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„Kultury  archeologiczne a rzeczywistoœæ dziejowa". 
Konferencja zorganizowana przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN 

z okazji 80-lecia urodzin Profesora Witolda Hensla, 
cz³onka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 26-27 czerwca 1997 r. 

(problematyka obrad i uwagi dyskusyjne)* 

W pierwszym dniu obrad rozwa¿ane by³y pogl¹dy i hipotezy dotycz¹ce mo¿liwoœci spo³eczno-
-kulturowej interpretacji wyników empirycznych badañ kultur archeologicznych. Na ten temat 
wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: 

Romuald Schild, „Taksonomiczne i stylistyczne koncepcje Stefana Krukowskiego"; Jacek 
Tomaszewski, „Kultury w pocz¹tkach kultury - znaczenie zró¿nicowania zespo³ów œrodkowopa-
leolitycznych"; Hanna Kowalewska-Marsza³ek, „Zjawisko kontynuacji osadniczej a problem 
zmiany kulturowej na przyk³adzie badañ cmentarzyska w Kicharach Nowych ko³o Sandomierza"; 
Lech Czerniak, „Systematyka kulturowa a rzeczywistoœæ - przyk³ad kultur neolitycznych na 
Kujawach"; Bogus³aw Gediga, „Kultura ³u¿ycka a rzeczywistoœæ epoki br¹zu i wczesnej epoki 
¿elaza w œrodkowej Europie"; Lech Leciejewicz, Wczesnoœredniowieczne kultury archeologiczne 
Europy œrodkowo-wschodniej a rzeczywistoœæ etniczna i spo³eczno-polityczna". 

Referaty w drugim dniu konferencji poœwiêcone by³y teoretyczno-metodycznym perspek-
tywom badawczym omawianej problematyki: 

Stanis³aw Tabaczyñski, „Rzeczowe korelaty kultury: znaczenie pojêcia i problemy interpretacyjne 
w badaniach archeologicznych"; Anna Pa³ubicka, „Frazera i Lévy-Bruhla koncepcje a problem 
poznania" (referat nie zosta³ wyg³oszony); Jacek Lech, „Kultura archeologiczna: z dziejów jednego 
pojêcia"; Tadeusz Ros³anowski, „Historia kultury materialnej: pocz¹tki i rozwój konceptu; doœwiad-
czenia obce i polskie"; Danuta Minta-Tworzowska, „Archeologiczne konstrukcje kulturowego obrazu 
rzeczywistoœci wobec krytyki postmodernistycznej"; Janusz Ostoja-Zagórski, „Kultury archeologiczne 
w œwietle konstruktywistycznego modelu poznania"; Bogus³aw Maryniak, „Instrumentalizm w bada-
niach archeologicznych"; Micha³ Parczewski, „Kultury archeologiczne a teoria wspólnot komu-
nikatywnych"; Andrzej Buko, „Elementy kultury materialnej jako oznaki identyfikacji grupowej: 
przyk³ad ceramiki"; Ludomir £oŸny, „Archeologia, antropologia, kultura". 

Wydaje siê jednak, ¿e z punktu widzenia merytorycznych powi¹zañ i zale¿noœci omawianych na 
konferencji problemów kolejnoœæ wyg³oszonych referatów nale¿a³oby raczej odwróciæ. Tematykê ich 
mo¿na nawet podzieliæ na 3 grupy zagadnieñ (z pominiêciem niektórych referatów luŸniej zwi¹zanych 
z omawian¹ tutaj problematyk¹). Pierwsza obejmuje postmodernistyczne uwarunkowania postêpowa-
nia badawczego i rezultatów badañ archeologicznych. Postmodernizm, jak wiadomo, kwestionuje 
wartoœæ poznawcz¹ (w relacji do obiektywnej prawdy) nie tylko badañ empirycznych i ich wyników, 
lecz tak¿e ich teoretyzacjê, w tym nawet jej podstawowe za³o¿enia kwalifikuj¹ce dzia³ania cz³owieka 
pierwotnego jako celowe i subiektywnie racjonalne. Pogl¹dy te prowadz¹ wiêc do krytycznego ujêcia 
(w drugiej grupie referatów) problemów teorii badañ archeologicznych, a w szczególnoœci teorii kultury 
archeologicznej. Odniesienia do treœci wypowiedzi w obydwu tych grupach stanowi¹ natomiast 
rezultaty badañ empirycznych (trzecia grupa referatów). 

W grupie pierwszej na czo³o wysuwa siê referat prof. dr hab. J. Ostoja-Zagórskiego, który 
poruszy³ problem prawdy historycznej i postawi³ pytanie: w jakim zakresie jêzyk, którym po-
s³uguj¹ siê archeolodzy, odzwierciedla rzeczywistoœæ dziejow¹; podkreœli³ tak¿e bezkrytycyzm 
wiary w mo¿liwoœæ rekonstrukcji rzeczywistoœci historycznej (w œwietle wspó³czesnej historio-
grafii), a przekonanie przypisuj¹ce Ÿród³om archeologicznym specjalny status epistemologiczny 
uzna³ za swego rodzaju mit. Dlatego, zdaniem referenta, na gruncie archeologii dominuje naiwna 
wersja obiektywistycznego modelu poznania. Nie przecz¹c zasadniczo tym pogl¹dom uwa¿am 
jednak, ¿e w pewnym sensie i w pewnym zakresie Ÿród³a archeologiczne dostarczaj¹c informacji 

*  Opracowanie niniejsze powsta³o z inicjatywy przewodnicz¹cego Komitetu Profesora Stanis³awa 
Tabaczyñskiego, cz³onka rzeczywistego PAN, który równie¿ udostêpni³ autorowi teksty referatów 
wyg³oszonych na konferencji. 


