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Poczynając od lat sześćdziesiątych XX wieku w badaniach kultury i zjawisk jej to-
warzyszących można dostrzec istotne zmiany. Polegają one na przejściu od paradygmatu 
etnograficznego i antropologicznego, poprzez semiotyczny, do ujęć zbiorczo nazwanych 
postmodernizmem. W pierwszym kulturę traktowano jako „sposób życia pewnego ludu”, 
w drugim kultura została uznana za system semiotyczny i aksjologiczny, a w trzecim za 
„dyskurs” lub zbiór tekstów, które należy „zdekonstruować” i ewentualnie „posklejać” 
na nowo. Wydaje się, na podstawie analizy treści nauczania kulturoznawstwa w polskich 
szkołach wyższych, że ten ostatni paradygmat oraz strukturalistyczna interpretacja 
marksizmu zostały co najmniej zaniedbane, a z pewnością „intelektualnie nieprzeżyte”. 
Stało się tak głównie dlatego, że w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i w latach 
osiemdziesiątych XX wieku recepcja postmodernizmu w badaniach nad kulturą była 
bardzo ograniczona. 

Składały się na to różne przyczyny. Po pierwsze, Polska była krajem socjalistycznym, 
w którym działała cenzura, a rozpowszechnianie wiedzy, która stanowiła pokłosie 
kantyzmu i neokantyzmu, francuskiej szkoły strukturalizmu i zreformowanego mar-
ksizmu Althussera oraz amerykańskiej filozofii pragmatyzmu było niemile widziane 
przez decydentów politycznych. Nauki społeczne dopiero w latach siedemdziesiątych 
„otwierały marksizm” na nowoczesną epistemologię, bo wcześniej uczono go w wersji 
ograniczonej do ortodoksji materializmu historycznego, przedstawianej w Krótkim 
kursie historii WKPb. Dowodem tego otwarcia były między innymi osiągnięcia filozo-
ficzno-historycznej „szkoły poznańskiej”, reprezentowanej m.in. przez Jerzego Kmitę, 
Leszka Nowaka, Jerzego Topolskiego. Ten rodzaj marksizmu, prowadzący do krytyki 
i intelektualnego przeciwstawienia się „trójpanowaniu klasowemu” nomenklatury PZPR, 
ze strony przedstawicieli „biurokratycznego kapitalizmu państwowego” mógł jednak 
liczyć jedynie na represje. 

Po drugie, kryzysowe lata osiemdziesiąte to wielkie ubóstwo oficjalnych wydawnictw 
naukowych, zarówno materialne jak i intelektualne, co do dziś możemy zobaczyć 
w bibliotekach i antykwariatach, zdejmując z półek rozsypujące się książki w rodzaju 
Przeciw pustym frazesom (1984 – nazwisko autora przemilczę). 

Po trzecie, większość badaczy w naukach humanistycznych i społecznych zajmo-
wała się objaśnianiem oraz krytyką ustroju i jego absurdów, starając się przygotować 
intelektualnie do coraz bardziej prawdopodobnej zmiany systemu i takie tematy, jak 
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„symulakry i symulacja” wydawały się zbyt daleko idącą ekstrawagancją, by zająć się 
tłumaczeniem książki o takim tytule1. Na polskie wydanie czytelnik czekał 24 lata 
i to jest skala opóźnienia, nieobecności oraz braku w naukach o kulturze w Polsce po-
wszechniejszej recepcji najważniejszych problemów i tematów teorii kultury rozwijającej 
się w nauce światowej. Dopiero ostatnie lata przyniosły proces nadrabiania zapóźnień. 
Ukazały się ważne pozycje naukowe i dydaktyczne, w tym będący próbą podsumowania 
współczesnych teoretycznych studiów kulturowych podręcznik Chrisa Barkera Studia 
kulturowe. Teoria i praktyka2, który dla studentów, lecz także dla wielu prowadzących 
zajęcia, stał się prawdziwym odkryciem nowych światów poznawczych.

Po czwarte, pojawiły się nowe kierunki i dyscypliny studiów, które zgłaszały ambicje 
odmiennego rozumienia i badania kultury niż historia, filologia oraz antropologia 
społeczna. Należą do nich brytyjskie studia kulturowe, a na gruncie polskim – kul-
turoznawstwo, które swą nazwę pożyczyło z tradycji niemieckiej Kulturwissenschaft. 
Kulturoznawstwo do niedawna było dziedziną wiedzy, co do której świat akademicki miał 
stosunek ambiwalentny. Z jednej strony, istniało przekonanie, że nauki humanistyczne, 
w tym społeczne, są w jakiś sposób wzajemnie do siebie przynależne, a więc stanowią 
pewien obszar wspólny. Z drugiej strony, widoczna była tendencja dywersyfikacji 
– tworzenia nowych dyscyplin wiedzy, wyodrębniania ich z dziedzin macierzystych, 
rosnącej specjalizacji. Kulturoznawstwo uważano za pewien rodzaj wiedzy eklektycznej, 
do której obszaru można było włożyć niemal wszystko – od demografii i archeologii, 
poprzez socjologię i historię, po ekonomię i zarządzanie kulturą. Polskie kulturoznaw-
stwo znalazło się w sytuacji dość szczególnej. Jeszcze nie zdołało w pełni wchłonąć 
i przyswoić światowej wiedzy końca XX wieku, a już musiało się zetknąć z nowym 
wyzwaniem – odwrotu od postmodernistycznej fragmentaryzacji świata, polegającej 
na dekonstrukcji tekstów kultury i ich ponownej rekonstrukcji. Coraz częściej zaczęła 
się ujawniać potrzeba nowej syntezy w dziedzinie humanistyki, co też szczęśliwie 
predysponuje świeżo zinstytucjonalizowaną dyscyplinę wiedzy, jaką od roku 2005 
oficjalnie stało się w Polsce kulturoznawstwo3, do wykonania takiego zadania.

W związku z powyższą sytuacją, zarówno na poziomie merytorycznym (potrzeb 
w zakresie rozwoju badań nad kulturą), jak i instytucjonalnym, w Instytucie Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a konkretnie w Katedrze Teorii i Historii 
Badań Kulturoznawczych, oraz Zakładzie Semiotyki i Socjologii Kultury pojawiła 
się inicjatywa zorganizowania konferencji poświęconej po prostu temu, czym ma 
być kulturoznawstwo, co łączy badaczy kultury, jak można zdefiniować tożsamość 
kulturoznawstwa. Ponadto celem tego spotkania miało być poznanie się, pokazanie 
kierunków oraz metod badawczych i wreszcie integracja wyłaniającego się środowiska 

1 Książka Jeana Baudrillarda pt. Symulakry i symulacja została po raz pierwszy wydana w Paryżu 
w roku 1981. Polskie tłumaczenie Sławomira Królaka ukazało się nakładem wydawnictwa Sic! w roku 
2005, chociaż pierwszy rozdział tej książki zamieszczony został w zbiorze Postmodernizm. Antologia 
przekładów pod redakcją R. Nycza, w tłumaczeniu T. Komendanta w 1997 roku. Podaję za S. Królakiem 
[w:] J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005, przypis 1, s. 5. 

2 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. B. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2005. Tym razem mamy tempo błyskawiczne, ponieważ oryginalne pierwsze 
wydanie ukazało się w roku 2003.

3 Na mocy uchwały Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 roku 
w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych („Monitor 
Polski” z dnia 12 grudnia 2005 roku).
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kulturoznawców. Konferencja ta pod nazwą „Tożsamość kulturoznawstwa” odbyła 
się 18 i 19 października 2007 roku w Krakowie, a prezentowany tom stanowi prawie 
cały jej dorobek intelektualny. „Prawie cały”, ponieważ nie zamieszczamy w nim 
tekstów licznych dyskusji formalnych i towarzyskich (ale na tematy związane z treścią 
konferencji) oraz tych wystąpień, których tekstów referenci nam nie nadesłali, bądź też 
opublikowali w innych miejscach.

Referaty konferencyjne były bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem rodzaju 
poruszanych problemów, ich znaczenia dla wiedzy o kulturze, jak i długości poszcze-
gólnych tekstów. W swym zróżnicowaniu odzwierciedlały zapewne wielość nurtów 
i zainteresowań polskiego środowiska kulturoznawców. Zdecydowana większość nie 
wychodziła jednak poza szeroko zakrojone ramy „tożsamości kulturoznawstwa”. 
Nadesłane teksty zostały podzielone na trzy części, które tworzą ramy porządkujące 
układ i logikę niniejszej publikacji. 

Pierwsza część została zogniskowana wokół zagadnień teorii i metodologii kultu-
roznawstwa (artykuły Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, Jarosława Rokickiego, 
Janusza Barańskiego, Tadeusza Palecznego, Lidii Wiśniewskiej, Bogumiły Truchlińskiej, 
Andrzeja Radomskiego) oraz jego związków z innymi dziedzinami wiedzy (artykuły 
Andrzeja Pankowicza, Emila Orzechowskiego, Zbigniewa Paska). Jako uzupełnienie tej 
części otrzymujemy także analizę błędów popełnianych w kulturoznawstwie (Aleksander 
Miernik) i wymagające namysłu wnioski wypływające z analizy prac dyplomowych 
studentów kulturoznawstwa w zakresie stosowanej przez nich metodologii (Andrzej 
Porębski, Urszula Solak). 

Część druga zawiera teksty poświęcone tożsamości jako tytułowej kategorii 
konferencji oraz w – znaczeniu bardziej szczegółowym – świadomości roli społecznej 
zarówno kulturoznawców, jak i twórców kultury. Znajdujemy tu podręcznikowy (ale 
warto czasami sięgnąć do podręcznika) tekst Wacława Branickiego o tożsamości jako 
kategorii pojęciowej w filozofii i kulturoznawstwie, bardzo interesujący opis przenikania 
się wiedzy o kulturze pomiędzy cywilizacjami, zawarty w opracowaniu Stanisława 
Tokarskiego, który sąsiaduje z uwagami Moniki Banaś o odrębności kulturoznawstwa 
skandynawskiego. Osamotniony pozostał Ignacy Fiut z inspirującym opisem tożsamości 
poetów jako twórców i analityków kultury. Osamotniony dlatego, że autorzy referatów 
odnoszących się do obszaru działań artystów i literatów nie zdecydowali się na ich 
publikację w naszym tomie. 

W części trzeciej znalazły się egzemplifikacje zastosowania metodologii kulturo-
znawczej do badania zagadnień szczegółowych oraz zwrotnie – wpływu badań empi-
rycznych na rozwój teorii i metodologii kulturoznawstwa. W swoisty cykl układają się 
tu trzy powiązane z sobą teksty poświęcone literaturze, duchowości i językowi Słowian 
Bałkańskich, autorstwa kolejno – Marii Dąbrowskiej-Partyki, Doroty Gil i Marcina 
Czerwińskiego. Obok nich znajdują się przykłady przydatności kulturoznawstwa do 
badania etniczności, polityki zagranicznej, sztuk wizualnych, w tym filmu, przekładu 
międzyjęzykowego i jednocześnie międzykulturowego, zmiennych geograficznych oraz 
agresji symbolicznej.

W związku ze wspomnianym zróżnicowaniem referatów konferencyjnych zespół 
redakcyjny miał do wyboru przyjęcie dwóch odmiennych strategii konstruowania z nich 
publikacji książkowej. Jedną stanowił wybór tekstów według kryteriów przyjętych 
a priori – zgodnych z preferowaną przez redaktorów własną wizją kulturoznawstwa, co 
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oczywiście oznaczało eliminację poglądów z tą wizją niezgodnych. Drugą było zacho-
wanie owej różnorodności poglądów i zamieszczenie w publikacji także tych tekstów, 
które budzą wątpliwości zarówno w kwestii zawartości merytorycznej, jak i typu narracji, 
czego kosztem była niekiedy zgoda na publikację materiałów niezupełnie spełniających 
kryteria akademickiej poprawności. Zdecydowaliśmy się na drugą z wymienionych 
strategii, wierząc w to, że i w tych tekstach, które chętnie odesłalibyśmy do ponownego 
przemyślenia przez Autorów, znaleźć można pomysły wartościowe i inspirujące. Ponadto, 
zakładając, że konferencja – przynajmniej pod względem typologicznym – zgromadziła 
badaczy reprezentujących główne nurty zainteresowań i wizji szukającego tożsamości 
kulturoznawstwa polskiego, nie chcieliśmy niepotrzebnie ograniczać jego różnorodności 
i retuszować rzeczywistego (a przynajmniej ujawnionego na konferencji) jego wizerun-
ku. Oprócz oczywistych poprawek redakcyjnych ograniczyliśmy naszą ingerencję do 
uporządkowania materiału w bloki tematyczne – odmienne od założonych w planie kon-
ferencji. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu publikacja nabrała przejrzystości i pozwala 
zarówno na odtworzenie różnorodności wystąpień konferencyjnych, jak i odnalezienie 
w tej różnorodności porządku oraz konsekwencji pozwalającej na wyrażenie nadziei, że 
za kilka lat możliwe będzie napisanie tekstu o tożsamości i specyfice kulturoznawstwa 
w Polsce, albo – co też prawdopodobne – kulturoznawstwa polskiego.


