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Dwie tradycje, dwie wizje
Pozornie paradoksalna w zamierzeniu refleksja o dwóch szkołach badawczych, 

zestawienie w jednej perspektywie wzorcowych modeli azjatyckiej i amerykańskiej 
orientacji kulturoznawstwa porównawczego, skupia się na rysach wspólnych obu wizji. 
Ich fundamentem jest klimat dialogu kultur i dialogu międzydyscyplinarnego. Ważne 
jest także społeczne zaplecze. W przypadku Międzynarodowego Uniwersytetu Viśva-
-Bharati, założonego przez laureata Literackiej Nagrody Nobla Rabindranatha Tagore 
(Nobel 1913) w Siantiniketan koło Kalkuty, eksperyment zrodził się w atmosferze 
gandyjskiego buntu. Szkoła Chicago, której trwałym symbolem jest dziś zbiorowe dzieło 
całego pokolenia religioznawców, antropologów, orientalistów, afrykanistów, etnologów 
i socjologów kultury – 16 tomów Encyclopedia of Religion (New York 1985, Macmillan, 
Editor-in chief Mircea Eliade) – rozwijała się w klimacie amerykańskiej kontrkultury 
lat sześćdziesiątych. W obu przypadkach spoiwem było szerokie rozumienie kulturo-
znawstwa, w USA rozwijane w ramach międzydyscyplinarnej szkoły religioznawczej, 
w Indiach wychodzące z literaturoznawstwa i teatrologii. Implikacje owych zamierzeń 
są wciąż obecne w sferze humanistycznych nurtów odnowy.

W stulecie urodzin Mircei Eliadego słynny reżyser Copolla zrealizował swój naj-
nowszy przebój filmowy; scenariusz oparto na science fiction, bestsellerze rumuńskiego 
uczonego, wyspecjalizowanego w tropieniu nowoczesnych kamuflaży archaicznych 
mitów. Youth without Youth to spektakularna opowieść o eksperymencie z praktyką 
jogi, wiodącym tajemną ścieżką ku nieśmiertelności. Ten wątek nie jest nowy. By żyć 
wiecznie, pisał Eliade w konkluzji swego pamiętnika, trzeba najpierw umrzeć.

O stuletniej rocznicy urodzin Eliadego pamiętano w Polsce: w czerwcu 2007 roku 
zorganizowano w ramach IFiS UW uroczystą konferencję. Wielką uwagę debatujących 
pochłaniała ocena trwałości przesłania Eliadowskiej twórczości, związanej z wizją 
nowego humanizmu. Oparta na międzydyscyplinarnej i międzykulturowej orientacji, 
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stanowiła koncepcję wielkiej odnowy cywilizacyjnej, pozwalającej uczonym wkroczyć 
w nowe milenium z godnością i nadzieją.

Z tymi obchodami zbiegła się niemal niezauważona w kontekstach europejskich inna 
konferencja, związana z jubileuszem 50-lecia Warszawskiej Orientalistyki, która znalazła 
trwały wyraz w pracy zbiorowej związanej z kulturoznawczą myślą Indii, reewokującą 
humanistyczną refleksję pioniera jej modernizacji, poety Rabindranatha Tagore. Tak więc 
nieco przypadkowo spotkały się w naszym czasie i w polskiej przestrzeni kulturowej 
dwie wielkie wizje, realizowane w twórczości i praktyce badawczej dwóch gigantów 
kultury Wschodu i Zachodu – refleksje poświęcone przyszłości nauk o kulturze i ich 
nowym tożsamościom.

Możliwość bezpośrednich badań terenowych w Chicago i Harvardzie w połowie lat 
dziewięćdziesiątych, a także w Indiach (Delhi, Bangalore, Benares, Kalkuta) w roku 
2005, pozwala mi zestawić te wielce znaczące formuły kulturoznawstwa wdrażane na 
dwóch wielkich obszarach o strukturze federacyjnej – azjatyckim i amerykańskim. 
Jestem głęboko przekonany (choć w pełni świadomy tendencji krytycznych w Indiach 
i USA) o wielkim wkładzie szkoły Chicago i szkoły Siantiniketan w tworzenie orientacji 
wielokulturowej i międzydyscyplinarnej, w akademickim i społeczno-politycznym 
wymiarze transformacji humanistyki obu wielkich państwowości. Co więcej, ów 
proces, a także wyjątkowy status nauk o kulturze w edukacji USA i Indii, budujący 
‘tożsamość wielokulturową’ tych krajów w wymiarze faktycznym, a także jako postulat 
normatywny, uznaję za konstytutywny czynnik sukcesu cywilizacyjnego, gospodarczego 
i politycznego.

Drogi indyjskiej i amerykańskiej demokracji prowadzą ostatnio oba wielkie państwa 
coraz bliżej siebie. Partnerstwo gospodarcze, obronne, naukowe i cywilizacyjne USA 
– Indie, a także takie symbole, jak Międzynarodowy Dzień Non-Violence (2 X) uchwa-
lony na forum ONZ w rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego, najwyższy medal dla 
Dalajlamy nadany wkrótce potem przez Amerykański Kongres, wszystko to zdarzyło 
się w roku 2007. Stojąc u progu XXI wieku, zarówno Polska, jak i Unia Europejska 
może z owych transformacji pozaeuropejskich dwóch gigantycznych federacji czerpać 
inspiracje, a szczególna rola nowej tożsamości opartej na świadomości wagi nauk 
o kulturze w procesach integracji i transformacji może stać się przedmiotem głębokiej 
analizy szczególnie na obszarach Środkowej i Wschodniej Europy.

Szkoła Siantiniketan
Słowo Sianti (Pokój) stało się na Zachodzie tak znane jak Ahinsa (gandyjska 

non-violence). W epoce masowych akcji przeciw wojnie w Wietnamie skandowali je 
amerykańscy demonstranci. W czasach hipisowskiego buntu epoki kontrkultury ‘Sianti, 
sianti’ było pozdrowieniem wędrownych pacyfistów. Siantiniketan (Przystań Pokoju) to 
nazwa wioski położonej niedaleko Kalkuty. Tam, w posiadłościach potężnej i bogatej 
rodziny Thakurów, wielki poeta bengalski Rabindranath Tagore (angielska wersja na-
zwiska pochodzi od rodowego miana Thakur – Piast, Kołodziej) założył słynną szkołę, 
na której rozwój przeznaczył Nagrodę Nobla zyskaną w roku 1913 i wszystkie tantiemy 
wydawnicze. W ciągu ćwierćwiecza ów eksperyment pedagogiczny doprowadził do 
powstania Międzynarodowego Uniwersytetu Tagore, budowanego pod znakiem współ-
pracy Indie – Świat (Viśva-Bharati). Uczelnię zdominował eksperyment wyobraźni, 
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twórcza innowacja stanowiła jego fundament budowany w opozycji do kolonialnej rutyny 
brytyjskich przybytków wiedzy. Dobrym duchem owego akademickiego pejzażu był 
uduchowiony Poeta. Gdzie drogi zbudowano – pisał wielki bard Bengalu – tam błądzę. 
„Otwarte wody, błękitne nieba nie noszą śladu kolein”1.

Zestawiając najwybitniejszych twórców brytyjskiej Perły w Koronie w znamiennym 
dziele The Great Indians, prezydent Sarvepalli Radhakrishnan pisał:

Trzy rysy uderzają w każdej pracy Tagore – wiara, że ostateczne wartości są osiągane poprzez 
duchową uczciwość i kultywację wewnętrznego życia, odrzucenie negacji zawartej w prostym 
wyrzeczeniu się świata, renuncjacji doczesności charakterystycznej dla ascetycznych Indii, 
szukanie świętości w całościowym rozwoju życia, pozytywny stosunek do wszelkich jego 
przejawów, nawet najbardziej nijakich i zagubionych2.

Pańska uczelnia – stwierdza w jubileuszowej Złotej Księdze Helen Keller – jest jaśniejącą 
wizją najszlachetniejszej cywilizacji, stanowi bowiem teren spotkania Orientu z Zachodem, 
z którego płynie lekcja, zrodzona z sympatii i dobrej woli: prawdziwe szczęście jednostek 
i narodów jest tożsame z najwyższym dobrem ludzkości3.

By wspomóc finansowo bengalski eksperyment pedagogiczny, Rabindranath Tagore 
wygłosił na Zachodzie cykl wykładów, które wydano w USA pod tytułem Sadhana. 
Słowo to znaczy skupienie – modlitwę i medytację zarazem. W ujęciu Tagore dzieło 
o pierwotnym tytule Sadhana – Realisation in Life stało się refleksją o kulturze dialogu, 
wyrosłą na gruncie spotkań z Bertrandem Russellem, Bernardem Shaw, Herbertem 
George’m Wellsem, Romain Rollandem. Tradycję brytyjskiego szkolnictwa wyższego 
na obszarach kolonialnych oceniał Tagore bardzo krytycznie. Jego stosunek do sztampy 
i miernoty w królewskich akademiach w Indiach określa dobrze anegdota o wspaniałym 
koniu, który pragnął ścigać się z wiatrem. Chytry handlarz go schwytał i spętał. Bóg 
Brahma, widząc z oddali owe próby, ale nie wiedząc, co powoduje komiczny efekt 
krępowanego galopu, z pogardą rozkazuje, by rumaka zamknąć w stajni. Jakiż to dla nas 
ciężar, pojękuje zadowolony z więźnia chytry handlarz, jakże podobny do brytyjskich 
wielkorządców Indii4.

Prezentowana w Sadhanie filozofia określa warunki spotkań cywilizacyjnych 
w klimacie zaufania, co pozwoliłoby obalić bariery wzajemnego niezrozumienia. To 
proces trudny. Cywilizację Zachodu wywodzi Tagore z kamienia, zrodziła się z cegły 
i tynku. Mury są jej podstawą, głęboko tkwiącą w umysłach ludzkich, budowanych 
niczym kamienne zamki, niedostępne twierdze, poprzez odgraniczanie ich. Nawyk 
zabezpieczania wszystkich zdobyczy od innych dóbr i od siebie samych jest w Europie 
zasadą. Taka postawa wyrasta na gruncie nieufności wszystkiego, co nie jest ogrodzone, 
zamknięte i pod kluczem. Co wyrasta poza szrankami murów wznoszonych z wielkim 
trudem, jest podejrzane. Każda taka rzecz czy idea jest podejrzana, ciężko walczyć o jej 
drogę do naszego uznania. W tym właśnie defekcie psychiki białego człowieka szuka 
Tagore źródeł deformacji nowoczesności, z niego wywodząc zasadę „dziel i rządź”, 

1 S. Chakravarti (red.), Tagore Reader, Boston 1971, s. 316.
2 S. Radhakrishnan, The Great Indians, Bombay 1949, s. 90.
3 Ramananda Chatterji (red.), The Golden Book of Tagore, Calcutta 1931, cyt. wg Tagore Reader, s. 306.
4 K. Kripalani, A Trial of a Horse [w:] Tagore Reader, s. 119, Rabindranath Tagore, London 1962, s. 294.
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zróżnicowane etyki, inne dla „swoich”, inne dla „obcych”, kategoryzacje, pojęciowanie 
i szufladkowanie świata, izolację różnych sfer czy dyscyplin nauki, hermetyczne 
specjalizacje różnych gałęzi, języków i stylów sztuki, izolacje religii, ras i narodów. 
Tagore pisze:

Na Zachodzie przeważa poczucie, że przyroda ogranicza się wyłącznie do rzeczy nieżywotnych 
i zwierząt, że gdzie się poczyna „przyroda ludzka”, tam się otwiera jakaś nagła otchłań5.

Rishi, Mędrzec Wschodu, patrzy na świat od wewnątrz, widzi oczami wyobraźni, 
jak Brahma pochylony nad Kamienną Księgą Himalajów przenika mroki otaczającej 
go wokół dżungli, przed którą nie chronią go żadne mury tylko żar i płomień ogniska. 
Filozofia Orientu jest w gruncie rzeczy praktyczną psychologią, odkrywaną od niedawna 
przez fenomenologów i psychoanalityków. Koncepcja osobowości ciasnej, bo mało 
elastycznej i ślepej na wszystko co poza nią, przeczy prastarej indyjskiej koncepcji 
człowiek-świat, a „ryglowanie zamków” człowieczeństwa zamkniętego w twierdzy, 
umysłu zaryglowanego kluczami jednowartościowej logiki, kłóci się z odwieczną zasadą 
wyrażoną w Upaniszadach: „Będziesz zyskiwał, oddając”6. Harmonizacja psychiki 
z kosmosem, intuicyjne wglądy w całokształt rzeczywistości, utożsamianie się z biegiem 
wydarzeń jako sztuka przetrwania, oto specjalizacja prastarej cywilizacji indyjskiej, 
zrodzonej w niegrodzonej, swobodnej, ciągnącej się za horyzont, leśnej przestrzeni. 

Gdy świat możemy uznać dalszym ciągiem naszego ciała, a naszą jaźń jako cząstkę nie-
zmierzonego życia, z nierzeczywistości płyniemy ku rzeczywistości. A wówczas następuje 
„wyzwolenie do życia”, w którym grzech to klęska zadana duszy przez wąsko pojętą jaźń 
osobową7.

Tak rozumianą drogę harmonizacji człowieka z naturą uczynił Tagore fundamen-
tem uniwersyteckiej edukacji, łącząc ją z aurą sztuki i koncepcją prostoty sprzętów 
– programowe ubóstwo czyniąc wielkim wychowawcą. Wprowadzona po latach przez 
Jerzego Grotowskiego teoria teatru ubogiego zrodziła w wizji Tagore poszukiwanie 
prostoty jako nauczyciela bezpośredniego kontaktu z otaczającą nas rzeczywistością 
– w opozycji do „złotej klatki” bogacza, znajdującego tylko windy, czeki, samochody 
i magię gadżetów. Tak sytuuje się zwalczany przez Sokratesa światopogląd mniemań, 
powierzchownych stereotypów i przesądów (doksa), w indyjskiej opcji przedstawiany 
jako taniec pozorów, iluzja, mniemania maya. Siantiniketan miał się stać wzorcowym 
uniwersytetem przekraczającym schematy. Metodą była reanimacja twórczej wyobraźni. 
Rabindranath Tagore pisał:

Wierzę, że Indie staną się kiedyś wzorem, symbolem współpracy wszystkich narodów. Dla 
Indii łączność jest prawdą, izolacja złem. Obecne próby oddzielenia nas od Zachodu są 
próbami duchowego samobójstwa8. 

5 R. Tagore, Sadhana. Urzeczywistnienie życia, przeł. S. Gawroński, Warszawa 1924, s. 13.
6 Ibidem, s. 32 (zob. Isa Upaniszada).
7 Ibidem, s. 57.
8 Ibidem.
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I skrzyknął do Siantiniketan najwybitniejsze umysły Europy, Ameryki, laureatów 
Nagród Nobla, zyskując nigdzie nie spotykane wysokie standardy wykładowe, a na 
bramie uczelni kazał wyryć napis: „Tu, gdzie świat wije swe gniazdo”.

W latach poprzedzających II wojnę światową w Siantiniketan stworzono Między-
narodowy Uniwersytet Viśva-Bharati. Z założenia był on wielkim eksperymentem 
pedagogicznym, zorientowanym na dialog kultur. Celem było duchowe odrodzenie 
Indii, budowa zrębów nowej świadomości. Teorię tworzono według koncepcji nowego 
humanizmu. Tu kształciły się elity indyjskiej opozycji związane z ruchem gandyjskim, 
stanowiące w pierwszych dniach wyzwolenia kadrę nowej administracji, rządu, kolebkę 
wielkiej odnowy kulturowej. Jednocześnie był to obszar zaczarowany, nieustający 
i wzorcowy Teatr – Laboratorium. Trzecią część programów zajęć, bez względu na 
kierunki studiów, stanowiła artystyczna twórczość. Zasada pozostawiania wszelkich dzieł 
sztuki powstałej na terenie kampusu uczyniła z uczelni przepiękny skansen, nawiązujący 
do tradycji prastarych „leśnych szkół”. Wśród absolwentów Viśva-Bharati byli wielcy 
rzeźbiarze nowych Indii, muzycy, reżyserzy teatralni, dramaturdzy. W pierwszym 
składzie zespołu tradycyjnego tańca występowała córka przyszłego twórcy indyjskiej 
transformacji, premiera Nehru (Indira Gandhi). Podział Bengalu i śmierć Tagore spro-
wadziły ten wielki eksperyment kultury dialogu do zwyczajnych rozmiarów, choć do 
dziś pozostały pewne specyficzne rysy ewokujące dawną wyjątkowość tej uczelni. 

Zasługi Uniwersytetu Tagore są ogromne. Tam po raz pierwszy w historii Indii 
kolonialnych stworzono fundament kulturoznawstwa porównawczego, opartego na 
badaniu religii i sztuki. Skupiono się przede wszystkim na ekspansji cywilizacji indyjskiej 
i chińskiej, Do ich duchowej więzi, wyrastającej z wędrówek buddyzmu, odwoływał 
się potem J. Nehru. W Siantiniketan stworzono również pierwsze w nowych Indiach 
zakłady badań literaturoznawstwa, centra anglistyki, Instytut Literatury Bengalskiej, 
studia sanskryckie. Rozwinięto tam również terenowe badania nowoindyjskiego folk-
loru, stworzono fundamenty nowoindyjskiej teatrologii. Stamtąd pochodzi koncepcja 
pluralizmu kulturowego, uznanego za wielkie wyzwanie nowych Indii. Z niej ukuto 
formułę „jedności wielości”, zastosowaną w sferze politycznej świadomości. Jawaharlal 
Nehru, który posłał swą córkę na studia do Siantiniketan, przekształcił ową orientację 
w koncepcję „narodu ogólnoindyjskiego”, krocząc drogą politycznej i cywilizacyjnej 
integracji.

Do idei Tagore powrócono w epoce wielkiej reformy edukacji indyjskiej, której 
najnowszym symbolem jest rewolucja informatyczna w Indiach. Wychodząc z założe-
nia, że największym bogactwem Indii są mieszkańcy tego kraju, postanowiono klęskę 
eksplozji demograficznej zamienić w sukces. Za największe bogactwo Indii uznano 
human resources, masy ludzkie zmienione w wykształcone elity. Reformy edukacyjne 
lat dziewięćdziesiątych, obejmujące dwudziestomilionową rzeszę studentów, były 
ukierunkowane na nowe technologie, informatykę, fizykę, matematykę, medycynę 
i języki, ale oparte zostały na fundamencie kulturoznawczym, integracji ogólnonarodowej 
świadomości i metodzie wdrażania młodym umysłom idei twórczej innowacji, budzenia 
wyobraźni, stymulowania aktywizmu.

O związkach nowych reform edukacyjnych z wizją Siantiniketan w Polsce wiado-
mo było niewiele, choć hasło „budujemy z Tagore” znalazło się w mej pracy Jogini 
i wspólnoty już w roku 1987. Na nasz grunt echa eksperymentów Siantiniketan docierały 
okrężną drogą: hasło teatru otwartego stymulowało wizję Juliusza Osterwy, a idea 
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teatru ubogiego stanęła u podstaw formacji Jerzego Grotowskiego. Inne koncepcje 
znalazły miejsce w nowym humanizmie Mircei Eliadego, z jego postulatami wielkiej 
odnowy opartej na antropologicznej i kulturologicznej transformacji Zachodu. Eliade 
studiował w Kalkucie, bywał w Siantiniketan i podziwiał Tagore. Poglądy tego wybitnego 
uczonego, twórcy nowej metody religioznawstwa porównawczego, stanowiły w Polsce 
istotny element intelektualnego fermentu, który wraz w implikacjami gandyzmu stał 
u podstaw naszej Solidarności.

Szkoła Chicago
Inspiracje kulturoznawstwa Zachodu są w Polsce bardziej znane, a rola amerykańskiej 

kontrkultury częściej jest eksponowana w związku ze strategiami naszej wielkiej trans-
formacji lat osiemdziesiątych/dziewięćdziesiątych. Mało kto pamięta już teorie polskiej 
„rewolucji blue jeans”, a uśmiech wzbudza koncepcja, że rock’n’roll obalił w Polsce 
komunizm. Faktem jest jednak, iż bierny opór wobec rusyfikacji stylów życia jawił się 
w PRL przede wszystkim w sferze tożsamości kulturowej młodych pokoleń – głównym 
kanałem identyfikacji była muzyka, a strategia walki establishmentu spychała manifesty 
buntu do rangi subkultury. Wyśmiewano „bikiniarzy”, sprowadzano do absurdu fenomen 
„polskich Presleyów i Beatlesów”.

Ameryka lat sześćdziesiątych była jednak wzorcowym obszarem walki z establish-
mentem, a cywilizacyjny protest promował do niezwykle wysokiej rangi dyscypliny 
religioznawcze, antropologiczne, kulturoznawcze, bo tam szukano kolebki nowej toż-
samości. Z tym wiązały się reformy programów uniwersyteckich, wymuszone popytem 
– echami epoki kontrkultury, ale także buntami i demonstracjami w kampusach. Celem 
było również stworzenie metod badania i wyjaśniania nowych zjawisk transformacji 
świadomości młodzieży, zaskakujących tradycyjne instytucje naukowe zarówno co 
do skali, jak i sposobów istnienia fenomenu transformacji. W rezultacie wspomniane 
dyscypliny znalazły miejsce w formule akademickiej wszystkich uczelni USA, jako 
przedmioty obowiązkowe lub fakultatywne. Związana z tym podaż na wykładowców 
i kierowników katedr stanowiła o sukcesie międzydyscyplinarnych centrów studiów 
doktoranckich i podoktoranckich. Taki ośrodek działał prężnie w Swift Hall, gmachu 
studiów religioznawczych Uniwersytetu Chicago. W tym samym miejscu założono 
w roku 1960 redakcję międzydyscyplinarnego periodyku „History of Religion”, lansując 
go jako miejsce debaty – międzydyscyplinarnej i międzykulturowej.

Podwaliny „szkoły Chicago” zbudował w latach trzydziestych profesor Joachim 
Wach, który wykroczył poza tradycję badań obszaru judeochrześcijańskiego i sięgnął ku 
orientacji porównawczej, analizując między innymi religie Indii. Specyfika dydaktyki 
na obszarze bardzo zróżnicowanym kulturowo i wyznaniowo uczyniła metody Wacha 
bardzo popularnymi. Wykształcono w Chicago grupę wybitnych badaczy, włączając 
do współpracy etnografów, socjologów, orientalistów, afrykanistów.

Druga faza rozwoju tej formacji wiązała się z epoką sławnego we Francji Mircei 
Eliadego, którego Wach zaprosił z Europy tuż przed swą śmiercią. Uczonego rumuń-
skiego pochodzenia wspomagali dziekan Joseph Kitagawa i czarnoskóry badacz religii 
afroamerykańskich, pastor Charles Long. Szansą dla porównawczej wizji i nowej formuły 
metodologicznej stała się możliwość badania kultów kampusowych i ich implikacji 
społecznych – nowych religii, sekt i subkultur lat sześćdziesiątych.
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Wielokulturowy i wielodyscyplinarny charakter formacji chicagowskiej ułatwiała 
sama struktura instytucjonalna. Z inicjatywy Rockefellera, fundatora Uniwersytetu, 
uczelnia promowała model edukacji dialogicznej, co realizowano w proporcjach studen-
tów i wykładowców zagranicznych, często rekrutowanych z innych kontynentów, w tym 
z Azji, Afryki i Ameryki Środkowej. Profesorów obowiązywała zasada dean's leave, 
urlopu dziekańskiego co trzeci semestr, wiązanego obligatoryjnie z naukowym wyjazdem 
na inny kontynent. Na miejsce opuszczone, do wolnego apartamentu kampusowego, 
przyjeżdżał wówczas visiting professor ze swoją tematyką wykładową – azjatycką czy 
afrykańską. Pula stypendialna dla doktorantów zagranicznych powodowała również 
przeniesienie do Chicago tematyki pozeuropejskiej, widoczne w tematyce rozpraw 
doktorskich. Dodać należy ciekawą praktykę zatrudniania wybitnych absolwentów: 
najpierw musieli się wykazać dwuletnim stażem i publikacjami na jakiejś innej 
uczelni – w Harvardzie, Princeton, Kalifornii, itp. Dopiero potem zyskiwali oferty 
chicagowskie. 

Podstawową grupę łączyły prace redakcyjne periodyku „History of Religion”, 
aktywność w słynnym międzydyscyplinarnym i międzykulturowym Centrum Studiów 
Podyplomowych, zwanym niegdyś „kuźnią profesorów”, obsadzających ponad połowę 
wakatów w całych Stanach Zjednoczonych, a także publikacje zbiorowe, realizowane 
w najistotniejszym wymiarze własnymi siłami (np. praktyczna redakcja haseł 16-tomowej 
Encyclopedia of Religion) lub też wzmacniane z zewnątrz, jak to było z encyklopedyczną 
bibliografią anglojęzycznych dzieł buddyjskich koordynowaną przez profesora Franka 
Reynoldsa. O środkach finansowych zaangażowanych w owe zadania nie moglibyśmy 
nawet marzyć. Wystarczy powiedzieć, dla przykładu, że ustanowienie katedry imienia 
Mircei Eliadego, po jego śmierci w latach osiemdziesiątych, wiązało się z anonimo-
wym darem miliona dolarów. Nie wspomnę tu o rozmaitych programach badawczych, 
angażujących obligatoryjnie wielkie fundusze edukacyjne.

Wkład tej szkoły, którą opisałem w pracy Szkoła Chicago. Spór o dialog międzykul-
turowy (Warszawa 2001), jest dziś pomniejszany i zapominany. W konferencji z okazji 
stulecia urodzin Mircei Eliadego nie było syntetycznej debaty nad trwałością przesłania 
zawartego w ogromnej pracy zbiorowej pod jego redakcją (Encyclopedia of Religion, 
Macmillan – 16 tomów). Nazwiska jego wybitnych uczniów (D. Carrasco, L. Sullivan, 
B. Lincoln, I. Smith) są w Polsce prawie nieznane. 

Konkluzja
Warto jednak pamiętać, jak bardzo badania kulturoznawcze zmieniły Amerykę, 

wprowadzając postulaty pluralizmu kulturowego jako wzorcową normę społeczeństwa 
otwartego. Polska staje dziś wobec podobnego wyzwania, stawiając pierwsze kroki w UE. 
Ważność studiów kulturoznawczych, pytania o ich nową tożsamość, debata o kulturze, 
wszystko to wydaje się konstytutywnym elementem procesu naszej transformacji 
cywilizacyjnej, a dopiero za nią politycznej i gospodarczej.

Przypomnijmy, że modny ostatnio w naszych mediach postulat „zaufania” stał się 
niegdyś tytułową kategorią azjatyckiej refleksji F. Fukuyamy, który nierozerwalnie 
wiąże rozwój i szybką transformację gospodarczą z poziomem usług warunkowanym 
przede wszystkim zaufaniem społecznym. Inne hasło, postulat powstrzymania się od 
agresji i przemocy w sferze polityczno-społecznej, równie popularne w końcu roku 2007 
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w manifestach nowej władzy, łączy się – chyba nieprzypadkowo – z uchwaleniem na 
forum ONZ Międzynarodowego Dnia Non-Violence (2 X). Owo działanie, kierujące nas 
ku Siantiniketan i gandyjskiej krucjacie non-violence, nie wywołało w Polsce wielkiego 
echa. 2 października 2007 roku (jest to również dzień urodzin Mahatmy Gandhiego) 
Międzynarodowy Dzień Non-Violence świętowało w rezydencji ambasadora Indii 
duże grono Azjatów; byli tam przedstawiciele władz ONZ i UE i tylko dwóch polskich 
profesorów. Nie rozpoznałem nikogo z polskich władz. 

Konkluzja mej refleksji o tożsamości nauk o kulturze prowadzi ku stwierdzeniu 
konieczności większej integracji wysiłków badaczy i instytucji, wiodącej do struktu-
ralnego łączenia perspektywy rozważań, aby z pola widzenia nie umykały osiągnięcia 
monodyscyplinarne ani wydarzenia wzajemnie się promujące. We wszystkich trzech 
prezentowanych obszarach, w Indiach, USA i UE (z implikacjami polskimi), tożsamość 
kulturowa i jej badania zyskują coraz ważniejszy status w całościowym procesie cywili-
zacyjnych transformacji. Stanowi to dla nauk o kulturze wielkie wyzwanie. Przypomina 
się tu hasło porządkujące Nehru i Tagora – jedność wielości, istotne dla poszukiwań 
naszej nowej tożsamości i naszego miejsca w kulturze nadchodzącej epoki.

Tego rodzaju usytuowanie nauk o kulturze, w kontekście wielkich zmian czasoprze-
strzennych i cywilizacyjnych, narzuca szerszą perspektywę porównawczą i międzydy-
scyplinarny charakter badań. W izolacji minimalizmu trudnego do aplikacji w czasach 
błyskawicznej komunikacji i szybkiego transportu, w monodyscyplinarnej orientacji, 
umykają z pola widzenia procesy prowadzące od jednej do innej sfery. Przykładów 
jest wiele. Niedawno chińskie praktyki ruchowe kung fu/chi kung doprowadziły niepo-
strzeżenie do powstania stumilionowej sekty falun gung, co dla KPCh – liczącej tylko 
60 milionów – stanowiło sygnał ostrzegawczy, doprowadzając do delegalizacji nowej 
praktyki. Gandhi przyjechał do Indii z wytrenowaną w Afryce grupą 75 „poszukiwaczy 
prawdy” (satyagrahi), by po ćwierćwieczu zdobyć zaufanie i poparcie setek milionów. 
W latach pięćdziesiątych po USA jeździło pięciu poetów-beatników, budzących cieka-
wość tylko krytyków literackich, a owa wędrówka dała początek wielkiemu ruchowi 
kontrkultury w latach sześćdziesiątych. Obserwatorzy polityczni Zachodu wszystkie 
trzy zjawiska zlekceważyli, a badacze je analizowali cząstkowo, tracąc z oczu, gdy 
zmieniał się charakter i skala, a droga wiodła do tematyki interesującej inne dyscypliny. 
Lekcja wieku XX taką postawę w dużej mierze wyklucza, bo kulturoznawstwo buduje 
międzydyscyplinarną siatkę kategorialną, by znaczące dla przyszłości procesy zachować 
w polu widzenia, mimo zmiany skali, charakteru i sfery występowania analizowanego 
fenomenu.


