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Shrnutí
Věda by měla směřovat především k poznání pravdy o světě, lidstvu, o nás samých. Naplňuje-li věda tento postulát, může zároveň sloužit nejvyšším hodnotám, k nimž během své historie
euroatlantická civilizace dospěla: svobodě, úctě k právu a lidské důstojnosti. Kriticismus,
pluralita, dialog a polylog, empatie, šíře pohledu, změna perspektivy jsou jen některými z
postojů a kompetencí, jež jsou odvozeny z akceptovaného a společně sdíleného hodnotového
systému.
Vážení čtenáři, odevzdáváme Vám do rukou tuto interdisciplinární kolektivní monografii, jež
je společným dílem mezinárodního týmu, jenž je tvořen několika desítkami badatelů čtyř
generací z řady zemí střední a východní Evropy a také Spojených států amerických. Při této
příležitosti se s Vámi chceme podělit pouhými několika poznámkami, které iniciátoři a
realizátoři projektu Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky s
názvem Česká polonistická studia v evropském kontextu II chápou jako klíč k intepretaci
obsahu monografie.
Pokud jsme se v dřívější českojazyčné publikaci Česká polonistická studia: tradice a
současnost (filologie – historie – politologie – právo), kterou v roce 2014 vydal Historický
ústav Akademie věd České republiky v Praze ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Centrem východoevropských studií Varšavské
univerzity, soustředili především na široce chápaná polonistická studia, tentokrát jsme se
pokusili nahlédnout zkoumanou problematiku z komparativního hlediska v kontextu
středovýchodní Evropy. Jsme totiž přesvědčeni, že tento metodologický přístup vede k
hlubšímu pochopení podmínek a výstupů bádání v jednotlivých národních humanitních
disciplínách, jež se zabývají polskými dějinami, literaturou a kulturou. Takové srovnání
jednotlivých národních pojetí – byť by bylo jen částečného charakteru, jako je tomu v tomto
případě – nejednou vede k překonávání překážek a omezení, a tak otevírá zcela nové
badatelské perspektivy, jež vedou k originálním pohledům na domněle „vyčerpané“
problémy.
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