
PRZEDMOWA

Transgresja to słowo klucz, służące na terenie nauk o kulturze do oznaczania i okre-
ślania zjawisk wymykających się istniejącym i stosowanym teoriom antropologicz-
nym. Przeniesione na grunt antropologii i kulturoznawstwa z obszaru psychologii, 
bywa wykorzystywane w różnych kontekstach do opisu i wyjaśniania dynamiki prze-
mian kulturowych. Najczęściej zaś jest parawanem ukrywającym niemoc cierpiącej 
na głęboki kryzys metodologiczny antropologii kulturowej, kryzys w interpretacji 
przyczyn i konsekwencji gwałtownego rozwoju kultury popularnej. Interdyscypli-
narne podejścia stosowane na gruncie nowych paradygmatów poststrukturalistycz-
nych eksponują psychokulturowe podłoże i konsekwencje transgresji jako czegoś 
nowego, inspirującego i zarazem szokującego, innowacyjnego, ale i radykalnego. 
Coraz więcej mówi się o transgresji w sztuce, w tym w teatrze i fi lmie, w rozryw-
ce i show-biznesie, nie mówiąc o reklamie. Tymczasem najrozleglejszym i niezba-
danym obszarem działań transgresyjnych jest Internet, tworzący całkowicie nowe 
możliwości przekraczania wszelkich granic: normatywnych, estetycznych, obycza-
jowych, a nawet prawnych.

Transgresja kulturowa występuje na pograniczach systemów kulturowych, ma-
łych i wielkich, lokalnych i globalnych. Lokuje się w różnych wymiarach i sferach 
kultury symbolicznej, począwszy od sztuki i nauki, poprzez religię, skończywszy na 
polityce. Najczęściej dyskutowaną sferą zjawisk transgresyjnych jest obecnie fi lm, 
teatr, reklama. Transgresja, której dotyczy ten tom, przenosi się do Internetu. W prze-
strzeni multimedialnej przybiera nowe formy i postaci. W sieci następuje przesunię-
cie i rozszerzenie obszaru zjawisk transgresyjnych oraz ich redefi nicja. Transgresja 
jest wkomponowana w relacje międzykulturowe jako jeden z mechanizmów wpły-
wających na konstruowanie społeczeństw wielokulturowych. Zjawiska transgre-
sji, kojarzone z takimi procesami jak transkulturacja, hybrydyzacja, synkretyzacja 
czy kontestacja, rodzą wiele światopoglądowych oraz teoretycznych kontrowersji. 
Bywają dyskutowane i stanowią podstawę debaty naukowej lub politycznej, rodzą 
skrajne emocje i podziały ideologiczne. Posługiwanie się pojęciem „transgresja” sta-
je się coraz częstsze. Pożytki z niego czynione odzwierciedlają zarazem niejedno-
znaczność postaw i podejść do współczesnych przemian kultury.

Transgresyjność kultury nie jest jej immanentną, wkomponowaną w jej naturę 
cechą. Jest konsekwencją jej rozwoju, następstwem wyłaniania się nowych form 
i sposobów wyrażania ekspresji, poszukiwań i eksploracji w obszarach zastrzeżo-
nych zazwyczaj dla artystów i twórców. Obecnie postawy, zachowania, działania 
transgresyjne są podejmowane nie tylko przez twórców, ale także przez odbiorców 
i konsumentów wytworów kultury. Zjawiska transgresyjne są z zasady tymczaso-
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we, ulotne, nietrwałe, tworząc kontrapunkt dla tradycyjnych, utrwalonych systemów 
aksjonormatywnych. Z natury rzeczy wytwory działań transgresyjnych stanowią 
wyzwanie dla istniejących wartości i norm, kwestionują i kontestują panujący ład 
kulturowy. Naruszają ustalone kanony etyczne i estetyczne, prowokując zazwyczaj 
krytyczne, negatywne reakcje społeczne.

Transgresja kultury to zespół zjawisk i procesów prowadzących do przesuwania 
granic akceptacji dopuszczalnych form ekspresji. Transgresji towarzyszy rozszerza-
nie przestrzeni innowacyjności, ale także tendencja do naruszania i kwestionowa-
nia świętości, autorytetów, podstawowych, w tym religijnych, norm obyczajowych. 
Transgresja bywa ukierunkowana, nie oznacza tylko ruchu „od kultury” utrwalonej, 
lecz również dążenie „ku czemuś” wykraczającemu poza nią. Tym samym transgresja 
w kulturze pociąga za sobą debaty i dyskursy na różnych polach, skłania do obrony 
istniejących paradygmatów, ale też do ich reinterpretacji. Pragniemy ukazać w tym 
tomie oparte na solidnych podstawach teoretycznych i metodologicznych konteksty, 
w jakich pojawiają się analizy dotyczące transgresji, podejmowane na gruncie nauk 
o kulturze, w tym antropologii, etnologii, fi lozofi i, kulturoznawstwa, językoznaw-
stwa, socjologii i psychologii. Intencją autorów i redaktorów książki nie było wszak 
transgresyjne naruszenie i przekroczenie granic naukowej poprawności, lecz jedynie 
ukazanie możliwości, jakie dają dotychczasowe koncepcje i teorie w wyjaśnianiu 
natury oraz przyczyn i konsekwencji transgresji w kulturze. Marginalne, okazjo-
nalne, kontrowersyjne, ulotne zjawiska, jakie poddane zostały opisowi i diagnozie, 
wkraczają na centralne obszary kultury masowej, nie tylko rzucając wyzwanie utrwa-
lonym kanonom kultury symbolicznej, lecz również kwestionując i nie respektując 
wymogów kultury popularnej. Poszukująca nowej tożsamości kultura awangardowa 
opiera się presji konsumpcjonizmu i komercjalizmu. Transgresja w kulturze wyma-
ga specjalnej refl eksji, wyznaczenia jej miejsca w antropologii i kulturoznawstwie. 
Mam nadzieję, że prezentowany tom chociaż w części zainspiruje do dalszej debaty 
naukowej oraz skłoni do polemiki i krytycznej refl eksji na temat opisywanych w nim 
zjawisk.

Monografi a zawiera w części teksty, których podstawą stały się referaty wygło-
szone na konferencji „Transgresja w kulturze”, zorganizowanej w grudniu 2012 roku 
przez Instytut Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodo-
wych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problematyka poruszana w tej 
publikacji daleka jest od kompletności oraz systemowej prezentacji teoretycznej 
i metodologicznej. Nie stanowi jednak także przypadkowego zbioru refl eksji na te-
mat „gorący” i dyskutowany na obszarze nauk o kulturze, lecz jest próbą ustalenia 
granic zjawiska, opisu i ujęcia natury transgresji, jak też określenia znaczeń podsta-
wowych terminów i pojęć. Jest ponadto wyrazem zainteresowań, badań i studiów 
naukowych prowadzonych w Instytucie Studiów Międzykulturowych (wcześniej In-
stytut Studiów Regionalnych), istniejącym i działającym od kilkunastu lat.
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