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Przedmowa

Międzykulturowość, czyli wyróżniające nasze czasy współistnienie 
w jednej przestrzeni życia osób przynależących do różnych kultur, tra-
dycji, kierujących się różnymi sposobami myślenia, działania, sądzenia, 
od dawna stanowi wyzwanie dla humanistyki. Badania nad różnymi 
aspektami tej problematyki prowadzone są na całym świecie z rosnącą 
intensywnością. Dziś nie sposób podejmować jakiegokolwiek problemu 
o charakterze kulturowym, społecznym, politycznym, ale też i wielu 
problemów z dziedziny nauk ekonomicznych i przyrodniczych, bez 
uwzględnienia jego międzykulturowych odniesień.

Badania nad międzykulturowością podjęliśmy także na Wydziale 
Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, gdzie w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa 
powstała Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości. Na studiach 
kulturoznawczych stworzono wiele nowych zajęć przygotowujących 
do badań międzykulturowości i kompetentnych działań w tej sferze. 
Zorganizowano kilka konferencji naukowych, mających na celu przy-
gotowanie wspólnych międzywydziałowych i międzyuczelnianych 
badań krajowych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, najważ-
niejsze z nich to: konferencja Kultury świata w dialogu, 2 czerwca 
2010 r. (z udziałem Niny Pawlak, Małgorzaty Religi, Katarzyny Pach-
niak, Krzysztofa Gawlikowskiego, Pawła Boskiego i innych przed-
stawicieli różnych uczelni w Polsce), konferencja międzynarodowa 
Wielkie Księgi ludzkości z udziałem m.in. Macieja Bały, Karla-Josefa 
Kuschela (Uniwersytet w Tybindze), Gerarda Cunico (Uniwersytet 
w Genui), panel Kulturoznawstwo i międzykulturowość organizowany 
we współpracy WNH z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, 
20 lutego 2015 r. z udziałem m.in. Macieja Bały, Niny Pawlak (UW), 
Wojciecha Kunickiego (Uniwersytet Wrocławski), Jerzego Nikito-
rowicza (Uniwersytet w Białymstoku), Joanny Kurczewskiej (IFiS 
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PAN). Ostatnie wydarzenie stanowi przygotowanie do organizacji 
na UKSW kongresu międzynarodowego poświęconego filozofii mię-
dzykulturowej.

Powstała także seria „W stronę międzykulturowości” publikowana 
w Wydawnictwie UKSW. W jej ramach ukazały się tomy Kultury świata 
w dialogu, red. nauk. A. Czajka, 2012, i Wielkie Księgi ludzkości, red. 
nauk. A. Czajka, oprac. M. Woźniewska-Działak, 2013, pełniące funkcję 
podręczników dla studentów i inspiracji dla badaczy.

W tej właśnie serii ukazuje się również prezentowany tom, zawie-
rający teksty, których wspólną intencją jest wprowadzenie aspektu 
międzykulturowego do ujmowania szeroko rozumianej problematyki 
humanistycznej – i nie tylko.

Tom składa się z dwóch części. Część pierwsza ma na celu trans-
fer wiedzy, której obecność w dyskursach humanistycznych jest dziś 
niezbywalna. To prezentacja kierunku badań rozwijającego się w hu-
manistyce światowej od lat, a ze szczególną intensywnością w Europie 
lat 80. Tekst zarysowuje sylwetki, dorobek i warsztat najważniejszych 
przedstawicieli filozofii międzykulturowej: Franza Martina Wimmera, 
Raúla Fornet-Betancourta, Rama Adhara Malla, Heinza Kimmerlego. 
Prezentuje uformowane w różnych kontekstach koncepcje filozofii 
międzykulturowej, a także cały szereg powstających współcześnie 
z wyjątkową intensywnością ujęć kultury. Pojawiają się w nim tak 
istotne dla dzisiejszej humanistyki tematy jak: odpowiedzialność za 
kulturę, hermeneutyka w epoce międzykulturowej, etyka międzykul-
turowa, sprzężenie filozofii i kulturoznawstwa, dialektyka dyskursów 
kulturoznawczych. Część pierwsza tomu ma charakter zwięzłej encyklo-
pedycznej prezentacji, zaopatrzonej w podstawową bibliografię, może 
więc, jak wymienione już pozycje serii „W stronę międzykulturowości”, 
zarówno pełnić funkcję podręcznika, jak i stanowić inspirację i punkt 
wyjścia do badań humanistycznych.

W podsumowaniu części pierwszej zwraca się uwagę na pewne 
ograniczenia przedstawionych ujęć filozofii międzykulturowej i odsyła 
do nieuwzględnionych aspektów badania międzykulturowości i jej filo-
zofii, sygnalizowanych w tekstach części drugiej – międzykulturowość 
i badania jej podstaw to work-in-progress.
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Zamknięciem części pierwszej tomu i wprowadzeniem do drugiej 
jest tekst wywiadu przeprowadzonego przez autorkę z pionierem filo-
zofii międzykulturowej, Franzem Martinem Wimmerem, przy okazji 
jednej z wczesnych konferencji poświęconych badaniu międzykulturo-
wości, która odbyła się na Uniwersytecie w Parmie („Interculturalità. 
Aspetti interdisciplinari e ricerca di fondamenti”, 29 kwietnia 2005 r.). 
Wywiad ten to bodajże pierwsza próba rekonstrukcji rozwoju i zadań 
filozofii międzykulturowej. Publikowany już w wersji włoskiej i nie-
mieckiej, w naszym tomie ukazuje się po raz pierwszy po polsku.

Część druga to rekonstrukcja problemów międzykulturowości po-
dejmowanych przez autorkę od końca lat 90. XX w. Dokumentuje ją 
wybór tekstów powstających i publikowanych w różnych kontekstach 
badawczych i kulturowych i znaczących kolejne etapy i aspekty badań.

Tekst O filozofię międzykulturowości (2005), oparty na wykładzie 
wygłoszonym na Uniwersytecie w Genui w 2005 r., a następnie także 
w Tybindze (Institut für Empirische Kulturwissenschaften) w 2006 r., 
to próba zarysowania miejsca międzykulturowości w projekcie filozo-
fii, jaki wyłaniał się w oglądzie tendencji filozoficznych i twórczych 
pojawiających się w wieku XX. Tekst powstawał zrazu w kontekście 
humanistyki niemieckiej, ale zawiera także rezultaty konfrontacji z py-
taniami pojawiającymi się w badaniach włoskich i jest też świadectwem 
swoistego przekraczania granic między różnymi kręgami humanistyki, 
a wreszcie próbą ujęcia tych przekroczeń. Ma charakter szkicowy, 
niekiedy eliptyczny, wynikający z zamysłu objęcia całości problema-
tyki w jej złożoności. Na wskazaniach wyłaniających się z tego tekstu 
oparto wiele realizowanych potem projektów, jak np. podstawowe dla 
kulturoznawstwa badanie aktualności i historii terminu i pojęcia „kul-
tura” (jego rezultaty przedstawiane były na bieżąco w ramach wykładu 
„Wstęp do kulturoznawstwa”, UKSW, 2008 i n.), koncepcja komuni-
kacji estetycznej, poszukiwanie podstaw w filozofii dialogu i historii 
humanistyki (Vico, Lessing, Goethe), ujęcie kultur narodowych jako 
uczestniczących w kulturze światowej, kwestia komunikacji między 
humanistykami europejskimi.

Tekst «Kocham Francję». Antonina Kłoskowska: kultura narodowa 
i problematyka międzykulturowości (2007) opiera się przede wszystkim 

2016 - Czajka - Międzykulturowość i filozofia.indd   13 2016-05-18   11:18:14



14 Przedmowa

na Wstępie autorki do wydania włoskiego książki Antoniny Kłoskow-
skiej Kultury narodowe u korzeni (1996; Alle radici delle culture na-
zionali…, 2007), opatrzonego wprowadzeniem Zygmunta Baumana 
i listem Karla Dedeciusa, skierowanymi do czytelnika włoskiego, po-
dejmującym próbę umieszczenia poszukiwań humanistyki polskiej na 
tle europejskim i rekonstruującym formowanie się w Polsce warsztatów 
kulturoznawczych z ich głównymi problemami (naród, kultura naro-
dowa). Tekst wskazuje na niemający sobie równych w światowych 
badaniach tej problematyki warsztat określania tożsamości narodowej 
stworzony przez Kłoskowską, a także inne jej propozycje teoretyczne 
antycypujące potrzeby naszych czasów, jak choćby koncepcja poli-
walencji kulturowej. Dzieło to uobecnia dawno już osiągnięty, ale 
nierozpowszechniony i nieutrwalony w dostatecznej mierze, wysoki 
poziom refleksji dotyczącej polskości i jej pielęgnowania. 

Artykuł O poszukiwaniu  tożsamości w komunikacji  estetycznej 
między kulturami (2009) powstał na bazie doświadczeń w zakresie 
dydaktyki akademickiej w Niemczech i Włoszech, a także spotkań 
z twórcami międzykulturowymi. Podejmuje wątek sygnalizowany 
w obydwu poprzednich – określania tożsamości w poezji, sztuce i sfe-
rze estetycznej – i rekonstruuje jego podstawy uformowane w historii 
filozofii, w dziele Vica, a przede wszystkim w okresie rozkwitu filozofii 
i literatury niemieckiej, która pozostawiła po sobie dziedzictwo trwale 
inspirujące filozofię kultury (Cassirer, Bloch, Benjamin).

Esej zatytułowany Moniki Bułaj  fotografie dziecięctwa Bożego 
(2010) to próba analizy i interpretacji twórczości autorki, którą nazwa-
no artystką międzykulturową. Wyłonione zostają w jej dziele główne 
elementy wielomedialnej sztuki międzykulturowej, poszukującej od-
powiedzi na pytania, których nie udzielają jeszcze dyscypliny nauko-
we – pytania o wspólne finalności zróżnicowanego kulturowo świata.

Tekst Kultury świata w dialogu (2012) to relacja z przedsięwzięcia 
przezwyciężania na studiach kulturoznawczych nastawienia wyłącznie 
monokulturowego i rozszerzenia go na studia różnych kultur. Pierw-
szym zadaniem w takim przedsięwzięciu jest zdanie sobie sprawy ze 
zróżnicowania podejść w ujmowaniu poszczególnych kultur, drugim – 
otwartość na wzajemne dopełnienia, trzecim wreszcie –  przygotowanie 
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do ujmowania kultur z punktu widzenia leżącej u ich podstaw dialogicz-
ności oraz spełniania przez nie kryterium „troski o człowieczeństwo”, 
które zawarte jest w definicji kultury (łac. colere, wł. cura di sé). 

Ostatnią pozycją części drugiej jest tekst Wielkie Księgi ludzkości 
(2013) dotyczący wymogów międzykulturowych stawianych współ-
czesnej humanistyce: bezustannego poszerzania wiedzy, wysiłku ro-
zumienia i wspólnego działania w spotkaniu z Innym – w odniesieniu 
do różnych tradycji, przecinających się dziś we wspólnej przestrzeni 
życia. W rozdziale tym uwydatnia się między innymi owocność działań 
opartych na wzajemnym uznaniu i szacunku, z których wynika także 
doskonalenie się jednostek wpływające na formy życia wspólnotowego 
i intensyfikacja Humanum. 

Teksty części drugiej, które w pewnej partii stanowią przekłady 
wersji obcojęzycznych (zob. Nota bibliograficzna), poddane zostały 
pewnym modyfikacjom (korekty stylistyczne, terminologiczne, niezby-
walne uaktualnienia bibliograficzne, odniesienia do literatury w języ-
ku polskim). Starano się wszakże zachować ich charakter zapisujący 
zmagania z pojawiającymi się nowymi problemami, dokumentujący 
przebywaną drogę, jej ograniczenia (czasem przez stan badań i hory-
zont historyczny), a niekiedy także dalekowzroczność pozyskiwanych 
rozpoznań. 

Przekłady tekstów obcojęzycznych, jeżeli nie zaznaczono inaczej, 
pochodzą od autorki niniejszego tomu.

Warszawa–Genua, wrzesień 2015 r.
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