiej szkoła była bowiem instytucją 
przygotowującą do życia aktywnego. Podczas gdy Grecy w systemie kształ-
cenia hołdowali zasadzie paidei, dążyli do odkrycia prawdy, Rzymianie sta-
rali się zdobyć umiejętności praktyczne. 

Filozofowie poświęcali uwagę ćwiczeniom retorycznym, analizie tekstu, 
komentarzom. Materiałem była literatura antyczna, ale także Pismo Święte 
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i pisma ojców Kościoła. W odróżnieniu od klasztorów, gdzie w centrum 
uwagi pozostawał człowiek, miłośnicy filozofii koncentrowali się na pracy 
z tekstem. Ponadto kontakt z tekstem służył kształtowaniu światopoglądu. 
Literatura – jako podstawa, środek i cel edukacji – sprzyjała pojmowaniu 
świata za pośrednictwem tekstu, jego analizy, rozczłonkowania. Wydaje się 
dziwnym fakt, że Pismo Święte także służyło jako podstawa analiz filozo-
ficznych i gramatycznych.

W łacińskim systemie oświaty reformę rozpoczął Uniwersytet Paryski 
w 1425 roku4. Do tego czasu panowała metoda scholastyczna oparta na 
filozofii i logice Arystotelesa w interpretacji chrześcijańskiej św. Tomasza 
z Akwinu. Jednak scholastyka jako metoda interpretacji zbudowana na filo-
zofii zrodziła problem ograniczenia wolności autonomicznego rozumu przez 
dogmat. To doprowadziło do sekularyzacji rozumu w czasach Kartezjusza. 

Na pierwszy rzut oka problem ten może wydawać się odległy od na-
szego tematu. W rzeczywistości jednak pozwala dostrzec złożoność zagad-
nień związanych z kulturą i edukacją. 

W systemie zachodnim kulturoznawstwo jako dyscyplina naukowa pod-
porządkowane jest współcześnie metodologii stosowanej w naukach spo-
łecznych; poza nawiasem stawia zagadnienia eschatologiczne związane z pro-
blematyką antropologiczną. Przyroda i Kosmos to domena filozofii przyrody. 
Kultura rozpatrywana jest jako przejaw aktywności człowieka, a jednocześnie 
nie dostrzega się tego, że stanowi z nim ona spójną całość. Zgodnie z tą kon-
cepcją ludzie jako jednostki lub grupy społeczne tworzą w przestrzeniach 
mikrokosmicznych obiekty kulturowe. Wielość niepowiązanych ze sobą obiek-
tów wymaga badań, analiz i interpretacji. Wspólne mianowniki dla wszystkich 
tych obiektów tworzy nauka w ramach oddzielnych kodów: filozofii kultury, 
socjologii kultury, teorii kultury, historii kultury. Kulturoznawstwo, o czym 
świadczą programy i sylabusy związane z tym kierunkiem kształcenia na pol-
skich uczelniach, korzysta najczęściej z kodu poznawczego socjologii kultury.

Ciekawą perspektywę związaną z przekonaniem, że jedynie człowiek 
jest twórcą kultury, zaproponował rosyjski filozof Siergiej Chorużyj. Zwrócił 
on uwagę na fakt, że człowiek jako byt stworzony stanowi początek dialo-
gu zmierzającego do przezwyciężenia śmierci. Fakt ten, podkreśla uczony, 
sprzyja kreowaniu uniwersalnej przestrzeni kulturowej5. Takie nastawienie 
mogłoby zagwarantować syntetyczne podejście do zagadnienia kultury, 

4 Por. S. Swierzawski, Istnienie i tajemnica, Lublin 1993, s. 179–180. 
5 С. Хоружий, О старом и новом, Санкт-Петербург 2000, s. 52–53.
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traktowanie bowiem kultury jako produktu ludzkiego, a nie stanu egzy-
stencji człowieka skupia uwagę na owym produkcie. 

Prócz dominacji metod socjologicznych we współczesnym kulturo-
znawstwie rolę swoistej nadbudowy nadal odgrywa semiotyka. Semiotyka 
kultury jest w naszych programach przedmiotem podstawowym. Określa 
podejście metodologiczne także w badaniach dotyczących kultury chrześci-
jańskiej. Warto jednak wyrazić słowa krytyki pod jej adresem.

Do dziś rosyjska szkoła semiotyki pełni ważną funkcję w kulturoznaw-
stwie. Przedmiotem analizy rosyjskich semiotyków były język, literatura 
i zjawiska historyczno-kulturowe. Badania semiotyczne charakteryzowały 
się tworzeniem opozycyjnych binarnych modeli typu: swój – obcy, chrze-
ścijański – pogański, góra – dół, stare – nowe. Ten schemat interpretacyj-
ny zbudowany został z systemu pojęć nierzadko od siebie odległych. Jurij 
Łotman i Borys Uspienski opisywali na przykład odszczepieństwo w kultu-
rze w oparciu o tak oddalone od siebie zjawiska i przestrzenie, jak szama-
nizm, Grecja, rzymska Europa, kościelny kler, murzyni, lekarze, inteligencja, 
umarli, rozbójnicy, kaci czy rekruci6 . 

Badania semiotyczne, będące dziedzictwem strukturalizmu, charakte-
ryzują się swoistym brakiem zgodności. Opierają się bowiem na materiale 
sztucznie stworzonej struktury. Ta rzucająca się w oczy niezgodna z prawdą 
semiotyczna interpretacja w odniesieniu do zjawisk kultury widoczna jest 
w pracach Dymitra Lichaczowa na temat stylu karnawałowego wypowiedzi 
Iwana IV, a także w pracy Andrieja Panczenki o jurodztwie jako widowisku7 . 
Panczenko przedstawia osobę jurodiwego z uwzględnieniem teologicznych 
zasad interpretacji, żeby po chwili porzucić je, dowodząc, że zachowanie 
jurodiwego można opisać w konwencji widowiska, gdzie każdy gest speł-
nia określoną funkcję komunikacyjną, a jurodiwy utożsamia się z mimem 
bądź aktorem (s. 139). Widoczna tu jest gra interpretacyjna, brak dążenia 
do prawdziwościowej interpretacji zjawiska. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że w pracach semiotyków rosyjskich 
interpretację marksistowską, akcentującą konflikty społeczne, zastąpiło 
przekonanie, że źródłem konfliktu są różnice kodów kulturowych, w tym 
także językowych.

6 J. Łotman, B. Uspienski, „Odszczepieniec” i „odszczepieństwo” jako pozycje społeczno 
psychologiczne w kulturze rosyjskiej – na materiale z epoki przedpiotrowej, [w:] Semioty-
ka dziejów Rosji, wybr. i przeł. B. żyłko, Łódź 1993, s. 62–77. 

7 D. Lichaczow, Aktorstwo Iwana Groźnego, [w:] Semiotyka dziejów…, op. cit., s. 89–100;  
A. Panczenko, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe jako widowisko, [w:] Semiotyka dzie-
jów…, op. cit., s. 101–150.
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Semiotyka pretendowała w kulturoznawstwie do rangi metody uni-
wersalnej, której zaletą jest opieranie się na uniwersalnych obiektach. 
Obiekty te pozbawione były zakorzenienia w tradycji, podobnie jak sama 
kultura, której jednym z wielu uniwersalnych elementów stały się religia 
i Bóg. Zastosowanie wspólnego mianownika w stosunku do zjawisk róż-
nych kategorii, zauważa Aleksander Piatigorski, doprowadziło do sytuacji, 
że charakterystyki semiotyczne przybrały postać metaforyczną, chociaż 
sami semiotycy przypisywali im znaczenie ontologiczne. Piatigorski sam, 
jako były semiotyk, z perspektywy czasu tak ustosunkowuje się do tego 
zjawiska: „Metoda binarna przekształciła się z roboczej metody opisu nie-
omalże w prawo przyrody obiektu opisywanego”8 . Semiotyków obwiniano 
także o to, że nie są w stanie pozbyć się świadomości mitologicznej i przy 
pomocy ogólnego pojęcia „tekstu” brodzą między literaturą, językiem 
i kulturą. Piatigorski dowodzi, że semiotycy naturalizowali kulturę (s. 326), 
co znalazło odbicie w Łotmanowej idei semiosfery. Ontologizację semiotyki 
Piatigorski nazywa naiwnym nominalizmem. 

Programy nauczania semiotyki kultury wszędzie wyglądają podobnie9 . 
Na Uniwersytecie Łódzkim wykłada się przedmiot antropologia i semiotyka 

8 A. Пятигорский, Заметки из 90ых о семиотике 60ых годов, [w:] Ю. Лотман 
и тартускомосковская семиотическая школа, red. А. Кошелев, Москва 1994, 
s. 325.

9 Uniwersytet Warszawski w USOSweb publikuje sylabus zawierający następujące 
informacje dla przedmiotu semiotyka kultury, związane z programem studiów kulturo-
znawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (stacjonarne, pierwszego stopnia), zawierają-
cym treści kształcenia:

 „Semiotyka nie tyle stanowi odrębną dyscyplinę, ile zbiór pomocniczych technik 
analizy, którą posługują się badacze różnych dziedzin, zwłaszcza kultur, z reguły bogato 
uznakowionych, pełnych znaczeń dla człowieka” (Stefan żółkiewski). 

 Efekty kształcenia:
 Po ukończeniu przedmiotu student:
 – powinien posługiwać się podstawowymi kategoriami opisu kultury, takimi jak 

tekst, znak, oraz mieć rozeznanie w XX-wiecznych koncepcjach kultury,
 – powinien umieć zinterpretować w kategoriach semiotycznych zdarzenie kulturo-

we, tekst dawny lub współczesny,
 – powinien umieć posługiwać się metodyką semiotyczną jako narzędziem interpre-

tacyjnym. 
 Proponowane lektury: 
 Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1995. 
 Barthes R., Dyskurs historii, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 3. 

http://informatorects.uw.edu.pl/pl/programme?q=S1-KUIBI
http://informatorects.uw.edu.pl/pl/programme?q=S1-KUIBI
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kultury popularnej, którego program autorstwa dr Magdaleny Nowickiej-
-Franczak zakłada, że 

Student zna teorie kultury popularnej (szkoła semiotyczna, brytyjskie studia 
kulturowe, teorie kiczu etc.) i jest w stanie zdefiniować repertuar współczes-
nych ujęć kultury popularnej. Wskazuje i rozróżnia przemiany i tendencje we 
współczesnej kulturze popularnej oraz jej motywy przewodnie. Ponadto iden-
tyfikuje problemy konwergencji kultury symbolicznej, ekonomii i techniki10 . 

Z treści przypisu ósmego i powyższego cytatu wynika, że to, co doty-
czy w naszych programach nauczania uniwersyteckiego semiotyki, stanowi 
kompendium wiedzy albo o pracach znanych semiotyków, albo o ich po-
glądach na kulturę popularną. Semiotyka staje się w takim ujęciu obiektem 
kulturowym samym w sobie.

Na wszystkich fakultetach, gdzie są studia kulturoznawcze, historię 
kultury wykłada się bez uwzględnienia chrześcijaństwa jako ważnego kul-
turotwórczego obszaru, nie wspominając już o kulturowych odmianach 
chrześcijańskiej historii. Jest to szczególnym brakiem, jeśli dotykamy pro-
blematyki bałkańskiej lub pogranicza kulturowego Polski i Rusi. A przecież 
różnice konfesyjne, ufundowane na różnicach kulturowych, miały wpływ 
na wzajemne stosunki i kulturową specyfikę.

 Bogatyriew P., Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1978. Tu rozprawy: Przyczy-
nek do etnografii strukturalnej; Znaki teatralne; Folklor jako swoista forma twórczości; 
O wzajemnych związkach dwóch bliskich systemów semiotycznych; Pisanie miasta, czyta-
nie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997.

 Eco U., Superman w literaturze masowej, Warszawa 1998.
 Eco U., Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, Warszawa 1996; 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/po-
kazPrzedmiot(prz_kod:4012-016) (dostęp 29 IV 2017). 

 Treść sylabusa pokazuje, że poprowadzony według tego programu przedmiot nie 
zaopatrzy studenta w skuteczne narzędzia metodologiczne, ponieważ stanowi encyklo-
pedię wiedzy o literaturze semiotycznej. Podobnie wyglądają programy na Uniwersyte-
cie Opolskim: https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmio-
ty/pokazPrzedmiot&kod=1.3.PO2.28 (dostęp 29 IV 2017); Uniwersytecie Poznańskim: 
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/ 
pokazPrzedmiot(prz_kod:08-KUDL-SEK) (dostęp 29 IV 2017) i Uniwersytecie Śląskim: 
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/po-
kazPrzedmiot(prz_kod:02-AKUZ-SEK-04) (dostęp 29 IV 2017).

10 https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/po-
kazPrzedmiot&kod=0100-DAP606 (dostęp 29 IV 2017).

https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=18180
https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=18180
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:4012-016)
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:4012-016)
https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1.3.PO2.28
https://usosweb.uni.opole.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1.3.PO2.28
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:08-KUDL-SEK)
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:08-KUDL-SEK)
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:02-AKUZ-SEK-04)
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:02-AKUZ-SEK-04)
https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=0100-DAP606
https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=0100-DAP606
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Znamienne jest, że ci studenci, którzy kończą kierunek historyczny pra-
cami magisterskimi z okresu bizantyjskiego, a następnie podejmują studia 
na kulturoznawstwie i chcą pozostać w obrębie tej samej problematyki, 
napotykają poważne trudności, gdy zaczynają pisać kulturoznawczą pracę 
magisterską. Lepiej sobie radzą w podobnej sytuacji filologowie. A więc 
mamy tu do czynienia z poważnymi różnicami w podejściu metodologicz-
nym między naukami humanistycznymi. To stanowi też przyczynek do ne-
gatywnej oceny łączenia kierunków na studiach dwustopniowych.

 Osobnym problemem, który historia narzuciła historii kultury, jest me-
toda racjonalna związana z badaniem dokumentów i zjawisk historycznych. 
Na tym tle zdarzają się paradoksy, kiedy badacze zarzucają ruskim latopisa-
rzom brak podejścia historycznego. 

Konieczne jest zwrócenie uwagi na problem języka. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych funk-
cjonuje unikatowy program, w ramach którego studenci kulturoznawstwa 
wszechstronnie studiują kulturę danego regionu (Rosja, Ukraina, Ameryka 
Północna, Ameryka Południowa, Bliski i Daleki Wschód). 

Program rosjoznawstwa jest skonstruowany tak, aby studenci zdobyli 
na przykład wiedzę o Rosji jako integralnej przestrzeni kulturowej. Dlatego 
szczególną uwagę poświęca się tu prawosławiu, jako kulturowej podstawie 
Rosji. Wykładane są ponadto takie przedmioty, jak kultury chrześcijańskie-
go antyku, kultura starej Rusi, religie współczesnej Rosji, duchowość rosyj-
ska, mentalność rosyjska czy myśl rosyjska.

Na pozostałych polskich uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Uniwer-
sytet Wrocławski, Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Gdański, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski i wiele innych, mniejszych) w programach kulturo-
znawstwa nie ma nawet wzmianki o kulturach słowiańskich. Studia ogra-
niczają się do historii kultury zachodnioeuropejskiej oraz wybranych za-
gadnień, takich jak kino, teatr, malarstwo, architektura, różne subkultury, 
filozofia, socjologia, antropologia kultury – w zależności od specjalizacji za-
trudnionej kadry. Nawet na uczelni katolickiej – w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej – program zbudowany jest zgodnie z powyższym 
schematem. Chrześcijaństwo reprezentowane jest tylko przez dwa przed-
mioty: naukę społeczną Kościoła katolickiego i religie świata. W odróżnie-
niu od tego program krakowski wskazuje na religię jako czynnik kulturo-
twórczy, co w dzisiejszych czasach ma znaczenie szczególne.

Krakowski program dużą wagę przywiązuje też do znajomości języka, 
jakim posługuje się dana kultura, żeby studenci mogli zapoznać się z jej 
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źródłami, nie korzystali z tłumaczeń czy, co gorsza, z anglojęzycznych opra-
cowań. Studenci uczą się zatem odpowiednio: języka chińskiego, arabskie-
go, hiszpańskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Nieznajomość języka danej 
kultury powoduje, że wiedza o niej jest zapośredniczona i obarczona błę-
dami interpretacyjnymi, a czasem nadużyciami. Studenci nie są wówczas 
w stanie poznać właściwości danej kultury, ponieważ docierają do spo-
rządzonego przez innych wyboru źródeł, opisu obiektów, powielają cudze 
sądy. Polski rynek na przykład jest zalany książkami na temat Rosji, ale jej 
opis w nich zawarty przeważnie jest tendencyjny. Zakłamywanie obcej kul-
tury, zwłaszcza w przypadku sąsiadów czy stron konfliktów wojennych, 
wprowadza dysonans poznawczy, niejednokrotnie służy doraźnym celom 
politycznym, a poprzez niezgodność z prawdą szczególnie uderza w etos 
uniwersytecki. Współczesna metodologia kulturoznawcza bardzo często 
nie zauważa tego dysonansu, ponieważ rozważa wszystkie problemy na po-
ziomie antropologii kultury bądź semiotyki kultury, co usprawiedliwia brak 
dociekania głębokiej genezy zjawisk.

Samo traktowanie języka angielskiego jako uniwersalnego pośredni-
ka rodzi przekonanie, że język, a co za tym idzie – kultura, pozbawione są 
wartości duchowych. Język angielski jako narzędzie poznania innych kultur 
sprawia, że kultury te tracą swoje oblicze. Z pola widzenia we współczes-
nym świecie znika na przykład fakt, że istnieje słowiańska wspólnota języ-
kowa. Nikogo już nie dziwi to, że Słowak rozmawia z Polakiem po angielsku. 
Rozmówcy nawet nie domyślają się, że mogą bez problemu porozumieć się 
bez pośrednictwa trzeciego języka. Ten nowy obyczaj w przestrzeni dia-
logowej prowadzi do zubożenia kultur lokalnych. Zanika umiejętność roz-
poznawania podobnych zjawisk kulturowych, odniesienia ich do wspólnej 
genezy, a tym samym zanika poczucie wspólnoty kulturowej. Ten proces za-
chodzi nie tylko w świecie słowiańskim, ale także romańskim, anglosaskim, 
a nawet arabskim, choć zachowano tam jeden język w sferze religijnej.

Na koniec warto zwrócić uwagę na fakt, że w skonstruowaniu spójne-
go programu studiów nad daną kulturą z uwzględnieniem kulturotwórczej 
roli chrześcijaństwa bądź innej religii przeszkadza system boloński. Proble-
my, jakie stwarza, to przede wszystkim:

– wymuszanie zgodności programu studiów z aktualnymi politycznymi 
lub ekonomicznymi potrzebami,

– wykluczanie z programów problematyki, która z trudem przekłada 
się na język współczesnej kultury, 
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– rozproszenie treści studiów – student w 30% sam buduje swój pro-
gram, często ze zatomizowanych elementów, co uniemożliwia reali-
zowanie autorskiego programu studiów czy tworzenie szkoły kultu-
roznawczej w danym ośrodku,

– konieczność poddawania programu nieustannej korekcie ze względu 
na rynek pracy, 

– potrzeba tworzenia dwóch odrębnych programów z uwagi na system 
trzy plus dwa. W rezultacie studenci licencjatu otrzymują w miarę 
solidną wiedzę podstawową, ale nie mogą jej usystematyzować na 
wyższym poziomie, bo brakuje dwóch lat. Natomiast studenci stu-
diów magisterskich pozbawieni są całkowicie wiedzy podstawowej, 
nie mają więc czego systematyzować. Ich program zawiera zbiór za-
gadnień monograficznych. Pewną syntezę zyskują w ramach wybra-
nego większego zagadnienia podczas seminarium. Tak więc licencjaci 
w tym systemie posiadają bardziej solidne wykształcenie niż magi-
strowie, z wyjątkiem tych, którzy kontynuują tę samą specjalność.

Podsumowując, należy podkreślić, że programy nauczania i obecne ba-
dania w dziedzinie kulturoznawstwa odzwierciedlają standardy współczes-
nej kultury. Uczą, jak żyć w jej przestrzeni, posługują się zaproponowanymi 
przez nią instrumentami badawczymi. W związku z tym z horyzontu znikają 
podstawy, na których zbudowana została kultura w okresach jej długiego 
trwania. Studenci nie dowiedzą się, jakie wartości kultury biblijnej, greckiej 
czy rzymskiej konstytuują istotne treści współczesnej kultury politycznej, 
estetycznej, prawnej czy edukacyjnej. W artykule chcę zwrócić uwagę na 
fakt, że opisany stan nie jest specyfiką współczesności, lecz stanowi proces 
rozwoju nauki w kulturze Zachodu. Należy wziąć pod uwagę także to, że 
wina nie leży w stu procentach po stronie sekularyzacji kultury współczes-
nej. Proces zniekształcania programów nauczania zapoczątkowany został 
wraz z wprowadzeniem scholastyki do sposobu kształcenia, a system bo-
loński jest w pewnym sensie karykaturą szkolnictwa jezuickiego z okresu 
posttrydenckiego.
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UNIVERSITY CURRICULA OF CULTURAL STUDIES  
AT POLISH UNIVERSITIES –  

AN ATTEMPT AT ASSESSMENT

Abstract: The scientific world view which has been shaped since the Enlight-
enment influences the belief that man is the sole creator of culture whereas 
the main culture-creating factors are economic conditions and social relations. 
Therefore, management-economic or sociological approach are dominant ones 
in contemporary curricula of cultural studies. Christianity and other religions 
are not treated as ideological foundations shaping culture, but as a manifesta-
tion of human activity resulting from primal fear of incomprehensible phenom-
ena which occur in the surrounding world. Hence, religion is understood not 
as a culture-forming subject, but as an object that is one of many elements of 
culture, a historical and transient phenomenon.

Key words: cultural studies, university curricula, methodological traps of hu-
manities
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Tadeusz Paleczny1

CZY MA SENS DEBATA NAD ISTOTĄ 
KULTUROZNAWSTWA?

Słowa kluczowe: nauki o kulturze, globalizacja, komunikacja

UWAGI WSTĘPNE

Tytułowe pytanie pada w trakcie wszystkich konferencji, dyskusji, polemik 
czy rozważań podejmowanych na łamach czasopism naukowych. Zadawane 
jest wprost bądź nie wprost w przeróżnych wariantach, sprowadzających 
pytanie o sens do rozpraw na temat statusu i miejsca kulturoznawstwa 
w dziedzinie nauk o kulturze czy ogólniej – w całej humanistyce. Pytania 
wynikające z wątpliwości na temat teoretycznej, w tym metodologicznej, 
roli kulturoznawstwa w obrębie nauk o kulturze rodzą jeszcze więcej od-
powiedzi, alternatywnych bądź komplementarnych względem siebie. Nigdy 
jednak do końca niesatysfakcjonujących sceptyków oraz niewyjaśniają-
cych ani nierozwiewających zawartych w pytaniach kwestii spornych. Czy 
zatem warto i należy rozwodzić się po raz kolejny nad problemem, który 
wydaje się nierozwiązywalny? Czy nie jest stratą czasu podejmowanie kwe-
stii, które stawiane są w różnych kontekstach przez przedstawicieli nauk 
o kulturze i prowadzą do wielości różnorodnych, często sprzecznych z sobą 
konstatacji? 

Nigdy wcześniej w trakcie ponadpiętnastoletnich studiów i badań, za-
liczanych przeze mnie samego do kulturowych bądź kulturoznawczych, 
nie uznawałem za konieczne poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens 
własnych i cudzych przedsięwzięć naukowych. Uważałem za oczywiste, 

1 Prof. dr hab.; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;  
e-mail: tadeusz.paleczny@uj.edu.pl.
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że droga poznania wiedzie przez badania i studia nad wybranymi fragmen-
tami rzeczywistości społeczno-kulturowej i że nie ma na świecie umysłu 
zdolnego ogarnąć całokształt wytworów działalności ludzkiej. Sądziłem, że 
tożsamość dyscypliny, jaką jest kulturoznawstwo, rodzi się i kształtuje sama 
jako wytwór zbiorowego wysiłku ludzi reprezentujących różne podejścia, 
światopoglądy, teorie i koncepcje wypracowane przez różne dyscypliny na-
ukowe. Założyłem, że kulturoznawstwo, jako dyscyplina nowa, syntetyczna, 
aspirująca do miana refleksji naukowej prowadzącej do uogólnień, skazane 
jest na przekraczanie granic pomiędzy dyscyplinami, poszukiwania nowych 
perspektyw epistemologicznych i właściwych do poznania dynamicznej, 
zmiennej rzeczywistości kulturowej rozwiązań metodologicznych. Innymi 
słowy, iż kulturoznawstwo obarczone jest misją wytyczania nowych kierun-
ków studiów i badań nad kulturą oraz tworzenia i inspirowania do nowa-
torskich rozwiązań metodologicznych i analiz. Nadal tak uważam, jednak 
postanowiłem zabrać głos w debacie na temat miejsca, roli i statusu kultu-
roznawstwa w dziedzinie nauk humanistycznych, tym bardziej że uczyniłem 
to w ostatnim okresie dwukrotnie. 

Pierwsza debata odbyła się w czerwcu 2015 roku w auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, mojej Alma Mater, z udziałem 
prof. Adama Nobisa z Uniwersytetu Wrocławskiego, ks. prof. Leona Dy-
czewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Zbigniewa Paska 
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz dr hab. Małgorzaty Abba-
sy i dr hab. Moniki Banaś z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wziąłem w niej 
udział jako panelista i moderator. Dyskusja przyniosła wiele interesują-
cych konkluzji, które – mam nadzieję – dotrą do szerszego kręgu odbior-
ców poprzez publikację na łamach czasopisma naukowego. Druga debata 
na temat istoty kulturoznawstwa z moim udziałem miała miejsce w Colle-
gium Novum w listopadzie 2015 roku i uczestniczyli w niej jako paneliści 
prof. Jarosław Płuciennik z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Alina Nowicka-
-Jeż i prof. Eugeniusz Wilk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. An-
drzej Dudek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Debaty te odbyły 
się z inicjatywy i inspiracji dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Bogdana Szlachty. 

Obie debaty z udziałem uczonych z wiodących ośrodków naukowych 
w Polsce, uważających się za kulturoznawców i zaliczanych do grona osób 
współtworzących tożsamość tej dyscypliny, dotyczyły w zasadzie wszyst-
kich problemów i kwestii związanych z polemikami i pytaniami na temat 
statusu kulturoznawstwa. To, że wziąłem w nich udział, fakt, że w ogóle 
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się odbyły, uważam za rzecz cenną i inspirującą do dalszych rozważań nad 
zaletami i słabościami podejścia kulturoznawczego, bo jedno jest pewne: 
że takie rzeczywiście istnieje. Dla mojej własnej systematyzacji podzieliłem 
wszelkie kwestie poruszane w tych debatach na trzy obszary.

Pierwszy dotyczył pytań o status kulturoznawstwa jako refleksji na-
ukowej, genezy dyscypliny naukowej, jej przedmiotu i metodologii, kierun-
ków badań, szans rozwoju, rezultatów i efektów dotychczasowych studiów 
i badań.

Drugi koncentrował się na stopniu i zakresie odrębności refleksji kul-
turoznawczej w dziedzinie humanistyki, w szczególności na relacji z inny-
mi dyscyplinami naukowymi, zakresie interdyscyplinarności, swoistości 
podejścia do określania przedmiotu badań, zdolności do opisu, wyjaśnień 
i uogólnień w relacjonowaniu stanu rzeczywistości.

Trzeci obszar dyskusji obejmował pytania o to, co znaczy być kulturo-
znawcą – kwestię podmiotowości badacza i jego relacji z badanymi zjawi-
skami. Pojawiły się tu zagadnienia dotyczące roli i miejsca badacza kultury 
w relacjach z kulturą własną i cudzymi, wymogów weryfikalności wyników 
badań w podejściu humanistycznym, rozumiejącym, sprowadzającym się 
do kwestii użyteczności i celowości podejścia kulturoznawczego. 

Pozwalając sobie na próbę poszukiwania odpowiedzi na kilka funda-
mentalnych pytań na temat miejsca i roli kulturoznawstwa we współczes-
nej humanistyce, głównie z powodu udziału w relacjonowanych tutaj de-
batach, zamierzam wyrazić własny pogląd w trzech wyróżnionych powyżej 
obszarach.

PYTANIA O STATUS KULTUROZNAWSTWA

Powody, dla których wyłoniło się – obok antropologii, socjologii kultury, 
filozofii kultury, historii, wielu nauk szczegółowych, jak literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, medioznawstwo, filmoznawstwo, ludoznawstwo, etnolo-
gia, etnografia, semiologia, teatrologia, historia sztuki, i paru innych – kul-
turoznawstwo, są liczne i złożone. Jest to moim zdaniem – oprócz prób 
poszukiwania i wytyczania nowych kierunków refleksji naukowej w dzie-
dzinie nauk humanistycznych – następstwo kryzysu istniejących wcześniej 
nauk o kulturze, prowadzącego zarówno do krytyki sposobów i możliwości 
poznania przedmiotu zainteresowań, jakim jest kultura, jak i do koniecz-
ności dostosowania metod opisu i badania do szybko zmieniającej się 
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rzeczywistości. Chodziło głównie o zjawiska związane z rewolucją techno-
logiczną w zakresie komunikacji, ze zwrotem od kultury języka do kultury 
obrazu, powstawaniem wirtualnych cyberprzestrzeni, do których przeno-
siła się aktywność twórców i konsumentów kultury, o dominację popkul-
tury, następstwa urbanizacji i megalopolizacji, uniwersalizację kulturową 
towarzyszącą globalizacji, wzrost znaczenia kontaktów międzykulturowych 
i wyłanianie się nowych modeli pluralizmu w społeczeństwach wielokul-
turowych. Nie sposób wymienić wszystkich zjawisk wymagających nowej 
refleksji, które znalazły się poza sferą albo na marginesie zainteresowań 
dotychczasowych dyscyplin. Faktem pozostaje, że kulturoznawstwo zro-
dziło się w ogniu debat o przyczynach kryzysu nauk o kulturze, jako pró-
ba – nie wiadomo jeszcze, na ile udana – w obszarze zwłaszcza propozycji 
epistemologicznych. Kulturoznawstwu towarzyszy alternatywna krytyka 
postmodernistyczna, obecna zarówno w sposobie tworzenia i funkcjono-
wania kultury, jak i w jej naukowym opisie i wyjaśnianiu. W alternatywnym 
obszarze zainteresowań naukowych rodzą się poststrukturalizm w antro-
pologii i filozofii, transpersonalizm w psychologii, gender studies w socjo-
logii i etnologii, koncepcja transgresji w antropologii. Przedmiotem kul-
turoznawstwa w sposób oczywisty staje się kultura pojęta szeroko, jako 
wszelkie wytwory świadomej i celowej działalności człowieka służące orga-
nizacji życia społecznego. 

Niezależnie od sporów o naturę i zakres zjawisk kulturowych pomię-
dzy zwolennikami różnych koncepcji w kulturoznawstwie wyłoniły się dwie 
tendencje: inkluzywna i ekskluzywna. Pierwsza postulowała objęcie mia-
nem kulturoznawstwa, zaliczenie do jego obszaru refleksji nad wszystkimi 
wytworami działalności ludzkiej. Druga redukowała, ograniczała, ba, nawet 
próbowała zawłaszczyć na użytek jednej dziedziny czy dyscypliny pewien 
zakres przedmiotowy i problemowy, np. obszar symbolu, znaku, komuni-
kacji kulturowej (medioznawstwo, semiologia, językoznawstwo), zjawisk 
kreacji i tworzenia kultury (filozofia kultury, estetyka), statusu wytworów 
kultury (filmoznawstwo, literaturoznawstwo); inne dyscypliny kontynuowa-
ły natomiast, choć często przy krytycznym zwrocie, dotychczasowe trady-
cje (etnologia i antropologia, socjologia, psychologia). Niejako w poprzek 
istniejących i powstających dziedzin nauk o kulturze wyłaniał się nowy 
obszar relacji międzykulturowych, który wkomponowany był w istniejące 
koncepcje i paradygmaty, ale jako poboczny, towarzyszący głównemu nur-
towi zainteresowań statusem samej kultury. Tymczasem zjawiska towarzy-
szące globalizacji i uniwersalizacji, gwałtowny rozwój procesów wymiany 
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kulturowej, rozwój cywilizacji, turystyki międzynarodowej, kreolizacji, 
hybrydyzacji, asymilacji, transkulturacji wymagały świadomego wysiłku 
w celu wkomponowania refleksji na ten temat do nauk o kulturze i kultu-
roznawstwa. Psychologia międzykulturowa, pedagogika międzykulturowa, 
stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo międzynarodowe, obecnie 
zaś relacje międzykulturowe – to stosunkowo nowe i świeże próby upo-
rządkowania tej problematyki. 

Konkludując: przedmiotem kulturoznawstwa jest kultura per se, 
we wszystkich ujęciach, bez względu na to, jak jest definiowana. Kultura 
występująca na różnych poziomach, jawiąca się podmiotowi poznawczemu, 
kulturoznawcy, jako wytwór człowieka określający jego istotę w społeczeń-
stwie. Kulturoznawstwo uwzględnia wymiar psychokulturowy, konkretyzu-
jący się w różnych typach i rodzajach tożsamości, także międzykulturowej, 
transkulturowej, na równi z wymiarem idei, zbiorowych reprezentacji kul-
turowych, w tym politycznych. Dalej, kulturoznawstwo koncentruje się na 
różnych kontekstach, znaczeniach działań ludzkich, zarówno twórczych, jak 
i konsumpcyjnych, kreatywnych i recepcyjnych, w ich relacjach do warto-
ści, norm, funkcjonalności (bądź nie) w szerszym kontekście społecznym. 
Stąd kulturoznawstwo jako refleksja naukowa cechuje się:

– brakiem granic przedmiotowych, ontologicznych. Przedmiot zain-
teresowań to kultura in statu nascendi, stałe i zmienne jej obszary, 
przyczyny dynamiki. Każda analiza kulturoznawcza posiada swój po-
czątek i koniec w punkcie „tu i teraz”, kultura jest płynną przestrze-
nią, w której uczony poszukuje wzorów, regularności, zrozumienia 
sensu funkcjonowania jej poszczególnych reprezentacji i konkretyza-
cji. Brak granic jest niejednokrotnie wadą, ale staje się zaletą, gdy 
skłania lub zmusza do poszukiwania nowych sposobów opisu i anali-
zy zjawisk kulturowych;

– uniwersalizacją podejścia, bazującą wszakże na perspektywie lokal-
nej, wewnątrzkulturowej, podejmowanej z punktu widzenia badacza 
osadzonego „tu i teraz”. Uniwersalizacja skłania do poszukiwania po-
dobieństw pomiędzy poszczególnymi kulturami lub ich segmentami, 
łącząc to, co partykularne, lokalne, z tym, co globalne, ogólne;

– łączeniem historyzmu z ahistoryzmem, znoszeniem dychotomii po-
między obiektywizmem i subiektywizmem, racjonalizmem i irracjo-
nalizmem, podmiotowością i przedmiotowością podejścia. Kulturo-
znawstwo staje się refleksją totalną, syntetyczną, lokującą się ponad 
wszystkimi wodami – by użyć metafory płynącego okrętu – szeroko 
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rozlanej kultury, nad rafami, mieliznami i głębinami. Chce opisywać 
kulturę zarówno z lotu ptaka, jak i spod powierzchni zjawisk, tak jak 
istnieje w wytworach i jak się jawi w ludzkiej świadomości, tożsamo-
ści, ideologii, w różnorodnych jej interpretacjach;

– wychodzeniem poza ograniczenia dotychczasowych, wąskich po-
dejść, właściwych dla dyscyplin szczegółowych, także w stronę „pią-
tej strony świata” bądź „czwartego wymiaru” rzeczywistości, ku 
cyberprzestrzeni. Kulturoznawstwo jest transgresyjne nie w sensie 
psychologicznym, lecz eksplanacyjnym, wychodzi, lub przynajmniej 
próbuje wykroczyć, poza epistemologiczne ograniczenia i metodolo-
giczne rygory, tworząc wszakże własną aparaturę pojęciową i porzą-
dek poznawczy.

Kulturoznawstwo odróżnia się od innych dyscyplin humanistyki nie tyle 
przedmiotem, metodologią, co sposobem podejścia do kultury, traktowa-
nej jako całość, przestrzeń, w której funkcjonuje człowiek jako jej twórca 
i odbiorca. 

CZY ISTNIEJE ODRĘBNOŚĆ POZNANIA KULTUROZNAWCZEGO?

Kultura jako przedmiot poznania kulturoznawczego jest z natury rzeczy su-
biektywna, symboliczna, odnosi się do znaczeń i znaków, wartości i norm, 
funkcjonuje w przestrzeni semantycznej nacechowanej sensem nadawa-
nym przez ludzi, jednostki i grupy. Poznanie kultury oznacza pytania nie 
o jej status ontologiczny, lecz epistemologiczny. Inaczej rzecz ujmując: po-
znajemy kulturę przez jej wytwory, interpretacje. Poznanie naukowe, teo-
rie, koncepcje są immanentną częścią kultury. Interpretacja kultury, także 
naukowa, staje się elementem jej samej. Nauki o kulturze zawierają sze-
reg dyskursów mniej lub bardziej szczegółowych bądź ogólnych, dotyczą 
tych samych zjawisk, opisywanych i wyjaśnianych z odmiennych perspek-
tyw. Literaturę, film, teatr, kody komunikacyjne, zwłaszcza język, obyczaje, 
zwyczaje, wzory świętowania, kulturę polityczną, etos pracy, mit, religię, 
ideologię i wiele innych zjawisk można interpretować z punktu widzenia ich 
zasięgu, struktury, roli, znaczenia, funkcji, z pozycji uczestnika kultury bądź 
z zewnątrz. Pełna interpretacja zjawiska jest jednak możliwa w relacji do 
innych, w połączeniu z całą siecią symboli, wartości, znaczeń. Poszczegól-
ne dyskursy kulturoznawcze, przykładowo literaturoznawczy, filmoznawczy, 
antropologiczny czy socjologiczny, dostarczają częściowych odpowiedzi 
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na pytania o miejsce i znaczenie badanego fenomenu, szatkują przedmiot 
poznania, dokonują fragmentacji kultury. Kulturoznawstwo poszukuje dys-
kursu bardziej ogólnego, wspólnego dla reprezentantów poszczególnych 
dyscyplin. Paradygmatowi kulturoznawczemu daleko jeszcze do teorii na-
ukowej, jest pełen postulatów i dyrektyw, w tym instytucjonalnych, w ja-
kimś stopniu pętających i ograniczających swobodę i wolność poznania 
naukowego. Instytucjonalny gorset systematyzacji nauk staje się w pewien 
sposób, jak dla surrealistów, czymś w rodzaju „więzienia idei”, „pułapki my-
śli”. Kulturoznawstwo szuka wyzwolenia, ucieczki z akademickiego, trady-
cyjnego myślenia, nie odrzucając wszakże zdobyczy nauk szczegółowych. 
Zmierza o krok dalej, do syntezy, koniunkcji wysiłków wszystkich huma-
nistów. Droga do powszechnej zgody na temat sposobów i metod bada-
nia kultury nigdy jednak się nie skończy. Fakt ten wynika z dynamicznej, 
zmiennej natury zjawisk kulturowych, opisywanych i badanych zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi. Wielość i różnorodność dyskursów 
jest zatem koniecznym punktem wyjścia do wyznaczenia granic poznania 
kulturoznawczego, o ile mają one sens.

Przyjmując, że kulturoznawstwo jest w pewnym stopniu rezultatem kry-
zysu epistemologicznego innych nauk o kulturze (bo inaczej po co by po-
wstało), trzeba uznać, że samo jest zapewne w dużym stopniu obciążone tą 
samą przypadłością. Ale kulturoznawstwo zaczyna swoją naukową refleksję 
tam, gdzie wyczerpują się możliwości wyjaśnienia nowych zjawisk kulturo-
wych przez inne nauki. Kulturoznawstwo pragnie być nie tyle alternatywne, 
co komplementarne w stosunku do innych dziedzin i dyscyplin, poszukując 
zarazem świadomie – przy akceptacji swoich słabości – dróg przezwycię-
żenia kryzysu epistemologicznego. Ba, kulturoznawstwo zwraca uwagę na 
powrót kontrowersji wokół ontologicznej natury kultury, która coraz bar-
dziej odrywa się od swojego terytorialnego, materialnego podłoża i zaczyna 
funkcjonować w wirtualnej cyberprzestrzeni jako nowa, pozbawiona grupo-
wej legitymacji, religijnej sankcji, politycznej legalizacji interpersonalna sieć 
komunikacyjna. Jednym z bardzo moim zdaniem interesujących pionierskich 
przedsięwzięć na gruncie kulturoznawstwa jest właśnie podejmowanie no-
wych, interdyscyplinarnych badań nad internetem, wirtualizacją i wizuali-
zacją kultury, przejściem od kultury piśmiennej do postpiśmiennej. Zale-
tą główną kulturoznawstwa jest to, że zostało ono uwolnione, wyzwolone 
z gorsetu sztywnych rygorów metodologicznych. Dzięki temu otwiera nowe 
kierunki zainteresowań, skłania do poszukiwania nowych metod opisu i wy-
jaśniania, zwłaszcza dynamiki przemian kulturowych.
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Debaty na temat rodowodu, natury i statusu kulturoznawstwa są rze-
czą normalną także w obrębie samej dyscypliny. Stanowią zarówno prze-
jaw, jak i dowód tego, że kulturoznawstwo jest dyscypliną żywą, tworzą-
cą dopiero zręby własnej ontologii i epistemologii, wyznaczającą wolno, 
aczkolwiek systematycznie granice własnej refleksji teoretycznej. W kon-
sekwencji kulturoznawstwo wkracza od razu bezpośrednio w te obszary 
rzeczywistości, które wymykają się dotychczas stosowanym teoriom i kon-
cepcjom. Jak badać zjawiska Nowej Ery, przemian obyczajowych związa-
nych z relacjami płciowymi, rewolucji technologicznej, komunikacyjnej 
w sieci internetowej, role nowych ruchów społecznych, zwłaszcza etnokul-
turowych, eksplozji konsumpcji czy międzykulturowych ruchów turystycz-
nych przy zastosowaniu narzędzi etnografii czy antropologii? Jak opisywać 
i wyjaśniać zjawiska migracji w Unii Europejskiej, islamizacji, zagrożenia 
terroryzmem, zderzenia cywilizacji jedynie przy zastosowaniu refleksji so-
cjologicznej? Co dzieje się z tożsamością kulturową w czasach globalnych 
transferów ludnościowych, kontaktów międzykulturowych? Czy do tego 
wystarczą koncepcje stosunków międzynarodowych, geografii czy demo-
grafii? Czy wystarczająca jest refleksja psychologów? 

Kulturoznawstwo, jak każda nowa dyscyplina o cechach interdyscypli-
narności, stanowi następstwo przełomu w naukach o kulturze. Przełomem 
tym jest powstanie nowej przestrzeni semantycznej, nowego obszaru rze-
czywistości, jakim jest cyberprzestrzeń, wirtualna sieć internetowa. Sam in-
ternet jest transgresją kulturową, przekroczeniem tradycyjnych – opartych 
na tekście pisanym, na zwartym kodzie komunikacyjnym, jakim jest język – 
granic systemów symboliczno-normatywnych. Wynalezienie i upowszech-
nienie internetu pociąga rewolucyjne przemiany kulturowe o konsekwen-
cjach o wiele większych i poważniejszych niż wynalezienie druku. Kulturowa 
„galaktyka Gutenberga” ustępuje miejsca „galaktyce McLuhana”, kultura 
piśmienna wypierana jest przez kulturę wizualną, multimedialną. Czy nauki 
o kulturze, zwłaszcza szczegółowe, gotowe są do stawienia czoła nowym 
wyzwaniom? Czy kulturoznawstwo nie winno stać się wspólnym forum po-
szukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania o status, naturę i mecha-
nizmy przemian kultury? Czy nie jest ono szansą i możliwością poszukiwa-
nia pomostów pomiędzy różnymi teoriami i koncepcjami, pociągającymi za 
sobą wielość stanowisk, szkół, definicji i podejść do badań nad kulturą? Są-
dzę, że dla dobra humanistyki nie tylko warto, ale też należy jednoczyć wy-
siłki w poszukiwaniu tego, co łączy nauki o kulturze, a nie tego, co je dzieli. 
Łączy zaś wspólny przedmiot oraz cel, użyteczność poznania naukowego.
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CO TO ZNACZY BYĆ KULTUROZNAWCĄ?

Jak każdy badacz kultury, zadaję sobie coraz częściej pytanie o to, do jakiej 
dyscypliny należy mój dorobek. Jaką dziedzinę reprezentuję? Jakie znaczenie 
i sens mają moje badania, studia i działalność dydaktyczna? Pytania te ro-
dzą się z jednej strony z powodu ustawowych, prawnych zmian w zasadach 
systematyzacji nauk, z drugiej z potrzeby identyfikacji samego siebie z ja-
kąś tradycją teoretyczną, szkołą naukową, podejściem metodologicznym. 
Kulturoznawstwo obejmuje różne dyscypliny, w tym socjologię kultury czy 
historię, posiada obszary wspólne z psychologią, prawem czy ekonomią 
i zarządzaniem. Immanentnym elementem poznania kulturoznawczego jest 
badanie kodów i systemów symbolicznych, właściwych dla nauki o literatu-
rze, językoznawstwa, teatrologii, filmoznawstwa i paru co najmniej jeszcze 
dyscyplin szczegółowych. Co to znaczy być kulturoznawcą? Skoro jestem 
z wykształcenia socjologiem kultury, zajmuję się między innymi socjologią 
narodu, stosunków etnicznych, komunikacji międzykulturowej – to czy je-
stem kulturoznawcą? Dlaczego w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie tyle od-
szedłem od socjologii w wąskim tego słowa znaczeniu, co wykroczyłem poza 
jej perspektywę i metody w kierunku poznania kulturoznawczego? Czy nie 
łatwiej jest pozostać socjologiem? Jaka potrzeba czy jaki cel powoduje, że 
poszukuję innych sposobów opisu i badania tej samej rzeczywistości? Czy 
wyjście poza socjologię i jej paradygmat ogranicza i redukuje moje możli-
wości intelektualne i stwarza bariery dla skutecznego poznania naukowego? 
Czy możliwe jest łączenie doświadczenia socjologicznego, antropologiczne-
go i kulturoznawczego w biografii jednego uczonego?

Nie znajduję gotowych wyjaśnień ani odpowiedzi na pytanie o to, co 
sprawiło, że będąc socjologiem, stałem się także kulturoznawcą. Nie muszę 
ich szukać. Odpowiedź znajduję w codziennym działaniu, w praktyce na-
ukowej, w dydaktyce i badaniach nad kulturą. To kultura stawia wyzwania, 
skłaniające do nadążania za jej przemianami. Rzeczywistość wyznacza nowe 
problemy badawcze i teoretyczne, które wymagają innego spojrzenia, od-
miennej od dotychczasowej perspektywy. Wkraczając w obszar poznania 
kulturoznawczego, dołączam do nowego dyskursu, ale nie porzucam starego. 
Staram się przezwyciężyć słabości metody ilościowej, zdając sobie zarazem 
sprawę z niedoskonałości analizy jakościowej. I na odwrót, stawiając sobie 
konkretny cel badawczy, na przykład tempo asymilacji imigrantów, poszu-
kuję odpowiednich narzędzi zarówno jako socjolog, jak i jako kulturoznaw-
ca. Nie widzę zazwyczaj sprzeczności w obu równoległych, równoczesnych 



TADEUSZ PALECZNY82

i komplementarnych podejściach, a jeżeli stają się one alternatywne, to na 
mocy konwencji naukowej, rygorów pojęciowych i metodologicznych. Cóż 
wtedy pozostaje? Próba połączenia w nowym podejściu zalet jednej i dru-
giej dyscypliny, usuwania sprzeczności wynikających z założeń teoretycz-
nych. Punktem wyjścia do analizy kulturoznawczej staje się praktyka spo-
łeczna, użyteczność i celowość wyjaśnienia naukowego. Innymi słowy, jako 
kulturoznawca stawiam sobie zawsze pytanie, czemu opis, analiza i badanie 
zjawisk kulturowych ma służyć – jaki użytek przyniesie konkretne przedsię-
wzięcie badawcze. Jako kulturoznawca nie jestem reprezentantem jednej 
dziedziny, nie poszukuję rozwiązań w koncepcjach czy teoriach zaliczanych 
do jednej dyscypliny, przykładowo socjologii czy psychologii. W podejściu 
do przedmiotu poznania naukowego jako kulturoznawca sięgam po wszelkie 
teorie i metody, które wydają mi się użyteczne i efektywne w opisach i ana-
lizach. Nie wytyczam granicy pomiędzy podejściem antropologicznym, hi-
storycznym czy filozoficznym, nie rezygnuję z założeń strukturalizmu, histo-
ryzmu czy funkcjonalizmu. Jeżeli wymaga tego przedmiot badań, jak choćby 
analiza nowych typów tożsamości w cyberprzestrzeni, kreowanych w sieci 
nowych układów symbolicznych, nieznanych wcześniej rodzajów więzi spo-
łecznej, wychodzę w formułowaniu celów badawczych poza granice socjolo-
gii czy etnologii. Bycie kulturoznawcą oznacza porzucenie pewnego miejsca 
w obrębie jednej dyscypliny, przyjęcie innej, interdyscyplinarnej orientacji, 
kształtowanie nowej formy wrażliwości poznawczej. Jak twierdzi Jacek Sój-
ka, inicjator i uczestnik publicznej debaty nad statusem kulturoznawstwa: 

Kulturoznawczy punkt widzenia służy nie tylko czysto teoretycznym rozważa-
niom. Jedną z możliwości aplikacji jest polityka kulturalna, o czym w Polsce nie 
zawsze się pamięta. Projekty w tym względzie nie mogą być oderwane od teo-
retycznego rozumienia kultury, o ile nie mają być jakąś urzędniczą fanaberią. 
Inną są projekty edukacyjne mające na celu budowanie tzw. społeczeństwa in-
formacyjnego, realizowane przez organizacje lokalne i międzynarodowe2 . 

Polityka kulturalna jest zespołem dyrektyw i działań, służących także 
systematyzacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Kulturoznawstwo ma ambi-
cję integrować wszystkie nauki o kulturze nie po to, by wypierać je z prze-
strzeni publicznej i zajmować ich miejsce w dyskursie politycznym, lecz 
po to, by dostarczać pełniejszej, bardziej syntetycznej wiedzy wszystkim, 

2 J. Sójka, Kulturoznawstwo – od znawstwa do dyscypliny naukowej, „Nauka” 4, 
2005, s. 116.
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którym leży na sercu dobro kultury. Zarówno twórcom, organizacjom i in-
stytucjom kultury, jak i jej odbiorcom. 

NOTKA BIBLIOGRAFICZNA

Debata nad miejscem, statusem i rolą kulturoznawstwa w naukach huma-
nistycznych trwa od kilkunastu lat. Zabierali w niej głos czołowi humaniści 
polscy, reprezentanci różnych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze. Tożsa-
mość kulturoznawstwa jest wciąż przedmiotem polemik, dyskusji, czymś, 
co stale podlega negocjacjom i ustaleniom. W wymiarze instytucjonalnym, 
akademickim kulturoznawstwo pozostaje dyscypliną nową, poszukującą 
miejsca w naukach o kulturze. Jest młodszą siostrą filozofii kultury, etno-
logii, socjologii, historii, nauk o sztuce, jak również dyscyplin szczegóło-
wych, literaturoznawstwa, językoznawstwa, wszystkich zaliczanych do 
dziedziny humanistyki i nauk o kulturze. Ma już swoje struktury uniwersy-
teckie, instytuty i katedry, kierunki i specjalności studiów. Kilka ośrodków 
w Polsce posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora 
habilitowanego w dyscyplinie. W toku debat i dyskusji ścierają się różne 
szkoły, nurty i koncepcje, wyrastające na gruncie różnych orientacji teo-
retycznych. W omawianych debatach wzięli i biorą udział reprezentanci 
najważniejszych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Dorobek i doświad-
czenia tych środowisk akademickich wyrażane w debacie skłaniają do opty-
mistycznych wniosków o możliwości dalszej integracji, ustalenia wspólnych 
założeń, kierunków studiów i badań, jednak bez konieczności wyznaczania 
sztywnych granic i kanonów dyscypliny. 

Niezależnie od sądów wyrażanych przy okazji spotkań i konferencji 
istnieje już spora literatura przedmiotu, systematyzująca i syntetyzująca 
dotychczasowe ustalenia na temat statusu i tożsamości kulturoznawstwa. 
W selektywnym przeglądzie pozycji bibliograficznych pomocnych przy 
określaniu, czym jest kulturoznawstwo i jakie jest miejsce tej dyscypliny 
w dziedzinie nauk humanistycznych, uwzględniłem zarówno pionierskie 
polskie opracowania naukowe, jak i najnowsze monografie. Przegląd biblio-
graficzny jest oczywiście dalece niepełny, autorski, subiektywny, dokona-
ny z punktu widzenia kulturoznawcy wywodzącego się z nauk społecznych, 
o dorobku z zakresu stosunków międzykulturowych. 

Za szczególnie przydatne w debatach nad statusem kulturoznawstwa 
uważam następujące prace: monografię zbiorową z 1995 roku pod redakcją 
Jacka Sójki o tytule Perspektywy refleksji kulturoznawczej (Wydawnictwo 
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Fundacji Humaniora, Poznań 1995), numer monograficzny czasopisma „Kul-
tura Współczesna” z 1999 roku (nr 2) pod redakcją Jacka Sójki i Anny Zei-
dler-Janiszewskiej oraz opracowanie zbiorowe Wiedza o kulturze polskiej 
u progu XXI wieku pod redakcją Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza 
(Kongres Kultury Polskiej, Wrocław 2000). 

Z nowszych opracowań za warte polecenia uznaję następujące prace: 
artykuł Jacka Sójki z 2005 roku zatytułowany Kulturoznawstwo – od znaw-
stwa do dyscypliny naukowej („Nauka” 4, 2005, s. 97–116), publikacje Chri-
sa Barkera Studia kulturowe. Teoria i praktyka (przeł. Agata Sadza, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005) i Jerzego Kmity Późny 
wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa (Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań 2007), książkę współautorstwa Elaine Baldwin, Briana 
Longhursta, Scotta Mccrackena, Milesa Ogborna i Grega Smitha Wstęp 
do kulturoznawstwa (przeł. Maciej Kaczyński, Jerzy Łoziński, Tomasz Ro-
siński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007), monografię zbiorową pod 
redakcją Wojciecha Burszty i Michała Januszkiewicza Kulturoznawstwo. 
Dyscyplina bez dyscypliny? (Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 
2010), omówienie Eugeniusza Wilka Kulturoznawstwo – realizujący się pro-
jekt („Przegląd Kulturoznawczy” 2(12), 2012, s. 209–211) oraz najnowsze 
opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego autorstwa Aleidy 
Assman – Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, pro-
blemy, pytania (przeł. Anna Artwińska, Katarzyna Różańska, Wydawnictwo 
Nauka i Innowacje, Poznań 2015).

DOES IT MAKE SENSE TO DEBATE THE ESSENCE 
OF CULTURAL STUDIES?

Abstract: The article raises a number of questions regarding the purpose of de-
veloping new approaches in research on culture. One of them is provided by 
cultural studies. The rapidly changing reality due to globalisation processes, 
high technologies and modern forms of communications, inter alia, has forced 
us to modify and work out new forms of description. New cultural studies con-
stitute, on the one hand, opposition to traditional cultural sciences, while, on 
the other hand, becoming complementary in the areas in which the traditional 
approach has proved to be insufficient with its methodological, epistemological, 
axiological or terminological resources.

Key words: cultural sciences, globalisation, communication
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CEL

Artykuł próbuje przyjrzeć się polskiemu kulturoznawstwu jako dyscyplinie 
naukowej i kierunkowi studiów. Do najważniejszych kręgów tematycznych 
służących scharakteryzowaniu istoty kulturoznawstwa należą dziś: jego re-
lacja do nauk politycznych i polityki jako takiej, interdyscyplinarność, cyfry-
zacja i globalizacja oraz humanistyka, humanizm i antyhumanizm. Polskie 
kulturoznawstwo rozwija się dynamicznie, a równocześnie jest rozmaicie 
definiowane, dlatego trudno dookreślić substancjalnie istotę dziedziny 
i obszaru tak hybrydowego i płynnego. W obecnym świecie warto jednak 
pamiętać o pryncypialnym znaczeniu nauk humanistycznych i ich misji. 
Na tym tle kulturoznawstwo jest jednym z kluczowych obszarów realizacji 
tej funkcji nauk humanistycznych. 

KULTUROZNAWSTWO A NAUKI POLITYCZNE I POLITYKA

Na pierwszy rzut oka może dziwić, że pojęcie kultury często podlegało po-
litycznym interpretacjom i kojarzyło się z życiem politycznym, kulturoznaw-
stwo zaś od samych instytucjonalnych początków nasycone było treściami 
nauk politycznych. Przestaje to być zaskoczeniem, jeśli przypomni się, że 
etymologicznie pojęta kultura to nade wszystko pojęcie związane z uprawą 

1 Prof. dr hab.; Uniwersytet Łódzki;  
e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl.
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roli, wysiłkiem i starannością oraz swoistymi relacjami troski o własność 
(tak między innymi definiuje się kulturę w haśle „Culture” w Cultural The-
ory Petera Brookera, s. 50).

Uprawiać coś to troszczyć się, a troszczyć można się wtedy zwłaszcza, 
kiedy nam bardzo zależy na „byciu”. To bycie wymaga ochrony i uprawy 
nie tylko tu i teraz, ale także w wymiarze czasu. Kultura to także ogród 
w znaczeniu etymologicznym, czyli grodzenie, odgradzanie od wrogów. 
Stąd „kultura” to pojęcie polityczne, gdyż aktywność wynikająca z troski 
jest aktywnością rozciągniętą w czasie i zawiera w sobie pojęcie własno-
ści. Tam zaś, gdzie własność i praca, z konieczności pojawiają się problemy 
stricte polityczne. Poza tym kultura od zawsze była kojarzona elitystycznie 
z takimi obszarami, jak literatura, muzyka, malarstwo, rzeźba, teatr i film, 
które były postrzegane jako cenne, stąd także łączone z wyższą wartością. 

Hasło opozycji politycznej w okresie PRL „wszystko jest polityką” ude-
rza zatem swoją prawdziwością – w kontekście etymologicznego rozu-
mienia kultury stosunki własnościowe wybijają się jako najistotniejsze, 
marksistowskie zaś pojęcie alienowania się z własności i alienacji z kultu-
ry może być faktycznie jednym z kluczowych. Z tego względu upolitycz-
nienie kultury nie jest wyborem, zaś związek kulturoznawstwa, nazwanego 
po angielsku cultural studies, z naukami politycznymi i z marksizmem jest 
sam przez się zrozumiały. Cultural studies to jeden z najważniejszych pa-
radygmatów dla kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej oraz dla kie-
runku studiów, powstały w Birmingham z inicjatywy Richarda Hoggarta 
w 1964 roku, kiedy utworzono Centre for Contemporary Cultural Studies, 
to jest najważniejszą ekspresję wspomnianego związku dyscypliny i kierun-
ku studiów kulturoznawczych z polityką. Tematy podejmowane przez to 
centrum badań i instytucję kształcenia nie były zawężone do problematyki 
własności; z czasem podejmowano także kwestie związane z zagadnienia-
mi płci, które kojarzyły się nieodparcie w kulturze Zachodu z problematy-
ką włas ności, jednak tymczasem otwierały perspektywy szersze. Tematyka 
własności i płci, tak samo jak pojęcie różnych wyobrażonych wspólnot 
(ang. immagined community, wprowadzone przez Benedicta Andersona 
w 1983 roku), to tematyka kojarząca się z rozmaitymi kierunkami w ba-
daniach humanistycznych, takimi jak marksizm, feminizm czy filozofia kry-
tyczna. Tematyka ta z konieczności wiąże się z kontynuacją nowoczesnego 
sposobu myślenia o podmiotowości i tożsamości oraz wpisuje się w histo-
rię emancypacji wielorakich grup i zbiorowości. Jeśli projekt nowoczesno-
ści bierze początek w oświeceniu, to właśnie w oświeceniu po raz pierwszy 
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w sposób tak wyrazisty został sformułowany postulat wyzwolenia jednost-
ki i jej dążenia do samorozwoju. Najlepiej świadczy o tym zarówno historia 
nowoczesnej podmiotowości nakreślona przez Tylora, jak i cała refleksja 
na temat projektu oświeceniowego, który nie tylko dążył do hegemonii 
instrumentalnego rozumu (według pojęć Habermasa), ale także uruchomił 
dynamiczny rozwój rozumu komunikacyjnego. Ten rozum komunikacyjny 
mógł się rozwijać jedynie w warunkach poszerzanej wolności i ewolucji 
pojęcia praw człowieka (także kobiety). Projekt ten zakreślał coraz szersze 
kręgi. Kultura była włączona w ten proces już choćby przez rozwój nowych 
form powieściowych, ale także przez tematykę związaną z artefaktami li-
terackimi i artystycznymi w ogólności: coraz częściej pojawiała się proble-
matyka kobieca, coraz częściej przedstawiano dzieci i biednych. Emancypa-
cja objęła na przykład na kartach powieści Mary Shelley nawet monstrum 
Frankensteina. 

Podsumowując: chcąc wyjaśnić związek kulturoznawstwa jako dyscy-
pliny i jako kierunku kształcenia z naukami politycznymi i polityką, musimy 
zwrócić uwagę nade wszystko na ideologiczny związek kultury z zagadnie-
niami własności i emancypacji jednostki. To one najlepiej skupiają w sobie 
rozmaite problemy szczegółowe, takie jak rasa i etniczność, diaspora i toż-
samość hybrydowa, niewolnictwo i kolonializm, płeć i problematyka zwią-
zana z seksem, władza i materializm kulturowy oraz pojęcie kontroli. 

KULTUROZNAWSTWO A INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Nauki polityczne to jedna z wielu dyscyplin naukowych kojarzących się dzi-
siaj z kulturoznawstwem, choć z nim nie tożsama. Można śmiało powie-
dzieć, że początków refleksji kulturoznawczej należy upatrywać nie tylko 
w oświeceniowej refleksji krytycznej, której świetną ekspresją literacką 
był Frankenstein Mary Shelley, ale także w komparatystycznej refleksji li-
teraturoznawczej. Ten element komparatystyczny pozwala stwierdzić, że 
pierwiastkiem kluczowym dla kulturoznawstwa jest także wielojęzyczność 
i umiędzynarodowienie. Dlatego w kręgu tematycznym kulturoznawstwa 
znajduje się nie tylko krytyczne myślenie, ale i dialog międzykulturowy. 
Dyscyplinę kulturoznawstwa oraz kierunek kształcenia wiąże się czę-
sto z antropologią kulturową i badaniami etnograficznymi. Wyróżnikiem 
bardzo istotnym dla antropologii kulturowej i badań etnograficznych jest 
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skupienie na wspólnotach, stąd umieszczenie tych dyscyplin naukowych 
w obszarze nauk społecznych. Kulturoznawstwo w tym kontekście miałoby 
wyrazisty i dominujący komponent nauk humanistycznych, z dużym udzia-
łem elementów nauk społecznych. Nie jest jednak łatwo o jednoznacz-
ne przyporządkowania: z jednej strony pamiętać należy o zdecydowanie 
polonistycznym wymiarze kulturoznawstwa warszawskiego (spod znaku 
antropologii słowa), z drugiej zaś o filozoficzno-semiotycznym nachyleniu 
kulturoznawstwa poznańskiego. Dodajmy do tego kulturoznawstwo filmo-
znawcze na UJ, związane z naukami społecznymi za pośrednictwem nauk 
o zarządzaniu, oraz kulturoznawstwo literaturoznawcze na tej samej uczel-
ni, nazywane poetyką kulturową albo antropologią literatury. Dodatkowo 
na wielu uniwersytetach mamy także wydziały politologiczne zawierają-
ce w sobie silny komponent kulturoznawczy w aspekcie teorii i praktyki 
dialogu międzykulturowego. Doświadczenie łódzkie z kolei to silny związek 
z literaturą, teatrem i filmem. Coraz częściej pojawiają się jednak elementy 
kultury cyfrowej, zwane czasami nowymi mediami. 

Równocześnie warto odnotować, że jeśli idzie o antropologiczny wy-
miar badań kulturoznawczych, od XIX wieku kojarzył się on z naukami 
przyrodniczymi. Zainteresowanie swoistością ras było kluczowe dla re-
fleksji kulturoznawczej na przykład Hipolita Taine’a. Tam właśnie najlepiej 
widać komponent komparatystyczny i umiędzynarodowienie, a jednocześ-
nie spore związki z naukami przyrodniczymi i koncentracją także na ciele. 
Ten związek zostanie rozluźniony przez przełom antypozytywistyczny spod 
znaku Wilhelma Diltheya, który zdefiniował kulturoznawstwo europejskie 
zarówno za pośrednictwem hermeneutyki inspirowanej studiami klasycz-
nymi, jak i za pośrednictwem pojęcia „nauk o duchu”. W XX wieku jednak 
w antropologii strukturalnej, która była czymś więcej aniżeli zwykłą dys-
cypliną naukową, obserwujemy zwrot ku ciału, zainteresowanie relacjami 
płci (incestem) czy kulinariami. Zwrot ku ciału kojarzy się także z koncentra-
cją na zagadnieniach własności (np. koncepcja daru czy wymiany między-
plemiennej). Takie też były zainteresowania semiotyki strukturalistycznej. 
Współcześnie na uwagę niewątpliwie zasługuje koncepcja ucieleśnienia 
wywodząca się z kognitywistyki – i to zarówno tej filozoficznej, jak i języ-
koznawczej. Ten zwrot oznacza silny związek z naukami przyrodniczymi, ta-
kimi jak neuronauka i neurofizjologia, i jeśli się jednoznacznie utrwali, to 
może jeszcze bardziej podkreślić zerwanie z tradycjami hermeneutycznymi 
oraz istnienie interdyscyplinarności kulturoznawstwa. 
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Owa interdyscyplinarność każe myśleć o szerszych przemianach 
w świecie uniwersyteckim. Wiadomo, że świat ten poprzez swoją struk-
turę organizacyjną w dużej mierze utrwala skostniałą strukturę podziału 
wiedzy. Ta struktura organizacyjna i duże sformalizowanie regulacji praw-
nych w Polsce związane są z warunkami pozyskiwania przez różne wydziały 
praw nadawania stopni i tytułów naukowych oraz praw do akredytacji po-
szczególnych kierunków studiów. Z drugiej strony powstaje coraz więcej in-
terdyscyplinarnych centrów badawczych, które mogą pozyskiwać granty – 
to owe centra są dziś na świecie podstawą rozwoju nauki, a nie tradycyjne 
wydziały. Można przypuszczać, że zmiany prawne w polskim szkolnictwie 
wyższym rozluźnią ten sztywny gorset instytucjonalno-formalny. Trudno 
przewidzieć ostateczny kształt tych zmian w Polsce – jeśli jednak będziemy 
nadal pozostawać silnie związani z obszarem badań europejskich, taki kie-
runek rozluźniania struktur wydaje się jedynym możliwym. 

Równocześnie wiele pisze się i mówi o konieczności upraktycznienia 
kształcenia uniwersyteckiego także w odniesieniu do kształcenia huma-
nistycznego. W tym kontekście należy zastanowić się nad użytecznością 
kulturoznawstwa dla kandydatów na studia humanistyczne. Dlatego wła-
śnie praktyczne nachylenie takich obszarów, jak dialog międzykulturowy, 
translatoryka czy badania nad komunikacją międzykulturową, każe myśleć 
o przyszłości studiów kulturoznawczych jako bardziej skupionych na zagad-
nieniach bliższych na przykład dziennikarstwu. Jest to jednak zagadnienie 
projektowania kształcenia, które przełoży się także na interdyscyplinarność 
badań i ich zakresów tematycznych oraz metodologii. Duży udział obsza-
rów nauk społecznych w dziennikarstwie i komunikacji społecznej zbliżał-
by kulturoznawstwo do medioznawstwa, które jest już komponentem re-
fleksji nad społeczną historią mediów, obejmujących zarówno pisanie na 
papirusie, jak i druk oraz media elektroniczne. Z tym ostatnim zagadnie-
niem łączy się następny problem: przeniknięcie kultury współczesnej przez 
świat cyfrowy. 

KULTUROZNAWSTWO A CYFRYZACJA

Wśród najważniejszych wyzwań stojących przed światem uniwersyteckim 
jest wszechobecna cyfryzacja życia zarówno indywidualnego, jak społecz-
nego. Cyfryzacja w postaci powszechnego dostępu do internetu kojarzy się 
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z globalizacją, także ekonomiczną, i internacjonalizacją, przede wszystkim 
kulturową, oraz z dominacją języka angielskiego jako głównego środka ko-
munikacji międzynarodowej. Jednak tak rozumiana cyfryzacja oznacza 
koniec kultur monojęzycznych i coraz powszechniejsze przyjmowanie mo-
deli społeczności wielokulturowych, jak również modeli hybrydowej tożsa-
mości. Już dzisiaj na przykład pojęcie kanonu lekturowego jest niemal nie-
możliwe do sprecyzowania nawet w ramach jednej tzw. narodowej kultury. 
Jeśli zastanowimy się nad pojęciem kanonu kulturowego, definicja będzie 
jeszcze trudniejsza, jeśli w ogóle możliwa. W ramach społecznej refleksji 
kulturoznawczej coraz więcej jest prób definiowania kultur poszczególnych 
pokoleń przez media dominujące (istnieją na przykład pokolenia telewizji 
czy smartfonów). To powoduje, że kanony, które powinny stanowić pod-
stawę efektywnej komunikacji międzyludzkiej poprzez dostarczanie topiki, 
czyli miejsc wspólnych pamięci, będących podstawą skrótów myślowych 
i wtórnych kodów, stają się coraz częściej kanonami plemiennymi, ple-
mion definiowanych cyfrowo. W związku z konwergencją mediów pisze się 
przede wszystkim o plemionach konsumenckich, jednak sprawa może być 
jeszcze bardziej złożona. 

Internacjonalizacja to głównie wielojęzyczność i pojawiające się pro-
blemy tożsamościowe. Bo wielojęzyczność to akceptacja wielości światów, 
to dominacja wartości tolerancji i zgody na współistnienie. Językowo ten 
problem pojawia się w koncepcji politycznej poprawności oraz badań nad 
mową nienawiści. Pociąga to jednak za sobą także zjawiska hybrydyzacji 
podmiotowej. Każdy uczestnik kultury jest hybrydą unikalną na skalę świa-
tową. Coraz mniej jest typów uniwersalnych, coraz więcej jednostek ory-
ginalnie złożonych z wielu komponentów kulturowych trudnych do prze-
widzenia. Już w połowie XX wieku pojawiła się refleksja akceptująca stan 
wieży Babel jako symboliczne zdefiniowanie niemożności pełnej komunika-
cji pojętej jako komunia. Takie właśnie problemy znajdziemy także w litera-
turze schyłku XX wieku. 

Wyłania się jednak cały obszar nowych zjawisk kulturowych, nowych 
artefaktów kultury, na przykład blogosfera. Nowe pokolenia w XXI wieku 
wychowywane są bardziej przez blogerów, vlogerów i gwiazdy YouTube niż 
przez szkołę i jej sztucznie konstruowane kanony. Wiedza dziś jest wszę-
dzie, nie wszędzie jednak są metody jej weryfikacji. Ten rodzaj aktywno-
ści podporządkowany jest z jednej strony dużej chaotyczności memów, 
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z drugiej zaś interesom biznesowym coraz bardziej międzynarodowych 
firm. Każe to pamiętać o globalizacji jako globalizacji również kapitałowej. 

Nie można jednak zapominać o zjawisku demokratyzacji kreatywno-
ści: u początków nowożytności kreatywność była przywilejem nielicznych, 
uprzywilejowanych majątkowo bądź urodzeniem. Współcześnie obniżył się 
niewątpliwie próg majątkowy – coraz więcej osób nie tylko ma dostęp do 
źródeł wiedzy i kultury (np. do olbrzymich zasobów dziedzictwa kulturowe-
go w Projekcie Gutenberg), ale też jest aktywnych w sferze kultury cyfro-
wej. Dominacja mobilnych platform i gadżetów powoduje, że coraz częściej 
w kieszeni mieści się zarówno olbrzymia biblioteka, jak i laboratorium kre-
atywności. Sprzyja to coraz większej prywatyzacji, lecz również coraz więk-
szemu uzależnieniu od techniki i gadżetów. Kultura własności zastępowana 
jest powszechnie dzierżawieniem przestrzeni archiwalnych (tzw. chmury) 
oraz subskrybowaniem różnych usług cyfrowych. Nawet egzemplarze dzieł 
literackich kupione w formie elektronicznej nie do końca stają się własno-
ścią kupca. (Słynna była historia zniknięcia w 2009 roku z nośników Kindle 
zakupionych wcześniej egzemplarzy elektronicznych Roku 1984 oraz Fol-
warku zwierzęcego George’a Orwella). 

Konsekwencje dla kulturoznawstwa są także olbrzymie, bo studen-
ci stają się coraz bardziej plemionami cyfrowymi, a większa ich świado-
mość techniczna powoduje wzrost popularności cyfrowych form wiedzy, 
obecnych nie tylko w klasycznym e-learningu, ale także w Massive Open 
Online Courses. Wiedza jest jednak także związana z mediami i ich domi-
nacja w życiu młodych ludzi powoduje coraz większe zainteresowanie me-
diami cyfrowymi i cyfrową kulturą. Dlatego można przewidywać nie tylko 
cyfrowy zwrot na uniwersytetach, ale także ucyfrowienie i umedialnienie 
niemal każdej dyscypliny humanistycznej. Jeśli humanistyka cyfrowa 1.0 
w latach 50. XX wieku była tożsama z użyciem komputerów do klasycznych 
badań biblistycznych (tworzenie indeksów), to współczesna humanistyka 
cyfrowa 3.0 używa tzw. Big Data, aby charakteryzować kulturę. Powszech-
ne jest użycie narzędzi komputerowych do wizualizacji danych, a inteligent-
ne środki komunikacji wymuszają zmianę podejścia do badań ilościowych 
w naukach humanistycznych. Łatwiejsza wizualizacja dzięki narzędziom 
komputerowym wymusi także zmiany w sposobie uprawiania nauki, choć 
w głównej mierze jest zjawiskiem komunikacyjnym i związanym z popula-
ryzacją wiedzy.
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HUMANIZM I NAUKI HUMANISTYCZNE

Warto zwrócić uwagę, że kulturoznawstwo często bezwiednie umieszcza-
my albo w naukach społecznych, albo w naukach humanistycznych. Jeśli 
zastanowić się nad historią nauki, to prehistorią nauk humanistycznych był 
humanizm renesansowy. Rekonstrukcja tego, czym są nauki humanistycz-
ne i kulturoznawstwo dzisiaj, jest niemożliwa bez uświadomienia sobie 
bogatej historii pojęcia. Humanistyka dziś to nade wszystko nauki huma-
nistyczne, w ich składzie zaś znajdziemy takie dyscypliny, jak archeologia, 
bibliologia i informatologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, ję-
zykoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o rodzinie, na-
uki o sztuce, nauki o zarządzaniu czy religioznawstwo. Tak definiuje się kul-
turoznawstwo w ramach nauk humanistycznych w Polsce. Według OECD 
natomiast nauki humanistyczne (ang. humanities) to: historia i archeologia, 
językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofia, etyka i religioznawstwo, 
sztuka i historia sztuki oraz inne nauki humanistyczne. Wydaje się zatem, 
że kulturoznawstwo w Polsce jest szczególnie oryginalnym tworem, nawią-
zującym do podstaw nauk humanistycznych. Humanizm ma wiele bardzo 
różnych znaczeń i różnie rozumiana jest humanistyka. Humanizm to czasem 
ruch edukacyjny, pojęcie filozoficzne, egzystencjalna postawa wobec życia. 
Warto odnotować, że współcześnie silna jest reakcja antyhumanistyczna, 
widoczna już w strukturalizmie, postmodernizmie czy postkolonializmie. 
Obecnie mówi się o posthumanizmie. 

W najszerszym sensie humanizm to system myślenia, w którym warto-
ści ludzkie, interesy oraz godność są postrzegane jako szczególnie ważne. 

U źródeł etymologicznych dzisiejszych nauk humanistycznych i dzisiej-
szego humanizmu leży niemieckie słowo Humanismus, występujące w szer-
szych ramach zreformowanego systemu edukacyjnego zainspirowanego 
romantycznym hellenizmem Winckelmanna i Goethego. To określenie wy-
wodzi się z kolei z piętnastowiecznej florentyńskiej formy umanisti .

Jeszcze w słowniku Samuela Johnsona „humanista” to gramatyk i filo-
log. Niemieccy reformatorzy systemu edukacji proponowali na początku 
XIX wieku oprzeć system edukacji na klasyce: łacinie, języku greckim, litera-
turze i kulturze – na tym polegały ideały Bildung.

Warto w tej historii umieścić także nurt inspirowany Fryderykiem Nie-
tzschem, który jest szczególnie ciekawym przypadkiem humanisty i an-
tyhumanisty zarazem. Wychowany na klasyka, był czasami charakteryzo-
wany jako głównie filolog, który dał egzegezę kilku greckich słów (Michel 
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Foucault). Nietzsche wynalazł zwrot lingwistyczny, gdyż uważał, że nie ma 
prawdy i że prawda to wyłącznie armia metafor, metonimii, antropomor-
fizacji – myślimy nimi, a prawdy to iluzje, o których zapomnieliśmy, że są 
iluzjami; są one zużytymi metaforami, które nie mają już siły, aby na nas 
oddziaływać. Później ta myśl była kontynuowana przez Ludwika Wittgen-
steina i Jacques’a Derridę. Na tej podstawie także Michel Foucault ogłosił 
kres humanizmu – o końcu człowieka, o śmierci człowieka pisał w 1970 roku 
w dziele zainspirowanym przez Narodziny tragedii Nietzschego.

Historia myśli Nietzschego w XX wieku wyraźnie uświadamia drogę 
nie tylko filologii i humanizmu, ale także indywidualizmu ściśle związanego 
z epoką renesansu i kulturą klasyczną. Kres tej kultury i kres humanizmu 
to także kres indywidualizmu. W tej sytuacji otwarte pozostaje pytanie, na 
ile stare pojęcie „empatii”, kojarzone z naukami humanistycznymi, może 
być jeszcze dzisiaj ciągle aktualnym hasłem jako postulat metodologiczny. 
Na pewno może się ono stać pojęciem ogniskującym zagadnienia treści 
kształcenia na kulturoznawstwie. Jednak czy może stanowić ono – zwłasz-
cza w dobie bardzo intensywnych badań nad empatią nauk przyrodniczych, 
takich jak neuronauka – nowo-stary paradygmat badawczy, pozostaje bez 
odpowiedzi. I wydaje mi się, że kwestia niedokończonego projektu oświe-
ceniowego oraz kwestia przemian kulturowych na świecie, hybrydyza-
cja życia społecznego, globalizacja i konwergencja mediów – wszystko to 
sprawia, że empatia może stać się także postulatem metodologicznym 
oraz fascynującym tematem badawczym i edukacyjnym. Na ile konieczne 
jest rozumienie jej łącznie ze starym humanistycznym paradygmatem, nie 
podlega dyskusji: nie ma takiej konieczności. Jednostka już nigdy nie bę-
dzie tym, czym wydawała się jeszcze w XIX wieku. Jednak takie pojęcia jak 
godność czy własność wydają się wciąż aktualne. Dlatego wartość refleksji 
humanistycznej będzie ciągle wysoka. Bez niej dysutopijne wizje Orwella 
i Huxleya mogą się szybko ziścić.

THE ESSENCE OF CULTURAL STUDIES

Abstract: The article presents Polish cultural studies as a scientific discipline and 
as a field of study. The most important issues used to characterise the essence 
of cultural studies are as follows: its relation to political science and politics as 
such; interdisciplinarity, digitisation and globalisation, humanities, humanism 
and anti-humanism. Polish cultural studies, which is dynamically developing, 
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is variously defined. Therefore, it is difficult to clarify the essence of a field and 
area which is so hybrid and fluid. However, in the present world, it is worth 
remembering the principle importance of the humanities and their mission. 
Cultural studies is one of the key areas where the mission of the humanities is 
realised .

Key words: cultural sciences, human sciences, scientific discipline
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Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do interesującego tekstu Eugeniusza 
Wilka Kulturoznawstwo na rozdrożu?, opublikowanego w jednym z nume-
rów „Przeglądu Kulturoznawczego”. Jak wyjaśnia autor tego sformułowa-
nia, to „Fundamentalne pytanie o wpływ nowych technologii cyfrowych na 
kondycję kultury oraz […] na sposób uprawiania refleksji naukowej”2 . Lek-
tura tych słów skłania mnie do wspomnień. 

W 1979 roku na Uniwersytecie Wrocławskim imienia Bolesława Bieruta 
we Wrocławiu rozpocząłem studia kulturoznawcze. W trakcie zajęć rozma-
wialiśmy o różnych kulturoznawczych ośrodkach i koncepcjach. Szczególną 
rolę w trakcie naszych studiów odgrywały teksty i poglądy Stanisława Pie-
traszki3, osoby, która założyła wrocławskie kulturoznawstwo i przez wiele 
lat nim kierowała. Te właśnie teksty i poglądy kształtowały nasze myślenie 
o kulturoznawstwie i tym, czym ono się zajmuje, to jest o kulturze. Pod-
czas zajęć wrocławski model często porównywany był do koncepcji Jerze-
go Kmity (a nawet jej przeciwstawiany), z której wyłaniał się inny sposób 
myślenia i o kulturze, i o kulturoznawstwie, czyli dyscyplinie zajmującej się 
jej badaniem. Przy tego typu porównaniach łatwo było o wniosek, że dwa 
sposoby myślenia: wrocławski i – jak już wtedy mówiliśmy – poznański, 
dzieli wszystko. Każdy kształtuje odmienne modele poznawcze, na gruncie 

1 Dr hab., prof. UWr; Uniwersytet Wrocławski;  
e-mail: adam.nobis@uni.wroc.pl.

2 E. Wilk, Kulturoznawstwo na rozdrożu?, „Przegląd Kulturoznawczy” 4, 2014, s. 454. 
3 S. Pietraszko, O autonomii kultury, „Prace Kulturoznawcze” 1, 1987, s. 19–52. Póź-

niejsze wydanie zbioru wcześniejszych prac to: idem, Studia o kulturze, Wrocław 1992, 
s. 144.
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których czymś innym okazuje się i sama dyscyplina badawcza, i przed-
miot jej badania. Czasem konstatowaliśmy, że tym, co łączy oba modele, 
są same tylko słowa: kultura i kulturoznawstwo. Natomiast znaczenia tych 
słów, role pełnione w naukowym poznaniu i uwikłanie w szerszy kontekst 
badawczy w każdym modelu były już odmienne. Na szczęście dla nas do-
chodziliśmy do wniosku, że wrocławski model kulturoznawstwa i kultury 
jest właściwy, a ten poznański nie. Uważaliśmy wtedy, że wniosek ten był 
rezultatem wnikliwych, rzetelnych, bezstronnych analiz. Dziś zastanawiam 
się, czy nie był to rodzaj wiary, która wyznaczała i ortodoksję, i herezję. 
Wielu kulturoznawców wykształconych w ośrodku wrocławskim do dziś 
pozostaje pod wpływem propozycji, inspiracji i postulatów badawczych 
Stanisława Pietraszki. Z kolei prace Jerzego Kmity odegrały ważną rolę 
w rozwoju koncepcji i praktyk badawczych kształtujących nową dyscyplinę 
i wyznaczających jej przedmiot badań dla części kulturoznawców z Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu4 . 

Kiedy dziś czytam tekst, który pyta o to, czy kulturoznawstwo nie zna-
lazło się na rozdrożu w rezultacie rozwoju nowych technologii cyfrowych, 
to trudno mi uwolnić się od pewnych spostrzeżeń. Przede wszystkim nie 
jest to pierwsze jego rozdroże. Poza tym o takim rozdrożu możemy mó-
wić już od samych początków rozwoju tej naukowej dyscypliny. Gdy na 
Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się kulturoznawcza konferencja nauko-
wa, to wśród wydanych w 1982 roku materiałów oprócz tekstu Stanisła-
wa Pietraszki i Jerzego Kmity znalazły się także prace innych ważnych dla 
rozwoju nowej dyscypliny autorów, którzy jeszcze inaczej przedstawiali jej 
zadania, metody i przedmiot badawczy5. W rezultacie już tę konferencyjną 
pracę zbiorową potraktować można jako mapę kulturoznawczego rozdro-
ża, stającego się nieodłączną częścią rozwoju młodej gałęzi nauki. Rozdroża 
będącego jeszcze trudniejszym wyzwaniem, ale i atrakcją większą niż to 
w Górach Izerskich, z którego szlakami o rozmaitych kolorach wędrować 
możemy w różnych kierunkach świata. 

Późniejsze lata i dekady to kolejne interesujące propozycje rozumie-
nia kulturoznawstwa, w tym także jego metodologii i przedmiotu badania. 

4 J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982, s. 162; idem, Kultura i poznanie, 
Warszawa 1985, s. 185; Kultura jako przedmiot badań. Studia filozoficznokulturoznawcze. 
Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Studia 
Kulturoznawcze” (numer specjalny), red. B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara, Poznań 2001, s. 327. 

5 Przedmiot i funkcje teorii kultury, red. S. Pietraszko, Wrocław 1982, s. 225. 
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By ten krótki tekst nie przeobraził się w obszerną historię dyscypliny, ogra-
niczę się tu tylko do wskazania dwóch przykładowych publikacji zbioro-
wych zawierających teksty ważne dla dalszego jej istnienia6. Wśród tych 
prac są takie, które rozwijają wcześniejsze propozycje teoretyczne, oraz ta-
kie, które zawierają nowe pomysły i koncepcje. W rezultacie kulturoznaw-
stwo staje się coraz większą wielością kulturoznawczych języków, które 
różnią się nie tylko słowami i ich znaczeniem, ale także tym, o czym się 
w nich mówi. Myślę, że ostatnia dekada pozwala dostrzec pewną zmianę 
w najnowszej historii tej dyscypliny. Gdy zapoznajemy się z kulturoznaw-
czymi referatami prezentowanymi na konferencjach czy publikowanymi na 
łamach pism i w pracach zbiorowych, rzadziej chyba natrafiamy na kolejne 
propozycje teoretyczne dotyczące pojmowania samego kulturoznawstwa. 
Odnajdujemy za to wielość badań nad rozmaitymi zjawiskami, specyficzne 
metody badawcze, języki, a także ustalenia teoretyczne. W odróżnieniu od 
wcześniejszych kulturoznawczych koncepcji kultury i jej badania te ostatnie 
są koncepcjami mezo lub nawet mikro i są konceptualizacją badanych, spe-
cyficznych zjawisk. To szczególna kolej rzeczy. O ile wcześniejsze propozy-
cje teoretyczne dotyczące rozumienia dyscypliny i jej przedmiotu badania 
możemy porównać z formułowaniem gramatyk różnych kulturoznawczych 
języków, to ostatni okres jest czasem pojawiania się nowych praktyk ba-
dawczych, mówienia różnymi językami. Wśród tych nowych języków są 
także i takie, dla których gramatyk jeszcze nie stworzono. 

W sumeryjskim poemacie Enmerkar i władca Aratty czytamy o cza-
sach, gdy „cały świat dobrze rządzonych ludzi mógł rozmawiać z Enlilem 
w jednym języku”7. Sumeryjski znak diĝir

umieszczony przed imieniem Enlila oznacza, iż chodzi o Boga8. O ile jeden 
ogólnoludzki język pojawia się w 146 wersie poematu, to w wersie 154 
pojawiają się języki w liczbie mnogiej. W tej sumeryjskiej historii jeden 

6 J. Sójka, Perspektywy refleksji kulturoznawczej, Poznań 1995; „Kultura Współczes-
na” 2, 1999 (numer tematyczny: Kulturoznawstwo – szanse i zagrożenia). 

7 H. Vanstiphout, Epics of Sumerian Kings. The Matter of Arrata, „Writings from the 
Ancient World” 20, 2003, http://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/RLB295/um/Epics_of_
Sumerian_Kings_-_The_Matter_of_Aratta.pdf (dostęp 5 VII 2015).

8 The Pennsylvania Sumerian Dictionary, University of Pennsylvania Museum of An-
thropology and Archaeology, http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html 
(dostęp 5 VII 2015).

http://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/RLB295/um/Epics_of_Sumerian_Kings_-_The_Matter_of_Aratta.pdf
http://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/RLB295/um/Epics_of_Sumerian_Kings_-_The_Matter_of_Aratta.pdf
http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html
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uniwersalny język poprzedza pojawienie się wielości języków. W naszej 
kulturoznawczej historii od początków kształtowania się nowej dyscypliny 
mamy do czynienia z wielością różnorodnych języków, perspektyw, kon-
cepcji teoretycznych i metodologicznych, a także praktyk badawczych. Są-
dzę, że ten właśnie pluralizm warto uznać za cechę szczególną i istotną kul-
turoznawstwa, przynajmniej takiego, jakie znamy do dzisiaj w Polsce. Może 
w przyszłości przemówimy jednym językiem? Jednak zamiast przepowiada-
nia przyszłości zatrzymajmy się nad oceną i przyczynami tej kulturoznaw-
czej różnorodności. 

Wielojęzyczność może być niebezpieczna, o czym dowiadujemy się ze 
znacznie późniejszego opisu historii wieży Babel, kiedy to Bóg (nie wiem, 
czy ten sam czy inny) postanowił o jej budowniczych: „»[…] pomieszajmy 
tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!« W ten sposób Pan rozpro-
szył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy” 
(Rdz 11,7–8)9. Czy z tego powodu kulturoznawstwo musi pozostać niedo-
kończonym projektem? Kulturoznawczą wieżę Babel – języków, koncepcji, 
metod, modeli, perspektyw, paradygmatów, a także przedmiotów zaintere-
sowań – chyba możemy uznać za znaczną trudność w prowadzeniu nauko-
wych dyskusji, poszukiwaniu konsensusu, a nawet w prowadzeniu sporów, 
których sensowność wymaga przecież pewnego rozumienia czy może nawet 
porozumienia stron. Równocześnie jednak wielość tę można uznać za bogac-
two, cenny kapitał poznawczy, który da się wykorzystywać w zależności od 
złożonych i zmieniających się potrzeb inwestycyjnych i możliwości poznawa-
nia fenomenów kulturowych współczesności, przeszłości, a także przyszłości, 
która na naszych oczach zamienia się w teraźniejszość. Ktoś zresztą może 
zauważyć, że ta wielojęzyczność nie jest tylko specyfiką kulturoznawców, 
a przykładem może tu być także inna dyscyplina rozmaicie nazywana w róż-
nych krajach: antropologią kulturową, społeczną, etnologią, etnografią… 
Nawet samo „niedokończenie” kulturoznawczego projektu można oceniać 
rozmaicie. Czy naszym poznawczym ideałem byłoby kulturoznawstwo jako 
projekt zakończony? Czy nie oznaczałoby to zaprzeczenia poznawczego sensu 
dyscypliny? Czy naszym postulatem, a nawet nakazem nie powinno pozostać 
niedokończenie, otwarcie? Gotowość do zmian i kwestionowania przyjętych 
ustaleń, świadomość ich ułomności i tymczasowości? Czy nie odnosi się to 
także do innych rozwijających się dyscyplin naukowych? 

9 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1980. 
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Jeśli zapytamy o przyczyny tej kulturoznawczej wielojęzyczności, to 
wyraźniejsza staje się specyfika dyscypliny. O ile historia niektórych dzie-
dzin naukowych to stulecia, o tyle nasza historia to trzy–cztery dekady, co 
sprawia, że te nieodległe w czasie początki nadal kształtują naszą współ-
czesność. Czy wypada nam zastanawiać się nad pochodzeniem pierw-
szych kulturoznawców? Oczywiście nie mogli oni, nasi ojcowie założyciele, 
być kulturoznawcami z pochodzenia. Zwłaszcza jeśli będziemy mówić 
o kulturoznawstwie jako fenomenie polskim, którego powiązania z rozwo-
jem badań kulturowych w innych krajach także mogą być przedmiotem 
interesujących dociekań. Założyciel kulturoznawstwa w moim ośrodku, 
we Wrocławiu, Stanisław Pietraszko był filologiem. Wśród innych także 
byli filolodzy oraz filozofowie, antropolodzy i socjologowie kultury, filmo-
znawcy, medioznawcy, teatroznawcy, religioznawcy, historycy… Ta lista nie 
jest chyba kompletna. Dopiero w rezultacie rozwoju rozmaitych ośrodków 
kulturoznawczych i uzyskiwanych przez nie uprawnień do nadawania stop-
ni zaczęli pojawiać się pierwsi kulturoznawcy, którzy mogli pochwalić się 
tytułem magistra, a nawet stopniem doktora czy doktora habilitowanego 
kulturoznawstwa. To naturalne, że kulturoznawcy o niekulturoznawczym 
rodowodzie wnosili do nowej dyscypliny zainteresowania i kompetencje 
ukształtowane przez swoje pochodzenie. Przyczyniając się do rozwoju na-
ukowego nowej nauki i kształtując swoich wychowanków, jej kolejnych 
adeptów, budowali zarazem hybrydyczny charakter dyscypliny. 

Dla zrozumienia kulturoznawczej różnorodności ważne jest nie tylko 
miejsce pochodzenia, ale także zamieszkania kulturoznawców. Wrocławski 
ośrodek kulturoznawczy powstał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego, następnie został przeniesiony na Wydział Filozoficzno-Hi-
storyczny, a po podziale tej jednostki pozostał przy historykach, współ-
tworząc Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Ta przebyta przez 
kulturoznawstwo wrocławskie droga, od wydziału filologicznego przez fi-
lozoficzny do historycznego, ukształtowała jego specyfikę, która znajduje 
odbicie i w dorobku tego ośrodka, i w badaniach prowadzonych w nim 
obecnie. Inne ośrodki kulturoznawcze powstawały i istnieją na innych 
wydziałach i uczelniach. To uwikłanie kulturoznawstwa w rozmaite orga-
nizacyjne struktury nauki także jest jedną z ważnych przyczyn różnorod-
ności i hybrydyczności dyscypliny – jak w przypadku migrantów, których 
tożsamość kształtuje i kraj pochodzenia, i kraj pobytu. Wymienimy tylko 
kilka przykładów tej rozmaitości. W Poznaniu mamy Instytut Kulturoznaw-
stwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
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Uniwersytet Łódzki ma Instytut Kultury Współczesnej na Wydziale Filo-
logicznym. Na Uniwersytecie Warszawskim jest Instytut Kultury Polskiej 
na Wydziale Polonistyki. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana 
Pawła II Instytut Kulturoznawstwa znajduje się na Wydziale Filozofii. Na 
Uniwersytecie Śląskim jest Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdy-
scyplinarnych na Wydziale Filologicznym. Na działającej w Warszawie, we 
Wrocławiu, w Poznaniu, Katowicach i Sopocie Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej Instytut Kulturoznawstwa istnieje na Wydziale Nauk Humani-
stycznych i Społecznych. W Krakowie mamy kulturoznawstwo na różnych 
uczelniach i w różnych ich jednostkach: na Akademii Górniczo-Hutniczej 
jest Instytut Kulturoznawstwa i Filozofii; w Akademii Ignatianum Instytut 
Kulturoznawstwa jest częścią Wydziału Filozoficznego. 

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim to szczególny przy-
padek na mapie kraju. W informatorze ECTS uczelni o prowadzonych kie-
runkach studiów kulturoznawczych odnajdujemy wykaz prawie stu kierun-
ków10. Wśród nich studia różnego typu: jednolite magisterskie, pierwszego 
stopnia licencjackie, drugiego stopnia magisterskie, a także stacjonarne 
i niestacjonarne. Wśród nazw tych kierunków odnajdujemy jeszcze większą 
rozmaitość:

Buddologia
Cywilizacje Bliskiego i Środkowego Wschodu
Cywilizacje Dalekiego Wschodu
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Filmoznawstwo
Kultura i języki Słowian
Kultura współczesna 
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Kulturoznawstwo, amerykanistyka
Kulturoznawstwo, cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo, cywilizacje starożytne świata
Kulturoznawstwo, europeistyka 
Kulturoznawstwo, teksty kultury 
Kulturoznawstwo, zarządzanie mediami 
Latynoamerykanistyka 
Lingwistyka 

10 http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/ (dostęp 13 VII 2015). 

http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WZKS-047-24-UD-4/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WSMP-047-7-UD-6/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WPl-047-26-UD-4/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WZKS-047-27-UD-4/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WSMP-047-19-UD-4/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/MISH-047-16-UD-4/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/
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Migracje i etniczność 
Porównawcze studia cywilizacji
Przekład i komunikacja międzykulturowa
Rosjoznawstwo
Stosunki etniczne
Transatlantic Studies
Ukrainoznawstwo
Zarządzanie kulturą
Jeśli zwrócimy uwagę także na to, iż kierunki te prowadzone są przez 

różne jednostki uczelni zlokalizowane na różnych jej wydziałach, to możemy 
postawić pytanie o to, czy nie mamy tu do czynienia z kolejną kulturoznaw-
czą wieżą Babel. A jednak już pobieżny przegląd tych nazw pozwala na dwa 
spostrzeżenia. Po pierwsze: większość tych studiów to kulturoznawstwo 
skoncentrowane na badaniu lub porównywaniu różnych części współczes-
nego lub dawnego świata, na co wskazują nazwy krajów, regionów świa-
ta, kontynentów czy grup etnicznych lub formuły „kulturoznawstwo mię-
dzynarodowe” czy „porównawcze studia cywilizacji”. Po drugie: to, co 
łączy tę rozmaitość studiów krakowskiej uczelni, jednocześnie odróżnia ją 
od sposobów uprawiania kulturoznawstwa w innych polskich ośrodkach 
kulturoznawczych. Ta tematyka nieczęsto pojawia się w pracach kulturo-
znawców z innych części kraju, gdzie – mam wrażenie – uznawana jest za 
„niekulturoznawczą” i pozostawiana innym dyscyplinom naukowym, takim 
jak antropologia kulturowa, nauki polityczne albo historia czy archeologia. 
Kulturoznawcze prace często dotyczą albo współczesnych zjawisk kultury 
polskiej, albo zjawisk czy zagadnień szerzej rozumianej kultury współczes-
nej. Myślę, że kolejną cechą kulturoznawczych badań i analiz jest często tak-
że ich teoretyczność. Czasem mam wrażenie, że postacie przywoływanych 
teoretyków, ich konkretne prace, najnowsze, kolejne nurty czy perspekty-
wy współczesnej humanistyki są ważniejsze od krajów, części świata, grup 
etnicznych, a także zachodzących pomiędzy nimi podobieństw i różnic. 

Ta krakowska tematyka i perspektywa „kulturoznawstwa międzynaro-
dowego” jest ciekawym wzbogaceniem kulturoznawstwa polskiego, a róż-
norodność języków, zagadnień, tematów tego ostatniego poszerzana jest 
o nowe. Od kilku czy kilkunastu lat zajmuje mnie problematyka studiów 
globalnych i nie ukrywam, że takie właśnie kulturoznawstwo zaintereso-
wane światem dla mnie również jest interesujące. Jednak oprócz badań 
nad cywilizacjami, regionami, krajami świata potrzebne jest dalsze rozwi-
janie badań metodologicznych i teoretycznych, które będą budować nową 

http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WSMP-047-17-UD-4/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WF-n047-22-UD-4/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WSMP-047-13-UD-4/
http://www.informator.uj.edu.pl/pl/programmes-all/KU/WSMP-n047-18-UD-4/
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kulturoznawczą formułę, wyjaśniać i uzasadniać jej kulturoznawczość oraz 
traktować europeistykę, latynoamerykanistykę czy rosjoznawstwo nie jako 
niezależne od siebie dziedziny, lecz jako części kulturoznawczej formuły. 
Rozmaite instytuty, katedry, zakłady różnych wydziałów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego to miejsca, gdzie prowadzi się nie tylko kulturoznawcze stu-
dia, lecz także kulturoznawcze badania. Czy to rozproszenie nie będzie 
utrudniać wspomnianego rozwoju metodologicznego i teoretycznego for-
muły „kulturoznawstwa międzynarodowego”? Czy bardziej właściwe nie 
byłoby tu skoncentrowanie takich badań w wybranym miejscu uczelni? 
Oczywiście to pytania nie tylko do samych krakowskich kulturoznawców, 
lecz również do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PODZIĘKOWANIE

Profesorowi Stefanowi Bednarkowi dziękuję za cenne dla mnie uwagi, któ-
rymi podzielił się po lekturze tego tekstu.

THE CROSSROADS OF CULTURAL STUDIES

Abstract: The article provides an overview of proposals for understanding cul-
tural studies, including its methodology and the subject of research. Over the 
past few decades, this discipline has come to comprise a multitude of different 
cultural approaches, which differ not only in words and their meaning, but also 
in what they relate to. The multiplicity of research of various phenomena, spe-
cific research methods, languages, as well as new theoretical findings are mezzo 
and micro concepts. This is a particular order of things. While previous theoreti-
cal proposals of understanding the discipline and its subject can be compared 
with the formulation of “grammars” of the languages of various cultural stud-
ies, the most recent period is characterised by the emergence of new research 
practices, described in different languages. Among these new languages are 
also those for which “grammars” have not yet been created.

Key words: cultural studies, methodology, language
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POSZUKIWANIE TOżSAMOŚCI

Nauki o kulturze nigdy w istocie nie stanowiły jednolitej całości. Wynika 
to nie tylko z wielości aksjologicznych i metodologicznych założeń, jakie 
przyjmowały poszczególne dyscypliny, ale także z ontologicznej różnorod-
ności samego przedmiotu ich analiz, odmienności sposobów istnienia tego, 
co nazywano kulturą i jako kulturę definiowano. Prawdopodobnie nigdy 
nie uda się zamknąć w jednorodnej formule żywotności, spontaniczności, 
a nawet swoistej tajemniczości poszukiwanej od dawna istoty kultury. Od-
zwierciedla ona bowiem istotę samego człowieczeństwa, zawartą w pyta-
niu nie tyle o to „czym”, ile o to „kim” jest człowiek w swojej indywidualnej 
i wspólnotowej tożsamości. Każda z pojawiających się nauk ogarnia ważny, 
ale wybiórczy aspekt rzeczywistości, z jednej strony ukazując, z innej zasła-
niając wielorakość bytu i zjawiska kultury2. W tej sytuacji mnogość istnieją-
cych koncepcji jest w istocie bogactwem, a nie chaosem, przejawem twór-
czości, a nie błądzenia umysłu ludzkiego; w ważki sposób odkrywa mozaikę 
ludzkiego świata znaczeń i wartości3 . 

1 Dr hab.; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;  
e-mail: leszek.korporowicz@uj.edu.pl.

2 L. Korporowicz, Źródła i typy redukcjonizmów we współczesnych analizach kultury, 
„Roczniki Kulturoznawcze” 7, 2016, s. 5–30.

3 E. Baldwin, B. Longhurst, S. Mccracken, M. Ogborn, G. Smith, Wstęp do kulturo-
znawstwa, przeł. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007; Ch. Barker, Studia 
kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2003.
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Niezależnie od zmieniającej się systematyki dyscyplin naukowych, po-
dejść i orientacji istniejące w Polsce studia kulturoznawcze są rodzajem 
twórczych projektów budujących własne rodzaje tradycji, np. warszaw-
ską, łódzką, poznańską lub wrocławską, bez zamykania innych wrażliwo-
ści, sposobów konceptualizacji i mozolnie czasami tworzonej tożsamości. 
Podobnie przedstawia się sytuacja w innych krajach4. Jeśli potraktujemy 
kulturoznawstwo jako rodzaj studiów kulturowych o trudnej do ustalenia 
różnicy zarówno w zakresie, metodologii, jak i celu tego typu badań, to naj-
istotniejszym ich wyróżnikiem staje się badanie kultury symbolicznej w jej 
bardzo różnorodnym środowisku istnienia, z uwzględnieniem kultury arty-
stycznej, ale także akademickiej, obyczajowej, politycznej, gospodarczej czy 
religijnej w specyficznych dla nich formach semiozy i transformacji ludz-
kich wartości. Trudne do przecenienia tradycje, sięgające wstecz o setki lat 
refleksji o podobnym, choć inaczej określanym przedmiocie analiz, znajdu-
jemy w środowisku krakowskim. Koncentrowało ono niczym w soczewce 
długą tradycję humanistyki polskiej, stwarzając współcześnie bardzo boga-
te uniwersum projektowania kolejnych propozycji. Zasadność zbudowania 
tak powstałego projektu wynika z kilku powodów.

Po pierwsze, uniwersum tradycji i historii intelektualnej Krakowa5, a szcze-
gólnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również powiązanego z nim polskiego 
i międzynarodowego środowiska akademickiego zawiera w sobie ogromny po-
tencjał intelektualny, w którym to, co lokalne, obejmowało wiele elementów 
treści uniwersalizujących, podejmujących najistotniejsze problemy kultury 
symbolicznej w jej wymiarze autotelicznym, sięgającym do antropologicznych 
podstaw człowieka i człowieczeństwa. Wybitną cechą tego potencjału są 
pionierskie podwaliny personalistycznej wizji człowieka, wspólnoty i relacji 
międzykulturowych, czego wyśmienitym przykładem jest myśl Pawła Włod-
kowica oraz dorobek kultury intelektualnej epoki Jagiellonów. 

Po drugie, wykorzystanie kapitału kulturowego o korzeniach sięgają-
cych dziedzictwa jagiellońskiego umożliwia zbudowanie projektu edukacyj-
nego wykraczającego poza aspekty czysto poznawcze i stworzenie jego wa-
loru kulturotwórczego o refleksyjnym i aktywnym stosunku do dziedzictwa 
kulturowego jako dobra wspólnego. 

4 M. Banaś, W poszukiwaniu tożsamości skandynawskiego kulturoznawcy, [w:] Tożsa-
mość kulturoznawstwa, red. A. Pankowicz, J. Rokicki, P. Plichta, Kraków 2008.

5 S. Dziedzic, Kraków to jest wielka rzecz, Kraków 2012; J.M. Małecki, Historia Kra-
kowa dla każdego, Kraków 2007; J. Purchla, Dziedzictwo i transformacja, Kraków 2005; 
idem, Kraków w Europie Środka, Kraków 2008.
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Po trzecie, kulturoznawcze elementy zawarte w studiach nad dziedzic-
twem kulturowym wspomagać mogą tworzenie projektu o wyraźnych ce-
chach własnej tożsamości, które pozwalają na rozpoznawanie go pośród 
wielu innych. Umożliwia to osobom, które chcą podjąć studia kulturoznaw-
cze, dokonanie świadomego wyboru na współczesnym europejskim rynku 
edukacyjnym, ale co istotne – rozpoznanie aksjologicznego przesłania stu-
diów, które nie mają charakteru technokratycznego i oddziaływać mogą na 
motywacje życiowe studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej śro-
dowiska uniwersyteckiego.

Po czwarte, jagiellońskie inspiracje studiów kulturowych przywołują 
wartości, które znajdują swoje współczesne analogie w sytuacji wyzwań 
świata wielokulturowego, interakcji wspólnot, komunikacji międzykulturo-
wej oraz zagrożeń hybrydyzacji tożsamości społecznych. Odwołania jagiel-
lońskie nie partykularyzują i nie zamykają „przestrzeni kulturowej” stano-
wiącej przedmiot analiz, wprost przeciwnie – poszerzają ją i otwierają na 
relacje w przestrzeni transnarodowej, a nawet wirtualnej.

Po piąte, im więcej ośrodków i modeli studiów kulturowych, tym sil-
niejsza potrzeba zbudowania tożsamości konkretnego projektu, który był-
by w stanie dookreślić swoje cele w perspektywie zarówno krajowej, jak 
i międzynarodowej, wskazać trwałe korzenie swoich założeń, wpisać się 
w żywe dziedzictwo, które przetrwa dłużej niż sezonowa moda na partyku-
larną konceptualizację świata. Jest to element intelektualnej odpowiedzial-
ności studiów kulturowych lub kulturoznawstwa, które wkomponowuje się 
w tożsamość nie tyle dyscypliny, co wspólnoty kulturowej – wyras ta z niej, 
eksponując typowe dla wartości jagiellońskich postawy otwarcia, dialogu, 
tolerancji, umiejętności współpracy i uczenia się międzykulturowych form 
współistnienia6 .

Po szóste, odwołanie do jagiellońskich inspiracji w postrzeganiu prze-
strzeni międzykulturowej jest bogatym źródłem odniesień w tworzeniu 
teorii relacji międzykulturowych, dla której myśl Włodkowica może być 
podstawą tworzenia teorii „bezpieczeństwa kulturowego, kapitału sym-
bolicznego w relacjach międzykulturowych, czy aksjologii dialogu między-
kulturowego”7 .

6 Por. M. Walzer, O tolerancji, Warszawa 2013.
7 Por. J. Szacki, Tradycja, Warszawa 2011. Szczególnie aktywne i twórcze postawy 

w stosunku do tradycji przedstawia autor w podrozdziale Podmiotowe rozumienie trady-
cji. Pisze między innymi: „Operując podmiotowym rozumieniem tradycji, oddalamy się 
tedy od ujmowania jej w kategoriach »ciśnienia«, »ciężaru«, »zmory« itp., w kategoriach 
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Po siódme, zasady poszanowania nieredukowalnej godności osoby 
i godności wspólnot jako fundamentalnej wartości w rozumieniu zarówno 
prawa narodów, jak i praw kulturowych mniejszych społeczności ukierunko-
wują studia kulturowe na szczególną analizę logotwórczych dynamizmów 
kultury symbolicznej, istotnych w badaniu współczesnych form tożsamo-
ści kulturowych, oraz roli wartości rdzennych w ich przekształceniach. 

Studia kulturowe nie ograniczają się oczywiście do programów eduka-
cyjnych, są w istocie projektem badawczym i konceptualnym, który prze-
łożyć można na działania dydaktyczne o różnym stopniu instytucjonalizacji 
i wkomponowania w obowiązujące programy kształcenia. Taki właśnie wie-
loraki charakter działania przybrał projekt Jagiellońskich Studiów Kulturo-
wych, realizowany na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ma w swoim dorobku dzia-
łalność wydawniczą, konferencyjną, badawczą i edukacyjną, podejmowaną 
w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym8 .

MOTYWY HISTORYCZNYCH ODWOŁAń

Uważna analiza przeobrażeń kulturowych, jakie miały miejsce od końca 
XIV wieku w okresie i na terenie tworzenia się dynastii Jagiellonów, ujaw-
nia wiele interesujących analogii, które znajdujemy w dynamice proce-
sów wskazywanych przez współczesnych analityków kultury europejskiej9 . 

»władzy przeszłości nad przyszłością« […]. Otóż przy podmiotowym rozumieniu trady-
cji kierunek zainteresowania ulega odwróceniu: nie władza umarłych nad żywymi, lecz 
żywych nad umarłymi jest właściwym przedmiotem badań nad tradycją. Przezwyciężo-
ne zostaje ujmowanie tradycji jako czegoś po prostu danego, co można zaakceptować 
lub odrzucić […]. Zjawia się natomiast skomplikowana problematyka »kontynuacji i prze-
kształcania«, zmiennych wartościowań, selekcji, prądów, dzięki którym na rzece dzie-
dzictwa wyłaniają się i znikają wyspy tradycji. To, co powiedzieliśmy uprzednio na temat 
czynnej roli odbiorcy, znajduje tu swe pełne zastosowanie” (s. 145–146, podkr. za aut.).

8 Opisy założeń i studiów podejmowanych w tej właśnie perspektywie zawarte są 
w publikacjach „Politeja” 20/1, 2012 (tom: Mobility of Cultures) oraz Mosty nadziei. Jagiel-
lońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. L. Korporowicz, P. Plichta, Kraków 2016.

9 Kulturowe wartości Europy, red. H. Joas, K. Wiegandt, przeł. M. Bucholc, M. Kacz-
marczyk, Warszawa 2012. Por. Losy nadziei Świętego Jana Pawła II, red. A. Hennel-
-Brzozowska, S. Jaromi OFM Conv, Kraków 2016; A. Giddens, Europa. Burzliwy i po-
tężny kontynent, przeł. O. Siara, Warszawa 2014; idem, Europa w epoce globalizacji, 
przeł. M. Klimowicz, M. Habura, Warszawa 2009.



JAGIELLOńSKIE STUDIA KULTUROWE JAKO PROJEKT KULTUROZNAWCZY 107

Łatwo je dostrzec, jeśli tylko przełożymy archaiczny język późnego średnio-
wiecza, którym uczeni porozumiewali się w europejskiej wspólnocie języka 
łacińskiego, przejmując od siebie nawzajem podstawowe pytania rodzące-
go się humanizmu10. Wiele innych inspiracji w ujmowaniu podstawowych 
wartości życia wspólnotowego i kultury symbolicznej życia publicznego, 
o jakich warto mówić współcześnie, znajdujemy także i później w tak zwa-
nym „wieku złotym” polskiej myśli politycznej I Rzeczypospolitej, a więc 
przynajmniej do końca wieku XVI11. Myśl ta nie zrywała z zagadnieniami 
uniwersalnymi, ale lokalizowała je w konkretnych warunkach życia i poszu-
kiwała rozwiązania centralnych problemów relacji pomiędzy ludźmi, wspól-
notami i państwami12. To, co w sposób inspirujący przenosi te zagadnie-
nia w obszar współczesnych studiów kulturowych, koncentruje się na kilku 
znaczących w wyobraźni jagiellońskiej wartościach. Są to:

– zainteresowanie tym, co w człowieku niepodzielne, nieodłączne, co 
wynika z prawa naturalnego jako podstawy jego człowieczeństwa, ale 
zawsze z uwzględnieniem pełnego wymiaru różnorodności form jego 
życia i uznaniem ich za rodzaj ludzkiego spełnienia, ekspresji i bogactwa, 

– przekonanie o możliwości i wartości współdziałania w przestrzeni 
międzykulturowej w dobie narastania wzajemnego oddziaływania 
i współzależności wspólnot etnicznych,

– przekonanie o korzystnych efektach mobilności ludzi, idei i wytworów 
zarówno pojedynczych osób (uczonych i artystów), jak i zbiorowości,

– gotowość do przekraczania przyzwyczajeń, partykularyzmów, a na-
wet własnych wzorów wartościowania w celach o charakterze 
transgresyjnym,

– wielokulturowość w sferze życia publicznego i jej konsekwen-
cje w postaci uczenia się różnorodności kulturowej oraz nowych 

10 K. Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły 
(1384–1434), „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU”, t. 105, Kraków 2004; 
idem, Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306–1382, Kraków 1995.

11 W. Bernacki, Myśl polityczna I Rzeczypospolitej, Kraków 2011. Autor w tej części 
pracy omawia myśl poprzedzającą ów „wiek złoty”, reprezentowaną przede wszystkim 
przez środowisko Akademii Krakowskiej, a mianowicie przez Jana Długosza, Filipa Kalli-
macha, Mateusza z Krakowa, Jana Ostroroga, Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodko-
wica, i dwór krakowski oraz przedstawicieli zasadniczego nurtu omawianego okresu, np. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wawrzyńca Goślickiego, Łukasza Górnickiego, Stanisła-
wa Orzechowskiego, Andrzeja Wolana czy Jana Zamoyskiego (s. 21–143).

12 S. Wielgus, Z badań nad średniowieczem, Lublin 1995.
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umiejętności w praktyce interakcji kulturowych, a więc nabywanie 
kompetencji międzykulturowych,

– otwarcie na wartości równości, wolności i braterstwa w wielu prak-
tycznych sferach życia wspólnotowego, np. w kulturze akademickiej,

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

problematykę dziedzictwa kulturowego oraz jej znaczenie w rozwoju 
wspólnot ludzkich i ich instytucji,

– odkrywanie kreatywnego potencjału synergii kulturowych i otwar-
cia przestrzeni symbolicznej kultur narodowych .

Przykładem intelektualnej realizacji wszystkich wymienionych wyżej 
wartości jest wielowątkowa myśl Pawła Włodkowica. Ten wybitny myśliciel 
nie tylko przywołał, ale też znacząco rozwinął koncepcję prawa narodów – 
zbudował wybiegającą poza swoją epokę aksjologię relacji narodów, ale 
także o wiele mniejszych grup13. Powstała tym samym prekursorska kon-
cepcja podstaw współcześnie rozumianych praw kulturowych, zarówno in-
dywidualnych, jak i wspólnotowych podmiotów relacji międzykulturowych, 
o których traktuje pierwsza część niniejszego tekstu. Aksjologia ta cechuje 
się kilkoma istotnymi współcześnie cechami, takimi jak: 

– oparcie na godności osoby i godności wspólnot jako nieredukowal-
nej wartości w rozumieniu praw kulturowych człowieka,

– przeniesienie zasady poszanowania godności osoby i wspólnot na 
pojmowanie relacji między narodami i kulturami14,

– pionierskie nakreślenie podstaw myślenia o „prawach kulturowych” 
jako aspekcie praw człowieka w wymiarze wspólnotowym i mię-
dzywspólnotowym (międzykulturowym)15,

– zaawansowanie znanej już teorii wojny sprawiedliwej, która w wie-
loraki sposób może inspirować współczesne koncepcje „bezpie-
czeństwa kulturowego”, jako aksjologii prawa do obrony, istnienia 

13 Por. L. Ehrlich, Pisma wybrane Pawła Włodkowica, Warszawa 1968; A. Wesołow-
ska, Paweł Włodkowic – współczesne znaczenie poglądów i dokonań, Płock 2001.

14 S. Wielgus, Teoria ius gentium w średniowiecznej Polsce. Geneza, historia, twórcy, 
oryginalność, główne problemy, „Człowiek w Kulturze. Pismo Poświęcone Filozofii i Kultu-
rze” 8, 1996.

15 L. Korporowicz, Komunikacja międzykulturowa w perspektywie praw kulturowych, 
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica” VII, t. 2, 2015, 
s. 18–35.
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i rozwoju wspólnot kulturowych na warunkach analogicznych do 
prawa narodów.

Klasyczne koncepcje regulujące stosunki między narodami nie wy-
czerpują współczesnych ich kontynuacji. Wspomniane wcześniej proce-
sy dywersyfikacji kulturowej wymusiły niemal zainteresowanie relacja-
mi wspólnot kulturowych o różnym potencjale sprawczości, zasięgu i siły 
oddziaływania16. Wiele problemów współczesnych nie odbiega jednak od 
zasadniczych dylematów, szczególnie etycznych, jakie charakteryzowały re-
lacje pomiędzy państwami i wspólnotami historycznymi. Być może dlatego 
liczne kwestie podejmowane w teoriach wojny sprawiedliwej są dzisiaj na 
nowo przywoływane, choć w innych realiach cywilizacyjnych, we współ-
czesnym świecie wojen hybrydowych, szantażu kulturowego, mniej lub 
bardziej ukrytej, ale intencjonalnej dezintegracji i dekompozycji dominują-
cych wzorów kultury17 .

WARTOŚCI W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH

Rezultatem zainteresowań sposobami tworzenia czy też nawet realnego 
wpływu na porządek kulturowy w gęstej sieci relacji społecznych w coraz 
bardziej różnorodnym, ale i współzależnym świecie są koncepcje wspo-
mnianych już praw kulturowych. Procesy globalizacji systematycznie ge-
nerują dywersyfikację kulturową społeczeństw współczesnych, powodując 
powstawanie nowych grup, które wymykają się klasyfikacji etnicznej, two-
rząc równocześnie wyraziste wspólnoty o własnej tożsamości, własnych 
potrzebach i symbolice. Nie są to grupy narodowe, etniczne, a nawet kla-
nowe, gdyż pojawiają się i giną w sposób względnie szybki, konstytuują się 
według partykularnych zasad integracji, ale są istotnymi graczami na ho-
ryzoncie zjawisk politycznych, środowiskowych czy religijnych. Przyjmują 
status grup kulturowych i wchodzą w istotne interakcje z pozostałymi, jak 
również z systemem instytucji i praw publicznych. Część z nich pojawiła 
się jako efekt ruchów migracyjnych i krzyżowania się kultur osiadłych na 
konkretnym terytorium lub też jako inkulturowana grupa przedstawicieli 

16 Por. Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, 
J. Zdanowski, Warszawa 2010.

17 M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010.
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mniejszości etnicznej na terenach pogranicznych18. Nie można także zapo-
minać o grupach powstających poprzez aktywność w przestrzeni wirtual-
nej, których oddziaływanie na rzeczywistość społeczną może być bardzo 
duże, czego przejawem są liczne społeczności portalowe o uznanej real-
ności istnienia, wpływu oraz funkcji w organizacji interakcji społecznych. 
Grupy kulturowe tworzą się w wyniku procesów globalizacji, mobilności 
społecznej, deterytorializacji, dekompozycji strukturalnej społeczności tra-
dycyjnych czy w końcu wirtualizacji kultur narodowych19. Powstaje oczy-
wiście pytanie o ich prawa, czasami o fundamentalne prawa do istnienia, 
czasami prawa wynikające z uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze 
symbolicznej wspólnot lokalnych, narodowych czy międzynarodowych 
w nowej przestrzeni informacyjnej, która staje się integralną częścią rów-
nie nowej przestrzeni kulturowej20 . 

Jedną z najbardziej usystematyzowanych, rozwiniętych i wypracowa-
nych w szerokim międzynarodowym gronie ekspertów jest propozycja 
praw kulturowych przygotowana i opublikowana w 2007 roku, zwana De-
klaracją grupy z Fribourga (Fribourg Declaration on Cultural Rights 2007)21 . 
Dzieło to, koordynowane przez Obserwatorium Różnorodności i Praw Kul-
turowych Uniwersytetu we Fribourgu (Observatory of Diversity and Cultu-
ral Rights), powstawało na przestrzeni siedmiu lat z udziałem kilkunastu 
ośrodków akademickich z całego świata. Formułuje ono kilka ważnych za-
łożeń wyjściowych:

1) Deklaracja praw kulturowych odwołuje się do Powszechnej deklara-
cji praw człowieka (UNESCO).

2) Prawa kulturowe bazują na fundamentalnych wartościach godności 
człowieka.

18 J. Nikitorowicz, Problemy poszukiwania tożsamości w zmiennej i dynamicznej prze-
strzeni wielokulturowości, „Politeja” 20/2, 2012, s. 61–75 (tom: Współczesna przestrzeń 
tożsamości, red. L. Korporowicz, S. Jaskuła).

19 L. Korporowicz, S. Jaskuła, Kultury narodowe w procesie wirtualizacji, „Politeja” 
31/1, 2014, s. 7–31 (tom: Etniczność, kultura, polityka, red. W. Konarski). 

20 S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości, [w:] Tożsamość i komunikacja, red . 
J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Lublin 2011, s. 11–21. Por. M. Poster, Informa-
tion Please. Culture and Politics in the Age of Digital Machines, Durham, London 2006; 
D. Murthy, Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for So-
cial Research, „Sociology” 42 (5), 2008.

21 Cultural Rights, Fribourg Declaration, hrlibrary.umn.edu/instree/Fribourg%20Dec-
laration.pdf (dostęp 11 IV 2018).
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3) Naruszanie praw kulturowych prowadzi do napięć w sferze tożsamo-
ści człowieka i pośrednio do konfliktów, terroryzmu, a nawet wojen.

4) Różnorodność kulturowa to ważny wymiar respektowania praw 
człowieka.

5) Prawa człowieka wymagają respektowania ich wymiaru kulturowego.
6) Szacunek dla praw kulturowych oraz prawa do różnorodności kultu-

rowej jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju. 
7) Prawa kulturowe stanowią o ochronie mniejszości oraz lokalności 

w postaci małych ojczyzn.
8) Respektowanie praw kulturowych pozwala unikać przemocy w rela-

cjach międzykulturowych.
9) Deklaracja praw kulturowych jest istotnym instrumentem integra-

cji postaw w różnych środowiskach społecznych, instytucjonalnych 
i wyraża odpowiedzialność ich współpracy22 .

Autorzy Deklaracji praw kulturowych nie odwołują się nigdzie do po-
jęcia prawa narodów, a tym bardziej do pionierskich prac Pawła Włod-
kowica. Zbierając uwagi do swoich propozycji, wyrazili pozytywny rodzaj 
zdziwienia, gdy przyjęli informację o konceptualnych analogiach do myśli 
wyrażonej prawie dokładnie 600 lat temu. Włodkowic wypracował bo-
wiem nie tylko gotowy system aksjologii relacji międzykulturowych, ale 
także metodykę budowania prawa w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
w stosunkach międzynarodowych, postulując dokładne studia środowisko-
we konkretnych społeczności, stanowiące podstawę wydawania wyroków 
sądowych. Jagiellońskie idee budowania stosunków nie tyle pomiędzy pań-
stwami, ile – co dla proponowanego modelu studiów kulturowych istot-
niejsze – pomiędzy wspólnotami już wówczas nazywanymi narodowymi, 
a które dzisiaj traktować chcemy jako wspólnoty kulturowe, miały się opie-
rać na następujących zasadach, określonych w wypunktowaniu językiem 
współczesnych nauk o kulturze23:

– rozpoznanie wartości rdzennych poszczególnych kultur,
– rozpoznanie dziedzictwa kulturowego jako „kapitału symbolicznego” 

konkretnych wspólnot i respekt w stosunku do niego,

22 Ibidem, s. 3–4.
23 J. Łucyszyn CM, Polska tradycja tolerancji w kontekście kształtowania nowego 

społeczeństwa. Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II – recepcja polskiej myśli teolo-
gicznej i politycznej, Kraków 2014; S. Świeżawski, U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia mo-
ralna w Europie XV wieku, Kraków 1987.
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– przyjęcie postawy „gotowości interakcyjnej”, zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i wspólnotowym,

– systematyczny rozwój umiejętności dialogu międzykulturowego, 
– łączenie lokalnego z uniwersalnym,
– odkrycie i wykorzystanie przestrzeni międzykulturowej, a więc 

tego, co może się odbywać i być owocem trwałych relacji pomiędzy 
wspólnotami,

– zdolność do działań transgresyjnych,
– preferowanie postaw prospektywnych.
Uważna analiza tak projektowanych relacji odsłania wartości, które 

mają one realizować. Warto uczynić je istotnym przedmiotem studiów kul-
turowych ukierunkowanych na ich rozumiejące odczytanie zarówno w kon-
tekście historycznym, jak i współczesnym24. Wartości te są rodzajem po-
tencjału zakodowanego w dziedzictwie kulturowym, który wymaga jednak 
twórczej rewitalizacji, czasami rekompozycji, ale przede wszystkim jasnego 
„widzenia” i wkomponowania w założenia konceptualne studiów, szcze-
gólnie w obszarze komunikacji i dialogu międzykulturowego25. Przywoła-
nie pojęcia komunikacji jako interakcji jest szczególnie owocne nie tylko ze 
względu na bogate tradycje interakcjonizmu symbolicznego, który ciągle 
inspiruje wiele współczesnych badań kulturowych, ale także ze względu 
na jego heurystyczne walory, ukazujące zarówno typy, jak i różnorodność 
wartości w relacjach kulturowych26. Przedrostek „inter-” odwołuje do ta-
kich wartości, jak wzajemność, wymiana i współzależność, człon „akcji” 
wskazuje na podmiotowość, sprawczość27 i intencjonalność. W praktyce 
relacji międzykulturowych wartości te nie zawsze są respektowane, dlate-
go znikają z pola widzenia zredukowanych aksjologicznie, ale i epistemolo-
gicznie analiz. 

24 Aksjologiczne wyzwania współczesności, red. Z. Kobylińska, M. Melnyk, H. Sko-
rowski, Olsztyn 2014.

25 Jednym z tak przyjętych założeń jest postrzeganie wartości jako fundamentalnego 
wyznacznika działań kulturowych, wskazującego kluczowe formy interakcji społecznych, 
a więc także szeroko pojętej komunikacji, tworzenia wspólnot i więzi. Por. F. Znaniecki, 
Relacje społeczne i role społeczne, przeł. E. Hałas, Warszawa 2011; idem, Wstęp do socjo-
logii, Warszawa 1988.

26 E. Hałas, Symbole w interakcji, Warszawa 2001.
27 Por. M.S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przeł. A. Dziuban, Kra-

ków 2013.
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Studia kulturowe, które nie chcą utracić z obszaru swoich badań wa-
runków, ale i barier ich aktualizacji, wypracować muszą sposób postrze-
gania różnic z jednej strony rozwiniętych i otwierających, z drugiej strony 
ograniczających i degradujących formy interakcji kulturowych28. Istota war-
tości jagiellońskich wymaga bowiem środowiska wspierającego realizację 
wszystkich wymienionych powyżej atrybutów. Jedną przy tym z najważ-
niejszych form interakcji kulturowej jest obszar komunikacji. Od dziesięcio-
leci jest on przedmiotem badania wielu nauk o kulturze. 

KOMUNIKOWANIE TOżSAMOŚCI

Komunikowanie, pojęte jako rodzaj działania ludzkiego, jest na ogół niedo-
cenianym elementem tworzącym realną rzeczywistość człowieka, zarów-
no na poziomie intrapersonalnym, a więc jego rzeczywistości mentalnej, 
jak i na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, a nawet 
globalnym. Ciągle trwają badania nad komunikacyjnym konstruowaniem 
tożsamości29. Rzeczywistość komunikacyjna buduje swoją realność w spo-
sób specyficzny – ma charakter interakcyjny i jej realność nie może być 
traktowana substancjalnie. Nie zmienia to wszak faktu, iż rzeczywistość ta 
tworzy bardzo ważne procesy zachodzące w sferze kultury symbolicznej 
i mające swoje bardzo konkretne korelaty w sferze osobowości, zachowań, 
organizacji życia wspólnot, instytucji, tożsamości kulturowej, przekazu i re-
witalizacji dziedzictwa konkretnych społeczności.

Analiza kulturotwórczych cech komunikacji w dobie cywilizacji medial-
nej, intensyfikacji przejawów „społeczeństwa sieciowego”, narastającej 
„netokracji” i znaczenia kompetencji komunikacyjnych wymusza pytanie 
o rzeczywistą rolę procesów komunikacyjnych w rozwoju kapitału symbo-
licznego na wszystkich wymienionych wcześniej poziomach. Wiele konkret-
nych wniosków analitycznych, ważnych dla proponowanego modelu Jagiel-
lońskich Studiów Kulturowych, nasuwa się, gdy posłużymy się kategoriami 

28 Por. M. Banaś, Meankieli – most łączący dwa brzegi. Współcześni Tornedalczycy 
w dialogu międzykulturowym, [w:] Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Pa-
leczny, M. Banaś, Kraków 2009, s. 241–253.

29 Tożsamość w wielokulturowym kontekście, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Natolin 
2013; L. Korporowicz, Komunikacja jako rzeczywistość interakcyjna człowieka, [w:] Kultu-
ra – media – społeczeństwo, red. D. Wadowski, Lublin 2007, s. 69–85.
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i konceptami komunikacji powierzchniowej i głębokiej, tworzącymi krań-
ce analitycznie wyodrębnionego kontinuum interakcji symbolicznych, a na-
stępnie, gdy skrzyżujemy je z innym kontinuum – przejawów komunikacji 
mechanicznej i organicznej. Każde z tych kontinuów pokazuje niezależnie, 
co dzieje się z procesem, treścią i formą ludzkiego zaangażowania w dzia-
łania komunikacyjne, stwarzane przez nie możliwości, jak również zagroże-
nia, oraz sposób, w jaki komunikacja stanowi coś więcej niż jednokierunko-
wą formę przekazu. 

Odwołanie się do wartości i potencjałów dziedzictwa kulturowego za-
wsze bazować musi na wykorzystaniu głębokich i organicznych form ko-
munikacji30. To one tworzą rdzenne wartości kultury i budują tożsamość 
kulturową konkretnych grup31. Jest ona nie tyle przekazywana i powielana, 
ile komunikowana, a to znaczy tworzona w czasie rozumiejącej interakcji, 
w tym przypadku świadomej percepcji, twórczego odbioru i interpretacji 
głębokich treści kultury. Studia kulturowe mogą procesy te wspomagać, 
animować, czynić bardziej zrozumiałymi. 

Jeśli zebrać cechy charakteryzujące powierzchniowe i głębokie formy 
komunikowania, to wyraźnie widać, jak organizują one semantykę wielu 
działań i praktyk społecznych, jak odkrywają bądź zasłaniają znaczenia kul-
turowego uniwersum społeczności, a w końcu – jak konstytuują bądź rozbi-
jają związane z nimi typy tożsamości. 

Komunikacja powierzchniowa jest więc zorientowana na postrzega-
nie partnerów komunikacji głównie poprzez skonwencjonalizowane role, 
wykazuje interpretacyjne ograniczenie i jednopoziomowość znaczeń o jed-
noznacznym, „zamkniętym” charakterze, apeluje do zmiennych i na ogół 
łatwo sterowalnych cech osobowości, jest przywoływaniem rozproszonych 
i eklektycznych treści o trudnej do określenia regule wyboru.

Komunikacja głęboka jest nastawiona na postrzeganie uczestników 
procesu zasadniczo poprzez ich intencje, a więc w zorientowaniu na osią-
gane cele; odwołuje się do pełnych w treści znaczeń, otwartych na inter-
pretacje symboli, bazuje na trwałych cechach osobowości, które zdolne 
są do wypracowania zbiorowych i indywidualnych autoidentyfikacji, jest 
przywoływaniem treści tworzących spójne konfiguracje o jasnej regule 

30 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005; L. Dyczewski, Kultura 
w całościowym planie rozwoju, Warszawa 2011; Przeszłość we współczesnej narracji kul-
turowej. Studia i szkice kulturoznawcze, t. 1, red. P. Biliński, Kraków 2011.

31 T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Kraków 2008.
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wyboru. Komunikacja głęboka sięga do rdzennych wartości konkretnej kul-
tury, czyniąc je realnym odniesieniem w rozumieniu i doświadczaniu jej 
tożsamości32 .

Ze względu na podkreślany już fakt, iż komunikowanie jest formą inter-
akcji społecznej, istnieje jeszcze inny sposób i inne kryterium, do którego 
warto się odwołać, analizując charakter stwarzanej przez ową interakcję 
rzeczywistości. Kryterium to, podobnie jak poprzednie, tworzy kontinuum, 
którego krańce określić można z jednej strony jako mechaniczną, z drugiej 
jako organiczną formę komunikacji.

Komunikację mechaniczną cechuje niesymetryczność interakcji, nasta-
wienie na jednokierunkowe oddziaływanie, przekazywanie i przede wszyst-
kim transmisję treści, powiązane z utylitaryzmem, a więc instrumentalnym 
traktowaniem motywacji i ról komunikacyjnych. W podobny sposób trak-
towane są same cele komunikacji, które prowadzić mają do względnie wy-
miernych, „rzeczowych”, pragmatycznych rezultatów. Z niesymetryczności 
i utylitaryzmu mechanicznej formy komunikowania wynika kolejna jej ce-
cha, jaką jest jej funkcjonalna fragmentaryczność, brak wkomponowania 
w całościowe systemy znaczeń, rozpoznawalne jedynie w prostej, często 
mylącej i zredukowanej formie. 

Komunikację organiczną cechują przeciwności mechanicznej – ma 
więc ona charakter relacji zwrotnej, podejmuje realizację wartości autote-
licznych, w szczególny sposób nastawionych na tworzenie więzi, łączenie 
uczestników interakcji, wzajemność i wymianę. Organiczne formy komu-
nikacji przywołują znaczenia w ich powiązaniach, relacjach, w całościach; 
ujmowane są w sposób kontekstualny, co pozwala mówić o integralności 
tej formy komunikowania. Nie ogranicza się ona do fragmentarycznych 
wymogów roli, a więc jako „działanie” angażuje różne aspekty i wymiary 
osobowości, różne też stymuluje zdolności, kompetencje oraz typy wraż-
liwości. Holistyczne cechy komunikacji organicznej przejawiają się we 
współczesnych strategiach motywacyjnych, rozwijanych w obszarze edu-
kacji, ale także szkolenia i tworzenia zespołów zadaniowych, w różnorod-
nych szkołach socjo- i psychoterapeutycznych, w sytuacjach adaptacji do 
nowych warunków pracy i życia migrantów, ludzi przeżywających zmianę 
tożsamości społecznej.

32 J. Smolicz, Wartości rdzenne a tożsamość kulturowa, [w:] idem, Współkultury Au-
stralii, przeł. L. Korporowicz, Warszawa 1999, s. 32–53.
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Przedstawione powyżej powierzchniowe i głębokie formy komunikacji, 
jak również jej formy organiczne i mechaniczne nie stanowią klasyfikacji 
rozłącznych. Ciekawe ich dopełnienie uzyskujemy poprzez zabieg skrzy-
żowania tworzonych przez nie kontinuów, który ujawnia wiele nowych 
aspektów komunikowania tożsamości, istotnych zarówno z badawczego, 
jak i z praktycznego punktu widzenia. Najbardziej interesujące z perspek-
tywy aktualizacji kapitału symbolicznego, jaki przechowuje dziedzictwo 
kulturowe, są głębokie, ale jednocześnie organiczne formy interakcji. Głę-
bokie formy komunikacji nie są bowiem same w sobie gwarancją rozwoju, 
twórczości i integracji osobowości. Głęboka, ale mechaniczna forma komu-
nikacji może się odwoływać do otwartych i bogatych systemów znaczenio-
wych, traktowanych jednak w sposób niezwykle instrumentalny, przez co 
wykorzystuje i wspiera uprzedzenia i wrogość, dając przy tym spektakular-
ne przykłady manipulacji. Partnerzy komunikacji, którzy doskonale rozpo-
znają swe ukryte emocje i silnie zakorzenione stereotypy, nie muszą mieć 
intencji wzajemnego uczenia się, dopełniania i budowania trwałych wię-
zi na dostępnych im poziomach komunikacji33. Nadużycia, jakie mogą po-
pełniać specjaliści od komunikacji, wykorzystując swą wiedzę o głębokich 
strukturach znaczeń, mogą nigdy nie być wykryte, choć ich konsekwen-
cje w dobie kultury masowej, jawnego i ukrytego marketingu mogą mieć 
bardzo szeroki zasięg. Komunikowanie tożsamości zamieni się wówczas 
w reprodukcję gotowych schematów zachowań, powielanie niczego już 
niewnoszących interpretacji i kulturowe modelowanie bierności. W istocie 
nie jest to już komunikowanie tożsamości, ale uproszczonego wizerunku 
konkretnej grupy i jej wartości. Podobnie negatywne skutki komunikowa-
nia tożsamości mogą mieć powierzchniowe formy komunikacji organicznej, 
które wiążą ludzi jedynie dla doraźnych, zmiennych i instrumentalnych ce-
lów konkretnego przedsięwzięcia, gubiąc „głębię”, czyli trwałość i znacze-
nie jego funkcji.

Umiejętne komunikowanie tożsamości kulturowej w sytuacji wzmo-
żonej interakcji grup i społeczności współczesnego świata staje się wa-
runkiem jego stabilizacji, pokojowych form współistnienia i kreatywnego 
wykorzystania dziedzictwa kulturowego narodów, nagromadzonego przez 
setki lat ich historii. Studia kulturowe mogą fakt ten nie tylko opisywać, 
ale pośrednio wspomagać, wskazując na źródła i formy jego zaburzeń, ale 

33 Por. A. Porębski, Spór o budowę minaretów w Szwajcarii – przyczynek do dialogu 
muzułmańsko-chrześcijańskiego, [w:] Dialog na pograniczach…, op. cit., s. 227–241.
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także na potencjały wspomnianych już atrybutów wymiany, wzajemności, 
uczenia się i podmiotowości. Aby było to możliwe, konieczne jest wszak 
równie umiejętne, dalekie od redukcji rozpoznanie ważnych dynamizmów 
łączących istotne, rdzenne znaczenia i wartości poszczególnych kultur, któ-
re tworzą w ten sposób pełne sensu i woli realizacji, zintegrowane, choć 
nie zawsze sformalizowane i zinstytucjonalizowane, projekty działań, ukie-
runkowane zarówno na ich świadomie postrzegane dziedzictwo, jak i na 
przyszłość.

LOGOTWÓRCZE DYNAMIZMY KULTURY

Istotnym założeniem Jagiellońskich Studiów Kulturowych jest przekonanie, 
iż nie można zrozumieć ani poszukiwać istoty kultury, a więc nie można 
budować właściwego, nieredukującego modelu jej analiz, poza integracją 
czterech jej wymiarów. Przede wszystkim, przez nawiązanie do humani-
stycznych tradycji nauk o kulturze, ogromnego dorobku semiotyki kultu-
ry, antropologii symbolicznej i socjologii kulturowej kultura powinna być 
traktowana jako szeroko pojęta sfera znaczeń34. Podobnie jednak jak ta-
kie same zachowania mogą mieć odmienne znaczenia, te same znaczenia 
mogą mieć w doświadczeniu przedstawicieli różnych kultur odmienną war-
tość. Wymiar aksjologiczny, zgodnie z bardzo usystematyzowaną propozy-
cją Antoniny Kłoskowskiej, stanowić powinien drugi, ściśle powiązany z se-
miotycznym, rodzaj analitycznej perspektywy studiów kulturowych. Oba te 
wymiary nie mają jednak charakteru statycznego, „stają się” konstruowane 
w realnych interakcjach konkretnych ludzi, co uwrażliwiać powinno bada-
czy na interakcyjny wymiar rzeczywistości kulturowej, o którym wspomi-
nano wielokrotnie we wcześniejszych partiach tekstu przy omawianiu pro-
blematyki relacji międzykulturowych i komunikacji. Wszystkie te wymiary 
okazałyby się jednak antropologicznie wyalienowane, gdyby nie odnosiły 
się do wielostronnie rozumianej problematyki i zagadnienia rozwoju kul-
turowego człowieka. Ostatni z wymiarów stawia przed nami być może 
największe wyzwania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, bez podję-
cia których studia kulturowe straciłyby jednak swój ludzki, niepowtarzalny 

34 L. Korporowicz, Tworzenie sensu, Warszawa 1996.
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i egzystencjalny sens35. Ten właśnie wymiar integruje wszystkie pozostałe, 
określając jednocześnie wszystkie najistotniejsze dylematy, potencjały, dy-
namizmy, przewartościowania, ale również aberracje człowieka „owinięte-
go” sferą kultury symbolicznej, ze wszystkimi jej konsekwencjami36. Wyod-
rębnienie potrzeby i doświadczenia sensu ludzkich działań jako integratora 
wszystkich możliwych jej wymiarów buduje nowy rodzaj ontologii świata 
ludzkiego, a więc świata kultury jako rzeczywistości tworzącej zupełnie 
nowe możliwości i dynamizmy, często przekraczające świat człowieka jako 
jednostki, czyniące z jednostki osobę ludzką37 i jedno z najistotniejszych 
wyzwań jakichkolwiek studiów kulturowych – podmiot kulturowy. Nawet 
jeśli przybiera on cechy wspólnoty, musi być odniesiony do tego nieredu-
kowalnego, sprawczego doświadczenia konkretnego człowieka, który jak 
pisze Roman Ingarden:

Jest głęboko nieszczęśliwy, gdy czuje się w jakiejś sytuacji sprowadzony do po-
ziomu zwierzęcia. […] Poczyna tedy żyć ponad stan swych sił i swoją naturę 
przyrodzoną: tworzy sobie nowy świat, nową rzeczywistość dookoła siebie 
i w sobie samym. Tworzy świat kultury i nadaje sobie „aspekt człowieczeń-
stwa” […]. Całe jego bogactwo różnych wartości rozpościera się przed jego 
oczyma i zobowiązuje go do różnych czynów wobec jego bliźnich, wobec przy-
jaciół i wrogów. Życie jego zaczyna mieć jakieś zadanie i cel i nabywa pewne-
go sensu i znaczenia, którego nie miało w samej pierwotnej Naturze. życie to 
staje się odpowiedzialne [podkr. – L.K.]38 .

Sfera wartości i idei, procesy tworzenia osobowości, kulturowej i spo-
łecznej tożsamości, że nie wspomnę już o różnych wymiarach twórczości, 
sprawiają, iż działamy nie tylko powodowani statycznymi „wzorami zacho-
wań” wymuszanych jednokierunkowym ciągiem zależności przyczynowych. 

35 Antropologia doświadczenia, red. V.W. Turner, E.M. Bruner, przeł. E. Klekot, A. Szu-
rek, Kraków 2011.

36 Por. J.C. Alexander, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, przeł. 
S. Burdziej, J. Gądecki, Kraków 2010. Elżbieta Hałas uważa, że stanowisko wyrażone przez 
tego autora „nie sięga głębiej aniżeli do normatywno-funkcjonalnej socjologii kulturowej 
Talcotta Parsonsa” (Klasyczna socjologia kulturowa. Nowe odczytanie spuścizny Floriana 
Znanieckiego, „Studia Socjologiczne” 3, 2005, s. 6). Ta słuszna uwaga autorki wskazuje na 
konsekwencje zagubienia w zaawansowanych analizach kultury jej wymiaru logotwór-
czego i osobowego. 

37 Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 2013.
38 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 15.
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Działania te wynikają „z czegoś”, ale również skierowane są „ku czemuś”, 
czasem wbrew środowisku, nieuniknionym, jak się wydawało, konieczno-
ściom, a nawet wbrew sobie, jeżeli nastawione są na realizację alternatyw-
nego projektu samych siebie.

Gdy mówimy o kulturze jako zasobie i dynamizmie wartości, jako dro-
dze ku tożsamości, nie jest to możliwe bez właściwego im, swoistego „wek-
tora sensu”, teleologicznego i powinnościowego. Wektory te proponował-
bym określić „logotwórczymi dynamizmami kultury”, a więc tymi, które 
tworzą jej logos.

Stwierdzenie ich istnienia nie może jednak konstruować prostej, zero-
-jedynkowej analityki sensu, nie może również ograniczać się do konstata-
cji ich wielości. Analiza logotwórczych dynamizmów kultury nie może być 
w swej istocie opisem jednorazowego aktu nadania, ale raczej nadawania 
sensu konkretnym przeżyciom i działaniom, wyjaśnieniem procesu, a nie 
stanu, i to dalekiego od liniowego, ewolucyjnego przebiegu. Proces ten 
uzasadnia widzenie problematyki kultury poprzez wymiar rozwojowy, któ-
ry – obecny w osobowości człowieka – przenosi się na byty wspólnotowe; 
te z kolei pomimo odmienności swojej ontologii istnienia nie mogą zgubić 
swojego wymiaru osobowego.

Viktor Frankl stwierdził, że w kontekście tworzonej przez niego 
logoterapii

[…] logos znaczy tyle co sens. Byt ludzki rzeczywiście zawsze wykracza poza 
siebie, zawsze wskazuje pewien sens. W tym sensie człowiekowi w jego by-
towaniu nie chodzi o przyjemność ani o pomoc, ale też nie o samourzeczy-
wistnienie. Chodzi mu raczej o wypełnienie sensu. W logoterapii mówimy tu 
o „woli sensu”39 .

Jeżeli więc człowiek „wypełnia sens”, skierowany jest ku czemuś lub 
też posiada „wolę sensu”, to czynić to może na różne, tyleż wyzwalające, 
co zniewalające sposoby. Kategoria sensu, podobnie jak szersza katego-
ria logosu, rozpatrywana być musi w różnicującym kontekście rozwoju . 
Z tych to powodów studia kulturowe muszą budować wielopoziomowy 
model analiz porównawczo ujmujących różne treści logosu oraz odmienne 
możliwości ich interpretacji w warunkach schematycznej reprodukcji wzo-
rów i treści kultury, w warunkach ich dezintegracji, ale także rewitalizacji 

39 V.E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978, s. 80. 
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potrzeby ich doświadczania, przewartościowań i ponownych reintegracji. 
Jagiellońskie Studia Kulturowe to jednocześnie próba ukazania związków 
tego, co w analizach tych może mieć wymiar psychiczny, kulturowy i spo-
łeczny i co przejawia się w charakterze kompetencji kulturowych badanych 
społeczności.

Pojęcie logosu, jako merytorycznej bazy dla analogicznych znaczeń 
logotwórczych dynamizmów kultury, ma długą i bogatą historię, która 
nadała mu wiele, pozostających w różnym między sobą związku, znaczeń. 
Najczęściej współcześnie spotykane rozumienie logosu jako sensu lub zapo-
średniczonego poprzez wartości rozumowania nie wyczerpuje wszystkich, 
choćby tylko istotnych, jego znaczeń. Co ważne, nie tworzą one prostych, 
wykluczających się alternatyw. Historyczna analiza ich ewolucji wymaga 
niezwykle głębokich i wielostronnych studiów. Odsłaniają one wiele z pew-
nością nie do końca poznanych jeszcze dynamizmów „pionowego wymiaru 
kultury”, które wyzwalają hierarchizację jej wartości i kreacyjne zdolności 
rozwoju40 .

Największe możliwości interpretacyjne dają bardzo bogate greckie ro-
dowody pojęcia logosu. Dla celów teoretycznych i praktycznych zasadne 
będzie skomasowanie wielości znaczeń terminu w bardziej jednoznacznie 
(syntetycznie) określone grupy, aby mogły stanowić przedmiot odniesie-
nia dla późniejszych analiz porównawczych. Komasacji takich dokonują na 
podstawie obszernych zestawień frazeologicznych autorzy A GreekEnglish 
Lexicon, ukazując jednocześnie żywą dynamikę nie tyle „pola”, ile „prze-
strzeni” semantycznej pojęcia41. Gdy wybierze się tylko niektóre z wyod-
rębnionych przez nich co najmniej ośmiu grup znaczeniowych, wyraźnie 
widać, jak wiele dynamiki, ale również potencjałów wskazują one w rze-
czywistości kulturowej człowieka42. Trzy grupy odnoszą się szczególnie do 
zamysłu rozpoznawania i wartościowania dziedzictwa kulturowego w jego 
twórczych inspiracjach, konfiguracjach, procesie komunikowania oraz 

40 Por. J.S. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983. Autor pisze: „W człowie-
ku natura wyrasta najwyżej i przekracza prawa ziemskiego ciążenia. Uświadamiamy so-
bie grozę pozbawienia kultury ludzkiej tego, co znajduje się powyżej dachu owego zaple-
cza metafizycznego filozofii, etyki, religii” (s. 5–6).

41 A GreekEnglish Lexicon, red. H.G. Liddell, R. Scott, Oxford 1968.
42 Pełniejsza analiza logotwórczych dynamizmów kultury zawarta jest w pracy mo-

jego autorstwa pt. Socjologia kulturowa . Kontynuacje i poszukiwania, Kraków 2011, 
s. 15–37. 
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eksploracji kultury symbolicznej w jej najbardziej zaawansowanych for-
mach. Są to następujące grupy znaczeń:

1. Logos jako ocena wartości osób lub rzeczy na podstawie czynionej 
w tym celu rachuby, wynikającej z porównywania, liczenia i badania, która 
umożliwia poszanowanie logosu tam, gdzie został rozpoznany. 

Logotwórczy dynamizm kultury oznaczałby w tym przypadku proces 
odnajdywania, „szacowania”, hierarchizowania zarówno rzeczy, zjawisk, jak 
i osób według rozpoznanych wartości. Szczególnie niebezpieczny jest więc 
zanik tak rozumianego dynamizmu, którego konsekwencją może być utrata 
zdolności tworzenia czy też świadomej przebudowy tożsamości w świecie 
hybrydyzacji, pluralizacji, a czasami atrofii znaczeń. Przedmiotem odręb-
nych badań, jakie postulują Jagiellońskie Studia Kulturowe, jest ustalenie 
„poziomu” i typu rozpoznawanych wartości: o charakterze głębokim lub 
powierzchniowym, organicznym lub mechanicznym. Bardziej zaawanso-
wane studia logotwórczych dynamizmów kultury uwzględniają także wiele 
innych możliwych do wyodrębnienia poziomów, inspirując się wielopozio-
mową teorią dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, i grun-
towniej wnikają w ich konsekwencje rozwojowe i interakcyjne43. Koncepcje 
te stanowić mogą bogate źródło inspiracji diagnostycznych i badawczych 
teorii relacji międzykulturowych i co ciekawe, doskonale komponują się 
z wielopoziomowymi w istocie założeniami myśli Włodkowica, który opisy-
wał przyczyny i przejawy naruszenia ładu społecznego na poziomie aksjolo-
gicznych dekompozycji i wskazywał na zasady jego tworzenia na poziomie 
świadomie wybranych form integracji. Pomimo wszelkich różnic zbieżność 
ta, stanowiąca o wspólnocie aksjologicznej tego typu koncepcji, nie może 
pozostać niezauważona. Konsoliduje ona najistotniejsze założenia Jagielloń-
skich Studiów Kulturowych. 

2. Logos jako wyjaśnienie czynione poprzez odwoływanie się do argu-
mentu uzasadniającego swoją słuszność. Argumentem tym może być przy-
wołana w tym celu zasada mająca stanowić podstawę wyjaśniania. Ono 

43 K. Dąbrowski, Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezyntegrację [!] pozytyw-
ną, Warszawa 1975; idem (z współautorstwem A. Kawczaka, M. Piechowskiego), Men-
tal Growth. Through Positive Disintegration, London 1970. Por. M. Piechowski, Zdrowie 
psychiczne jako funkcja rozwoju psychicznego, [w:] Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrow-
ski, Warszawa 1985, s. 91–128; L. Korporowicz, „Uspołecznienie do osobowości”. Uwagi 
o teorii dezintegracji pozytywnej w perspektywie procesów kulturalizacji, „Kultura i Spo-
łeczeństwo” 32, nr 1, 1988, s. 85–103; T. Kobierzycki, Osoba. Dylematy rozwoju. Studium 
metakliniczne, Bydgoszcz 1989.
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samo przybierać może złożone formy czegoś w rodzaju nauki, której ucie-
leśnieniem staje się słowo. Jest ono jednak czymś więcej niż zwykłą nazwą 
przedmiotu lub zjawiska, jest elementem i emanacją całego systemu wyja-
śniania jako swoistej nauki. Leżąca u podstaw owej nauki zasada przybierać 
może funkcję reguły lub prawa, jeżeli wszak jest rezultatem rozważania, 
rozmyślania, co znakomicie ujawnia istotną cechę logosu, zachodzi ko-
nieczność czynnego, podmiotowego uczestnictwa zarówno w jego odkry-
waniu, jak i „praktykowaniu”, a więc w samej procedurze wyjaśniania.

Wymowne jest w tym kontekście rozumienie, jakie nadał pojęciu Plu-
tarch. Logos jest dla niego sumieniem. Ta podmiotowa strona logosu jest 
również istotna u Heraklita, u którego wspomniana wyżej zasada jako racja 
lub sens wszechstawania się rzeczy otwiera przed człowiekiem możliwo-
ści rozumnego oglądu i słuchania „mowy świata”44. Jest to konieczne, aby 
ujrzeć prawa tak, jak ukazują się one w życiu świata, wyjaśnić je poprzez 
ożywiające go zasady.

Logotwórczy dynamizm kultury polegałby w tym przypadku na podej-
mowaniu wysiłków wyjaśniających, interpretujących lub też uzasadniają-
cych określone „stany rzeczy” na podstawie uważanych za słuszne zasad, 
będących z jednej strony pewną wizją przyczyn, z drugiej – celów owych 
stanów. Sprawą otwartą pozostaje oczywiście problem, jakie są to zasady, 
do jakich odwołują się argumentów, na jakie wskazują cele i w jakim stop-
niu są one wyrazem słuchania „mowy świata”45. W tym przypadku anali-
zy logotwórczych dynamizmów kultury ponownie należy wziąć pod uwagę 
wielopoziomowość rzeczywistości kulturowej. Mechaniczne i powierzch-
niowe formy komunikacji mają bowiem także swoje reguły i zasady stano-
wiące uzasadnienie ich istnienia. Z pewnością jednak to nie bezrefleksyjne 
schematy zachowań, ale będące przedmiotem rozważania i rozmyślania 
„prawa narodów” czy „prawa kulturowe” człowieka stanowić mają dyna-
mizm rozwojowy, o który apelował Włodkowic.

3. Logos jako dialog wynikający z faktu mowy i stwarzający możliwość 
rozmowy, relacjonowania, opowiadania, a także dyskusji, rozważania i de-
baty filozoficznej.

44 Por. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973, s. 55 
oraz Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 1982.

45 Por. K. Popielski, Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczes
nej, [w:] Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, red. K. Popielski, 
Lublin 1987. 
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Z punktu widzenia dynamizmów logotwórczych kultury moglibyśmy 
wskazać na procesy i zdolności zmierzające do negocjowania znaczeń 
i prawd podzielanych, odkrywanych lub też dopiero poszukiwanych. Jakie 
funkcje procesy te pełnić będą w konkretnej sytuacji dialogu: stymulować 
przedmiotowe czy podmiotowe orientacje swych uczestników – zależy od 
stopnia ich aktywizacji i przechodzenia w „pionowym wymiarze kultury” 
do wartości głębokich i organicznych. W koncepcji inspirowanej teorią dez-
integracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego oznacza to z kolei prze-
chodzenie do wysokich poziomów reintegracji i komunikacji. Bliskie są one 
opisanym wcześniej wartościom jagiellońskim jako kierunkowi inspiracji 
w budowaniu relacji międzykulturowych, jednakże bez redukcji wspólnot 
kulturowych, ich godności i prawa do rozwoju46 .

AUTOTELICZNE ATRYBUTY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

Wartości autoteliczne to specyficzny, rzadko istniejący typ wartości, który 
cechuje się ukierunkowaniem na realizację celów uznawanych za wartość 
samą dla siebie, które przeciwstawiają się wartościom i celom instrumen-
talnym, a więc podporządkowanym innym i stanowiącym jedynie nieauto-
nomiczny instrument w osiąganiu celów uznanych za wartości samodzielne. 
Pojęcie wartości autotelicznych w kulturze symbolicznej spopularyzowała 
Antonina Kłoskowska; przejęła je od Stanisława Ossowskiego, który opisy-
wał przy pomocy tego właśnie pojęcia specyfikę wartości i przeżyć este-
tycznych, bazując na Kantowskich inspiracjach rozumienia ich bezintere-
sowności47. Kłoskowska idzie jednak znacznie dalej i odnosi to pojęcie do 
doświadczania wielu innych obszarów kultury symbolicznej: 

Funkcjonowanie tych [autotelicznych – L.K.] wartości zasadza się jednak na 
ich autonomizacji w stosunku do postulatów kultury bytu i doraźnych norm 
społecznych oraz sytuacyjnych […]. Na tym polega ich swoisty charakter, ale 
w tym też tkwi przyczyna ich możliwego zagrożenia, ich labilności. Ponieważ 
nie instrumentalna konieczność, ale powinnościowość lub tylko postulatyw-
ność jest zasadą ich istnienia, mogą one łatwo ulec zniszczeniu przez odmowę 

46 T. Paleczny, Przestrzenie kształtowania tożsamości międzykulturowej, „Politeja” 20/2, 
2012 (tom: Współczesna przestrzeń tożsamości, red. L. Korporowicz, S. Jaskuła), s. 25–44.

47 S. Ossowski, Dzieła, t. 1: U podstaw estetyki, Warszawa 1966, s. 268–275.
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ich realizacji, przez niechęć lub niemożność ich przyjęcia. W sytuacji zewnętrz-
nego nacisku może nastąpić łatwo zmiana ich modalności powodująca ich 
przekształcenie w wartości instrumentalne48 .

Charakterystyczną cechą wartości autotelicznych jest także ich nieza-
mienność. Trudno znaleźć odpowiednik takich wartości, jak honor, godność 
czy wolność. W tym sensie są one realizacją wartości – jak pisze Kłoskow-
ska – autonomicznych, powinnościowych. Zyskują one cechy antropo-
logicznie fundamentalne i pomimo realizacji w kontekście konkretnych 
warunków sytuacyjnych i kulturowych mogą stanowić rodzaj wartości uni-
wersalizujących, istniejących w różnych kulturach, choć zauważalnych do-
piero przy znacznym poziomie kompetencji międzykulturowych badacza 
czy przedstawiciela kultur odmiennych. Z wielu względów uznać można, 
iż to właśnie poziom realizacji wartości autotelicznych może charakteryzo-
wać rozwój kulturowy konkretnej wspólnoty, przy pominięciu poziomu róż-
norodności w realizacji wartości kultury bytu, a więc wartości instrumen-
talnych, uwikłanych na ogół w poziom zaawansowania technologicznego 
konkretnej cywilizacji.

Ustalenie poziomu realizacji wartości autotelicznych napotyka ogromne 
trudności metodologiczne, które z trudem uwzględniają odmienności charak-
teru i treści doświadczeń ludzkich, przeżyć oraz architektury życia wewnętrz-
nego, wspieranego na odmiennych filarach wartości, respektującego inne 
wymiary przestrzeni duchowej i inaczej definiującego relacje międzyludzkie. 
Badając relacje międzykulturowe, a nie tylko międzyludzkie, natrafiamy na 
dodatkowe problemy dotyczące określenia podmiotów tych relacji. Nie są to 
bowiem już tylko jednostki, ale podmioty o odmiennym sposobie istnienia, 
a więc wspólnoty lub to, co nazywamy kulturami. Relacje międzykulturowe, 
w tym komunikacja międzykulturowa, a szczególnie specyficzny jej rodzaj, jaki 
nazywać chcemy dialogiem, wymagają przy tym odrębnej charakterystyki49 . 
Uczestnicy dialogu w szczególny sposób respektują przywołane i analizowane 
wcześniej atrybuty komunikacji, takie jak wymiana, wzajemność, współzależ-
ność, podmiotowość, sprawczość i intencjonalność50. To właśnie one mogą 

48 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 211–212.
49 R. Wiśniewski, Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne 

młodzieży akademickiej, Warszawa 2016.
50 L. Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji, War-

szawa 1997.
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zawierać bardzo poważny komponent wartości autotelicznych51. I chociaż 
dialog międzykulturowy może przynieść rozwiązanie bardzo istotnych ele-
mentów polityki społecznej jako celowej strategii osiągania wymiernych re-
zultatów tego typu działania, to należy dostrzec, iż w motywie i sposobie 
realizacji dialogu tkwią postawy, które nie narzucają instrumentalnych celów 
komunikacji, a więc wywarcia celowego wpływu, osiągnięcia korzystnych dla 
konkretnej grupy rezultatów lub zbliżenia do z góry zamierzonego stanu. Dia-
log zawiera w sobie pole gotowe na otwarcie i wygenerowanie doświadczeń 
nieprzewidywalnych, często niezastępowalnych i niezamiennych. Zawierają 
one podkreślane przez Ossowskiego Kantowskie rozumienie bezinteresow-
ności i eksponowaną przez Kłoskowską autonomię, wraz z wpisanym w dia-
log poczuciem powinności, a nawet deklaratywności. Zadziwia, jak używając 
innych kategorii, ukazywał te wartości Włodkowic. Być może dlatego, iż bu-
dują one propozycję odkrywania transkulturowych mostów, które pokonują 
różnice nie tylko plemion, wspólnot i narodów, ale także czasów i cywilizacji, 
wkomponowują się w antropologię dialogu jako wartości ogólnoludzkiej. 

Autoteliczne wartości dialogu międzykulturowego warto dostrzec 
w czasach powszechnej instrumentalizacji działań społecznych, w tym tak-
że kulturowych, jako swoistej formie powszechnego zarządzania niemal 
wszystkim, w tym różnicami kulturowymi, kapitałem kulturowym, eduka-
cją, polityką naukową, sztuką i oczywiście informacją. W sposób jaskra-
wy, ale niepozostawiający żadnych wątpliwości co do kierunku ewolucji 
współczesnych „społeczeństw konceptualnych”, przejawia się to w termi-
nie „zarządzania poprzez wartości”. Pragnienie sterowania każdą dziedziną 
życia poprzez wchodzenie zarówno w jego mikrokomponenty, np. genety-
kę, jak i makrostruktury gospodarki globalnej i transnarodowej cywilizacji 
medialnej marginalizuje nie tylko świadomość, ale i wspieranie wartości 
autotelicznych. W efekcie osłabiamy możliwości komunikacyjne i dialog 
międzykulturowy oparty nie tyle na partykularnych potrzebach, co na uni-
wersalizujących wartościach. Te pierwsze zawsze bowiem zachowują swój 
zmienny, sytuacyjny, relatywny i przedmiotowy charakter „interakcyjnego 
interesu”. Dopiero zdystansowanie się od ich instrumentalności, oderwanie 
od oczekiwania na przynoszone przez nie korzyści i wykalkulowane opty-
malizacje umożliwia wejście na łuk wartości aksjologicznego pomostu, któ-
re nawet w lokalnym arsenale dziedzictwa kulturowego widzą człowieka 

51 T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.
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i wspólnoty kulturowego doświadczenia rozwoju. Doświadczenie to budu-
je się na arsenale doświadczeń majeutycznych, jakie „rodzą się” poprzez 
odkrywanie wartości autotelicznych, zdolnych do wymiany i stymulowania 
umiejętności uczenia się poprzez nieutylitarne formy dialogu. 

WNIOSKI

Różnorodność istniejących szkół, środowisk, a nawet modeli uprawiania 
nauk o kulturze powstałych na bazie starszych dyscyplin naukowych, ta-
kich jak antropologia, etnologia, lingwistyka czy socjologia, oraz nowych 
ich aplikacji na gruncie kulturoznawstwa stwarza potrzebę dookreślenia 
ich tożsamości, które traktować należy jako powiązane, ale względnie od-
rębne projekty. Kierują się one własnymi odniesieniami, inspiracjami i re-
latywnie odmiennie określanymi celami, wkomponowanymi w konkretne 
tradycje i klimat naukowy poszczególnych uczelni. Podobny projekt, z od-
wołaniem do wielowiekowej historii, ale i współczesnej specyfiki wyzwań 
kulturowych, metodologicznych i akademickich środowiska intelektualne-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego, proponują autorzy Jagiellońskich Studiów 
Kulturowych jako działania o komponentach edukacyjnych, badawczych 
i wydawniczych. Projekt jest próbą wykorzystania inspiracji ciągle żywymi, 
choć nie zawsze, jak w przypadku Pawła Włodkowica, docenianymi i znany-
mi koncepcjami z pogranicza nauk teologicznych, prawnych, filozoficznych 
i humanistycznych, traktowanych jako potencjał dziedzictwa kulturowego, 
które samo w sobie staje się przedmiotem analiz o charakterze czysto ba-
dawczym, jak również kulturotwórczym. W tym celu zasadniczym przed-
miotem, ale i perspektywą uczyniono kulturę symboliczną w bardzo róż-
nych jej przejawach, akcentując obecne w niej dynamizmy logotwórcze, 
wartości autoteliczne oraz realizujące je relacje międzykulturowe, szcze-
gólnie procesy komunikacyjne. Elementem konkretyzacji analitycznej są 
wyodrębnione poziomy i typy tych procesów w postaci komunikacji po-
wierzchniowej i głębokiej, mechanicznej i organicznej, jak również dalej 
posunięte koncepcje poziomów rzeczywistości kulturowej. Jagiellońskie 
Studia Kulturowe jako projekt kulturoznawczy są więc propozycją o włas-
nych, choć głęboko zakorzenionych w tradycji polskiej i światowej trady-
cjach analizy kulturowej, podejmującej wyzwania rewitalizacji podejść 
aksjosemiotycznych o orientacji humanistycznej, interakcyjnej i rozwojowej 
w nowej, międzykulturowej przestrzeni współczesnego świata. 
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JAGIELLONIAN CULTURAL STUDIES AS A PROJECT 
OF CULTURAL STUDIES

Abstract: Research on culture has never really been a single whole. This results 
not only from the axiological multiplicities and methodological assumptions 
adopted by individual disciplines, but also from the ontological diversity of the 
object of analysis itself, the different ways of existence of what was and is called 
and defined as “culture”. Probably, it will never be possible to encapsulate in 
a uniform formula the vitality, spontaneity and even the specific mystery of 
the essence of culture. Culture reflects the essence of humanity contained in 
a question, not so much about “what” but “who” is a human being in his/her 
individual and collective identity.

Key words: Jagiellonian Cultural Studies, identity, culture
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ZAŁOżENIA I HIPOTEZY

Kulturoznawstwo jako dyscyplina nauki wyrasta ze sposobu rozumienia 
kultury. Gdy weźmie się pod uwagę fakt, że owo rozumienie ewoluowało 
w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, ustalenie bez wszelkich 
wątpliwości, czym jest kulturoznawstwo, co stanowi przedmiot jego badań 
i jakich narzędzi teoretyczno-metodologicznych należy użyć, jest zadaniem 
niełatwym. 

W świetle dyskusji o istocie kulturoznawstwa zasadną wydaje się hi-
poteza, iż istotą tej właśnie dyscypliny nauki jest poszukiwanie wspólnego 
zbioru dla pojęć i zjawisk z różnych dziedzin. Można ją uzupełnić o kolej-
ną: elementem, wokół którego koncentruje się kulturoznawstwo, jest czło-
wiek wraz ze wszystkimi przejawami swojej działalności i prób wywierania 
wpływu na otaczającą go rzeczywistość. Charakter interakcji człowieka ze 
wszystkimi przejawami rzeczywistości społecznej, opartej na wzorach wy-
rastających z norm i wartości, sprawia, że kreując kulturę, staje się on jed-
nocześnie obiektem jej oddziaływania. Innymi słowy: każde podejmowane 
przez jednostkę działanie powraca do niej w formie odpowiedzi z otaczają-
cej ją przestrzeni.

Człowiek, ukształtowany również pod wpływem środowiska natural-
nego, podlegający determinantom etnogenezy, tworzy swoją przestrzeń 

1 Dr hab., prof. UJ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;  
e-mail: malgorzata.abassy@uj.edu.pl.
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symboliczną – kulturową – w dużym stopniu nieświadomie, korzystając 
z dostępnego mu rezerwuaru znaków. Na bazie języka naturalnego, tzw. 
pierwotnego systemu modelującego, tworzy kulturę składającą się z wtór-
nych systemów modelujących: filozofii, sztuki, literatury, filmu2. Język sło-
wiański jako podstawowe narzędzie budowania kultury odsłania swoją 
wysoką kontekstowość (HCculture), co powoduje, że jego systemy mode-
lujące znacznie różnią się od systemów modelujących kultur o niskiej kon-
tekstowości (LCculture)3. Z uczynionej konstatacji wyłania się wniosek, że 
pojmowanie kulturoznawstwa i kierowanie się w rozumieniu tej dyscypliny 
bądź bardziej w stronę filozoficznego rozumienia kultury, bądź bardziej ku 
rozumieniu socjologiczno-antropologicznemu jest motywowane charakte-
rem samej kultury i stopniem kontekstowości. 

Dyskusje przedstawicieli nauki, a zwłaszcza interesującego nas obsza-
ru kulturoznawstwa, poszukiwanie wspólnego języka i przestrzeni istnienia, 
potrzeba wejścia w interakcję z takimi obszarami, jak politologia czy ekono-
mia, które mając styczność z kulturą i pozostając pod jej wpływem, nie sta-
nowią o jej istocie, sprawiają, że głównym wyróżnikiem kulturoznawstwa 
jest jego dialogiczność. Można postawić hipotezę, że kulturoznawstwo jako 
dyscyplina nauki zyskuje swoją moc trwania poprzez zdolność do prowa-
dzenia skutecznego dialogu wewnątrz własnego obszaru – między różnymi 
sposobami podejścia zarówno do kultury, jak i do przedmiotu jej badań – 
a także poza swoim obszarem – z innymi dyscyplinami nauki, w tym też 
z dziedziną nauk ścisłych.

Reasumując, w toku dalszych rozważań będziemy podążać za następu-
jącymi założeniami: 

– kulturoznawstwo jest pochodną rozumienia kultury, a zatem ze 
względu na bardzo dużą dynamikę przedmiotu badań nie jest moż-
liwe ustalenie jednej definicji kulturoznawstwa czy też zakreślenie 
sztywnych ram dziedziny,

– wielość definicji kultury i dynamika zjawiska powodują konieczność 
równie dynamicznego podejścia do metodologii kulturoznawczych 
i nieustannego modyfikowania oraz wzbogacania narzędzi badaw-
czych w celu zwiększenia ich wartości epistemologicznej,

2 В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Славянские языковые моделирующие семиоти
ческие системы, Москва 1965, s. 72.

3 Por. E.T. Hall, Beyond Culture, New York 1976, s. 105.
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– o sposobie rozumienia kultury, a w konsekwencji również kulturo-
znawstwa, w dużej mierze decyduje stopień kontekstowości; róż-
nice między HCculture i LCculture muszą zostać uwzględnione 
w procesie precyzowania obiektu badań i wypracowywania narzędzi 
metodologicznych,

– kulturoznawstwo jest tą dyscypliną nauki, która w większym stop-
niu niż inne opiera się na zasadzie dialogiczności. Dotyczy ona wy-
miany informacji i poszukiwania płaszczyzny porozumienia zarówno 
w obrębie kulturoznawstwa, pomiędzy reprezentantami różnych 
dyscyplin nauki, jak też poza jego granicami – z obszarem działań 
społecznych, politycznych i ekonomicznych. W takim ujęciu na plan 
pierwszy wysuwają się mechanizmy kodowania i dekodowania infor-
macji, a także poszukiwania obszarów przekładalności i nieprzekła-
dalności języków różnych obszarów działalności człowieka.

MIĘDZY CULTURE STUDIES A KULTUROZNAWSTWEM

Rozumienie kulturoznawstwa u zarania jego dziejów stworzyło matrycę, 
do której każdy badacz odnosi się pośrednio lub bezpośrednio. Wszystkie 
podejścia można bardzo ogólnie zaliczyć do jednej z dwóch grup: szerszej, 
traktującej kulturoznawstwo jako filozoficzną refleksję o kulturze, lub węż-
szej, definiującej kulturoznawstwo jako interdyscyplinarne podejście do 
badania powszednich praktyk współczesnego człowieka oraz kreowanych 
przez niego przestrzeni i odczytywanych znaczeń. Interlokutorzy skupiają 
się w obozach reprezentujących przeciwstawne podejścia: izolacjonistycz-
ne, w myśl którego kulturoznawstwo jest dyscypliną wyraźnie odróżniającą 
się od innych, bądź integrujące, oparte na założeniu, że kulturoznawstwo 
stanowi syntezę socjologicznej i humanistycznej wiedzy o kulturze4 . 

Kulturoznawstwo rozpoczęło się od namysłu nad rolą dominującej ideo-
logii i środków masowego przekazu w kształtowaniu przestrzeni symboli 
i znaczeń (szkoła chicagowska); rozwijało się w oparciu o refleksję nad 
kulturą badaczy ze szkoły brytyjskiej (Ian Chambers, Paul Gilroy, Stuart 
Hall, David Harvey, Dick Heddige, Richard Hoggart, Richard Johnson, An-
gel McRobbie, Edward Palmer Thompson, Raymond Williams, Paul Willis), 

4 А. Кравченко, Кульлтурология, Москва 2010, s. 6.
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szkoły frankfurckiej (Theodor Adorno, Karl Grünberg, Max Horkheimer), 
a także teoretyków francuskich (Roland Barthes, Jean Baudrillard, Michel 
Foucault, Julia Kristeva) i amerykańskich (Judith Butler, Donna Haraway, 
C.R.L. James, Edward Said). Przypomnijmy, w ślad za Jackiem Sójką, że isto-
ta kulturoznawstwa od zarania dziejów dyscypliny jawiła się jako poszu-
kiwanie konsensusu między dwoma typami podejścia: pozytywistycznym 
i behawiorystycznym versus idealistycznym i symbolicznym.

Termin cultural studies używany był w USA już w 1963 roku na ozna-
czenie różnych przeciwnych pozytywizmowi i behawioryzmowi nurtów 
w naukach politycznych, historycznych i refleksji wyrosłej z pragmatyzmu 
oraz symbolicznego interakcjonizmu. James Carey, który wprowadził ten 
termin, przyznaje, że pierwotnie myślał o cultural science w rozumieniu 
Webera i Cassirera, lecz przeszkadzało mu słowo „science”, zaanektowane 
już przez scjentystów. Pierwszym zadaniem było przecież „odnaturalizowa-
nie” rozumienia komunikacji i przywrócenie jej domenie kultury. Chodziło 
o rozumienie jej jako praktyki, „dzięki której konstruuje się, dekonstruuje 
i przekształca obdarzony sensem świat”. W sumie studia kulturowe starały 
się zająć „odprzedmiotawiającą” perspektywę, dzięki której obiekty świata 
zewnętrznego przestają być „rzeczami”, a stają się nośnikami sensu, ele-
mentami procesu komunikacji5 .

Oczywiście, refleksja kulturoznawcza jest dużo starsza niż wspomniane 
szkoły. Giambattista Vico powiązał kulturę i rozważania nad jej istotą z od-
ruchem ujmowania przez człowieka tego, co naturalne, w ramy symbolicz-
ne6. Kultura jest nieustannym poszukiwaniem powiązań między obszarem 
bytów materialnych i doświadczanych empirycznie a domeną idei – tego, 
co przeczuwane i nieuchwytne. Istotę owych dociekań trafnie ujął współ-
czesny badacz, Henryk Kiereś: 

W dociekaniach kulturoznawczych uwzględnia się aspekt historyczny faktów 
kulturowych, ale zasadniczo akcentuje się ich aspekt ideowy, chodzi bowiem 
o dotarcie do racji bytu (sensu) tych faktów. Cel ten osiąga się, poznając przy-
czyny (racje), którymi kierował się ich twórca, i/lub śledząc ich konsekwencje 
kulturowe; nie chodzi o ich wpływ na kulturę lokalną, lecz głównie o ich uni-
wersalność, czyli doniosłość dla kultury jako kultury. Taka przynajmniej jest 

5 J. Sójka, Kulturoznawstwo i jego źródła, „Filo-Sofija” 1, nr 12, 2011, s. 176.
6 Por. ibidem, s. 272.
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praktyka badawcza nauk o kulturze, nie zadowalają się one faktografią, lecz 
chcą badane kultury zrozumieć i ocenić7 .

Głównym problemem, przed którym stają badacze kultury i teoretycy 
metodologii kulturoznawstwa, jest fakt, że każdy badacz pozostaje zanu-
rzony w kulturze, podlega jej uwarunkowaniom i nie jest w stanie zyskać 
koniecznego dystansu, umożliwiającego mu obiektywizm. Stwierdzenie to, 
na pozór oczywiste, wymaga ciągłej aktualizacji, ponieważ nawet najbar-
dziej wnikliwy badacz, zdeterminowany, by obejrzeć dane zjawisko z wie-
lu perspektyw, przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi badawczych, ma 
ograniczone możliwości uogólnienia wyników swoich dociekań. Aktualny 
stan kultury podlega konstatacji, stanowi punkt wyjścia do kreślenia dal-
szych kierunków jej rozwoju, staje się przedmiotem krytyki – wszystko to 
jednak odbywa się „od wewnątrz kultury”. Nawet badanie obcych kultur 
uwzględnia tożsamość badacza, ukształtowaną na fundamencie reprezen-
tacji symbolicznych otaczającej go rzeczywistości kulturowej. Przyjmując 
własną kulturę jako punkt odniesienia bądź też stojąc na stanowisku rela-
tywizmu kulturowego, badacz nie jest w stanie wyzwolić się spod władzy 
nieświadomych uwarunkowań. Kulturoznawca, bardziej świadomie niż inni 
uczestnicy kultury, wchodzi w interakcje z przestrzenią kulturową, prze-
twarzając ją i podlegając jej oddziaływaniu.

Ten pierwszy, można nawet powiedzieć fundamentalny typ dialogu: 
między człowiekiem a otaczającą go przestrzenią, staje się elementem 
inicjującym tworzenie kolejnych kroków interpretacji rzeczywistości, po-
szukiwanie sposobów kodowania i dekodowania informacji, budowanie 
wspólnej przestrzeni symbolicznej – pewnego rodzaju języka uniwersalne-
go. W procesie dialogu odbywa się nie tylko poszukiwanie wspólnej prze-
strzeni, ale także dążenie do wyodrębnienia tych cech podmiotu, które 
decydują o jego wyjątkowości. Napięcie między „swój, taki sam” a „inny, 
obcy” tworzy niepowtarzalną dynamikę kulturowego dialogu, która anga-
żuje co najmniej dwa podmioty. W dialogu odbywa się nadawanie sensów 
i negocjowanie znaczeń poszczególnych zjawisk otaczającej rzeczywistości, 
a zatem każdy akt wymiany informacji, kodowania i dekodowania, pyta-
nia i odpowiedzi byłby aktem kreowania rzeczywistości i zakreślania granic 
tego, co poznane i oswojone. 

7 H. Kiereś, Kulturoznawstwo i problem sztuki, „Roczniki Kulturoznawcze” 1, 2010, s. 66.
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DIALOGICZNOŚĆ KULTURY JAKO POSZUKIWANIE SENSU

Michaił Bachtin zwrócił uwagę na zmaganie się i walkę sensów jako nie-
odzowny warunek istnienia kultury, złożonej z aktów o wysokiej dynamice: 

Dziedzina kultury nie ma wewnętrznego terytorium: cała sytuuje się na grani-
cach. […] życie kulturalnego aktu w istocie dokonuje się na granicach: w tym 
tkwi powaga i znaczenie tego aktu; odsunięty od granicy, traci grunt, staje się 
pusty, arogancki, degeneruje się i umiera8 .

Słowa Bachtina z powodzeniem można zastosować do kulturoznaw-
stwa jako dyscypliny naukowej: jego istota sytuuje się na granicy z inny-
mi dyscyplinami nauki. Dzieje się tak dlatego, że kultura jako współzależna 
z człowiekiem obejmuje wiele wymiarów rzeczywistości, łącząc idee oraz 
ich materialne przejawy, porządkując doświadczenie oraz otwierając prze-
strzeń dla poszerzania percepcji rzeczywistości. Borys Uspienski zaznaczył, 
że „Kultura wiąże się nie tyle z rzeczywistością obiektywną, co z interpre-
tacją tej rzeczywistości – właśnie myślowe ujęcie rzeczywistości i autore-
fleksja formułuje kulturę”9. Dialogiczność kultury podkreślali również inni 
badacze, między innymi Jurij Łotman i Michael Fischer. Ten ostatni definio-
wał kulturę jako

Stosunkowo wyraźne wzory komunikacji o dłuższym okresie trwania niż wia-
domość powtórzona kilka razy. […] Wspólne pole znaczeń, w którym nawet 
jednostkowa wiedza w dużej mierze, jeśli nie całkowicie, jest kształtowana 
przez udział jednostki w życiu społecznym, wykorzystanie języka i posługiwa-
nie się wzorami kulturowymi10 .

Stworzenie wspólnego pola znaczeń wymaga nie tylko nieustannego 
negocjowania sensów, ale też istnienia wspólnego kodu semiotycznego, 
który pozwoliłby na nadanie trwałości wzorom komunikowania się. Me-
toda semiotyczna, wypracowana przez teoretyków moskiewsko-tartuskiej 
szkoły semiotyki, stała się wyrazem integracyjnego podejścia do kultury: 

8 M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, 
s. 26–27.

9 B. Uspienski, Religia i semiotyka, przeł. B. żyłko, Gdańsk 2001, s. 98.
10 M. Fischer, Iran. From Religious Dispute to Revolution, University of Wisconsin 

2003, s. 4 (tłum. moje – M.A.). 
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połączono w niej elementy socjologii i nauk humanistycznych, a także za-
proponowano, by wszelkie przejawy działalności człowieka traktować jako 
realizację symbolicznego i znakowego potencjału kultury11. Poszukiwanie 
sensu nie tylko kieruje uczestnika kultury „na zewnątrz” własnej, doświad-
czanej subiektywnie rzeczywistości, ale także zwraca go ku przeszłości i ku 
przyszłości. Z tą pierwszą człowiek wchodzi w dialog, sięgając do rezerwu-
aru wartości, symboli i znaczeń oraz nadając im nowe sensy. Akt ten służy 
oswajaniu i porządkowaniu teraźniejszości, a także projektowaniu przyszło-
ści. Pogląd na dialogiczność kultury jako ludzkie dążenie do porządkowa-
nia rzeczywistości poprzez nadawanie sensu wydarzeniom i zjawiskom 
zostaje uzupełniony poglądem przeciwstawnym, jaki reprezentował Leslie 
White. Traktował on procesy kulturowe jako samoistne i podkreślał fakt, 
że pierwotnie zjawiska kulturowe były badane za pośrednictwem narzędzi 
i metodologii zapożyczonych z innych dziedzin nauki: biologii, psychologii, 
socjologii12 . 

Wszystkie zjawiska, w tym również kulturowe, sprowadzano do przy-
czyn biologicznych, społecznych albo psychicznych. Instytucje, wierzenia 
i obyczaje jawiły się w ich świetle jako czynniki wtórne albo zmienne zależ-
ne. Człowiek występował jako przyczyna, kultura – jako skutek. Rewolucja 
kulturologiczna zmieniła tę zależność. Kulturologia zakłada, że ludzie zacho-
wują się w ten lub inny sposób dlatego, że urodzili się i zostali wychowani 
w określonych tradycjach kulturowych13 .

Uwzględnienie stanowiska White’a skłania nas do postawienia pytania 
o wpływ etnogenezy na typ kultury, sposób komunikowania się jej przed-
stawicieli oraz styl nadawania, poszukiwania i odczytywania sensów. 

Powyższe rozważania o dialogiczności kultury warto dopełnić uwagą 
odsyłającą ponownie do zagadnienia relatywizmu kulturowego. Każda kul-
tura, dysponując określonym typem języka, zawiera w swojej przestrzeni 
symboliczno-znaczeniowej takie elementy, które są nieprzekładalne na ję-
zyki innych kultur.

Wyobrażenia tworzące obraz świata wchodzą w znaczenie słów w po-
staci niejawnej; człowiek przyjmuje je intuicyjnie, nie zastanawiając się 

11 Por. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, 
Warszawa 1998, s. 19.

12 L. White, Culturology, [w:] International Encyclopedia of the Social Science, t. 3, 
New York 1968, s. 547.

13 Ibidem . 
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i często nawet nie będąc tego świadomym. Posługując się słowami, które za-
wierają niejawne treści, bez zauważenia tego przyjmuje zakodowany w nich 
pogląd na świat. Natomiast te znaczeniowe komponenty, które wchodzą 
w znaczenie słów i zwrotów w formie bezpośrednich twierdzeń, mogą stać 
się przedmiotem sporu między nosicielami języka, a tym samym nie wcho-
dzą w ogólny zasób wyobrażeń, który tworzy językowy obraz świata14 .

Fakt ten stanowi o odmienności, a jednocześnie warunkuje niemożność 
pełnego porozumienia się. Kontakty dwóch kultur rodzą możliwości rozwo-
ju i konfliktu – w równym stopniu. Kulturoznawstwo jako dyscyplina sta-
wiałoby sobie za zadanie wyważenie dwóch czynników: konfliktogennego 
i sprzyjającego porozumieniu, w taki sposób, aby zapewnić optymalny roz-
wój. Zauważmy, że celem w tym przypadku nie jest całkowite wygaszenie 
możliwości konfliktu – pełne upodobnienie się kultur byłoby bowiem rów-
noznaczne z ich petryfikacją. Ponadto, uzgadnianie sensów zwykle należy 
poprzedzić ich odkryciem, co staje się sprawą zasadniczą, gdyż w przypad-
ku każdej kultury mamy do czynienia jedynie z odzwierciedleniem sposobu 
myślenia o rzeczywistości, nie zaś z samą rzeczywistością15. Poszczególne 
symbole, słowa i znaki tworzące przestrzeń znaczeniową odsłaniają swój 
sens jedynie poprzez otaczające je konteksty. Badacz staje zwykle wobec 
pytania o wielość kontekstów oraz ich hierarchizację. 

Sygnalizowaliśmy wcześniej jeden z istotnych naszym zdaniem proble-
mów, zwłaszcza w perspektywie porównawczej kultur, dotyczący złożo-
ności kontekstów zjawiska kulturowego określanego jednym słowem czy 
krótką frazą. Wybór tożsamego narzędzia badawczego dla porównania fe-
nomenu z obszaru HCculture z tym z dziedziny LCculture może prowadzić 
do nieprecyzyjnych wniosków. W tym przypadku kulturoznawstwo jako 
dyscyplina naukowa nie będzie w stanie spełnić jednej ze swoich głównych 
funkcji – stanowienia „myśli porządkującej” refleksję na temat kultury.

14 А. Зализняк, И. Левонтина, А. Шмелев, Ключевые идеи языковой картины мира, 
„Отечественные записки” 3, 2002, http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_3_02. 
html (dostęp 12 XII 2016).

15 Por. J. Austin, How to do Things With Words, Harvard University Press 1962, s. 72.

http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_3_02.html
http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_3_02.html
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KONTEKSTOWOŚĆ KULTURY W ŚWIETLE JĘZYKA 
I OBRAZÓW ŚWIATA

Koncepcja „językowych obrazów świata”16 wykazuje wiele paraleli z ogólną 
definicją „niemego języka” Edwarda Halla17. Dla Halla trzy elementy świata 
ludzkiej komunikacji: słowa, rzeczy materialne i zachowania, łączą się w do-
menie tego, co niewyrażone świadomie.

„Cichy język” obejmuje rozwijający się ciągle zbiór pojęć, praktyk i roz-
wiązań problemów, które mają swoje korzenie nie we wzniosłych ideach 
filozofów, ale we wspólnym doświadczeniu zwykłych ludzi. Mówiąc słowa-
mi kierownika projektu relacji międzykulturowych, rozumienie tego nie-
mego języka „pozwala na wgląd w ukryte zasady, które kształtują nasze 
życie”. Te ukryte zasady są interesujące ze względu na swoją naturę, ale 
są też wysoce praktyczne. Kultura może być porównana do gigantycznego, 
ogromnie złożonego i delikatnego komputera. Jego programy kierują akcja-
mi i reakcjami na każdym kroku ludzkiego życia. Ten proces wymaga uwagi 
wobec wszystkiego, co ludzie robią, by przetrwać, robić postępy w świecie 
i czerpać satysfakcję z życia. Co więcej, kulturowe programy nie będą dzia-
łać, jeśli pewne kroki zostaną pominięte, co zdarza się, jeśli ludzie nieświa-
domie stosują własne reguły do innego systemu18 . 

W sytuacji współczesnego przyśpieszenia informacyjnego próby dotar-
cia do ukrytych komunikatów i nieświadomych uwarunkowań komunikacji 
za pomocą tradycyjnych narzędzi analizy języka i zachowań nie pozwalają 
badaczowi na skuteczność. Z tego właśnie względu podstawowe, zapropo-
nowane przez Halla rozróżnienie na kultury wysokiego i niskiego kontekstu 
może stanowić narzędzie porządkujące rozmyślania o typie kultury, z jaką 
badacz ma do czynienia, i ułatwiające podjęcie szybkiej decyzji, które ze 
znanych reguł własnej kultury znajdą zastosowanie w badaniu kultury ob-
cej. Jak zauważa Hall:

16 Por. Е. Верещагин, В. Костомаров, Язык и культура, Москва 2005; Ключевые 
идеи русской языковой картины мира, red. А. Зализняк, Москва 2005, s. 10.

17 E.T. Hall, The Silent Language, New York 1959.
18 E.T. Hall, M.R. Hall, Key Concepts: Underlying Structures of Culture, s. 199 (tłum. 

moje – M.A.; podkr. za aut.), http://www.csun.edu/~sm60012/Intercultural/Key20Con-
cepts20-20Hall20and20Hall20-202.pdf (dostęp 12 XII 2016).

http://www.csun.edu/~sm60012/Intercultural/Key20Concepts20-20Hall20and20Hall20-202.pdf
http://www.csun.edu/~sm60012/Intercultural/Key20Concepts20-20Hall20and20Hall20-202.pdf
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„Kontekst” nie jest niczym innym jak informacją, która towarzyszy zjawisku 
bądź zdarzeniu i wpływa na jego kulturowe znaczenie. Jeśli mamy do czynienia 
z wysokim kontekstem, to większość informacji jest już w posiadaniu odbiorcy, 
w postaci niejawnej, podczas gdy kod kulturowy wyraża zaledwie niewielką jej 
część. Komunikowanie się czy wiadomość wysokiego kontekstu (HC) jest tą, 
w której większość informacji jest już w osobie, podczas gdy bardzo mało jest 
jej w zakodowanej, wyrażonej explicite przekazywanej części wiadomości. Ko-
munikowanie się niskiego kontekstu (LC) jest czymś wprost przeciwnym, tzn. 
ogrom informacji jest nadawany w jasno sprecyzowanym kodzie. Bliźnięta, 
które wychowały się razem, potrafią, i czynią to, komunikować się w bardziej 
oszczędnym kodzie (HC) niż dwóch prawników na sali sądowej podczas pro-
cesu (LC), matematyk programujący komputer, dwóch polityków pracujących 
nad aktem legislacyjnym, dwóch administratorów ustalających przepisy19 .

Wychwycenie typu kodu dla kulturoznawcy jest sprawą bardzo ważną 
nie tylko dlatego, że pozwala na uporządkowanie stylów komunikowania 
się na poziomie metakulturowym, ale także dlatego, że otwiera drogę do 
badania charakteru relacji międzyludzkich, stosunku do czasu i przestrzeni 
oraz – co niezwykle istotne w sytuacji przeciążenia informacyjnego – do 
procesów gospodarowania energią relacji. Kultura wysokiego kontekstu 
zakłada podwyższoną kontekstowość obszarów wchodzących w jej skład; 
od relacji rodzinnych po koleżeńskie, służbowe, prywatne i oficjalne. Zde-
rzenie się stylów komunikowania obniża skuteczność dialogu, a w dalszej 
perspektywie przekłada się na jakość życia i odczytywanie przez człowieka 
sensu wydarzeń. 

Sprowadzenie dyscypliny kulturoznawstwa wyłącznie do aspektu so-
cjologiczno-antropologicznego codziennych praktyk w przypadku kultur 
wysokiego kontekstu – a do takich zalicza się słowiańska – pociągałoby za 
sobą konieczność zrezygnowania z odczytywania głębokich warstw komu-
nikatu i przesłania kulturowego. Badacz zainteresowany przede wszystkim 
poszukiwaniem mechanizmów wywierania wpływu i zagospodarowywania 
natury w taki sposób, by mieć ją pod kontrolą, będzie się skłaniał raczej 
ku rozumieniu kulturoznawstwa jako praktyki badania zachowań i wzo-
rów komunikacji. Ceną owej skuteczności będzie spłycenie aspektu epi-
stemologicznego, a także rezygnacja z wymiaru ontologicznego, czyli tych 
aspektów nauki, które warunkują ukierunkowanie humanistyczne. Z kolei 
skupienie się wyłącznie na głębokiej strukturze kultury jako przedmiocie 

19 Ibidem (tłum. moje – M.A.; podkr. za aut.).
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badań kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem aksjologii i onto-
logii, może sprawić, że dyscyplina stanie się domeną wyłącznie intelektu-
alnych rozważań, bez możliwości wniesienia wartości dodanej do praktyk 
społecznych. 

CYBERNETYCZNE MODELE SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH 
NARZĘDZIEM PORZĄDKOWANIA KULTUROWEGO 
DOŚWIADCZENIA

Kulturoznawstwo wykorzystuje też wiele narzędzi porządkujących zaczerp-
niętych z nauk ścisłych, w tym także z cybernetyki. Wyniki badań zawarte 
w pracach naukowych, publikowanych między innymi na łamach „Cyber-
netics & Human Knowing”20 czy w artykule The Work of Culture in the Age 
of Cybernetic Systems21, wyraźnie wskazują, że zmienia się sposób nie tylko 
pojmowania rzeczywistości, ale także rozumienia humanistyki i istoty czło-
wieka. Nacisk na opanowanie globalnej przestrzeni oraz kosmosu, włącze-
nie postępującego procesu cyfryzacji i lawinowo narastająca liczba inter-
akcji między człowiekiem a kulturą wymusza poszukiwanie narzędzi, które 
pozwolą szybko i skutecznie hierarchizować zjawiska i wydarzenia, a dopie-
ro później zastanawiać się nad ich istotą i znaczeniem. Wśród polskich pio-
nierów stosowania narzędzi cybernetycznych do badań humanistycznych 
należy wymienić Józefa Kosseckiego (i jego monografię Cybernetyka kultu-
ry22), a także Mariana Mazura (Cybernetyka i charakter23). 

Cybernetyka jest nauką o procesach kontroli i sterowania, a także 
przyjmowania, przetwarzania i transmisji komunikatów w złożonych, dyna-
micznych systemach. Systemy mogą mieć charakter techniczny, biologiczny 
lub być połączeniem tych dwóch właściwości. Przykładem pierwszego bę-
dzie komputer, drugiego – zwierzę lub człowiek, trzeciego – społeczeństwo, 

20 „Cybernetics & Human Knowing. A Journal of Second-Order Cybernetics, Auto-
poiesis and Cyber-Semiotics”, zob. np. https://www.imprint.co.uk/product/chk/ (dostęp 
12 XII 2016).

21 B. Nichols, The Work of Culture in the Age of Cybernetic Systems, „Screen” 21(1), 
1988, s. 22–46, https://pdfs.semanticscholar.org/bdc5/4c28020b3c2acb789d1471d04a96 
c9aacd04.pdf (dostęp 12 XII 2016).

22 J. Kossecki, Cybernetyka kultury, Warszawa 1974.
23 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1999.

https://www.imprint.co.uk/product/chk/
https://pdfs.semanticscholar.org/bdc5/4c28020b3c2acb789d1471d04a96c9aacd04.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/bdc5/4c28020b3c2acb789d1471d04a96c9aacd04.pdf
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w którym instytucje stanowią element techniczny, nieożywiony, ludzie 
zaś – biologiczny, ożywiony. W metodzie cybernetycznej nacisk położony 
jest na aspekt funkcjonalny, dlatego może ona być cennym uzupełnieniem 
dla wypracowanych wcześniej ujęć systemowych w naukach społecznych. 
W przypadku rozważań nad kulturą konieczne jest połączenie wysiłku teo-
retycznego z praktycznymi aspektami omawianego zjawiska, ponieważ 
człowiek i kultura pozostają w nieustannej interakcji i podlegają wpływom 
uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i ekonomicznych. 
A zatem badanie funkcjonalności danego systemu kulturowego wymaga 
uwzględnienia złożonej mozaiki aktualnych kontekstów.

Cybernetyka jako nauka o sterowaniu została rozpropagowana przez 
Norberta Wienera w jego publikacji Cybernetyka czyli sterowanie i komuni-
kacja w zwierzęciu i maszynie24. Wiener zauważył, że pewne procesy syste-
mu nerwowego u obiektów ożywionych i procesy automatycznej kontroli 
w maszynach mogą w aspekcie matematycznym i strukturalnym być re-
prezentowane przez ten sam wzór25. Interdyscyplinarny charakter cyber-
netyki umożliwia stosowanie jej terminologii i metodologii do badań zja-
wisk z różnych obszarów życia społecznego i nauki. Jednocześnie mniejszy 
nacisk jest położony na dociekanie właściwości systemu i poszczególnych 

24 N. Wiener, Cybernetyka czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, 
przeł. J. Mieścicki, Warszawa 1971.

25 O podobieństwie pewnych wzorów pisał też E.T. Hall: „Podczas trzech lat pracy 
nad książką musieliśmy się nauczyć dwóch różnych programów dla komputerów w na-
szym biurze. Ten pierwszy był dosyć prosty, ale doskonałość wymagała zwrócenia ogrom-
nej uwagi na każdy szczegół i kilku tygodni praktyki. Drugi był o wiele bardziej złożonym 
programem, który wymaga tygodni intensywnych ćwiczeń, wielu godzin wprowadza-
nia w temat i wielu dni depresji i frustracji, kiedy zwykłe rzeczy nie działały” – E.T. Hall, 
M .R . Hall, Key Concepts…, op. cit., s. 199 (tłum. moje – M.A.). Można zatem wnioskować, 
że języki różnych dyscyplin nauki wymagają uzgodnienia, by móc nawzajem się wzboga-
cać i czerpać ze swojego dorobku. Nie jest to myśl nowa, gdyż już Kossecki, proponując 
połączenie cybernetyki i kultury, pisał: „Powstaje w związku z tym potrzeba opisywa-
nia zjawisk społecznych w języku, który nie tylko byłby czytelny, ale również umożliwiał 
kodowanie i przetwarzanie danych na maszynach elektronicznych, oraz potrzeba bada-
nia procesów społecznych za pomocą metody umożliwiającej selekcję, syntetyzowanie 
i powiązanie w jedną całość szeregu szczegółowych, dostarczanych przez różne nauki 
społeczne. Równocześnie metoda ta powinna umożliwić uwzględnianie pewnych właści-
wości zarówno ludzi, jak i urządzeń technicznych i pozwalać na przewidywanie z określo-
nym prawdopodobieństwem skutków różnych decyzji i działań społecznych. Powyższe 
postulaty w pewnym, aczkolwiek być może jeszcze niewystarczającym stopniu spełnia 
cybernetyka” – J. Kossecki, Cybernetyka…, op. cit., s. 9.
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jego elementów, natomiast większy – na skupienie uwagi na funkcjonal-
ności systemu jako całości, na sposób jego zachowania się i optymalizacji 
wydajności26. W ostatnich latach cybernetyka jako perspektywiczna me-
toda badawcza dla złożonych zjawisk z pogranicza kultury, życia społecz-
nego i politycznego zyskała dużą popularność ze względu na stosunkowo 
przejrzysty układ pojęć i możliwość zastosowania rozwiązań teoretycznych 
w praktyce.

Warto nadmienić, że podstawową jednostką w cybernetycznych mo-
delach jest informacja. Teorię informacji uznaje się za jedną z najważniej-
szych subdyscyplin cybernetyki27. Niemniej jednak, chociaż informacja jest 
uznawana za jedno z podstawowych pojęć cybernetyki, nie istnieje jasno 
sprecyzowany zakres semantyczny pojęcia ani – tym bardziej – metoda ma-
tematycznego mierzenia ilości i jakości informacji dostarczanej do systemu. 
Badacze są zgodni w kwestii ogólnej definicji roboczej, stanowiącej punkt 
wyjścia dla badań nad systemem, gdzie informacja jest tym, co umożliwia 
jej odbiorcy formułowanie obrazu tego, co istnieje faktycznie bądź hipote-
tycznie, lub też poszerza możliwości tworzenia takiej reprezentacji. W tej 
perspektywie teoria informacji służy jako miara zmian w posiadanej wiedzy 
i prezentowaniu wiedzy28 . 

Podkreślenie wagi informacji w systemie zbliża ujęcie cybernetycz-
ne kultury do Łotmanowskiej koncepcji kultury jako semiosfery oraz Hal-
lowskiego podejścia do kultury jako wzorów komunikowania się o różnym 
stopniu złożoności.

WNIOSKI

Pytanie o istotę kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej rodzi te same 
problemy, co pytanie o istotę kultury. 

Kultura jest systemem wielopoziomowym w perspektywie zarów-
no wertykalnej, jak i horyzontalnej, a ponadto przenika się z systema-
mi społecznym, politycznym i ekonomicznym, dlatego konieczne jest 

26 Por. P.P. Kirschenmann, Information and Reflection. On some Problems of Cyberne-
tics and how Contemporary Dialectical Materialism Copes with Them, przeł. T.J. Blakeley, 
New York 1970, s. 3.

27 Ibidem, s. 4.
28 Por. ibidem, s. 5.
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zastosowanie uniwersalnego języka do opisu i diagnozowania zjawisk z jej 
obszaru, by oddzielić zjawiska stricte kulturowe od pokrewnych – podob-
nych do niej, ale nią niebędących, a jednocześnie znaleźć taki język opisu, 
by specjaliści zajmujący się kulturą mogli przekazać wyniki swoich analiz 
specjalistom z innych dziedzin. Tego typu podejście umożliwi stosowanie 
wyników teoretycznych w praktyce, ponieważ badacze z różnych dziedzin 
będą mogli się konsultować i wspólnie wytyczać kolejne etapy rozwoju sze-
roko pojętego środowiska człowieka. Poszukiwanie narzędzi metodologicz-
nych, konceptualizacja zjawisk i ich opis w taki sposób, by ich istota stała 
się zrozumiała dla reprezentantów innych dyscyplin nauki, to jedno z zadań 
kulturoznawstwa.

Jak zostało wspomniane wyżej, kultura jest systemem wewnętrznie 
niejednorodnym, składającym się z ogromnej ilości elementów, o skom-
plikowanych wzajemnych powiązaniach. Ponadto, graniczy z innymi syste-
mami, zachowując autonomię, lecz wchodząc w szereg wzajemnych zależ-
ności. Problem granicy między systemem kultury a innymi systemami nie 
został, jak dotąd, jednoznacznie rozstrzygnięty, chociaż zagadnienie granicy 
kultury było podejmowane między innymi przez badaczy z rosyjskiej szko-
ły tartusko-moskiewskiej. Czołowy przedstawiciel tej szkoły, Jurij Łotman, 
podkreślając fakt, że rozwój kultury odbywa się na granicy z innymi sys-
temami, a prawo dialogu stanowi nadrzędną zasadę istnienia kultury, na-
zwanej przez niego semiosferą, nie zdołał zdefiniować pojęcia granicy. Cy-
bernetyka stwarza taką możliwość, precyzując rolę i właściwości „wejścia” 
(receptor i alimentator) i „wyjścia” (efektor) systemu.

System kultury jest zjawiskiem o tyle trudnym do badania, że podda-
je się sterowaniu w dużo mniejszym stopniu niż inne systemy – polityczny 
czy ekonomiczny, podlegając nadrzędnym mechanizmom regulacji kultury 
i dążenia do ochrony tożsamości kulturowej. Dotychczas w badaniach nad 
kulturą nie pojawiła się odpowiedź na pytania, kto konkretnie odpowiada 
za ochronę tożsamości kulturowej oraz jakie narzędzia gwarantują skutecz-
ność tej ochrony.

Niemniej jednak nacisk na porządkujący wymiar kulturoznawstwa jako 
dyscypliny naukowej nie umniejsza znaczenia sfery aksjologicznej. Zespół 
norm i wartości oraz wynikających z nich wzorów postępowania stanowił 
i stanowi jeden z ważniejszych filtrów poznawczych, jest zatem istotnym 
czynnikiem wpływającym na wybór metod sterowania, środków osiągania 
celu, a także sposobów jego precyzowania. Pytanie o wartości, normy za-
chowań i wzory postępowania – nie tylko uświadomione i zapisane jako 
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powszechnie przyjęte i akceptowane normy społeczne, ale także dziedzi-
czone nieświadomie nawyki, tradycje, zwyczaje i wyobrażenia – to zdecy-
dowanie dziedzina kultury. Jej znaczenie wynika z faktu, że w bardzo dużym 
stopniu wpływa ona na sposób formułowania i osiągania celów w innych 
dziedzinach ludzkiego życia i działalności.

Kultura jest nieustannie tworzona przez człowieka i podlega przemia-
nom wskutek jego autorefleksji i samopoznania. Ponadto system kulturo-
wy nie istnieje w izolacji, lecz wchodzi w interakcje z innymi systemami, 
co sprawia, że w nim samym zachodzą procesy decyzyjne: co przyjąć, co 
odrzucić, w jaki sposób włączyć (lub nie) nowe elementy. W świetle owej 
obserwacji wyłącznie poznawcza postawa wobec kultury okazuje się nie-
wystarczającą. Konieczne jest porządkowanie wiedzy o zachodzących pro-
cesach i zjawiskach oraz sterowanie procesami zmian, co z kolei pociąga za 
sobą potrzebę precyzyjnego przewidywania potencjalnych skutków podej-
mowanych działań. 

Istota kulturoznawstwa wyraża się przede wszystkim w porządkowa-
niu zjawisk tak bogatego i dynamicznego obszaru, jakim jest kultura.

CULTURAL STUDIES AS A CONCEPT ORGANISING 
THE EXPERIENCE OF CULTURE

Abstract: Culture is constantly being created by man and is subject to change 
as a result of human self-reflection and self-identification. The cultural system 
does not exist in isolation, but interacts with other systems, which means that in 
the cultural system itself we may recognise decision-making processes, namely: 
what to accept, what to reject, how to include (or not include) new elements. 
Thus, it is necessary to organise our knowledge about the occurring processes 
and phenomena. The essence of cultural studies is expressed above all in the 
ordering of these processes and phenomena within the rich and dynamic field 
of culture.

Key words: human being, culture, cultural system
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ZAKOŃCZENIE

Zawarte w tomie artykuły jednoczą się wokół wspólnego tematu: kultury 
oraz sposobów jej badania. Niejednorodne i nietożsame ujęcia, zaprezen-
towane przez poszczególnych autorów, wskazują na różnorodność podejść 
i wielość dróg prowadzących do tego, co stanowi kulturowe jądro – bodaj 
najważniejszą część w jednostkowym i wspólnotowym życiu nas wszyst-
kich. Wszak to właśnie poprzez kulturę poznajemy świat, jego liczne odsło-
ny i konstelacje. Kultura, kształtująca człowieka i przez niego kształtowana, 
stanowi swoisty kod genetyczny, który zapisywany jest w umyśle po to, by 
przysposobić nas do sprawnego funkcjonowania w zbiorowości. 

Badanie kultury to zgłębianie jej elementów składowych – dlaczego są 
takie a nie inne, jakie skutki wywołują, jakie reakcje i zachowania gene-
rują, w jakich okolicznościach się konstruują. Kulturoznawstwo – lub jego 
imienny, inkluzywny wariant: studia nad kulturą – jako samodzielna dys-
cyplina naukowa z pewnością jest władne, by dostarczyć odpowiedzi na 
powyższe pytania. Wniosek taki wypływa z obserwacji polskiej i zagranicz-
nej rzeczywistości naukowej oraz z lektury tekstów zawartych w niniejszej 
monografii. 

Problemy wyszczególnione w tym dyskursie są symptomem kondy-
cji kulturoznawstwa / studiów nad kulturą w naszym kraju. Warto zwró-
cić uwagę na kilka z nich, między innymi na długoletni proces uzyskiwania 
uprawnień do doktoryzowania w zakresie kulturoznawstwa przez Wydział 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Długoletni i żmudny, dodajmy – mimo że w strukturach wy-
działu pracowali i nadal pracują wybitni naukowcy o czysto kulturoznaw-
czym dorobku. Pytanie więc: dlaczego?

Równie ważną kwestią jest określenie celu, jaki wyznacza sobie kultu-
roznawstwo (lub studia nad kulturą). Podobnie jak w innych dyscyplinach 
nauki, jest nim poszukiwanie prawdy. A więc prawda, jej emanacje i konse-
kwencje winny stanowić główną motywację do badań dla kulturoznawców 
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(znawców kultury). Zaznaczyć wszelako należy, iż poszukiwanie prawdy ma 
być de facto misją z wyrazistym prakseologicznym mottem – czynieniem 
naszego życia jednostkowego i zbiorowego lepszym. 

Jeszcze innym aspektem uwypuklonym w publikacji jest szczególna 
dyspozycja kulturoznawstwa jako sposobu doświadczania kultury, jej prze-
żywania i porządkownia. Wydaje się to niezbędne – zarówno dla jednostki, 
jak i dla wspólnoty – by świadomie i refleksyjnie istnieć.

Podsumowując: z lektury tekstów wyłania się przesłanie o potrzebie 
zjednoczenia polskiego kulturoznawstwa, by stało się wyrazistym – na tle 
innych – odrębnym sposobem podejmowania namysłu nad kulturą oraz jej 
produktami i nade wszystko – skutkami.
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Pomieszczone w niniejszym tomie artykuły, dotyczące aspektów praw-
nych, a  więc uznawalności kulturoznawstwa za dyscyplinę naukową, 
aspektów historycznych ukazujących ewolucję i wyodrębnianie się kultu-
roznawstwa z  innych nauk, zasadności podejmowania namysłu nad 
kulturą w  jej geograficznie, etnicznie i narodowo zróżnicowanym spek-
trum czy wyzwań metodologicznych i  aksjologicznych, jakim stara się 
sprostać kulturoznawstwo – to tylko wybrane przykłady stanowiące głos 
w obronie tej dyscypliny. Jej istotą nie jest bowiem bycie per se, lecz to, by 
lepiej rozumieć i wyjaśniać współczesny świat, w którym człowiek wciąż 
jest głównym bohaterem, kultura zaś  – w  jej wielorakich odsłonach – 
matrycą wyznaczającą jego działanie.
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