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WPROWADZENIE

„Smak sukcesu i nurt szybkich przemian sprawiają, iż we współczesnej cywilizacji 
łatwo zatracić poczucie więzi z przeszłością. Krzykliwy nastrój wielkich metropolii 
zabija nie tylko myślenie o dziedzictwie starożytnej Grecji, lecz również inne for-
my krytycznego myślenia”1. Taką diagnozę postawił nie tak dawno Józef Życiński 
w swoich Medytacjach sokratejskich. Mówiąc o nonszalanckim – także w środowi-
sku akademickim – podejściu do kulturowego dziedzictwa przeszłości, wskazywał 
nie tylko na proponowany powszechnie prosty obraz minionych czasów, ale także 
programowe odcinanie się od tradycji (i to nie tylko tej greckiej). Zwykły ogląd rze-
czywistości pokazuje, że próby takie były i są skazane na niepowodzenie, niezależnie 
od kręgu kulturowego. Człowiek nie może wymazać swojej przeszłości pojmowa-
nej jako indywidualne oraz zbiorowe doświadczenie. Co więcej, potrzebuje czasu 
przeszłego, „prywatnej” i zbiorowej historii, by zaradzić egzystencjalnemu wyobco-
waniu. Powstaje jednak zasadnicze pytanie o formę, sposób poznania, odkrywania, 
nawiązań i celowości wykorzystania przeszłości nie tylko chwalebnej, ale i tej nazna-
czonej krzywdą, cierpieniem.

Szeroko rozumiane współczesne narracje (przekaz ustawy, literatura, publicy-
styka, opera, historyczne rekonstrukcje, fi lm, idee, przestrzeń) dostarczają materiału 
do badań nad różnymi, fascynującymi elementami dziedzictwa kulturowego w nich 
obecnymi. 

Przedsięwzięcie pod nazwą Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, 
w zamyśle jego pomysłodawcy – śp. Profesora Andrzeja Pankowicza, Kierownika 
Katedry Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
jest próbą odpowiedzi współczesnych humanistów różnych specjalizacji na zaryso-
wane wyzwania. Zaproszenie skierowane zostało zarówno do uznanych już badaczy, 
jak i młodych adeptów nauki zainteresowanych percepcją tradycji, reinterpretacją 
wyobrażeń o przeszłości i funkcjonowaniem mitów w warunkach cywilizacji multi-
medialnej posługującej się zróżnicowanymi nośnikami przekazu.

Na przedstawiany Czytelnikowi drugi tom monografi i Przeszłość we współczes-
nej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze (Przeszłość we współczesnej 
narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, t. 1, pod red. P. Bilińskiego, Kra-
ków 2011) składają się prace różnorodne zarówno pod względem zastosowanej me-
todologii, jak i analizowanego przypadku. Łączy je jednak kulturoznawcza orientacja 
autorów, pozwalająca na świeży ogląd i zastosowanie narzędzi badawczych z pogra-

1 J. Życiński, Medytacje sokratejskie, Lublin 1991, s. 5.
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nicza różnych dyscyplin. Z tych właśnie przyczyn w monografi i znalazły się teks-
ty młodych badaczy otwartych na nowe wyzwania współczesności, spoglądających 
i analizujących fenomeny związane z przeszłością z właściwą sobie wrażliwością, 
a często widoczną silną, naukową fascynacją. Refl eksja teoretyczna w zdecydowanej 
większości połączona jest z prezentacją własnych wyników dotychczasowych badań 
autorów. Różnorodność tematyczna tomu wynika również z wielości przywoływa-
nych kręgów, tradycji i kontekstów kulturowych: palestyński, rosyjski, afrykański, 
latynoamerykański, tybetański, australijski, włoski, góralski, żydowski i chrześcijań-
ski, a w niektórych artykułach szerzej: europejski lub zachodni. 

Pierwsze dwa rozdziały nawiązują do docenionego i często wykorzystywanego 
obecnie źródła – oral history. W pierwszym przypadku mamy nie tylko metodolo-
giczne „rozterki” historyka, ale i wskazówki do rzetelnego wykorzystania tego typu 
przekazów w badaniach historycznych (Wiktoria Kudela-Świątek). Kolejny rozdział 
natomiast wprowadza w aktualny, niezwykle interesujący, gdyż ciągle in statu na-
scendi, problem tożsamości narodowej Palestyńczyków (Magdalena Pycińska). 

Po teoretycznym zarysowaniu problematyki percepcji przestrzeni i miejsca 
w badaniach kulturowych Czytelnik ma okazję zapoznać się z interpretacją jedne-
go z rozpoznawalnych w panoramie Sankt Petersburga kompleksu architektonicz-
nego – „Kriesty” i jego otoczenia – dwóch pomników: Ofi ar Represji Politycznych 
i Anny Achmatowej (Magdalena Banaszkiewicz). Metody kulturoznawstwa, ale nade 
wszystko kulturoznawcza wrażliwość badaczki, pozwalają wniknąć i zrozumieć sub-
telne interakcje między miejscami pamięci i pamięcią zbiorową. 

Kolejny rozdział (Anna Kowalcze-Pawlik) jest poświęcony subtelnej analizie 
dziewiętnasto- i dwudziestowiecznego zainteresowania średniowieczem, na przykła-
dzie rekonstrukcji rycerskiego turnieju, której podjął się Archibald William, trzyna-
sty Earl Eglinton (w 1839 roku), oraz rekonstrukcji tegoż w 1989 roku, przeprowa-
dzonej przez pracowników parku Eglinton. 

Nowatorską próbę opisania zjawiska określonego jako „tradycyjne show” dostar-
cza analiza dwóch odległych czasowo i przestrzennie przykładów oper góralskich 
(Joanna Dziadowiec). Podhalański Naski świat oraz tybetański Epos o królu Gesarze 
to dwa dzieła, rzec by można, zanurzone w folklorze i łamiące schematy powszech-
nych wyobrażeń o operze. 

Jako formę narracji można także traktować intencjonalne przekazy określane jako 
„mitopolityczne fabuły” (Marta Kania). Rozdział ten odsłania mityczne i inkaskie 
motywy wykorzystywane podczas kampanii prezydenckiej w Peru przez sztab zwy-
cięskiego w 2001 roku kandydata Alejandro Toledo de Manrique. 

Kolejne trzy teksty wiąże wspólny materiał badawczy, jakim są dzieła literackie. 
Widoczna w pisarstwie Doris Lessing, laureatki literackiej Nagrody Nobla (2007), 
fascynacja rolą i siłą pamięci indywidualnej i zbiorowej stanowi przedmiot analizy 
pierwszego w tej grupie tekstu (Emilia Moddelmog-Anweiler). Przyjęta przez autor-
kę Podróży Bena i badaczkę twórczości noblistki perspektywa pokazuje proces przy-
woływania, formowania czy rekonstrukcji pamięci – ów interim reports, widoczny 
w twórczości literackiej zarówno w powieściach, jak i autobiografi i. 

Z kolei analiza współczesnego eposu Fredy Neptune australijskiego poety Lesa 
Murraya wpisuje się zarówno w literaturoznawcze, jak i kulturoznawcze studia post-
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kolonialne (Karolina Wawer). Kulturowa narracja w tym przypadku dotyczy prze-
łomowych dwudziestowiecznych momentów, zjawisk i procesów, które w istotny 
sposób zmieniły oblicze cywilizacji. W studium poszerzonym o przywołane w dziele 
inne wątki zaczerpnięte z beletrystyki i literatury naukowej dominuje podobnie jak 
u Murraya perspektywa kinestetyczna.

Szczególnym przykładem próby uwspółcześnienia z różnych powodów ważnej 
historycznie, kulturowo, religijnie „narracji” biblijnej stała się w ostatnich latach Do-
bra Czytanka wg św. ziom’a Janka. Analiza tego fenomenu, nazwana nieco ironicz-
nie przywołanym slangowym sformułowaniem „święty lans”, polega na zestawieniu 
go z tekstem wzorcowym – Czwartą Ewangelią i pokazaniu trudności, a niekiedy 
nawet kulturowych przekłamań występujących w tym współczesnym dziele (Paweł 
Plichta). 

Dwa kolejne rozdziały dotyczą wątków obecnych w kinematografi i: australijskiej 
(Martyna Olszowska) i włoskiej (Piotr Kletowski). Twórcy fi lmów, jako współczes-
nych narracji, nie tylko czerpią i wykorzystują tematy czy motywy historyczne, ale 
także dzięki temu medium mogą zabierać i zabierają głos w dyskusji nad funda-
mentalnymi, gdyż dotyczącymi tożsamości, problemami społeczeństw wielokultu-
rowych, co świetnie pokazuje casus obecnej australijskiej debaty na temat stosunku 
i sposobu odnoszenia się do niechlubnych kart z przeszłości. 

Ostatni rozdział podejmuje problem inkulturacji rozumianej jako „wkorzenienie” 
Kościoła katolickiego na kontynencie afrykańskim (Klaudia Wilk). Analiza doku-
mentów wydawanych przez instytucje kościelne ukazuje w perspektywie historycz-
nej dynamikę i zmiany refl eksji nad formą i sposobami działań ewangelizacyjnych 
w tradycyjnych kulturach afrykańskich.

Redaktorzy wydawniczego przedsięwzięcia żywią nadzieję, że przedstawione 
w niniejszej publikacji treści posłużą Czytelnikowi do dalszych twórczych refl eksji 
nad współczesnymi narracjami wielowymiarowo eksplorującymi przeszłość, przy-
wołującymi treści, obrazy, idee, mity, kształtującymi tożsamość przedstawicieli wie-
lu kręgów kulturowych. 


