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Badanie przeszłości w perspektywie metodologicznej jest domeną kilku, mających za 
sobą długi rozwój, dyscyplin naukowych. Historia, historia sztuki, archeologia stanowią 
swoisty fundament, choć nie wyczerpują materii. W konsekwencji w stosunkowo nie-
długim okresie coraz to nowe dyscypliny naukowe należące do grupy nauk o człowieku 
wkraczają na pola przeszłości. Wachlarz tych nauk jest ogromny – od nauk o komuni-
kacji, a także od matematyki społecznej i demografii, poprzez ekonomię historyczną, 
geografię, antropologię, aż po etnologię i nauki o języku. Nawet ten katalog trudno 
uznać za wyczerpujący i każdy byłby w stanie dorzucić do niego przynajmniej jedną 
cegiełkę. Na dodatek poszczególne przedmiotowe nauki szczegółowe wypracowały bądź 
aspirują do posiadania własnego warsztatu naukowego, czego najlepszym przykładem jest 
filmoznawstwo, a ze starszych prasoznawstwo. I tu rodzi się pytanie natury zasadniczej. 
Wiadomo, że kulturoznawstwo, czy też studia kulturowe wkraczają w przestrzeń czasu 
minionego. To zjawisko nieuniknione, wynikające z samej istoty badań nad kulturami, 
cywilizacjami, a także bardzo wielu węższymi zjawiskami dostrzegalnymi w badaniach 
nad człowiekiem w całej jego złożoności psychofizycznej. Konsekwencją tej świadomości 
powinno być pytanie o warsztat naukowy. Czy kulturoznawca w takim przypadku 
powinien uznawać za swój, warsztat wybranej przez siebie dyscypliny naukowej, czy 
też świadomie dążyć do badań komparatystycznych, a może budować własny, a więc 
kulturoznawczy warsztat naukowy w badaniach przeszłości, wykorzystujący dorobek 
innych nauk o człowieku w sposób twórczy. Odpowiedź wcale nie jest oczywista i nie 
może mieć ona charakteru uniwersalnego. W pewnym sensie decyduje o tym sam 
wybrany przez nas temat badawczy i towarzysząca mu specyfika źródeł, zarówno 
w sferze kultury materialnej, jak i duchowej.

Proces konceptualizacji warsztatu naukowego kulturoznawstwa przebiega niemal 
dosłownie na naszych oczach. Zarazem jednak wyrasta z żywej tradycji badań nad 
kulturą, podejmowanych w sposób świadomy co najmniej od czasów oświecenia. Bardzo 
wiele w tym względzie zawdzięczamy strukturalistom, francuskiej szkole Annales, 
a zwłaszcza Fernandowi Braudelowi. Problem trwania i wielości czasów historycznych 
przewija się w całej jego twórczości. Interesuje go wyjście poza klasyczne ramy historii 
i spojrzenie na cywilizację czy cywilizacje w sposób zgoła odmienny. Komponentami 
narracji stają się wszystkie składowe kondycji człowieka – od środowiska geograficznego 
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i biologicznych uwarunkowań bytu, poprzez wielkie procesy zachodzące w społeczeń-
stwie, byty polityczne, aż po pojedynczych aktorów tego wielkiego teatru, którym jest 
życie. Bohaterami jego książek stają się „ludzie bez historii”, stają się również żywioły1. 
Czyni to nie bez celu. W jego przekonaniu humanistyka, aby wyjść z opłotków wąskich 
specjalizacji zmierzających do hermetyzacji języka warsztatu naukowego, musi wejść na 
drogę integracji. W perspektywie nowego humanizmu jawi się wymienność warsztatów 
badawczych. Fernand Braudel pokazuje nam w swoich pracach, jak jedna i ta sama 
osoba może się stać historykiem, socjologiem, etnologiem czy ekonomistą, przez co 
obraz badanej przeszłości staje się wielowymiarowy.

Refleksja metodologiczna posiada zawsze dwa wymiary: teoretyczny, gdy poruszamy 
się w przestrzeni konceptualnych modeli, i praktyczny, gdy stajemy w obliczu konkret-
nego źródła jako przedmiotu naszych badań. Forma, kształt i język przekazu zmuszają 
badacza za każdym razem do indywidualizacji ujęcia. Elastyczność ujęcia, umiejętność 
rezygnacji z utartych dróg, często decydowały o sukcesie podejmowanych poszukiwań. 
Wybór modelu ma często rozstrzygające znaczenie. Model drzewa w pracach M. Shanksa 
i model kłącza u G. Deluze’a, a także F. Guattari są tego najlepszym przykładem2.

Kulturoznawstwo współczesne nie wpisuje się w kanon nauk o przeszłości, nie 
szuka też swego miejsca między antropologią a socjologią. Czasami mieni się być nauką 
uniwersalną, jakby nową filozofią, porządkującą według pewnego spójnego własnego 
zamysłu zróżnicowane pola badań naukowych. Pomimo to przeszłość, osadzona na 
osi czasu linearnego, wyraźnie w badaniach wysuwa się na jedno z czołowych miejsc. 
Wraz z nim rodzi się pytanie o istnienie czy nieistnienie takiej kategorii źródeł, które 
moglibyśmy zdefiniować jako źródła kulturowe w odróżnieniu od źródeł historycznych 
czy antropologicznych. Jest to tym trudniejsze, że we współczesnych naukach huma-
nistycznych zarysowuje się dość wyraźna tendencja do metodologicznego zamykania 
pól badawczych w obrębie jednej dyscypliny. Przyjęte i uznane procedury badawcze 
obciążone są stygmatem ujęcia formalnie poprawnego z całym bagażem rygorów uważa-
nych za niezbędne, by poznaniu nadać cechy naukowości. Tymczasem kulturoznawstwo, 
czy też studia kulturowe, są dziedziną wybitnie aktywną społecznie. Społeczeństwo 
oczekuje od nowej rodzącej się dyscypliny nie tylko poznania, lecz w równym stopniu 
oceny i wartościowania opisywanych zjawisk. Widoczny jest tu pewien niedosyt 
tak charakterystyczny dla stosunku współczesnego człowieka o dużej aktywności 
i mobilności intelektualnej na osi przeszłość – teraźniejszość – przyszłość3. Narzędzia 
wartościujące nie są i nie mogą z racji swej natury mieć charakteru uniwersalnego, są 
głęboko wpisane w kontekst kulturowy cywilizacji, w której wyrośliśmy, funkcjonujemy 
i której system wartości uznajemy za własny.

Sprawa komplikuje się dodatkowo w perspektywie humanistyki postmodernistycznej. 
Jeżeli źródło historyczne nie różni się w swej istocie od produktu pracy historyka, jakim 
jest narracja historyczna, to – zdaniem Jerzego Topolskiego – nie ma rzeczywistego 

1 Zob. F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’epoque de Philippe II, 2čme édit. 
vol. 1–2 Paris 1966; idem, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, vol. I Struktury 
codzienności, vol. II Gry wymiany, vol. III Czas świata, Warszawa 1992.

2 M. Shanks, Experiencing the Past. On the Charakter of Archaeology, London–New York 1992; 
G. Deluze, F. Guattari, Thousand Plateaus: capitalizm and schizophrenia, Chicago 1988.

3 W odniesieniu do archeologii i historii zob. A. Zalewska, Teoria źródła archeologicznego i histo-
rycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, UMCS, Lublin 2005, s. 17.



95Historyk w przestrzeni badań kulturoznawczych

przejścia od zakamuflowanej w źródłach prawdy do interpretacji autorskiej. Jeśli tak, 
to cały czas poruszamy się w jednym i tym samym obszarze interpretacji4.

Następstwem takiego ujęcia staje się zacieranie granic pomiędzy dyscyplinami, 
a nawet formami wypowiedzi, między literaturą, nauką i sztuką. Techne i arte zdają 
się sprzęgnięte z sobą tak, że tworzą prawdziwy węzeł gordyjski. W tej perspektywie 
idea naukowości czy obiektywności tak jak ją postrzegał pozytywizm, starając się zbu-
dować trwały most między humanistyką a naukami ścisłymi, traci wszelką rację bytu. 
Znakomite studium Haydena White’a o metahistorii, bodajże jako pierwsze, odsłoniło 
nam mechanizmy retoryczne obecne w każdej konstrukcji narracji historycznej. W ten 
sposób otwarta została furtka do odrzucenia przez historiografię niewzruszonych po-
zytywistycznych poglądów o nieprzekraczalnym dystansie między narracją historyczną 
a literaturą piękną5. 

Źródłem staje się każda informacja o przeszłości niezależnie od miejsca swojego 
posadowienia i rozpoznanego lub nie medium przekazu. Celem poznania staje się 
swoista translacja kodów kultury przeszłej na kody kultury współczesnej, obciążona 
dominującym pragnieniem zrozumienia przeszłości. Przy takim ujęciu problemu na 
gruncie badań kulturowych pojawia się natychmiast pytanie, w jakim stopniu nasza 
wiedza o konstruktorach i aktorach przeszłości pozwala nam wniknąć w ich realny świat 
oraz sposób postrzegania rzeczywistości. Nie jest mentalnie możliwe wyjście z okowów 
współczesności i zanurzenie się w epoce przez nas badanej. Jesteśmy w stanie opisywać 
zaistniałe w przeszłości zdarzenia, porządkować obrazy, wyciągać wnioski, formułować 
uogólnienia, ale nie możemy wejść w tamten opisywany świat, stać się jego cząstką, 
zawsze pozostaniemy obserwatorami z zewnątrz. Dodatkowe utrudnienie stanowią 
rygory szkół naukowych wykreowane w poszczególnych dyscyplinach. Kulturoznawstwo 
daje nam szansę wielokierunkowego i wielokrotnego przekraczania tych barier. Nie 
posiadając jeszcze w pełni zdefiniowanego, a tym bardziej zamkniętego kanonu meto-
dologicznego, może swobodnie czerpać z klasycznych już nauk o człowieku i budować 
własne modele. Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie piętrzą się na tak obranej 
drodze. Dla wielu środowisk naukowych kulturoznawca jest i jeszcze długo będzie 
nieuprawnionym uzurpatorem buszującym w gąszczu propozycji metodologicznych 
innych dyscyplin zajmujących się przeszłością. Niemniej jest to chyba jedyna droga, 
którą powinniśmy iść, jeśli chcemy budować nową jakość. Inaczej nie pozostanie nam 
nic innego, jak uznać tę część kulturoznawstwa, która bada przeszłość, za integralną 
część nauk historycznych. Wybór drogi nie oznacza jednak radykalnego zerwania 
więzi z historią, może należałoby bliżej rozpatrzyć Braudelowską koncepcję szeroko 
rozumianych nauk pomocniczych. Tymczasem dla wielu byłoby to zaprzeczeniem samej 
idei studiów kulturowych, w których kultura materialna staje się nośnikiem wartości 
duchowych zespolonych w jedno w materiale utrwalonym w formie obrazu, tekstu czy 
zapisu wirtualnego, decydującym o kształcie naszej pamięci, zarówno tej indywidualnej, 
jak i zbiorowej.

4 Zob. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię? Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, 
s. 339 i nast.

5 H. White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe, Baltimore–London 
1973, s. 167–169.
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Zdaniem Georges’a Gurvitcha, każda nauka wykrawa z materii rzeczywistości 
odrębny świat. Nie ma jednego świata naukowej determinacji, ale wiele światów, między 
którymi rozpościera się nasza niewiedza i nasze nieliczne swobody6. Przyjmując tę tezę 
za punkt wyjścia, należałoby rozważyć, jakie to obszary naszej niewiedzy czekają na 
zagospodarowanie przez kulturoznawców i ile swobody w poszukiwaniu własnych 
dróg rozwoju gotowi są nam dać nasi partnerzy. Może trzeba rozpocząć poszukiwania 
od definicji pojęć, którymi w naszych badaniach powinniśmy się posługiwać. Rzecz 
nie w tym, by tworzyć nowe pojęcia, ale by istniejącym nadać kulturotwórczą treść, 
żeby stały się one sprawnymi narzędziami w naszych rękach. Jest to konieczne, jeśli 
nie chcemy utracić już na początku drogi zasadniczej spójności, która jest jednym 
z podstawowych wymogów poznania naukowego7.

Marshall Sahlins zwraca uwagę na fakt, iż cechę historii stanowi to, że jest upo-
rządkowana kulturowo. Uporządkowanie to jest różne w różnych społeczeństwach 
i zawsze oparte na znaczących schematach rzeczy. Zdanie to zachowuje prawdziwość 
także w przypadku jego odwrotności. Schematy kulturowe są uporządkowane histo-
rycznie. Przyczyna jest uderzająco prosta. Otóż schematy kulturowe w mniejszym lub 
większym stopniu swojego znaczenia są przewartościowywane w trakcie ich praktycz-
nego odgrywania. Synteza przeciwieństw dokonuje się dzięki twórczemu działaniu 
historycznych podmiotów, a więc ludzi. Na czym polega odwracalna prawdziwość 
obu twierdzeń? Z jednej strony, ludzie organizują swoje przedsięwzięcia oraz nadają 
znaczenie przedmiotom na podstawie istniejących sposobów pojmowania porządku 
kulturowego. Zatem każda kultura jest historycznie odtwarzana poprzez działanie 
podmiotów w historii. Pamiętać przy tym musimy, że, z drugiej strony, ludzie świadomie 
bądź nieświadomie twórczo przekształcają dostępne im schematy. W konsekwencji 
kultura podlega historycznej zmianie. Prowadzić to może do swoistej transformacji 
strukturalnej. Przeformułowanie znaczeń, zmieniające zależności między kategoriami 
kulturowymi, pociąga za sobą w konsekwencji zmianę systemu. Co więcej, w tak 
nakreślonej perspektywie antropologiczna kategoria symbolicznych relacji porządku 
kulturowego staje się przedmiotem historycznym8.

Historia na pograniczach antropologii i socjologii w sposób nieodparty staje się 
kulturoznawstwem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zwrot ku historii „zwykłego 
człowieka” powoduje, że sama historia staje się tworem kulturowym budowanym 
od dołu. To na tej drodze dochodzi do krystalizacji procesu historycznego w postaci 
łańcucha instytucji społecznych uwarunkowanych działaniem i charakterem podmiotów 
historii, jakimi są ludzie9. Każdy porządek kulturowy posiada własne tryby działania 
historycznego i własną odrębną świadomość. 

Kulturoznawstwo szuka swojego miejsca w opisywaniu przeszłości, korzystając 
z dorobku nie tylko historii, lecz także antropologii, zwłaszcza antropologii społecznej. 
Wspólne z kulturoznawstwem jest dla niej poszukiwanie dróg jedności w różnorod-
ności kultur. Teza ewolucjonistów o tożsamości ludzkiej natury, przyjmowana jako 
powszechnik kulturowy, wprzęgała antropologię do tego samego rydwanu, w którym 

6 F. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1999, s. 132.
7 Zob. wypowiedź Henriego Berra w: Première Semaine Internationale de Synthèse, Paris 1930, 

s. 57–59 i 75–76.
8 M. Sahlins, Wyspy historii, Kraków 2006, s. 7.
9 L. Stone, The Past and the Present, Boston 1981, s. 23–24.
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socjologia bada współczesną jej zmianę społeczną, a historia przeszłą. Dla jednych 
i drugich historia daje teoriom trwały fundament, poprzez przeszłość rozumianą jako 
antecedencje istnieje możliwość głębszego poznania osi przeszłość – teraźniejszość, 
a nawet możliwość nakreślenia scenariuszy przyszłości10.

Historia sama w sobie zmienia się i ewoluuje razem z innymi naukami o czło-
wieku wraz z narastaniem przełomu postmodernistycznego. O ile dawna nauka po-
zytywistyczna, kładąca nacisk na źródło i jego interpretację zawężoną do studium 
określonego wycinkowego przypadku, daleka była od jakiegokolwiek doświadczenia 
kulturoznawczego, o tyle zwrot postmodernistyczny buduje dość wyraźny pomost 
pomiędzy kulturoznawstwem badającym przeszłość i historią mniej lub bardziej szeroko 
definiowaną. Przełom stanowiło uświadomienie sobie bezpłodności pozytywistycznej 
koncepcji naukowości, a w konsekwencji tezy o istnieniu prawdy jednej i jednoznacznej. 
W nowych warunkach naukowość historii nadal się broni, ale w odniesieniu do zdań 
ogólnych, przez co upodabnia się do antropologii i socjologii. Zdaniem Marcina Kuli, 
naukowość historii broni się, gdy historyk idzie w kierunku ukazania ukrytych zależ-
ności, gdy umieszcza przedmiot analizy na tle długiego trwania, gdy wreszcie dostrzega 
przejawy analizowanego zjawiska w różnych czasach11. Słowem, kiedy historia stara się 
wnieść swój wkład w rozwój nauk o człowieku. Tu właśnie pojawiają się pola wspólne 
z kulturoznawstwem, nie zawsze nazwane i nie zawsze zdefiniowane.

Postmodernistyczna wizja końca historii, prezentowana w kilku odmianach, należy 
już do przeszłości. Nie oznacza to, że wkład myślicieli tej miary co Barthes, Foucault, 
Lyotard czy Derrida należy już w całości do historii nauki. Jeżeli coś budzi sprzeciw, to 
swoisty radykalizm niektórych wypowiedzi, jak u Jacques’a Derrida jego przekonanie 
o nieistnieniu rzeczywistości poza tekstem. Tym, co pozostaje nadal żywe i inspirujące, 
jest przeświadczenie, że dotychczasowe sposoby myślenia o przeszłości, jej badania 
i przedstawiania stają się nieadekwatne w obliczu nowych potrzeb kultury. Inaczej 
mówiąc, historia utraciła status gwaranta tożsamości, a interdyscyplinarność czyni z niej 
jedną z wielu nauk o człowieku. Konstruktywizm i tekstualizm odegrały w tym procesie 
decydującą rolę. Przecież rzeczywistość nie jest dana naszej bezpośredniej percepcji, 
a nasza wiedza dotyczy konstruktów tworzonych w procesie opisywania świata. Historia 
nie jest zatem przeszłością samą w sobie, lecz formą dyskursu12.

Michel Foucault, uważany za wielkiego nowatora w myśleniu o narracji historycznej, 
podjął próbę dotarcia do głębszych uwarunkowań narracji historycznej aniżeli zamiar 
autora. Dyskurs służy nie czemu innemu niż konstruowanie świata. Narracja staje się po-
lem ukształtowanych historycznie możliwych wypowiedzi na dany temat. Zdecydowanie 
odrzuca klasyczną kategorię zmiany jako deterministyczną siłę decydującą o całości 
procesu historycznego. W to miejsce wprowadza pojęcie transformacji jako zróżnico-
wanej drabiny zmian na różnych poziomach i o zróżnicowanym charakterze13.

Pojawienie się kategorii nowej humanistyki, której obecność na gruncie polskim 
zawdzięczamy pracom Ewy Domańskiej, czyni spór o granice tradycyjnych nauk 
o człowieku w perspektywie przeszłości zadaniem całkowicie jałowym i pozbawionym 

10 M. Flis, O antropologicznym poszukiwaniu jedności w wielości kultur [w:] Spotkania Klubu Historii 
Idei 1996–2004, red. E. Śnieżyńska-Stolot, Kraków 2005, s. 73–74.

11 M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004, s. 447–448.
12 E. Domańska, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006, s. 38, 43–44.
13 M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 1977, s. 39–40.
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metodologicznej wagi. Skoro historia jest immanentnie obecna w takich obszarach, 
jak studia kulturowe, studia postkolonialne, etniczne, czy w badaniach nad płcią 
kulturową i skoro te oraz inne współczesne kierunki badań w samym swoim założeniu 
mają charakter interdyscyplinarny, to tej interdyscyplinarności nie można odmawiać 
kulturoznawstwu14.

Kulturoznawstwo w takim samym stopniu jak antropologia, historia czy archeologia 
współczesna kładzie nacisk na problematykę tożsamości i podmiotowości. Co więcej, 
kulturoznawstwo przejawia coraz bardziej wyraźną w ostatnich latach tendencję do 
szybkiego reagowania na zapotrzebowania kultury dotyczące badań nad przeszłością. 
Koselleckowska przestrzeń doświadczenia i horyzonty oczekiwań przestają być kate-
goriami teoretycznymi i w coraz większym stopniu determinują praktykę badawczą15.

Poszukiwanie prawdy tekstów kulturowych odnoszących się do przeszłości ma już 
swoją, liczącą parę dziesiątków lat, historię. Rene Girard, jedna z najciekawszych postaci 
antropologii kulturowej, sformułował teorię wspólnej genezy wszystkich zjawisk kultu-
rowych. Możliwości, jakie daje obranie tej drogi, ukazuje nam napisany na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku Kozioł ofiarny16. Cechą charakterystyczną antropologii 
kulturowej dostrzeżoną już przez Philipa Bagby’ego jest analogiczne jak w historii 
postrzeganie procesów rozwojowych, swoistej przemiany zachodzącej w życiu istot 
ludzkich na przestrzeni dziejów. Ponadto antropologowie kultury w większym stopniu 
niż pozostali zadowalają się studiowaniem dostępnych dokumentów i wytworów kultury 
materialnej17. Zatem antropologia kulturowa na swoich ścieżkach napotyka te same źródła 
w rozumieniu pozytywistycznym i te same narracje w rozumieniu postmodernistycznym, 
które stanowią fundament pracy historyka, archeologa czy etnologa. Interesująca może 
być tu propozycja Hilary’ego Putnama, dla którego kategoria prawdy w historii, a jest 
ona również kategorią moralną, definiuje się w koncepcji realizmu wewnętrznego. 
Prawda jest zawsze prawdą kontekstualną uzasadnioną nie czym innym jak kondycją 
społeczeństwa. W konsekwencji bliższy prawdy jest ten akt poznawczy, który dokonał 
się w lepszych warunkach epistemicznych18.

Samo pojęcie kultury, która jest przedmiotem poznania kulturoznawstwa czy studiów 
kulturowych, posiada wiele synonimów. Należą do nich takie pojęcia, jak prądy ideowe, 
obyczaje, wartości, duchowość i wiele innych. Trudno byłoby je wszystkie tu przytoczyć. 
Nasuwa się pytanie, czy kulturoznawstwo powinno rościć sobie prawo do badania 
przeszłości, skoro w obrębie nauk starszych usamodzielniły się takie dyscypliny, jak 
historia kultury czy historia idei. Jeżeli uznamy za słuszne stwierdzenie, że kultura to 
nic innego jak swoista regularność zachowań społeczeństwa, wówczas nasza odpowiedź 
musi być pozytywna. Kultura, poprzez wzory zachowań, stanowi powtarzalny element 
dziejów. Proces zmiany kulturowej nabiera cech podstawowego przedmiotu naszych 
badań19.

14 Ibidem, s. 17–19.
15 Zob. R. Koselleck, Semantyka historyczna, Poznań 2001.
16 Polskie wydanie R. Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 1987.
17 Ph. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, Warszawa 

1975, s. 35.
18 H. Putman, Realism with a Human Face, Cambridge–London 1990, s. IX–XV i 162–163.
19 Ibidem, s. 181–182.
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W tym procesie istotną rolę odgrywa to, co Hans Georg Gadamer nazywa pramy-
ślami ludzkości. Pramyśli, określane mianem mitu, podlegają interpretacji. Staramy się 
uchwycić ich pierwotny sens, ale nie potrafimy dotrzeć do nieprzeniknionej głębi ich 
rzeczywistości. Zachowujemy się tak, jakbyśmy znajdowali w mitach odbicie samych 
siebie. Symbole i znaczenia zdają się w ogóle ignorować istnienie świata, w którym mit 
powstał20. Pojawia się zatem kwestia otwarta. Czy i przy zastosowaniu jakich narzędzi 
badawczych możliwe stanie się dotarcie do najgłębszych warstw ukrytych, jak w przy-
padku mitu. Sądzę, że istnieje taki klucz, ale nie ma go w rękach żadna samodzielna 
dyscyplina naukowa. Potrzebne są badania porównawcze, a zarazem metodologicznie 
interdyscyplinarne. Celowość takich badań zdaje się nie budzić współcześnie większego 
sprzeciwu, ale tylko do momentu, gdy pada sakramentalne pytanie o dziedzinę wiodącą. 
Po detronizacji historii zbyt wiele dyscyplin pretenduje do tej roli. Wśród konkurentów 
na arenę wkroczyły studia kulturowe, a następnie kulturoznawstwo, tak jak je w Polsce 
staramy się zdefiniować. Wraz z pojawieniem się kulturoznawstwa pojawia się pytanie, 
a właściwie szereg pytań, o prawomocność tej dziedziny w badaniach nad czasem 
przeszłym. Pierwsze pytanie o kluczowym znaczeniu odnosi się do kryteriów, na 
podstawie których wiedza kulturoznawcza dowieść może teoretycznej gotowości do 
prawomocnego wyjaśniania. Następne są nie mniej ważne, chociaż dotyczą nie teorii, 
a praktyki badawczej. Jaki cel poznawczy przyświeca kulturoznawstwu, gdy wkracza 
w czasy minione? Jaka jest użyteczność tych badań i z jakiej perspektywy może być 
postrzegana jako wartość samoistna? Słowem, w którym momencie kulturoznawstwo 
przestaje być naśladowcą, czy też młodszym bratem lub siostrą historii, antropologii 
albo archeologii?

Znaczenie dyskursu kulturoznawczego nie sprowadza się do jego funkcji poznawczej. 
Badanie przemian w przestrzeni kulturowej, jakim podlega społeczeństwo, ma istotny 
wpływ na kształt cywilizacji zarówno w sensie globalnym, jak i regionalnym. Jednakże 
użyteczność i prawomocność nie są w tym przypadku wartościami równoważnymi. Nie 
są równoważne, gdyż kulturoznawstwo, jak każda nauka, stanowi wartość samą w sobie, 
a tylko w pewnym stopniu, uwarunkowanym zmianą ogólną w społeczeństwie, może 
wpływać na zmianę cywilizacyjną. Myśl kulturoznawcza o przeszłości obciążona jest 
tą samą wadą genetyczną co myśl historyczna – z perspektywy czasu teraźniejszego 
spogląda w przeszłość. To wielkie problemy współczesności determinują wybór tematów 
głównych. Istnieją oczywiście wyjątki, ale nawet wtedy, gdy wkraczamy na pole przez 
nikogo nie zauważone i na pozór neutralne, w rzeczywistości dotykamy problemów nas 
nurtujących, choć zdawałoby się ukrytych w głębszych warstwach naszej świadomości. 
Przy czym istnieje jeszcze coś takiego, jak oczekiwanie społeczne. Żadne społeczeń-
stwo nie jest monolitem światopoglądowym, politycznym czy kulturowym, różne są 
oczekiwania i różne projekcje przeszłości, często z sobą sprzeczne. Na to nakładają się 
modele teoretyczne, budowane na zróżnicowanych przesłankach metodologicznych. 
I znów stajemy na rozdrożu trudności, jakie napotyka kulturoznawca w budowaniu 
własnego warsztatu wiedzy o przeszłości. Biorą się one z uwarunkowań genetycznych 
warsztatu poznanego jako pierwszy. Historyk, antropolog czy etnolog zawsze będzie 
przejawiał tendencje do przenoszenia na grunt kulturoznawstwa doświadczenia nabytego 
w tamtych bądź pokrewnych dyscyplinach. Jest w tym zjawisku ukryta potencjalna siła, 

20 H.G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979, s. 164.
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ale i słabość kulturoznawstwa. Przezwyciężyć ją mogą wyłącznie badania empiryczne. 
W miarę narastania masy krytycznej, pojawiania się coraz to nowych studiów w skali 
makro i mikro, wyłaniać się będzie kulturoznawczy model badań nad przeszłością. 
Ujęcie empiryczne powoduje, że dziś nie można rozstrzygnąć, czy kulturoznawstwo 
zwrócone ku przeszłości pozostanie w przestrzeni nauk historycznych, czy też 
zbuduje nową jakość tak silną, by zająć pozycję odrębną, tak jak to się kiedyś stało 
z historią sztuki czy archeologią. A może należałoby się zadowolić statusem jednej 
z nauk pomocniczych historii. Ten status dobrze wpisuje się w Braudelowski model 
uprawiania historii. Chroni badania kulturoznawcze przed budowaniem sztucznych 
podziałów metodologicznych i nieuprawomocnionymi formami dywersyfikacji metod 
badawczych. Stwarza natomiast warunki do ewolucyjnego i w tym sensie naturalnego 
procesu budowania własnej tożsamości.


