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Historia odnosi się zasadniczo do przeszłości, w sporej części wszakże jest częścią 
współczesności, teraźniejszości i „tutejszości”. Historia funkcjonuje w świadomości 
jednostkowej i zbiorowej tylko w pewnym zakresie, w odniesieniu do tych zjawisk, 
zdarzeń, które podlegają bieżącej interpretacji, nabierają znaczenia i sensu dla pod-
miotu poznawczego, jawią się w świadomości jako aktualne, ważne, przeżywane. 
Historia jest opowieścią o tym, co się wydarzyło, co wciąż wywiera wpływ na dalszy 
bieg wydarzeń i jest częścią systemu opisu, interpretacji i wyjaśnienia całego kon-
tekstu społeczno-kulturowego, w jakim jednostki i kultury są ulokowane. W tym 
sensie nie ma jednej historii, podobnie jak nie ma jednej opowieści o przeszłości 
i o jej miejscu oraz roli w życiu jednostek i całych społeczeństw. Każda historia to 
narracja, uporządkowany ciąg interpretacji, nakładających się na porządek chronolo-
giczny, według kryterium czasu linearnego, kolejności występowania zjawisk i zda-
rzeń, wraz z ich związkami przyczynowo-skutkowymi. To jednak ludzie żyjący wy-
znaczają rangę oraz znaczenie wydarzeń historycznych, tworzą opowieści i narracje, 
w których dochodzi niejednokrotnie do naruszenia zasad chronologii i kolejności. 
Dla ludzi tworzących narracje, dla opowieści wpisanych w porządek kulturowy waż-
ne są nie tyle same fakty, co ich subiektywne odwzorowanie w pamięci jednostkowej 
i zbiorowej. Obiektywny, rzeczywisty bieg wydarzeń i faktów to dzieje, ich interpre-
tacja, opowieść o nich, dokonywana przez określonego narratora indywidualnego 
i/lub zbiorowego, to historia.

W porządkowaniu, interpretacji oraz posługiwaniu się materiałem historycznym 
w analizach kulturoznawczych są stosowane różne podejścia, jak również pojawiają 
się różne jej wymiary. Odnosi się to zarówno do analizy samego materiału fakto-
grafi cznego, jak i metod oraz sposobów jego interpretacji, „układania” w narracje 
o porządku chronologicznym, lecz także aksjonormatywnym.

W tabeli poniżej wymieniam stosowane w podejściach kulturoznawczych wymia-
ry analizy historycznej, rozpiętej pomiędzy kategoriami: obiektywne/subiektywne, 
bliskie/dalekie, partykularne/powszechne, lokalne/uniwersalne, prywatne/publiczne, 
nieofi cjalne/ofi cjalne, nasze/cudze.
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Tabela 1. Wymiary analizy i typy narracji historycznej w teoriach i badaniach kulturoznawczych

Wymiary i typy narracji historycznej

subiektywna obiektywna

bliska daleka

partykularna powszechna

lokalna uniwersalna

prywatna publiczna

nieofi cjalna ofi cjalna

nasza cudza

opowieść dzieje

I .  W tworzeniu histori i,  w konstruowaniu opowieści-narracj i  wy-
stępują dwa porządki,  obiektywny i  subiektywny. Obiektywny wiąże się 
z tym, co się realnie i rzeczywiście wydarzyło, co miało miejsce, nie ulega zmianie, 
relokacji czy usunięciu. Obiektywne, czyli mające miejsce, rzeczywiste, realne, od-
byte, występujące w określonym czasie i miejscu, niezależne od woli ludzi je in-
terpretujących. W tym sensie przeszłości nie da się zmienić ani odwrócić, historia 
się toczy i „staje”, wyznaczając losy pojedynczych ludzi, zbiorowości, grup kultu-
rowych, społeczeństw i całej ludzkości. Nie wszystkie wydarzenia mające miejsce 
w przeszłości na drugim krańcu globu ziemskiego mają znaczenie dla ludzi oddalo-
nych w czasie i przestrzeni albo nie można też w większości przypadków wykazać 
związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ciągiem losów odległych od siebie 
społeczeństw.

Subiektywny wymiar analizy historycznej oznacza różne interpretacje tego, 
co się w rzeczywistości wydarzyło. Może prowadzić w skrajnych przypadkach do 
unieważnienia czy wręcz usunięcia – nie zawsze skutecznego – z pamięci ludzkiej 
i tradycji kulturowej postaci, zdarzeń, epizodów. Subiektywny wymiar analizy hi-
storycznej prowadzi do konstruowania wielkich i małych narracji, tworzenia złożo-
nych systemów opisu i wyjaśniania tego, co się rzeczywiście wydarzyło. Mechani-
zmy selektywności są kształtowane przez różne czynniki, zarówno psychologiczne, 
jak i społeczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe. Tryb i sposób porządkowania 
i systematyzowania faktów historycznych i konstruowania opowieści o nich jest zde-
terminowany przez splot różnego rodzaju interesów, okoliczności, kontekstów spo-
łeczno-politycznych. Najczęściej zaś, w ostatniej instancji, o sposobie konstruowania 
narracji historycznej decyduje ideologia grupy dominującej, interesy elit rządzących, 
panująca doktryna polityczna. Ideologia grupy i polityka państwa wobec dziejów, 
określana mianem „polityki historycznej”, jest ściśle związana z typem panowania, 
ustrojem państwa, miejscem w sieci relacji międzykulturowych.

Niejednokrotnie wszakże kryteria selektywności materiału dziejowego oraz ich 
zastosowania w narracji historycznej są wyznaczone bardziej racjonalnymi przy-
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czynami. W naukowej, akademickiej historii chodzi bowiem – nie we wszystkich 
wszakże przypadkach – o poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych z fak-
tami, zdarzeniami z przeszłości ze współczesnością. Podstawowym kryterium anali-
zy dziejów staje się wtedy racjonalny wybór tych faktów, które mają znaczenie, sens, 
są aktualne i ważne, wywierają wpływ na żyjących interpretatorów i narratorów. 
Zważywszy na wszelkie przyczyny i zasady selektywności materiału dziejowego do 
użytku w narracji historycznej, z tego punktu widzenia historię dzieli się na „mar-
twą” i „żywą”. Historia „martwa” to taka, która nie jawi się w żadnej świadomości, 
ani jednostkowej, ani zbiorowej, ani prywatnej, ani publicznej. To historia, która 
zamknięta jest w archiwach, obejmuje zdarzenia drugorzędne bądź trzeciorzędne 
z punktu widzenia ich aktualnej ważności, ale niekoniecznie według ich rzeczywistej 
rangi w przeszłości, lecz stosownie do potrzeb ludzi usytuowanych w określonym 
porządku normatywnym, aksjologicznym, etycznym, prawnym, politycznym i kultu-
rowym. Taka historia jest przedmiotem zainteresowań nielicznych badaczy, odkryw-
ców, poszukiwaczy śladów lub wiedzy o przeszłości nieobecnej w bieżącej, aktualnej 
narracji historycznej. Jest to zadanie dla detektywów, przeczesujących w żmudnych 
śledztwach, inwigilacjach dowodów na to, że jakieś wydarzenia miały miejsce, jak 
przebiegały, w jakich warunkach i okolicznościach. Taka przeszłość jest „martwa”, 
nieważna, w zasadzie nieobecna w świadomości i pamięci indywidualnej i zbiorowej. 
Co nie znaczy, że nie istniejąca. Z upływem czasu pamięć o ludziach, rzeczach i ich 
działaniach staje się coraz bardziej odległa, wyblakła, aż zanika potrzeba utrzymy-
wania w dziedzictwie kulturowym wiedzy o nich. W bieżącej narracji historycznej na 
plan pierwszy wysuwa się to, co dotyczy ludzi żyjących bezpośrednio, jawi się w ich 
świadomości jako znaczące, wyznaczające systemy wartości, sposoby konstruowa-
nia opinii, sądów i ocen o rzeczywistości. Historia „żywa” obchodzi ludzi, wznieca 
reakcje, budzi emocje, rodzi potrzebę odniesienia. Dla badacza kultury ważne są obie 
sfery, ale o wiele bardziej interesująca jest próba wyjaśnienia i interpretacji sposobu 
konstruowania historii, tworzenia jej przez narracje-opowieści funkcjonujące zarów-
no w podręcznikach, jak i w plotkach, przekazie ustnym oraz micie. W ten sposób 
nie odkrywa się historii, nie podąża za wydarzeniami, lecz się je wykorzystuje do 
tworzenia wielkich i małych opowieści. Ten wymiar analizy historycznej jest dla 
kulturoznawcy nadrzędny, interesujący poznawczo, zwłaszcza ze względu na możli-
wość poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy tym, co się dzia-
ło, a tym, co pozostaje w pamięci ludzkiej i tradycji zbiorowej.

Dla członków grupy kulturowej historia to opowieść, którą ktoś tworzy. Z jednej 
strony są to historycy, z drugiej zaś interpretatorzy w rodzaju pisarzy, artystów, polity-
ków, dziennikarzy, kreatorów zbiorowej świadomości. W odniesieniu do przeszłości 
zawartej w pamięci ludzkiej i zbiorowej pojawia się określenie „tworzenie historii”. 
Tworzeniem historii zajmują się w równej mierze ludzie mający wpływ na przebieg 
wydarzeń, wielcy przywódcy państw, wybitne jednostki charyzmatyczne, co narrato-
rzy, spisujący ich biografi e i dzieje, poddający je intelektualnej, niejednokrotnie poli-
tycznej „obróbce”. Historię tworzą ludzie, ale to instytucje życia zbiorowego, rządy, 
urzędy publiczne, uniwersytety, szkoły ją zachowują, utrwalają i przekazują. W naj-
nowszej historii „żywej” dla każdego pokolenia dochodzi niejednokrotnie do celowej 
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manipulacji, przekłamań, ukrywania niektórych faktów, utajniania, jednym słowem 
tworzenia narracji nieodpowiadającej rzeczywistości. Powojenne pokolenie Polaków 
było poddawane stale takiej manipulacji, która nierozerwalnie łączy się z polityką 
elit znajdujących się u władzy. Oprócz ofi cjalnej, państwowej, instytucjonalnej hi-
storiografi i i historiozofi i istnieje jednak cała sfera świadomości ludzkiej związana 
z pamięcią uczestników i świadków wydarzeń. W ten sposób w obrębie jednego spo-
łeczeństwa tworzą się i funkcjonują różne historie czy raczej narracje historyczne, 
w części komplementarne, w części konkurencyjne. W dniu pisania przeze mnie tego 
tekstu w „Gazecie Wyborczej” pojawił się artykuł zatytułowany Wulff i Komorowski 
poprawiają historię1. Christian Wulff pełni obecnie funkcję prezydenta Republiki 
Federalnej Niemiec, Bronisław Komorowski jest prezydentem Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Tytuł ten koresponduje dobrze z tezą, że historię można nie tylko tworzyć, ale 
zmieniać, poprawiać, coś z niej ujmować lub do niej dodawać, czy wręcz fałszować. 
Możliwość tworzenia historii jest zaś instrumentem w rękach narratorów-polityków.

II .  Drugi  ważny podział  sposobów podejścia do histori i,  do two-
rzenia narracj i  i  sposobów ich utrwalania i  upowszechniania,  wiąże 
się z  tym, co bl iskie i  dalekie,  swojskie i  obce,  nasze i  cudze.  Dystans 
na skali bliskości/oddalenia jest często arbitralny, ale jest wyznaczany zarówno w po-
rządku diachronicznym, jak i synchronicznym. Odległe w czasie, spełnione dawno, 
przed setkami czy tysiącami lat, to, co było lokalne, nie pozostawiło wielu śladów 
(lub zgoła żadnych) w pamięci ludzkiej, mimo tego, że się wydarzyło obiektywnie 
i realnie, jest z natury rzeczy obce i dalekie, o ile w ogóle jawi się w świadomości hi-
storycznej. Nie znamy nazwisk ludzi walczących w armiach Cezara czy Aleksandra 
Macedońskiego, poległych na frontach wielu wojen odbywających się w starożyt-
ności. Zachowujemy jedynie w pamięci wiedzę i pamięć o konsekwencjach zdarzeń 
zbiorowych, przełomowych, tworząc supernarrację, opowieść światową, globalną, 
o znaczeniu i sensie dla ludzi żyjących wiele pokoleń później. Jednak tworzenie tej 
narracji, historii zdarzeń minionych jest również opowieścią, którą dziedziczymy po 
wcześniejszych narratorach, twórcach i nie zawsze świadkach minionych dziejów. 
Jesteśmy skazani albo na własne doświadczenie, na zakres pamięci indywidualnej, 
prywatnej, przekaz ustny, opowieść świadków bądź otrzymujemy gotową „historię”, 
ułożoną i opowiedzianą przez wcześniejszych interpretatorów i narratorów. Stąd 
już jedynie o krok od pytania o intencje, interesy, zasady selektywności i kryteria 
ważności. Czy historia nie jest opowieścią układaną przez „opowiadacza”, narrato-
ra, interpretatora, kogoś, kto był bliżej wcześniejszych wydarzeń? W jakim stopniu 
jest „prawdziwa”, czyli obiektywna, oddająca rzeczywisty bieg wydarzeń, a w jakim 
modyfi kowana, zmieniana, fałszowana, reinterpretowana z punktu widzenia pozy-
cji, potrzeb i interesów opowiadającego? W jednostkowej i zbiorowej świadomości, 
w pamięci historycznej chronione są i otaczane szczególną pieczą, dbałością o ich 
wyeksponowanie dla opinii publicznej te elementy, które są nam bliskie nie tylko 
ze względu na odległość czasową, ale także z uwagi na ich centralną rolę względem 
zasad integracji kulturowej. Historia „naszości”, tradycja narodowa i państwowa ma 

1 P. Wroński, Wulff i Komorowski poprawiają historię, „Gazeta Wyborcza” nr 286 (8.12.2010), s. 3.
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przede wszystkim chronić elementy decydujące o kulturowej odrębności zbiorowe-
go, społecznego narratora. Władze państwowe tworzą archiwa, instytucje i organi-
zacje powołane do życia po to, by tworzyły pożądaną z punktu widzenia jedności 
opowieść historyczną. Tradycja historyczna każdej grupy kulturowej prowadzi do 
ochrony języka, religii, symboli, bohaterów grupowych. Historia jest jednak także 
pełna mitów, emocjonalnych odniesień, sprzecznych reakcji i postaw jej interpre-
tatorów. To, co defi niowane jest jako bliskie, stanowi rdzeń tożsamości kulturowej 
każdej grupy, dalekie, odległe w sensie dystansu czasowego, przestrzennego, lecz 
przede wszystkim poznawczego i emocjonalnego, należy do historii „innych”, ob-
cych. Kryterium „swojskości”, „naszości” skorelowane jest w narracji historycznej 
ściśle z pojęciem „bliskości”. To, co bliskie naszej kulturze, jest rdzennym, central-
nym elementem dziedzictwa kulturowego i pamięci historycznej. 

III .  Kolejny wymiar analizy historycznej  rozpościera się  pomiędzy 
partykularyzmem a uniwersal izmem. Narracje historyczne posiadają różny 
zasięg i zakres. Jedne odnoszą się do społeczności lokalnych, małych wspólnot kul-
turowych o charakterze regionalnym, etnicznym, niekiedy wciąż jeszcze plemienno-
-rodowym. Historia lokalności to historia prywatna, rodzinna, intymna. Historia uni-
wersalna, globalna, powszechna to dzieje nie tyle jednostek, ile całych zbiorowości, 
kultur, państw. Dwie perspektywy poznawcze dzielą także narracje na historię kultur 
i historię państw. Narracje kulturowe są o wiele barwniejsze, różnorodne, jest ich 
co najmniej tyle, ile grup kulturowych. Państw jest w świecie niespełna dwieście 
pięćdziesiąt. Kultur kilkanaście tysięcy. Są pośród nich w przeważającej większości 
kultury małe, lokalne, rodzime, autochtoniczne, są i kultury wielkie, narodowe oraz 
cywilizacje. Narracje toczące się na poszczególnych poziomach nie zawsze są z sobą 
zbieżne. Inna jest historia Stanów Zjednoczonych spisana ręką Indianina, rdzenne-
go mieszkańca Ameryki, inna zgoła stworzona i uznana za bardziej uniwersalną, 
powszechną opowieść europejskiego, zwłaszcza anglosaskiego, protestanckiego 
kolonisty. Wyróżnić można z tego punktu widzenia perspektywę nie tylko lokalną 
i powszechną, uniwersalną, lecz także historię „małą” i „wielką”. Historia „mała” 
to świat ludzkich prywatnych, intymnych przeżyć. To historia nie tylko opowiada-
na, odtwarzana, lecz także przeżywana. To historia nasza i ludzi nam bliskich ujęta 
w perspektywie osobistych losów, biografi i i przeżyć. To rodzaj „intymnej historii 
ludzkości” ulokowanej na wielu polach, „planszach”, na których są rozmieszczone 
pojedyncze osoby. „Plansze” te są tworzone przez zbiorowości, reguły życia społecz-
nego, strukturalne rozmieszczenie ludzi, ich kulturowe orientacje, przez wiele czyn-
ników natury społecznej i psychicznej, których nie sposób tutaj wymienić. Historia 
mała, lokalna, nasza, intymna, prywatna to składnik historii „wielkiej”. Dla kulturo-
znawcy ważne znaczenie ma wymiar globalny, uniwersalny, zwłaszcza w badaniach 
porównawczych faz rozwoju pisma, kultury symbolicznej, sztuki, nauki. O wiele 
bardziej interesujące i decydujące znaczenie dla badań kulturoznawczych ma jednak 
historia poszczególnych kultur, ukazana nie tyle z zewnątrz, co z wewnątrz, od środ-
ka. W tym obszarze zainteresowań zaciera się granica pomiędzy historykiem a an-
tropologiem kultury, pomiędzy archiwistą a etnografem, historiozofem a etnologiem. 
Kultura intymna, prywatna stanowi mikrosieć interakcji oraz zdarzeń, z których 
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utkana jest cała historia ludzkości. Najważniejsze rzeczy dzieją się w centrum tej 
sieci, na głównych szlakach kulturowych i ich skrzyżowaniach, najbarwniejsze i naj-
bardziej interesujące występują na obrzeżach. Obrzeża nie są peryferiami w sensie 
oddalenia od centrum, lecz utrzymują swój klimat kulturowy dzięki przeżywającym 
swoją historię ludziom. Stosując metaforę, świat ma tyle historii, opowieści-narracji, 
ilu jest żyjących ludzi. Nieżywi obecni są w tych narracjach, jeżeli zachowują się 
w pamięci. Pamięć historyczna jest niezwykle pojemna, ale nie jest w stanie objąć, 
a tym bardziej usystematyzować i zinterpretować wszystkich zdarzeń. Każda kultura 
tworzy własną pamięć, stanowiącą rdzeń tradycji, dziedzictwa kulturowego. Mecha-
nizmy selekcji i konstruowania zawartości tej pamięci podporządkowane są z jednej 
strony interesom i potrzebom narratorów, z drugiej oczekiwaniami słuchaczy, od-
biorców, uczestników i świadków. Historia „prywatna” i „publiczna” przenikają się 
nawzajem. Kultury tkają własną materię pamięci historycznej złożoną z wybranych, 
„pasujących” do dziedzictwa faktów. W tym sensie można stwierdzić, że historia 
tworzy się sama, siłą rozpędu, skoro narracja-opowieść jest już dawno rozpoczęta 
i rozwija się stosownie do wymogów współczesności. Historię wielką, metahistorię 
można tworzyć, przeinaczać, rekonstruować, reinterpretować, modyfi kować na wiele 
różnych sposobów, historia prywatna nie poddaje się takim zabiegom. 

IV. Poza oficjalną,  formalną historią nauczaną w szkołach,  przeka-
zywaną jako oficjalny kanon wiedzy z pokolenia na pokolenie,  is tnie-
je  historia nieoficjalna,  nieformalna,  „mówiona” albo czasem tylko 
– z powodu represyjności  systemu poli tycznego – „szeptana”. Histo-
rię ofi cjalną tworzą organizacje i instytucje, muzea, archiwa, szkoły, uniwersytety, 
agendy rządowe, nieofi cjalna rodzi się i trwa w domach, rodzinach, wspólnotach 
lokalnych. Pierwszy wymiar narracji jest uporządkowany, sztywny, obejmuje stałe 
elementy dziedzictwa, które usystematyzowane w pewnym porządku aksjonorma-
tywnym i chronologicznym z trudem ulegają unieważnieniu, wyparciu ze zbiorowej 
pamięci, nawet jeżeli stają się przeżytkiem i nie odgrywają już żadnej roli kulturowej. 
Historia każdej instytucji, zwłaszcza państwowej, pełna jest tego typu elementów, ar-
tefaktów kultury materialnej, jak i składników sfery symbolicznej. Historia ofi cjalna 
to narracja obowiązująca w przestrzeni publicznej, w szkołach, sądach, ośrodkach 
wychowawczych, urzędach państwowych, instytucjach stanowiących fundamentalne 
składniki porządku społecznego i ładu kulturowego. Historia ofi cjalna jest chronio-
na przez akty normatywne, ustawy i rozporządzenia o ochronie dziedzictwa kultu-
rowego, traktowanego jako właściwość szczególna wspólnoty lokalnej, przeważnie 
jednak jako składnik tradycji narodowej. Historia ofi cjalna jest utrwalana i obiekty-
wizowana za pomocą różnych środków i metod. Opiera się na archiwach, miejscach 
pamięci, obiektach dziedzictwa kulturowego, programach szkolnych, podręcznikach, 
świętach państwowych, rocznicach, bohaterach narodowych, dziełach literackich, 
wytworach artystycznych, dorobku grup wyznaniowych, wielu innych elementów, 
które otoczone są specjalną pieczą jako należące do kanonu historii kultury, narodu 
i państwa. Obecnie państwa narodowe są głównymi narratorami, kreatorami opowie-
ści historycznych o dziejach, które miały miejsce, i ich usytuowaniu w świadomości 
społecznej, pamięci zbiorowej i opinii publicznej. Historia ofi cjalna z trudem ulega 
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reinterpretacji, dzieje się tak zwykle w wyniku zmiany ustroju politycznego, systemu 
sprawowania władzy, nagłego przewrotu społecznego, w wyniku którego dochodzą 
do głosu kategorie ludzi wcześniej pozbawionych możliwości wpływu na kształto-
wanie i propagowanie własnych wersji dziejów.

V. Sednem wszelkich podejść do kreowania,  kształ towania i  prze-
kazywania,  czyli  nauczania histori i,  jest  czysto anali tyczna,  niekiedy 
wszakże fundamentalna dla statusu wybranej  grupy kulturowej opo-
zycja pomiędzy dziejami a ich interpretacją. Historia kojarzy się z dzieja-
mi, faktami, biegiem wydarzeń. Historia to jednak w większym stopniu selektywna, 
świadoma, planowa, konstruowana według przyjętych założeń narracja. Historia 
ma podtrzymywać więzi grupowe, etniczne, narodowe, państwowe. Do jej funkcji 
należy jednocześnie budowanie fabuły dziejowej, wzniecanie pożądanych stanów 
emocjonalnych, uczuć, postaw. Dzieje są jedynie podłożem dla kształtowania dzie-
dzictwa kulturowego grupy. Elity skłonne są do maskowania, ukrywania faktów 
i wydarzeń wstydliwych bądź ich bagatelizowania, lokowania ich w obszarze ele-
mentów nieistotnych, podatne zaś na eksponowanie tych składników dziejów, które 
podnoszą, wręcz gloryfi kują panujące kategorie społeczne. Historia jest „służebnicą” 
polityki. Tym, co nadaje fabule historycznej sens, określa jej porządek, jest zespół 
celowych działań, zwanych skrótowo „polityką historyczną”. Wokół tego syndro-
mu postaw i działań indywidualnych oraz zbiorowych toczy się, również w Polsce, 
nieustanna debata, co z dziejów winno trafi ć do narracji-opowieści udostępnianej 
i rozpowszechnianej w grupie kulturowej.

Historia nieofi cjalna wiąże się nierozerwalnie z narracją dotyczącą historii bli-
skiej, „naszej”, lokalnej, partykularnej, prywatnej i intymnej. Jest to wymiar mikro-
historii, wielu równoległych, najczęściej komplementarnych, przenikających się nar-
racji osobistych, przejawiających się w biografi ach, monografi cznych ujęciach losów 
społeczności lokalnych, genealogii wspólnot rodzinnych i krewniaczych. Historia 
nieofi cjalna z natury rzeczy jest historią żywą, aktualną, przeżywaną, a nie tylko 
archiwizowaną czy pamiętaną. Nieofi cjalny wymiar analizy historycznej wiąże się 
także z jej nieformalnym nieskodyfi kowanych charakterem. W ujęciu systemowym, 
akademickim jest to historia tworzona przez uczestników, amatorów, ludzi, którym 
obcy jest warsztat metodologiczny czy teoretyczny. Historia taka żywi się osobisty-
mi, rodzinnymi pamiątkami, fotografi ami, biografi ami, pamiętnikami, świadectwami 
zaliczanymi do źródeł prywatnych. Każdy dom posiada swoje zbiory archiwalne, do-
kumentujące przebieg kariery zawodowej, życia prywatnego, dokumentujące dzieje 
wspólnot krewniaczych czy wspólnot rodzinno-sąsiedzkich w związku z narodzina-
mi, dorastaniem dzieci, ślubami, pogrzebami itd. Wiele z tego typu śladów historii 
nieformalnej trafi a na śmietniki, ulega zagubieniu, spaleniu, zniszczeniu. Pytanie 
o relacje pomiędzy historią ofi cjalną i nieofi cjalną rodzi też pytania o związki pomię-
dzy historią żywą i martwą, bliską i daleką, partykularną i powszechną.

Historia ofi cjalna jest konstruowana przez polityków, uczonych, gremia akade-
mickie, przekazywana przez nauczycieli i wychowawców w sztafażu etnocentrycz-
nej, narodowej, patriotycznej retoryki. Jednym słowem historia ofi cjalna, publiczna, 
służy utrzymywaniu określonego rodzaju więzi i tożsamości. Podstawowa narracja 
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dla przełomu XX i XXI stulecia wiąże się z kulturą narodową, z państwem narodo-
wym. Pojawia się jednak i tworzy potrzeba kreowania bardziej uniwersalnej perspek-
tywy, wspólnej, chrześcijańskiej, zachodniej narracji historycznej, w której ważne 
będzie coraz bardziej nie to, co nas różni od Niemców, Francuzów, Włochów, Hi-
szpanów i innych członków Unii Europejskiej, lecz ta przestrzeń, która jest wspólna 
dla wszystkich indywidualnych i zbiorowych uczestników cywilizacji europejskiej. 
Narodowe narracje historyczne coraz bardziej wpisują się w opowieść bardziej uni-
wersalną, o wspólnych dziejach i elementach dziedzictwa różnych grup kulturowych, 
zarówno narodów, jak i grup etnicznych, zarówno terytorialnych, autochtonicznych, 
jak i o imigracyjnym rodowodzie, wspólnot regionalnych oraz lokalnych.

Kultura funkcjonuje i rozwija się „zanurzona”, osadzona w historii. Rodzimy się, 
wzrastamy, nabywamy tożsamości w środowisku kulturowym. Środowisko to skła-
da się z różnych elementów. Przestrzeń kulturowa, w której funkcjonują jednostki, 
jest ukształtowana przez poprzednie pokolenia, jest konsekwencją działań oraz dzie-
jów poprzednich generacji, uporządkowaną według różnych kryteriów: moralnych, 
estetycznych, religijnych, prawnych, politycznych, obyczajowych, chronologicz-
nych. W przestrzeni kulturowej mieszczą się jednostki, małe grupy rodzinne, lokalne 
wspólnoty, regionalne zbiorowości, narody i cywilizacje. 

Współczesne kultury wyrastają na gruncie własnej, wielowiekowej, ciągłej nar-
racji historycznej. Towarzyszące im rodzaje tożsamości są komponentami, składni-
kami tej samej, globalnej, holistycznej całości, której naturę i wewnętrzną dynamikę 
wyznaczają w największym stopniu już nie podziały terytorialne, rasowe, etniczno-
-narodowe czy religijne, lecz sposoby i formy komunikacji międzykulturowej, szcze-
gólnie na poziomie personalnym. W związku ze zmieniającym się statusem grup 
kulturowych, „zanurzonych” w pluralistycznej, wieloskładnikowej, różnorodnej 
przestrzeni komunikacyjnej Internetu, telewizji, mass mediów, rodzi się wiele pytań 
o ich naturę, granice i zasady konstruowania własnej odrębności. Także o zasoby 
i treść pamięci historycznej. Grupy kulturowe w procesach globalizacji otwierają 
swoje granice, lokują się już nie tyle na „styku” z innymi wspólnotami, co przenikają 
się wzajemnie, krzyżują i mieszają w szerszych układach strukturalnych, tworzących 
„społeczeństwa sieci”, całościowe, wielokulturowe „systemy-światy”. Nowa, ulega-
jąca globalizacji, płynna, dynamiczna, pluralistyczna rzeczywistość społeczna rodzi 
wiele nowych rodzajów zjawisk kulturowych i tożsamości. Natura nowej, ponowo-
czesnej, rzeczywistości społecznej, charakteryzowanej jako transgresyjna, transkul-
turowa, pluralistyczna, synkretyczna, stwarza wiele kontrowersji i pytań dotyczą-
cych metod i sposobów konstruowania narracji historycznej.

Są to głównie pytania o to, jaka jest natura i istota współczesnej, masowej, zglo-
balizowanej kultury. Jaką rolę w tworzeniu wspólnej, powszechnej, globalnej kul-
tury odgrywają narracje historyczne? Dalej pojawiają się w centrum zainteresowań 
kulturoznawców pytania, czy w związku z naturą kultury, jej kumulatywnym, hi-
storycznym charakterem, istnieją jakieś mechanizmy, według których kultura ewo-
luuje? Jakie są modele przemian kultury? Jakie „całości” kulturowe wyodrębniają 
się w złożonym, wieloelementowym porządku społecznym? Jakie rodzaje narracji 
historycznej są dla nich odpowiednie?
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Coraz częściej, poszukując odpowiedzi na te pytania, formułuje się tezę o poja-
wianiu się nowych zjawisk kulturowych, lokujących się na pograniczach dwu lub 
wielu kultur, płynnych, ulegających stałym przemianom „przestrzeni międzykulturo-
wych”. Pojęcie przestrzeni odnosi się w tych wszystkich przypadkach do zjawisk sta-
nowiących następstwo procesów akulturacji, asymilacji, transgresji, uniwersalizacji 
kulturowej, mających znaczący wpływ na przemiany tożsamości uczestników znaj-
dujących się w sytuacji kontaktu wielu kultur składowych. Przestrzenie kulturowe 
wyłaniające się w procesach globalizacji nie mają sztywnych, precyzyjnych granic, 
ich natura wiąże się z płynnością, transferem, modernizacją, dyfuzją, zmiennością 
i amorfi cznością. Na przestrzenie międzykulturowe, które stanowią rodzaj syntezy 
kultur składowych, nakładają się coraz bardziej granice cywilizacji, szerszych ukła-
dów integracyjnych, które wyrastają na gruncie tradycyjnych rodzajów więzi symbo-
licznej, lokalno-etnicznej i narodowo-państwowej. Na „styku” kultur, w „przestrze-
niach międzykulturowych”, rodzą się i rozwijają nowe rodzaje narracji historycznej.

Jakie są warunki „zewnętrzne”, cechy tego strumienia rzeczywistości, w której 
„zanurzone” są wyłonione w procesie historycznym grupy kulturowe, starające się 
poruszać zgodnie z prawami życia społecznego, choć najczęściej „pod prąd” głów-
nego nurtu globalizacyjnego? Jak tworzą się i kształtują nowe przestrzenie cywiliza-
cyjne „projekty” kulturowe? Jakie rodzaje tożsamości towarzyszą wyłaniającym się 
w procesach globalizacji konfi guracjom kultur? 

Inwentarz problemów i pytań jest wspólny dla historyka i kulturoznawcy. 


