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Słowo wstępne

Żyjemy ponoć w epoce posthistorycznej. Znaczyć to ma — wedle nie-
których współczesnych filozoficznych, antropologicznych czy socjologicz-
nych tez — poddanie się zbiorowej amnezji, powszechnie objawiającą się 
utratę poczucia ciągłości czasowej, zastąpionego swego rodzaju przymu-
sem dopasowywania się do płynnych form teraźniejszości, odcięcie się od 
korzeni lekceważonych jako zbędny lub niezrozumiały już balast, przej-
ście od teleologicznego rozumienia procesów rozwojowych (odnoszących 
się zarówno do społeczeństw, jak i jednostek) do rozproszenia się w roz-
licznych aktualnych możliwościach. Wieszczenie, a nawet diagnozowa-
nie różnych „kresów historii” dopełniają obecne stanowiska teoretyków 
historiografii, wskazujących na niemożność dotarcia do „nagich faktów” 
z przeszłości, formułujących tezy o zapośredniczonym jedynie oglądzie 
przeszłości, objawiających metahistoryczne prawdy, że historyk nie re-
konstruuje przeszłości, lecz jedynie konstruuje zmienne, kulturowo za-
korzenione o niej przekonania.

Tymczasem zaproponowana przez nas formuła tomu Opowiedzieć hi-
storię, w zamierzeniu mającego podjąć interdyscyplinarnie ujęte związ-
ki literatury, poszczególnych pisarzy, instytucji literackich i — ogólnie 
— życia literackiego dwóch ostatnich wieków z szeroko rozumianą histo-
rią, ujawniła żywą wciąż wśród badaczy świadomość historycznej ciągło-
ści i zarazem zmienności procesów literackich. Czytelnik otrzymuje pra-
ce literaturoznawców i kulturoznawców, którzy wskazują historycznie 
osadzone konteksty istotne dla konkretnych dzieł czy twórców, podda-
ją opisowi modyfikowaną przez lata lub determinowaną określonym cza-
sem recepcję utworów, wskazują na ideologie sterujące lub zasadniczo 
wpływające na problematykę twórczości współczesnych autorów, wresz-
cie poddają analizie zainteresowania pisarzy tradycyjnie rozumianą hi-
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storią. Albowiem pamięć przeszłości stanowi jeden z fundamentów toż-
samości, także — jak się okazuje — tożsamości w czasach zwanych po-
nowoczesnymi.

Stefan Zabierowski w swej książce podejmującej obraz II wojny świa-
towej w społecznej pamięci wskazał na znaczący w tym zakresie wpływ 
koincydencji historii i literatury: „Obraz ów, dzięki relacjom świadków, 
tekstom publicystów, i historyków, edycjom źródłowym, a głównie dzię-
ki twórczości artystycznej, przede wszystkim — literackiej, ukształtował 
historyczną pamięć Polaków i ich poczucie tożsamości na przestrzeni po-
nad półwiecza — 1939—1989”1.

1 S. Zabierowski: Wojna i pamięć. Katowice 2006, s. 20.
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