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OD REDAKCJI

Oddajemy w  ręce Szanownych Czytelników łączony, drugi i trzeci numer 
„Kultury i Polityki” .

Decyzję o zmianie tytułu podjęliśmy w  trosce o możliwie dużą otwartość 
naszej publikacji. Poprzedni tytuł uprzyw ilejow ywał tem atykę stosunków  
międzynarodowych, nowy zaś jest bardziej otwarty na wszystkie dziedziny 
humanistyki rozwijane na naszej Uczelni. Niezmienny pozostaje cel naszego 
wydawnictwa -  prezentowanie wyników badań kadry oraz studentów WSE. 
Nie oznacza to oczywiście zamykania się na inne środowiska naukowe i ba
dawcze. Najlepiej św iadczą o tym teksty zamieszczone w  niniejszym  num e
rze autorstwa: Elsy Tulmets, Krzysztofa Szczerskiego czy Pawła Rojka -  osób 
niezwiązanych z naszą Alm a Mater. „Kultura i polityka” będzie periodykiem 
ukazującym się w  cyklu półrocznym.

Num er inaugurujący „Zeszyty Naukowe” z nowym  tytułem, sw oją tem a
tyką w  sposób bezpośredni nawiązuje do eklektycznie definiowanych relacji, 
zachodzących na styku kultury i polityki. Obecnie, tarcia tych dwóch sfer 
ludzkiej aktywności wywołują cały wachlarz problemów. Ufając intuicyjnemu 
definiowaniu pojęć kultura i polityka, pragniemy zaprezentować czytelnikowi 
możliwie szerokie spektrum interesujących i oryginalnych punktów widzenia 
tej, swoiście paradoksalnej diady. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę czytel
nika, na celowe użycie spójnika „i” łączącego tytułowe pojęcia. Obserwujemy 
obie te sfery ludzkiego działania, jako występujące wspólnie i często nie da
jące się oddzielić. Chcemy jedynie wskazać na naukową doniosłość, a także 
subtelność relacji łączących kulturę (w tym religię) i politykę -  dwa najdonio
ślejsze pola ludzkiej aktywności.

Celem tego tomu jest możliwie wieloaspektowe zaprezentowanie tytułowej 
problematyki. I tak, w  kolejności, w  jakiej zamieszczono poszczególne artykuły:
0 problemach związanych ze zdefiniowaniem możliwie pełnego katalogu fak
tów  istotnych dla zrozumienia i wyjaśnienia istoty procesu politycznego pisze 
w  swoim artykule Błażej Sajduk -  asystent w  WSE. Z kolei, były wiceminister 
spraw zagranicznych K rzysztof Szczerski formułuje listę trapiących polską 
sferę publiczną problem ów -  m.in. diagnozuje kwestie związane z upośledzo
nym  pojm owaniem  dobra wspólnego, problem  ten wynika, zdaniem  autora, 
z zacierania właściwych różnic oddzielających sferę publiczną od prywatnej. 
Rafał Prostak swoim tekstem ilustruje, w  jaki sposób kształtuje się interakcja 
pomiędzy ideą sprawiedliwości, zaproponowaną przez J. Rawlsa, a próbą jej 
politycznej realizacji, w  postaci państwa dobrobytu.

W  obszar relacji międzynarodowych przenoszą nas rozważania Elsy Tulmets
1 Patrycji Fudalej -  absolwentki WSE. Obie panie analizują na konkretnych
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przykładach, intrygujące pojęcie, z pogranicza idei i wpływu politycznego 
-so ft power (tzw. m iękką władzę). Pojęcie to zostaje zastosowane przez autorki 
w  kontekstach Unii Europejskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Teksty, 
zamykające rozważania na temat interakcji kultury i polityki w  relacjach mię
dzynarodowych traktują o: wpływie środowiska tzw. neokonserwatystów na 
amerykańską politykę zagraniczną oraz o miej scu, j akie zajmowała etyka w  my
śli H. J. M orgenthaua. Oba teksty zostały napisane przez absolwentów WSE
-  W ojciecha Nowickiego oraz M ateusza Filarego.

Trzecia grupa tekstów kładzie silny akcent na socjologiczny wymiar interak
cji na linii kultura (religia) -  polityka. Jeden z najwybitniejszych socjologów 
klasy światowej, wykładowca WSE, prof. Piotr Sztompka analizuje brak zdecy
dowania i determinacji w  przeprowadzaniu zmian w  pokomunistycznej Polsce. 
Konrad Pędziwiatr -  wykładowca W SE, analizuje, w  jaki sposób mniejszość 
m uzułm ańska w  W ielkiej Brytanii podejm uje starania o stworzenie m uzuł
mańskiej sfery publicznej. Paweł Rojek, swoim tekstem opisuje tarcie, z jakim  
mieliśmy do czynienia na linii kultura -  polityka w  ustroju komunistycznym.

Prace omawiające relacje pomiędzy tytułowymi pojęciami z punktu widze
nia lingwistyki skupione są  w  czwartym dziale niniejszego tomu. Artur Czesak
-  wykładowca W SE opisuje, w  jak ą  interakcję wchodzi, nieodłączny element 
kultury -  język (język regionalny) z polityką. Grzegorz Lewicki -  absolwent 
W SE oraz Michał Choiński w  swoich tekstach kładą akcent na element kultury 
w  tytułowej diadzie. Pierwszy z tekstów bada myśl A. Huxleya w  kontekście 
matafory dwóch konstytutywnych dla Nowego Wspaniałego Świata nierówno
ści. Drugi tekst analizuje fragment Powrotu do domu H. Pintera przez pryzmat 
jednego przedmiotu i jego relacji z władzą. Relację przebiegającą od polityki 
ku kulturze ilustruje tekst Agnieszki Kotarby. Autorka opisuj e związki między 
protestami studenckimi w  roku 1968, a twórczością poetycką S. Barańczaka.

Dział Varia, wypełniony tekstem Łukasza Rotarskiego -  absolwenta WSE, 
zdecydowanie przekłada akcent z kultury na element polityki. Tekst koncentru
je  się na niezwykle doniosłym zagadnieniu energetyki i surowców naturalnych, 
jako narzędzi polityki zagranicznej naszego największego wschodniego sąsiada
-  Federacji Rosyjskiej.

Numer zamykają recenzje autorstwa Agaty Sadzy -  asystentki w  W SE oraz 
studentów WSE: Pauliny Heizer, M agdaleny Trzebuniak oraz Tomasza Za
wadzkiego.

* * *

Część z prezentowanych tekstów została napisana specjalnie dla „Kultury 
i Polityki”, niektóre stanowią zmienione wersje tekstów już  publikowanych.
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