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Słowo wstępne
Oddajemy w Państwa ręce drugi tom cyklu Joga w kontekstach kulturowych1.
Oba są pokłosiem cyklicznej konferencji organizowanej przez Katedrę Zarzą‑
dzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach oraz Zakład Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach – od 2014 roku miejsca tym spotkaniom udzielają:
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Ekonomicznego (obrady i dyskusje) oraz Akademia Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (część praktyczna).
Oba tomy nie są jednak publikacjami pokonferencyjnymi, zawierają bowiem
nie tylko przeredagowane i znacznie poszerzone wersje wygłoszonych refe‑
ratów, ale także prace nadesłane. W obu odnajdziemy ślady konferencyjnych
dyskusji. Joga – w najszerszym rozumieniu – jako zespół różnorodnych praktyk
i system filozoficzno‑etyczny, choć nie jest w Polsce obszarem nadmiernie eks‑
plorowanym naukowo, interesuje liczne grono osób. Mieliśmy okazję się o tym
przekonać podczas kolejnych wrześniowych spotkań w CINiBA2.
Organizując pierwszą konferencję z tego cyklu, myśleliśmy przede wszyst‑
kim o tym, żeby porozmawiać o jodze nie tylko w jej tradycyjnym aspekcie
– interesowały nas różnorakie przejawy tego zjawiska w kulturze zachodniej.
Zaproszenie do wspólnej dyskusji przyjęli naukowcy z kilku uczelni3. Byli
Kilka miesięcy temu ukazał się tom pierwszy: Joga w kontekstach kulturowych 1.
Red. J. Szopa, A. Budzisz. Katowice 2016.
2
Pierwsza edycja konferencji odbyła się w dniach 23–25 września 2014 r., następne:
22–24 września 2015 i 20–22 września 2016 r.; kolejną planujemy na 12–14 września 2017 r.
3
Wspomnieliśmy jedynie o przedstawicielach środowisk naukowych, ale niezwykle
ważny był liczny udział osób zainteresowanych jogą lub związanych z nią zawodowo.
Oznacza to, że nasza konferencja stała się forum – przestrzenią debaty i wymiany spo‑
strzeżeń, przyjaznym miejscem, w którym można zadawać pytania i dzielić się doświad‑
czeniami.
1
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wśród nich przedstawiciele uniwersytetów, akademii wychowania fizycznego
i politechnik – stąd też wielość tematów i aspektowych ujęć. Można w nich jed‑
nak wyodrębnić dwa zasadnicze obszary namysłu. Pierwszy wiązałby się z re‑
fleksją na temat wpływu jogi jako specyficznej formy aktywności fizycznej na
człowieka jako jednostkę psychofizyczną. Drugi natomiast dotyczyłby wpływu
jogi na kulturę Zachodu; tu jednym z ważnych problemów badawczych okazały
się historia i współczesność jogi w Polsce – temu obszarowi poświęcona jest
w dużej mierze niniejsza publikacja, choć niewątpliwie ważne są w niej odwo‑
łania do wschodnich tradycji jogi.
Dwa dni po zakończeniu pierwszej zorganizowanej przez nas konferencji
(tj. 27 września 2014 roku) na forum ONZ zaproponowano organizację Między‑
narodowego Dnia Jogi. Propozycja została przyjęta, a pierwsze obchody tego
święta odbyły się 21 czerwca 2015 roku. Gdy kończyliśmy prace nad książką
– w grudniu 2016 roku – joga została wpisana na Listę Dziedzictwa Niema‑
terialnego UNESCO. Ważny to dla nas moment, zwłaszcza że joga – wciąż
żywa i istotna jako zjawisko kultury Indii – nie jest jedynie elementem folkloru,
spetryfikowaną formą dawno opracowanych działań, ale źródłem inspiracji
i poszukiwań dla ludzi różnych kultur. Wpisy na listę UNESCO dotyczą często
praktyk ginących, w przypadku jogi jest inaczej. Toteż uzasadnione wydają się
próby dookreślania przyczyn jej atrakcyjności. Można powiedzieć, że w Europie
i szerzej – w świecie zachodnim joga jest modna. W wielu miejscach – w tym
także w Polsce – moda ta trwa już bardzo długo. A zatem staje się joga coraz
ważniejszym składnikiem zachodniego sposobu życia.
Jako długa, ponadlokalna tradycja i wcześniej miała różne oblicza, ale teraz –
przez swą popularność, a nawet masowość – w wielu częściach świata różnicuje
się jeszcze bardziej i wkracza w kolejne dziedziny naszego życia. I o tym też
chcielibyśmy opowiedzieć. Zapraszamy do lektury.
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