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Spotkanie 3: „Wszyscy jesteśmy antropologami” 

 
 

 Słowa: „Wszyscy jesteśmy antropologami” zostały wypowiedziane w trakcie dyskusji, jaka 

wywiązała się pod koniec pierwszego Seminarium1. Wypowiedział je archeolog, w odpowiedzi na 

głosy tych, którzy uważają antropologię za odrębną dyscyplinę nauki. Tym razem,  

w przeciwieństwie do drugiego Seminarium2, nie stawiamy w tytule znaku zapytania. Czynimy to 

m.in. dlatego, by zachować cytowaną wypowiedź bez zmian, dostrzegamy jednak potrzebę zadania 

kilku pytań. 

Jedno z nich dotyczy przyczyn, dla których część badaczy zajmujących się człowiekiem  

i jego kulturą określa się wprost mianem antropologów oraz powodów, dla których inni badacze 

człowieka i jego kultury nie czują potrzeby używania tego terminu. Wydawałoby się, że każdego 

badacza przeszłości – tej niedawnej, ale i tej bardziej oddalonej w czasie – można nazwać 

antropologiem, wszyscy bowiem interesujemy się jakąś cząstką rzeczywistości związanej  

z człowiekiem. Za każdym rodzajem wykorzystywanych przez nas źródeł także „stoi” człowiek – 

jako ich twórca, „bohater” różnych planów lub osoba korzystająca z nich. Jakie pytania zadajemy 

źródłom, szukając w nich informacji o człowieku? Jakie pytania zadają ci, którzy określają się jako 

antropolodzy lub reprezentanci określonego nurtu, np. antropologii religii, polityki, antropologii 

historycznej, i ci, którzy identyfikują się z historią, archeologią lub innymi dyscyplinami? Co 

sprawia, że pojawiają się kolejne nurty i kierunki badań w ramach poszczególnych dyscyplin? Czy 

chodzi o zdobycie pełniejszej wiedzy o człowieku skrytym za różnego rodzaju źródłami? Dlaczego 

poszukujemy nowych metod, innych niż te, właściwe tradycyjnym warsztatom naukowym? Czy 

podejmując badania nad podstawowymi relacjami: człowiek-natura i człowiek-kultura, 

poszukujemy nowych rozwiązań, czy raczej nawiązujemy do prób podejmowanych wcześniej, być 

może pod innym szyldem? Jak daleko w przeszłość sięga tradycja badań antropologicznych i czy od 

początku były one rozumiane w podobny sposób? 

W trakcie trzeciego Seminarium z cyklu „Multidyscyplinarne Badania nad Przeszłością” 

chcielibyśmy zastanowić się wspólnie, w jaki sposób prowadzić badania dotyczące człowieka, by 

umożliwić jego pełniejsze poznanie. 

 

Komitet Organizacyjny 

dr Karol Kollinger, prof. dr hab. Iwona Kabzińska, dr hab. Urszula Sowina, prof. PAN, 
dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN 

 

                                                             
1 Odbyło się ono 25 kwietnia 2017 r. w warszawskiej siedzibie IAE PAN i było poświęcone źródłom (zob. s. 6). 
2 Seminarium nosiło podtytuł: „Podążać śladami poprzedników?”. Zorganizowało je 21 listopada 2017 r. IAE PAN 

razem z Instytutem Historii Nauki PAN (zob. s. 7). 



 

 

 

10:00 OTWARCIE OBRAD 
prof. dr hab. Jerzy Maik, Dyrektor IAE PAN 

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN, Zastępca Dyrektora IHN PAN 

 

 

Sesja 1. 

prowadząca: prof. dr hab. Iwona Kabzińska (IAE PAN, Warszawa) 

10:20-10:40 – prof. dr hab. Mikołaj Olszewski  

(Instytut Filozofii i Socjologii PAN) 

           Antropologia w starożytności? 

10:40-11:00 – o. dr Paweł Krupa OP  

(Instytut Tomistyczny)  

Człowiek, szukając Boga, odkrywa człowieka. Teologia jako miejsce 

ujawniania i kształtowania antropologii filozoficznej – kilka uwag 

historyka doktryn 

11:00-11:20 – dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW  

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) 

Nowe wyzwania antropologii politycznej – etnografia usieciowionej 

rzeczywistości  

11:20-11:40 – prof. dr hab. Bolesław Orłowski  

(Instytut Historii Nauki PAN) 

Wymuszanie jako sposób na uczłowieczenie 

 

11:40-12:15 DYSKUSJA 

 

12:15-12:30 CZAS NA KAWĘ (sala 202) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja 2. 

prowadząca: dr hab. Urszula Sowina, prof. PAN (IAE PAN, Warszawa) 

12:30-12:50 – prof. dr hab. Andrzej Klonder 

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) 

Opis przedmiotu – źródło historii zantropologizowanej. Przykłady z doby   

staropolskiej 

12:50-13:20 – dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK  

(Instytut Archeologii UMK) 

  dr hab. Wiesław Nowosad  

(Instytut Historii i Archiwistyki UMK)  

Archeologia i archiwa. Badania interdyscyplinarne kultury materialnej 

epoki nowożytnej na przykładzie cmentarzyska i kościoła w Płonkowie  

13:20-13:40 – dr Ewa Baniowska-Kopacz 

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków) 

Kolberg, dożynki i antropologia  

 

13:40-14:10 DYSKUSJA 

 

14:10-15:15 CZAS NA OBIAD (sala 202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja 3. 

prowadzący: dr hab. Andrzej Janeczek, prof. PAN (IAE PAN, Warszawa) 

15:20-15:40 – dr hab. Anna Zalewska  

(Instytut Archeologii UMCS / Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) 

Ukierunkowana antropologicznie archeologia konfliktów zbrojnych. 

Przykład badań multidyscyplinarnych nad materialnymi pozostałościami 

wydarzeń wojennych 1914-1915 w rejonie Rawki i Bzury 

15:40-16:00 – mgr Dorota Cyngot  

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) 

Rzeczy, które nie wróciły z wojny. Antropologiczna opowieść o Wielkiej 

Wojnie nad Rawką i Bzurą na podstawie źródeł archeologicznych  

i historycznych  

16:00-16:20 – dr Łukasz Smyrski  

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) 

Praktyka antropologiczna w kontekście współpracy interdyscyplinarnej  

16:20-16:40 – dr Karol Kollinger  

Owoce pierwszego Seminarium: trzy teksty Antropolożek i autorefleksja 

mediewisty-historyka wywołana ich lekturą 

 

16:40-17:10 DYSKUSJA 

 

17:10-17:30 PODSUMOWANIE OBRAD  

 animator: dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN 

 

17:30 ZAMKNIĘCIE OBRAD  

 

 

 

 

 



 

 

 

Spotkanie 1: „Źródła” 
 

25 kwietnia 2017 r. 
 

 Prowadzone przez nas badania coraz częściej wymagają interdyscyplinarnego podejścia, 

poznawania specyfiki różnych dyscyplin i pokonywania barier między nimi. Postępująca 

specjalizacja, obejmująca zarówno poszczególne dziedziny wiedzy, jak i tzw. nauki pomocnicze, 

sprawia, że owe bariery coraz trudniej przekraczać w pojedynkę. Stąd pomysł na organizację cyklu 

seminariów poświęconych multidyscyplinarnym badaniom nad przeszłością. 

 Chcielibyśmy, by seminaria odbywały się regularnie, nie tylko w stolicy. Liczymy na głosy 

w dyskusji i polemikę, wspólne poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania, inspiracje  

i zachętę do dalszych prac. Pragniemy, by seminaria stały się miejscem spotkań i rozmów w gronie 

badaczy reprezentujących różne dyscypliny, nurty i kierunki badań, nie tylko te, których 

przedstawiciele są związani z placówką noszącą obecnie nazwę Instytut Archeologii i Etnologii 

PAN. 

 Mamy nadzieję, że uczestnikami seminarium będą zarówno doświadczeni specjaliści, jak  

i młodzi naukowcy, pragnący odkrywać wspólne płaszczyzny wiedzy, podejmować 

multidyscyplinarne dyskusje, budować pomosty łączące odmienne metodologie i tradycje 

badawcze. Liczymy, że seminaria umożliwią interdyscyplinarne konsultacje, twórczą wymianę 

poglądów, lepsze poznawanie badanego przez nas świata, poszerzanie wiedzy oraz śmiałe 

zadawanie pytań. Mogą one na przykład dotyczyć źródeł, z których korzystają badacze 

zainteresowani poznawaniem przeszłości, jej zrozumieniem, spojrzeniem na nią z różnych 

perspektyw. 

 Pierwsze seminarium chcielibyśmy właśnie poświęcić źródłom wiedzy o przeszłości 

wykorzystywanym przez archeologów, historyków i etnologów/antropologów. Stawiamy także 

pytanie o to, jak badać przeszłość wspólnie. Mamy również nadzieję na dyskusję nad formułą  

i tematami następnych seminariów. 

 

Komitet Organizacyjny 

dr Karol Kollinger, prof. dr hab. Iwona Kabzińska, dr hab. Urszula Sowina, prof. PAN,  

dr Bożena Józefów-Czerwińska, mgr Katarzyna Kerneder-Gubała 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spotkanie 2: „Podążać śladami poprzedników?” 
 

21 listopada 2017 r. 
 

Konstruktywne opinie na temat pierwszego Seminarium, które odbyło się 25 kwietnia 2017 

roku w Warszawie, w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, zachęciły nas do 

zorganizowania kolejnego spotkania. Tym razem przedmiotem dyskusji pragniemy uczynić 

zagadnienia związane z problemem podążania śladami poprzedników. 

Na początek proponujemy pytania: 

1) Czy podążać śladami poprzedników? 

2) Jak podążać śladami poprzedników? 

3) Co nam daje znajomość przeszłości danej dyscypliny, jej osiągnięć i porażek? 

Chcielibyśmy, aby wystąpienia dotyczyły wybranych przez poszczególnych referentów 

zagadnień, które zilustrują problem, pobudzą do dyskusji i pomogą znaleźć odpowiedzi na wiele 

pytań. Porozmawiajmy o przeszłości naszych dyscyplin na konkretnych przykładach, spoglądając 

jednocześnie na poszczególne kwestie także z dzisiejszej perspektywy, okiem badacza 

dysponującego inną wiedzą niż nasi poprzednicy, innymi narzędziami badawczymi, żyjącego  

w innych czasach – co też nie jest bez znaczenia. Dyskutujmy o osiągnięciach naszych 

poprzedników, ale też o tym, co się im nie udało, pytając: dlaczego tak się stało? Dlaczego  

z pewnych pomysłów badawczych trzeba było zrezygnować i czy warto do nich wracać, kiedy 

jesteśmy świadomi popełnionych w przeszłości błędów? Jaki wpływ na te powroty mają nowe 

możliwości badawcze? Czy dzięki nim zawsze jesteśmy o krok dalej od naszych poprzedników? 

Proponujemy spojrzenie na przeszłość z perspektywy współczesności i refleksję nad nią. 

Stawiamy także pytania: kiedy pewne osiągnięcia stają się ponadczasowe, kiedy są jedynie 

„dzieckiem swoich czasów”, a kiedy zwyczajnie odchodzą w niepamięć? Dlaczego jedne wydają 

się godne naśladowania, inne natomiast wywołują krytykę? Dlaczego wreszcie czasem podążamy 

tropem wskazanym przez innych badaczy, tzw. szkoły, kierunki i nurty badawcze, a innym razem 

wskazówki naszych poprzedników nie wydają się nam atrakcyjne poznawczo? 

 

Komitet Organizacyjny 

dr Karol Kollinger, prof. dr hab. Iwona Kabzińska, dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN,  

dr hab. Urszula Sowina, prof. PAN, mgr Katarzyna Kerneder-Gubała 


