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Wprowadzenie


W

1999

roku

we

wprowadzeniu

do

pierwszego

tomu

zbioru

esejów

"Antropologia religii" pozwoli³em sobie wyraziæ nadziejê, ¿e stanie siê on
pocz¹tkiem

pewnej

serii

tematycznej

publikowanej

przez

Zak³ad

Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii UW. Tym przyjemniej jest
mi wiêc skreliæ teraz tych kilka s³ów wprowadzenia do drugiego tomiku
prac, powsta³ych w ramach istniej¹cego od roku akademickiego 1999/2000
bloku

specjalizacyjnego

"Antropologia

religii",

prowadzonego

przez prof. dr hab. Andrzeja Wierciñskiego i pisz¹cego te

wspólnie

s³owa,

przy

wspó³pracy mgra Arkadiusza So³tysiaka.
Podobnie jak poprzednio, prezentowane w tym tomie artyku³y s¹ w
wiêkszoci poszerzonymi wersjami najciekawszych referatów studenckich,
przedstawionych na zajêciach w latach 1999/2000. I choæ nie wszystkie
publikowane teraz teksty powsta³y w ramach wspomnianego wy¿ej bloku, to
³¹czy je szeroko rozumiana problematyka religioznawcza.
Cztery pierwsze artyku³y zosta³y przygotowane w ramach tematu "Sk¹d
siê bior¹ dzieci?" podjêtego na proseminarium z antropologii religii. Prezentuj¹ one koncepcje cz³owieka funkcjonuj¹ce w ró¿nych systemach kulturowych, u australijskich Aborygenów (Aleksandra Domañska), ludów tureckich (Eliza Saroma), ¯ydów (Wojciech Kuæ) czy w polskiej kulturze ludowej (Mariusz W³odarczyk). W ramach tych samych zajêæ, aczkolwiek przy
okazji omawiania innej problematyki, powsta³ tekst Bartosza Winiewskiego na temat postaci Beliala.
Dwa nastêpne artyku³y, dotycz¹ce badañ nad przedstawieniami bóstw z
panteonu andyjskiej kultury Moche (ok. 200 p.n.e.  600 n.e.), autorstwa
Patrycji Prz¹dki i Mi³osza Giersza, powsta³y w ramach seminarium magisterskiego

"Antropologia

i

archeologia

Nowego

wiata",

prowadzonego

przez ni¿ej podpisanego. Uzupe³niaj¹ ten wybór trzy teksty nieco tylko
starszych autorów, wspomnianego ju¿ mgr Arkadiusza So³tysiaka i mgr
Wies³awa Wiêckowskiego, obecnie doktorantów w Zak³adzie Antropologii
Historycznej.
Kontynuuj¹c

tê

tak

eklektyczn¹

formu³ê,

znan¹

ju¿

Czytelnikom

z

pierwszego zbioru, mam nadziejê, ¿e nie tylko oddaje ona doæ dobrze
zakres poruszanej dot¹d problematyki, ale tak¿e odzwierciedla ró¿ne postawy metodologiczne oraz podstawy ród³owe do snucia rozwa¿añ o miejscu
religii w dawnych spo³ecznociach.


6

Podobnie

jak

poprzednio,

pragnê

skorzystaæ

z

okazji,

aby

wyraziæ

gor¹ce podziêkowania naszym sta³ym wspó³pracownikom, którzy zechcieli
na zajêciach bloku podzieliæ siê z nami wynikami swych badañ: pp. mgr
Jackowi Dobrowolskiemu, dr Annie GruszczyñskiejZió³kowskiej, prof. dr
hab. Jerzemu Mizio³kowi, dr Franciszkowi Stêpniowskiemu, prof. dr hab.
Jerzemu Wasilewskiemu, prof. dr hab. S³awomirze ¯erañskiejKominek.
Szczególne

podziêkowania

winni

jestemy

tak¿e

prof.

dr

Krzysztofowi

Makowskiemu za opiekê naukow¹ i niezwykle cenne konsultacje udzielone
w Peru dwójce m³odych autorów badaj¹cych kulturê Moche.
Na

zakoñczenie

pozwolê

sobie

wyraziæ

¿yczenie

jeszcze

bardziej

ambitne ni¿ to ze wstêpu do poprzednim tomiku, a mianowicie ¿eby nastêpny zapocz¹tkowa³ regularn¹ publikacjê o charakterze rocznika.

Warszawa, luty 2001

Mariusz S. Zió³kowski

