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WPROWADZENIE

Ryszard Kapuściński przedstawił dość zaskakującą opinię w swojej interpretacji 
Dziejów Herodota – jednej z kanonicznych narracji z przeszłości i o przeszłości – 
pisząc: 

przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Ot, żyje, musi jakoś się z tym fak-
tem uporać, im będzie go to kosztowało mniej wysiłku – tym lepiej. […] Większość ludzi 
raczej rozwija w sobie […] zdolność, aby patrząc – nie widzieć, aby słuchając – nie sły-
szeć1. 

Autor Cesarza dodaje jednak z przekonaniem: „przecież poznawanie świata za-
kłada wysiłek, i to wielki, pochłaniający człowieka”2. Te prowokacyjne słowa, po-
dobnie jak przekonującą konstatację, można odnieść do kondycji człowieka różnych 
czasów. Zanurzony w banalnej codzienności współczesny homo sapiens nie jest 
zatem w znacząco odmiennej sytuacji niż jego poprzednicy. Nadal stoi przed wy-
zwaniami poznawania zmieniającego się ciągle świata. Zakładają one wielki wysiłek 
także wobec przeciwności i znużenia, które tak trafnie ujął w jednym z sonetów 
geniusz ze Stratfordu.

Pasja poznawcza wraz z gotowością podejmowania różnorakich wysiłków w do-
chodzeniu do szczytnych celów nie są obce wytrawnym uczonym i gotowym na trud 
adeptom nauki, którzy byli adresatami przedsięwzięcia badawczego zatytułowane-
go Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, rozpoczętego w Katedrze Teorii 
i Historii Badań Kulturoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego przez śp. Profesora 
Andrzeja Pankowicza, a kontynuowanego pod kierunkiem Jego następcy – dra hab. 
Piotra Bilińskiego. Koncept odnosił się do kluczowego problemu współczesności, ja-
kim jest percepcja tradycji i reinterpretacja ludzkich wyobrażeń o przeszłości i mitów 
historycznych w warunkach cywilizacji multimedialnej, posługującej się zróżnico-
wanymi nośnikami przekazu. Profesor Pankowicz, zarysowując ramy badań, wska-
zał na przedmiot analizy, którym był zarówno tekst w klasycznym rozumieniu tego 
słowa (literatura piękna, literatura faktu, literatura naukowa), jak i fi lm oraz Internet. 
W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ciągle istnieje potrzeba 
odczytania na nowo percepcji i rozumienia najważniejszych, konstytutywnych dla 
danej cywilizacji dzieł, decydujących o jej duchowości. Pytania zadane uczestnikom 

1 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2006, s. 252.
2 Tamże.
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przedsięwzięcia miały pobudzić do szerokiego, humanistycznego, metodycznego 
wysiłku poznania współczesnego świata. W jaki sposób dzieła są w dobie obecnej 
defi niowane i określane? W jakich segmentach kulturotwórczych teksty ważne cy-
wilizacyjnie ujawniają się wyraziście na początku XXI wieku? Na ile możliwe jest 
integralne, interdyscyplinarne podejście do kulturowego przekazu z przeszłości? Czy 
istnieją – a  jeśli tak, to jakie – schematy przy prezentowaniu najważniejszych zja-
wisk kulturowych w mediach? Jakie są różnice i podobieństwa między przekazem 
słownym i innymi formami przekazu? W nazwiązaniu do dorobku teoretycznego 
fi lmoznawców i twórców kina postawione zostały pytania o granice wiarygodno-
ści przekazu szukającego dla siebie miejsca między fi kcją sceniczną a rekonstrukcją 
odzwierciedlającą aktualny stan wiedzy różnych dyscyplin naukowych. Biorąc pod 
uwagę istnienie społeczeństwa sieciowego, coraz większa i coraz bardziej znacząca 
część dyskursu kulturowego przeniesiona została w przestrzeń wirtualną – cyber-
przestrzeń. Na jej gruncie przeszłość jest stale obecna w niezliczonych, zróżnico-
wanych formach. Charakterystyczna dla świata nowych mediów indywidualizacja 
przekazu, asynchroniczność, interaktywność, łatwość dostępu, atrakcyjność multi-
medialnej często formuły wymaga intensyfi kacji badań na płaszczyźnie kulturowej. 
W jaki sposób tę efektywność metodologiczną osiągnąć? Wielki badawczy wysiłek 
wielu uczonych i aspirujących do tego miana młodych adeptów nauki zaowocował 
kolejnym tomem monografi i Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia 
i szkice kulturoznawcze (t. 1, red. P. Biliński, Kraków 2011; t. 2, red. P. Plichta, Kra-
ków 2011).

Na proponowany Czytelnikowi tom trzeci publikacji Przeszłość we współczes-
nej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze składają się prace autorów 
analizujących wybrane zjawiska i elementy dotyczące przeszłości w perspektywie 
różnych współczesnych metod badawczych. Wszystkie rozdziały łączy jednak ak-
cent położony na kulturowy wymiar analizowanych przypadków, co uzasadnia użyty 
w podtytule przymiotnik „kulturoznawcze”. 

Tom otwiera tekst, będący zarysem prowadzonych od XVIII wieku badań nad ży-
ciem i działalnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (Piotr Biliński). Prace 
Waleriana Kalinki, Wacława Tokarza, Władysława Konopczyńskiego, Emanuela Ro-
stworowskiego czy Jerzego Michalskiego mogą służyć nie tylko jako pomniki w bio-
grafi styce ostatniego króla Polski, ale również jako materiał do badań nad ewolucją 
narracji o ostatnich latach przed rozbiorami państwa, budzących wśród historyków 
kontrowersje. Autor, przedstawiając historię badań i dotychczasowe oceny postaci 
Stanisława Poniatowskiego, wskazuje jednocześnie pole dla dalszych naukowych 
dociekań na podstawie niezbadanych jeszcze źródeł archiwalnych.

Obszerny rozdział drugi traktuje o badaniach cmentarza – miejsca niejako ze swej 
natury zmuszającego do refl eksji nad przeszłością (Adam Świątek). Ta wielowymia-
rowa przestrzeń wyłączona z codzienności i zarezerwowana dla odchodzących za-
wiera wiele znaczących elementów (historycznych, społecznych, antropologicznych, 
artystycznych, fi lologicznych), które traktowane systematycznie składają się na tzw. 
cementary studies. Autor, uwzględniając historyczny kontekst polskich „cmentarni-
ków”, postuluje zintegrowane podejście do przedmiotu w nauce polskiej.
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Kolejny rozdział stanowi „kompetentne i wyczerpujące” studium biografi czne 
Neila Postmana, wpływowego amerykańskiego „kulturowego konserwatysty” XX 
wieku (Paweł Cieślarek). W głęboko humanistycznej koncepcji dziejów autora Tech-
nopolu jako jeden z głównych problemów koniecznych do podjęcia przez krytykę 
kulturową pojawia się zerwanie poczucia ciągłości czasu historycznego. Spodziewa-
ne i obserwowalne rezultaty takiego stanu rzeczy nie nastrajają optymistycznie, być 
może zatem warto bliżej poznać propozycje Postmana i jego teorii kultury, akcentu-
jącej powinności wobec przeszłości. 

Badaniu wątków narracyjnych – Don Kichota i Sacho Pansy – we współczes-
nej poezji polskiej jest poświęcony następny rozdział publikacji (Lidia Wiśniewska). 
Autorka przeprowadza swoją analizę wierszy Zbigniewa Herberta, Bolesława Le-
śmiana, Antoniego Słonimskiego, Cypriana Norwida oraz Stanisława Grochowiaka 
w dwu perspektywach: intrapersonalnej i interpersonalnej, przy równoczesnym od-
niesieniu do mitów Boga i Natury, które – jak pokazuje – także współcześnie stano-
wią wzorce relacji i wartościowania w świecie. 

Rozdział o publicystyce Siergieja Kara-Murzy stanowi próbę analizy przeszłości 
w duchu palingenezy (Małgorzata Abassy). Autorka ujmująco przybliża relacje Ro-
sja–Zachód, mające swe historyczne źródła w dziewiętnastowiecznych dylematach 
rosyjskiej inteligencji. Wybrane teksty Kara-Murzy służą ukazaniu trwałości wzor-
ców kulturowych z przeszłości w aktualnych debatach, także dotyczących tożsamo-
ści współczesnej Rosji.

Przykład narracji transmedialnej i intertekstualnej w „powieści grafi cznej” Niebo 
nad Brukselą został przedstawiony w następnym rozdziale tomu (Kamila Tuszyń-
ska). W analizowanym dziele trzy plany czasowe, wiele zabiegów i innowacji nar-
racyjnych oraz grafi cznych zmusza czytelnika „powieści” do krytycznej jej anali-
zy i pytania o stosunek tzw. prawdy historycznej i historiografi cznej metafi kcji we 
współczesnej narracji komiksowej. 

Trzy kolejne rozdziały są poświęcone „dziesiątej muzie”. Pierwsze studium to 
analiza wizerunku polskich kompozytorów, Stanisława Moniuszki i Fryderyka Cho-
pina, w fi lmach historycznych okresu socrealizmu (Piotr Kurpiewski). Opierając się 
na przywołanych dwóch fi lmach biografi cznych – Warszawska premiera i Młodość 
Chopina – autor pokazuje zarówno skalę ładunku propagandowego, jak i funkcję 
perswazyjną kina będącego na usługach ideologii. Tego samego okresu – lat 50. XX 
wieku – dotyczą zaprezentowane w następnym rozdziale jego medialne rekonstruk-
cje we współczesnej czeskiej kinematografi i (Ewa Ciszewska). Rzeczowo i prze-
konująco przedstawione uwagi umożliwiają szerszą dyskusję nad zjawiskiem tzw. 
socnostalgii w fi lmach powstałych w krajach postkomunistycznych. Trzeci fi lmo-
znawczy głos dotyczy fabularyzacji zabójstwa Aldo Moro w kinematografi i włoskiej 
(Anna Miller). Tragiczne wydarzenia z historii współczesnych Włoch (porwanie 
i zabójstwo przez terrorystów z Czerwonych Brygad popularnego polityka partii De-
mocrazia Cristiana i byłego premiera w 1978 roku) posłużyły twórcom kina za temat 
poddany w ich dziełach procesowi mitologizacji. 

Nowoczesne technologie, stwarzając nowe możliwości komunikacji, służą też 
twórczym pomysłom – alternatywnym wizjom historii (Wojciech Mazur). Autor 



10 Paweł Plichta

zajął się jedną z prób re-wizji przeszłości w odniesieniu do kampanii wrześniowej 
z 1939 roku. 

Trawestując słowa autora Lapidarium, redaktorzy wydawniczego przedsięwzię-
cia kierują niniejszy tom do Czytelnika podejmującego wysiłek patrzenia, by wi-
dzieć, słuchania, by słyszeć, i czytania, by poznawać i rozumieć sposoby, w jakie 
współczesne narracje kulturowe wielowymiarowo eksplorują elementy przeszłości.


