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O roli powtórzenia przeszło�ci w my�leniu 

archeologicznym

Punktem wyj�cia tego tekstu jest nast�puj�ce pytanie: 
czy� nie �yjemy w �wiecie, w którym nowe problemy 
wymagaj� szukania nowych narz�dzi badawczych, 
budowania awangardowych teorii etc.? W archeologii 
anglosaskiej „miar� dobrego smaku” wydaje si�
odnalezienie swojego filozofa i aplikacja jego my�li na 
potrzeby nowego my�lenia o archeologii. Jaki� czas temu 
cytowany był powszechnie Martin Heidegger czy te�
Maurice Merleu-Ponty. Obecnie nowym i przydatnym 
my�licielem jest Bruno Latour z swoj� teoria aktora–
sieci. 

W tym krótkim tek�cie chciałbym jedynie 
zasygnalizowa� problematyczno�� takiej logiki my�lenia, 
to znaczy, �e nowe problemy wymagaj� nowych teorii. 

Co po postprocesualizmie? 

Wydaje si�, �e archeologie postprocesualne powoli 
nale�� ju� do historii samej archeologii. Od jakiego�
czasu problemem staje si� to, co ma przyj�� po 
postprocesuali	mie. Przykładem postawienia takiego 
pytania, o to what comes after post-processualism jest 
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krótki tekst Corneliusa Holtorfa (2007)1 opublikowany 
na blogu Archaeolog. 

Holtorf zaczyna wypowied	 od  swego udziału w 
konferencji Nordic-TAG, która miała miejsce w Århus 
(Dania). Jeden z referentów próbował w swoim 
wyst�pieniu pokaza� drog� ku przezwyci��eniu (syntezy) 
trwaj�cego dualizmu archeologii procesualnej 
i postprocesualnych2. Holtorf komentuj�c t� wypowied	
twierdzi, �e taki podział mo�e był u�yteczny jakie� 30 lat 
temu. Dzisiaj, zdaniem niemieckiego archeologa, nikt 
powa�nie nie traktuje tych archeologii jako b�d�cych 
w opozycji. Sugeruje, �e: 

[…] mo�e czas najwy�szy u�wiadomi� sobie, �e jest teraz 

bezowocnym sugerowanie (lub czekanie na) kolejn�

wielk� teori�, która zast�piłaby „postprocesualizm” 

jako główny punkt, niewa�ne czy to pozytywnego czy te�

                                                
1 Porównaj 
http://traumwerk.stanford.edu/archaeolog/2007/06/what_comes_after
_postprocessua.html, dost�p 30.04.2012 r. 
2 Jest pewna interesuj�ca ró�nica mi�dzy polskimi tekstami 
po�wi�conymi my�li archeologicznej, roli teorii w archeologii, 
a tymi anglosaskim. W przypadku tych drugich dyskusja toczyła si�
przez długie lata mi�dzy archeologi� procesualn� a archeologiami 
postprocesualnymi. Ów dualizm był osi� narracji. Archeologia 
tradycyjna, mimo i� nadal jest istotn� cz��ci� �wiata anglosaskiej 
archeologii była w tych dyskusjach pomijana, była jakby poza 
histori�. Chodzi o to, �e krytyka procesualna sprawiła, �e 
archeologi� tradycyjn� postrzega si� „jak �ywego trupa, który nie 
wie, �e ju� dawno nie �yje”. Polskie prace natomiast buduj� narracj�
o trzy punkty odniesienia. Tutaj archeologia tradycyjna jest istotnym 
punktem analizy (np. R�czkowski 2011).   
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negatywnego, odniesienia, dla całej dyscypliny (moje 
tłumaczenie)3.  

Dalej z tekstu mo�na si� dowiedzie�, �e nie jest tak, �e 
opozycja procesualismu wobec postprocesualizmu 
straciła na warto�ci. Raczej zmieniło si� jej znaczenie.  
O ile kiedy� dyskusje te miały charakter powa�nych 
polemik naukowych, to dzisiaj ma si� te terminy u�ywa�
nieco ironiczne, na przykład: „on jest troch�
postprocesualny” czy te� „on jest nieco procesualny”. 
Dlatego te� Holtorf stawia pytanie o to, co si� wydarzyło 
ostatnimi czasy w archeologicznej teorii, �e jeste�my 
w miejscu, w którym wła�ciwie jeste�my? 

Jedn� z odpowiedzi mo�e by� zwrócenie uwagi na 
wielo��, wielogłosowo�� teorii. W ró�nych cz��ciach 
globu ró�ne teorie dominuj� w �wiecie archeologicznym, 
jedne powstaj�, inne ulegaj� zapomnieniu. Ta wielo��
mo�e by� znakiem, �e opozycja procesualizm–
postprocesualizm traci na znaczeniu. Lecz, pyta si�
Holtorf, problem mo�e le�y gdzie indziej. Mo�e cały 
czas w tych niezliczonych dyskusjach na temat 
archeologia procesualna-archeologie postprocesualne 
stawiano złe pytanie? Twierdzi on, �e rola teorii 
archeologicznej, ograniczaj�cej si� do niewielkiej grupki 
uczonych z uniwersytetu, ze wzgl�du na socjo-
ekonomiczne zmiany w społecze�stwie, rozwój 
archeologii komercyjnej, heritage sector utraciła na 
znaczeniu. 

Christopher Witmore zauwa�a w swojej wypowiedzi 

                                                
3 Cytat za 
http://traumwerk.stanford.edu/archaeolog/2007/06/what_comes_after
_postprocessua.html, dost�p 30.04.2012 r. 
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do tekstu Holtorfa, �e desygnacja archeologii jako 
procesualnej lub postprocesualnych była problematyczna 
i nie wyczerpywała zło�ono�ci archeologii ju� 30 lat 
temu, kiedy polemiki i dyskusje na ten temat si� rodziły 
i były najbardziej zaciekłe4. Poza tym Witmore zauwa�a, 
�e pytanie o to, co jest after post-processualism w pewien 
sposób przemilcza znaczenie wcze�niejszych ustale�. 
Pisze tak: 

Zgadam si� z Corneliusem, �e by� mo�e cały czas 

stawiali�my złe pytanie. Pytanie o to „co przyjdzie po” 

wpisuje si� w szerszy logiczny schemat rozej��

i sprzeczno�ci, które sprowadzaj� znaczenie 

wcze�niejszych bada�, idei, teorii, prac etc. do 

przeszło�ci i porzucaj� je. Niemniej jednak, wła�nie ten 

schemat odnosi sukces w pytaniu o to „co przyjdzie 

pó�niej”. Wpisuj�c si� w tak� logik� popada si�

w ryzyko zapomnienia i, co jest tego konsekwencj�, 

powtórzenia tej wła�nie logiki. By dokona� trawestacji 

starego przysłowia: ci ignorancji krytykuj�cy innych 

powtarzaj� te same bł�dy (moje tłumaczenie).

Warto mo�e ju� w tym miejscu doda�, �e wła�nie w tym 
tek�cie b�dzie mi chodzi� o bycie tym ignorantem 

powtarzaj�cym te same bł�dy. 
Dlatego te�, w ostatecznym rozrachunku Holtorf 

twierdzi, �e znacznie wa�niejsze od teorii dla 
archeologii-jako-nauki byłaby teoria archeologii-w-

                                                
4 Porównaj 
http://traumwerk.stanford.edu/archaeolog/2007/06/a_comment_on_
what_comes_after.html, dost�p 30.04.2012 r. 
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społecze�stwie5. Ujmuj�c to nieco inaczej, zamiast 
czysto teoretycznych dylematów nad epistemologicznym 
wymiarem bada� archeologicznych (czym jest 	ródło 
archeologiczne, nowe sposoby dokumentacji pozostało�ci 
przeszło�ci, konserwacji artefaktów etc.), które nie 
przystaj� do obecnego kontekstu społecznego wła�ciwsze 
byłoby skupienie uwagi na nowych problemach, 
mo�liwo�ciach wynikaj�cych z współczesnych 
społecznoekonomicznych przemian. Przesłank� do 
postawienia tak sprawy jest jedna z głównych tez 
archeologii postprocesualnych, według której archeologia 
jest cz��ci� szerszego kontekstu historycznego 
i społecznego. Zachodz�ce zmiany w tym drugim musz�
powodowa� zmian� praktyki archeologii. Tutaj zakłada 
si�, �e teoria nie dogania rzeczywisto�ci (Doma�ska 
2011). Rozwi�zaniem takiego problemu jest sugestia: 
zatem trzeba zmieni� teori�, która ow� rzeczywisto�� by 
pomagała zrozumie�, „dogoni�”. 

A mo�e jest wła�nie odwrotnie, mo�e nowe 
problemy, nowy kontekst wymaga tym bardziej refleksji 
nad tym co jawi si� jako passé? Mo�e drog� ku 
otwieraniu nowych problemów jest powtórzenie 
przeszło�ci? Jaki charakter miałoby mie� takie 
powtórzenie? O tych ramach interpretacyjnych, gdzie 
droga do przyszło�ci wiedzie przez przeszło�� b�d�
mówił dalej. 

                                                
5 Porównaj 
http://traumwerk.stanford.edu/archaeolog/2007/06/a_comment_on_
what_comes_after.html, dost�p 30.04.2012 r. 
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Powrót do przyszło�ci

Powrót do przyszło�ci jest hollywoodzk� trylogi�
wyre�yserowan� przez Roberta Zemeckisa. Film 
opowiada o perypetiach młodego chłopaka o imieniu 
Marty McFly i jego szalonego przyjaciela, dr Emmetta 
Browna. Dr Brown buduje wehikuł czasu, który przenosi 
McFly o 30 lat w przeszło��, do roku 1955. Pierwsza 
cz��� jest zatem prób� powrotu Marty’ego do jego 
własnego �ycia, do roku 1985, wła�nie powrotu do 

przyszło�ci. Filmowi przy�wieca interesuj�ca i na pozór 
sprzeczna my�l. Wydaje si� bowiem, �e wraca� mo�na 
do tego, co ju� miało miejsce, co pochodzi z przeszło�ci. 
W ten sposób na przykład wracamy wspomnieniami do 
czasów dzieci�stwa, czy te� do domu rodzinnego. Jednak 
R. Zemeckis w fikcji filmowej porusza du�o bardziej 
interesuj�c� my�l, �e równie�, paradoksalnie, do 
przyszło�ci si� powraca. To znaczy, �e równie�
w przeszło�ci jest wiele rzeczy, które mog� nale�e� do 
przyszło�ci, i� pewne rzeczy dopiero z perspektywy dnia 
nast�pnego zostan� docenione. W takim uj�ciu 
przeszło�� si� powtarza, próbuje si� wydoby� potencjał 
przeszło�ci. Lecz o jaki dokładnie rodzaj powtórzenia 
tutaj chodzi? 

Slavoj Žižek (2009) w W obronie przegranych spraw

rozwija interesuj�ce rozumienie powtórzenia. Punktem 
wyj�cia jest Kierkegaardowskie poj�cie powtórzenia jako 
„odwrotno�ci pami�ci”. Powtórzenie to nie tyle wracanie 
do przeszło�ci, popełnianie tych samych czynów, 
bł�dów. Powtórzenie to w istocie ruch naprzód, 
„produkcja czego� nowego, a nie reprodukcja tego, co 
stare” (Žižek 2009, s. 141). Žižek tak opisuje 
powtórzenie: 



 49

„Nic nowego pod sło�cem” to najmocniejszy kontrast 

z ruchem powtórzenia. A zatem nie chodzi jedynie o to, 

�e powtórzenie jest jednym ze sposób na wyłonienie si�

czego� nowego – nowe mo�e si� pojawi� TYLKO dzi�ki 

powtórzeniu. Kluczem do tego paradoksu jest oczywi�cie 

to, co Deleuze opisał jako ró�nic� mi�dzy wirtualnym 

a aktualnym (a co mo�na – dlaczego nie? – okre�li�

równie� jako ró�nic� mi�dzy duchem a liter�). We�my 

tak wielkiego filozofa jak Kant – istniej� dwa sposoby na 

powtarzanie Kanta: mo�na si� trzyma� jego litery i dalej 

dopracowywa� lub zmienia� jego system niczym 

neokanty�ci (a� po Habermasa i Luca Ferry’ego); 

mo�na te� odzyska� ten twórczy impuls zdradzony przez 

samego Kanta, gdy ten urzeczywistnił swój system (tzn. 

podł�czy� si� do „tego, co w Kancie wi�ksze ni� sam 

Kant”, do j�dra, które przerasta jego wyło�ony system). 

Odpowiednio do tego istniej� te� dwa sposoby na zdrad�

przeszło�ci. Prawdziw� zdrad� jest etyczno-teoretyczny 

akt najwy�szej wierno�ci: nale�y raczej zdradzi� liter�

Kanta, by pozosta� wiernym „duchowi” jego my�li, 

powtórzy� go. To wła�nie pozostaj�c wiernymi literze 

Kanta, tak naprawd� zdradzamy sedno my�li, le��cy 

u jego podstaw teoretyczny impuls. Powinni�my zatem 

doprowadzi� ten paradoks do samego ko�ca: nie tylko 

mo�na pozosta� wiernym autorowi jedynie go 

zdradzaj�c (czyli zdradzaj�c liter� jego my�li); na 

bardziej radykalnym poziomie nawet prawdziwsze jest 

zdanie odwrotne – naprawd� zdradzi� autora mo�na, 

tylko powtarzaj�c jego my�li, pozostaj�c wiernym ich 

sednu. Je�li kto� nie powtarza autora (w autentycznie 

Kierkegaardia�skim sensie tego terminu), ale tylko go 
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„krytykuje”, przenosi, odwraca itd., w gruncie rzeczy 

bezwiednie pozostaje w jego horyzoncie, w jego polu 

poj�ciowym (Žižek 2009, s. 141-142). 

Czyli nie mamy tutaj do czynienia z potocznym 
rozumieniem powtórzenia. We	my przykład polskiej 
archeologii i najwybitniejszego jej przedstawiciela – 
Józefa Kostrzewskiego. W przypadku archeologii  
J. Kostrzewskiego była ona cz�stokro� rozwijana, 
krytykowana, ale ju� niekoniecznie powtarzana przez 
jego uczniów (por. Wi�la�ski 1990). Kostrzewski jako 
mistrz pozostawał wyj�tkowym archeologiem, którego 
ustalenia nale�ało doprecyzowywa�, krytykowa�. Jednak 
nie było w tym �rodowisku powtórzenia „twórczego 
impulsu” jego archeologii, zanegowania cało�ci jego 
ustale�, „tego, co w Kancie wi�ksze ni� sam Kant”. 

Problem powtórzenia nie tylko dotyczy archeologii 
polskiej, równie aktualny jest on w przypadku 
archeologii anglosaskiej. Tam te� krytykuj�c archeologie 
postprocesualne (np. Olsen 2003) pragnie si� otwiera�
nowe problemy, na które dotychczasowe archeologie nie 
udzielaj� odpowiedzi. Mo�na nawet powiedzie�, �e 
obecnie mamy do czynienia z „obowi�zkiem nowo�ci”. 
W �rodowisku – nazwijmy je – archeologii teoretycznej 
wyczuwalny jest p�d za robieniem rzeczy nowych, 
oryginalnych, awangardowych. Zwyczajem stało si�
niemal wyszukiwanie „swojego filozofa”, którego my�l 
mo�e zosta� zaaplikowana do archeologii. Tak te�
pojawili si� specjali�ci od szkoły krytycznej, Heideggera, 
Merleu-Ponty’ego, czy te� ostatnimi czasy, Latoura.  

Wykorzystanie interesuj�cych przemy�le�
filozoficznych otwiera, bez dwóch zda�,  horyzonty 
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zainteresowania archeologicznego. Ale odbywa si� to 
poprzez, zaryzykuj� tak� tez�, ciche prze�wiadczenie, �e 
nowe musi rodzi� si� z nowego: s� nowe problemy zatem 
potrzeba nowych teorii. St�d te� ów p�d, który przekłada 
si� cz�stokro� na wybiórczo�� i cz�stokro�
niekonsekwencj� i mieszanie rzeczy nieprzystaj�cych do 
siebie (por. Matczak w tym tomie). Dochodzi równie�
cz�sto, do tego co Włodzimierz R�czkowski (2011), 
okre�la „lukami konceptualizacyjnymi”. 

Jako krytyk� takiej postawy, która pragnie by� post

mo�e posłu�y� ironiczna uwaga Žižka, poczyniona 
równie� w kontek�cie dyskusji nad powtórzeniem. 
Słowe�ski uczony przywołuj� słowa Gilberta K. 
Chestertona, brytyjskiego pisarza, teologa i dziennikarza: 

G.K. Chesterton opisuj�c swoje przej�cie na 

chrze�cija�stwo, twierdzi, �e próbował „cho� na 

dziesi�� minut wyprzedzi� prawd�”. A na koniec odkrył, 

„�e to ona wyprzedziła go o osiemna�cie stuleci”. Czy to 

samo nie odnosi si� nawet bardziej do tych, którzy dzi�

desperacko chc� trzyma� si� wci�� czego� nowego, 

pod��aj�c za najnowszymi „postmodami”, a tym samym 

pozostaj� skazani na pozostanie na zawsze osiemna�cie 

stuleci za czym� prawdziwie nowym (Žižek 2009,  
s. 142)?  

Žižek zatem nawołuje do skrupulatnego potraktowania 
przeszło�ci. Nie zakłada si� jednak tutaj, �e historia jest 
nauczycielk� �ycia i dlatego nale�y wła�nie przeszło�ci 
po�wi�ca� tyle uwagi. Žižek �wietnie zdaje sobie spraw�
z uwagi Hegla z Wykładów z filozofii dziejów, gdzie 
niemiecki filozof twierdził, �e:  
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Radzimy cz�sto ludziom sprawuj�cym rz�dy, m��om 

stanu i narodom zwraca� si� do nauk płyn�cych 

z do�wiadcze� historii. Ale wła�nie do�wiadczenie 

i historia ucz�, �e ani ludy, ani rz�dy nigdy niczego si�  

z historii nie nauczyły i nigdy nie post�powały według 

nauk, które nale�ałoby z niej czerpa�. Ka�d� epok�

cechuj� okoliczno�ci tak swoiste, ka�da jest stanem 

rzeczy tak niepowtarzalnym, �e w niej tylko, z niej samej 

musz� i mog� powstawa� wszelkie rozstrzygni�cia 

(Hegel 1958, s. 10).

Słowe�ski filozof rozwija swoje rozwa�ania pokazuj�c, 
jak nawet u Heideggera powtórzenie odkrywa istotn�
rol�. Nie jest tak, �e przeszło�� nale�y do przeszło�ci, 
raczej – jak zakłada to trylogia Zemeckisa – do 
przyszło�ci si� powraca, �e droga do przyszło�ci 
(nowo�ci) wiedzie przez sam� przeszło��: 
�

Tylko powtórzenie stwarza czyst� ró�nic�. Kiedy 

w swoich słynnych analizach w Byciu i czasie Heidegger 

opisuje ekstatyczn� struktur� czasowo�ci Dasein jako 

okr��ny ruch biegn�cy od przyszło�ci, przez przeszło�ci, 

do tera�niejszo�ci to nie wystarcza rozumie� tego jako 

ruchu, w którym zaczynaj�c od przyszło�ci (otwartych 

na mnie mo�liwo�ci, moich projektów itd.), wracam do 

przeszło�ci (analizuj�c budow� sytuacji historycznej, 

w któr� zostałem „wrzucony” i w której si� znajduj�), 

a z niej wchodz� w moj� tera�niejszo��, by realizowa�

moje projekty. Kiedy Heidegger charakteryzuje sam�

przyszło�� jako „to, co byłe” [Gewesen], albo 

dokładniej jako „co� wła�ciwie byłego” [Gewesende], 
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lokuje tym samym przyszło�� w przeszło�ci – oczywi�cie 

nie w tym sensie, �e �yjemy w zamkni�tym 

wszech�wiecie, w którym ka�da przyszła mo�liwo�� jest 

ju� zawarta w przeszło�ci, a zatem mo�emy tylko 

powtarza�, realizowa� co�, co ju� tak JEST 

w odziedziczonej strukturze �wiata, ale w znacznie 

radykalniejszym sensie „otwarto�ci” samej przeszło�ci: 

przeszło�� nie jest po prostu „tym, co było”, ale zawiera 

ukryty, niezrealizowany potencjał, a prawdziwa 

przyszło�� jest powtórzeniem/odkrywanie tej wła�nie 

przeszło�ci, nie przeszło�ci takiej, jak� była, ale 

przeszło�ci, która przez sam� rzeczywist� przeszło��

została zdradzona, stłamszona, niezrealizowana (Žižek 
2009, s. 143).

Podsumowanie 

Wydaje si�, �e kluczow� rol� w kontek�cie archeologii 
polskiej o promowaniu tezy o niezb�dnej roli teorii 
w archeologii odgrywa o�rodek pozna�ski. To tutaj 
pisane s� prace magisterskie, doktorskie po�wi�cone roli 
teorii, historii, metodologii w archeologii. To wła�nie 
tutaj dostrzega si� zło�ono�� współczesnych archeologii 
postprocesualnych. Jak jednak wygl�da taka nowa praca 
po�wi�cona nowym zagadnieniom archeologicznym? 
We	my za przykład prac�, która po�wi�cona byłaby 
archeologii płci kulturowej (gender archaeology). Taka 
praca ł�czy archeologi� anglosask� w wydaniach 
postprocesualnych cz�stokro� z archeologi� polsk�
i materiałem empirycznym z terenów Polski. Taki młody 
badacz krytykuje polskich archeologów, �e w swoich 
studiach nie zauwa�ali, pomijali, lekcewa�yli kategori�
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płci fizycznej (sex) z konstruktem kulturowym, 
wynikiem praktyk społecznych (gender). 

On/ona z kolei jawi si� jako ten, który pokazuje, jak 
powinno si� ten problem rozwi�za�. Oczywi�cie takie 
postawienie sprawy powoduje tylko, �e niech�� mi�dzy 
„teoretykami” a „praktykami” (cz�sto okre�laj�cymi 
siebie mianem „prawdziwych archeologów”!) nie 

maleje. Jednak rodzi si� pytanie, czy taka nowa praca 

jest w istocie nowa? Jest par� w�tpliwo�ci. Po pierwsze, 

polskie prace na tematy trendy w archeologii 

anglosaskiej pojawiaj� si� z około 10-letnim 

opó	nieniem wobec �wiata archeologii anglosaskiej. 

Słowem, to co nam wydaje si� jako nowe, trendy, 

takowym ju� na Wyspach dawno nie jest. Taka 

perspektywa „teoretyków archeologii” sprawia, �e 

polska archeologia zawsze jest o dwa kroki do tyłu 

wobec Zachodu. 

Podobnie jest z udziałem polskich uczonych na 

konferencjach po�wi�conych teorii w archeologii, czy to 

maj�cych miejsce na Wyspach, czy to w Skandynawii. 

Jak takie wyst�pienie cz�stokro� wygl�da? Jest to 

poł�czenie relacji z tocz�cymi si� dyskusjami 

teoretycznymi z sytuacj� maj�c� miejsce w Polsce. 

Czyli, powiedzmy �e odbywa si� konferencja 

po�wi�cona archeologii publicznej. Typowy referat 

młodego badacza mógłby brzmie�: Archeologia 

publiczna. Przypadek Polski (Public archeology. The 

case of Poland). �

Odnie�� mo�na wra�enie, �e mamy tutaj do 

czynienia ze �redniowiecznym systemem zale�no�ci 

mi�dzy seniorem a wasalem. Wasal przyje�d�a na dwór 

seniora prezentuj�c raport ze stanu rzeczy. Taka postawa 
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ma swoje korzy�ci. Dzi�ki wła�nie takim wyst�pieniom, 
pó	niej publikacjom, archeolodzy, głównie brytyjscy 
maj� mo�liwo�� dowiedzenia si�, �e archeologia nie 
ko�czy si� na �wiecie anglosaskim. Lecz taki „p�d za 
nowo�ciami z Zachodu” powodował, powoduje i b�dzie 
powodował, �e archeologia polska zawsze b�dzie 
peryferi� �wiata archeologii teoretycznej. Zatem zamiast 
goni� Zachód, to mo�na powiedzie� metaforycznie, 
rozwi�zaniem po�cigu jest ucieczka przed nim. Niech 
Zachód zacznie goni� polsk� archeologi�. W tym 
miejscu nale�y zgodzi� si� z uwagami Ewy Doma�skiej 
(np. 2010; 2011), �e polska humanistyka potrzebuje 
„nacjonalizacji”, wypracowania własnych uj��
teoretycznych, id�cych rami� w rami� z osi�gni�ciami 
�wiatowej humanistyki. Chodziłoby tutaj nie tyle o 
„import idei”, co raczej o ich „eksport”. Doma�ska tak 
to ujmuje: 

[…] teoria humanistyki (w Polsce) wymaga 

„nacjonalizacji”, „unarodowienia”. Polegałaby ona na 

tym, by – rozpoczynaj�c od znajomo�ci 

ogólno�wiatowych tendencji panuj�cych we 

współczesnej humanistyce i wykorzystaniu wybranych 

teorii jako ramy interpretacyjnej pozwalaj�cej na 

zadanie wyj�ciowych pyta� badawczych – d���c do 

wygenerowania rodzimych propozycji teoretycznych 

wychodz�cych z analiz własnego materiału badawczego 

[…] (Doma�ska 2010, s. 55). 

Jest jednak jeden istotny problem w sugestiach 
Doma�skiej. Upraszczaj�c spraw�, według niej 
potrzebujemy nowej metodologii, nowych teorii, bo 
obecnie teorie s� niewystarczaj�ce, nie doganiaj� ju�
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rzeczywisto�ci, empirii. Takie zało�enie, jak starałem si�
pokaza�, jest problematyczne. Robienie nowych rzeczy 
nie musi polega� na dosłownie szukaniu nowych 
filozofów, nowych problemów, nowych teorii. By�
mo�e nowe mo�e si� pojawi� TYLKO dzi�ki 

powtórzeniu?  

Podzi�kowania 

Tekst ten powstał podczas mojego pobytu na stypendium 
na Uniwersytecie Linneusza w Kalmarze, ufundowanego 
przez Instytut Szwedzki. 
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Abstract: On the nature of repetition in archeological 

thinking 

It is often said that new problems need new theories. In 
such a way of thinking, it is presupposed that a new 
(theory) can only born out of the new (problem). 
However, this paper tries to claim that the new can only 
emerge by repeating the past. 


