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czytelnik zapozna się z prezentowanymi wcześniej stanowiskami i łatwiej dostrzeże różnice i podo-
bieństwa poszczególnych koncepcji. Ciekawe natomiast wydaje się wskazanie korzeni antropologii w 
myśli filozoficznej XVII i XVIII w. Dla dyscypliny, która uzyskała samodzielność stosunkowo nie-
dawno, ważne jest uświadomienie sobie źródeł swego pochodzenia. Z podejścia do tematu można się 
zorientować, że Barnard traktuje antropologię jako zlepek wielu różnych koncepcji, które wzajemnie 
się uzupełniają i pozwalają lepiej zrozumieć człowieka i kreowany przez niego świat. Zarysowując 
współczesne trendy antropologiczne, Autor wskazuje na trzy zasadnicze ujęcia tej dyscypliny, akcentu-
jące odpowiednio: strukturę, działanie lub interpretację. Możliwe natomiast, a nawet prawdopodobne, 
wydaje się różnorodne połączenie tych akcentów. Rzeczywistość współczesnej nauki wskazuje prze-
cież, że najciekawsze odkrycia dokonują się na pograniczu koncepcji i dyscyplin naukowych. Interdy-
scyplinarne badania i różnorodność metod i technik stosowanych w danych dyscyplinach zmusza do 
odchodzenia od wąskich specjalizacji i jednoaspektowych perspektyw. Tylko takie ujęcie gwarantuje 
dynamiczny rozwój antropologii kulturowej. 

Książka, która pretenduje do ukazania historii jakiejś dyscypliny, powinna czytelnie przedsta-
wiać poszczególne poglądy i stanowiska, co jak się zdaje, udało się Autorowi. Można jednak ocze-
kiwać od takiej pozycji wyraźniejszego zaakcentowania różnic i podobieństw między prezentowa-
nymi stanowiskami. Wczytując się w książkę Barnarda, czytelnik może poczuć się nieco zagubiony, 
ponieważ niektóre koncepcje i poglądy nachodzą na siebie. Może też stracić orientację, dotyczącą 
ram poszczególnych nurtów. Wydaje się, że powodem tego typu niedociągnięć jest zarówno złożo-
ność omawianych zagadnień, jak i brak dbałości ze strony Autora.  

Pomimo pewnych mankamentów, należy wyraźnie stwierdzić, że History and Theory in An-
thropology jest pozycją, która rzetelnie prezentuje kształtowanie się antropologii i wskazuje współ-
czesne tendencje obecne w tej dyscyplinie. Jak każda historia, napisana jest z określonej perspekty-
wy. Na pewno znajdą się tacy czytelnicy, którzy nie zgodzą się z niektórymi tezami w niej zawar-
tymi. Nie można jednak opierać swoich poglądów wyłącznie na podstawie jednego punktu widze-
nia. Barnard zaproponował interesującą wizję powstawania i rozwoju antropologii społecznej i 
kulturowej z podkreśleniem myśli filozoficznej XVII i XVIII w. Takie ujęcie tematu z całą pewno-
ścią może przyczynić się do lepszego zrozumienia tej, liczącej już ponad sto lat, rozległej i dojrzałej 
dyscypliny naukowej. 

 
ks. Ryszard F. Sadowski SDB 

UKSW, Warszawa 

New Directions in Anthropology & Environment. Intersections, red. C.L. Crum-
ley, A.E. van Deventer, J.J. Fletcher, AltaMira Press 2001, ss. xi + 308. 

Książka New Directions in Anthropology & Environment. Intersections (Nowe kierunki w an-
tropologii i naukach o środowisku naturalnym. Punkty styczne) jest próbą przedstawienia zasadni-
czych tematów podejmowanych w ramach antropologii środowiskowej. Książka jest podzielona na 
trzy części: I. Defining Environment and Interpreting (Określenie środowiska naturalnego i inter-
pretacja przyrody); II. Beliefs, Values, and Environmental Justice (Wierzenia, wartości i środowi-
skowa sprawiedliwość); oraz III. Application and Engagement (Zastosowanie i zaangażowanie).  

Wyboru tematów i autorów przedstawiających poszczególne zagadnienia dokonała Carole  
L. Crumley wraz z Elizabeth van Deventer i Josephem J. Fletcherem. Crumley jest profesorem 
antropologii na Wydziale Antropologii University of North Carolina w Chapel Hill w Stanach Zjed-
noczonych oraz członkiem licznych towarzystw naukowych, międzynarodowych programów ba-
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dawczych, uczestnikiem badań terenowych i autorką wielu pozycji z zakresu antropologii1. Osoby 
zaproszone do współpracy w tworzeniu książki to uznani uczeni reprezentujący czołowe ośrodki 
naukowe Stanów Zjednoczonych: Anna Lowenhaupt Tsing (University of California w Santa Cruz); 
Luisa Maffi (Terralingua); Willett Kempton (University of Delaware); Don D. Fowler i Donald  
L. Hardesty (University of Nevada); Michael R. Dove (Yale University); Thomas L. Leatherman 
(University of South Carolina); R. Brooke Thomas (University of Massachusetts); Barbara Rose 
Johnston (Center for Political Ecology); J. Peter Brosius (University of Georgia); Leslie E. Sponsel 
(University of Hawaii); Kathryn R. Winthrop (Bureau of Land Management); Alice E. Ingerson 
(Harvard University); Bonnie J. McCay (Rutgers University); oraz Eric C. Poncelet (University of 
North Carolina). 

Część pierwsza składa się z pięciu artykułów, które przedstawiają historyczny zarys ujęcia za-
gadnień środowiskowych przez szereg dyscyplin antropologicznych oraz prezentują problemy i 
współczesne ujęcia zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym. Są to następujące artykuły: 
(1) Nature in the Making; (2) Linking Language and Environment: A Coevolutionary Perspective; 
(3) Cognitive Anthropology and the Environment; (4) Archaeology and Environmental Changes; 
oraz (5) Interdisciplinary Borrowing in Environmental Anthropology and the Critique of Modern 
Science. 

Część drugą stanowią cztery artykuły podejmujące zagadnienia środowiska naturalnego w 
aspekcie etycznym i duchowym. (6) Political Ecology and Constructions of Environment in Bio-
logical Anthropology; (7) Anthropology and Environmental Justice: Analysts, Advocates, Media-
tors, and Troublemakers; (8) The Politics of Ethnographic Presence: Sites and Topologies in the 
Study of Transnational Movements; (9) Do Anthropologists Need Religion, and Vice Versa? Adven-
tures and Dangers in Spiritual Ecology. 

Część trzecia to cztery artykuły, z których każdy dotyczy zagadnień będących przedmiotem 
praktycznego zaangażowania współczesnych antropologów. (10) Historical Ecology: Landscapes of 
Change in the Pacific Northwest; (11) Getting the Dirt Out: The Culture and Political Economy of 
Urban Land in the United States; (12) Environmental Anthropology at Sea; oraz (13) The Discourse 
of Environmental Partnerships.  

Poszczególne części książki są poprzedzone krótkim wprowadzeniem, a indeks terminów i na-
zwisk stanowi jej zakończenie. Do każdego z artykułów dołączony jest bogata lista bibliografii, 
która zaintersowanym czytelnikom umożliwia pogłębienie przedstawianego zagadnienia. 

We wprowadzeniu Carole Crumley, wskazując na niepokojące zmiany klimatyczne, przedsta-
wia powody, dla których w ramach AAA (American Anthropological Association) powołano do 
życia Sekcję Antropologii i Środowiska (Anthropology and Environment Section – A&E), w której 
skład weszli specjaliści z takich działów antropologii, jak antropologia socjokulturowa; historyczna, 
biologiczna, archeologia, a nawet lingwistyka. Wszystkim tym uczonym przyświecał wspólny cel – 
odejście od fragmentarycznego badania niepokojących procesów zachodzących w przyrodzie i 
zapoczątkowanie wzajemnej współpracy antropologów różnych specjalności w celu informowania 
innych uczonych i społeczeństwa na temat złożonych procesów zachodzących na skutek relacji 
między człowiekiem i środowiskiem naturalnym. Efekty tych relacji aż nadto są widoczne i bardziej 
niż nadzieją napawają poważnym niepokojem. Tylko holistyczne ujęcie niebezpieczeństw grożą-
cych środowisku naturalnemu, a przez to także człowiekowi, może zaowocować odwróceniu ten-
dencji stopniowej degradacji przyrody. Grupa założycielska A&E zorganizowała w 1996 r. sesję 
naukową zatytułowaną Ludzkie wymiary zmiany środowiskowej: Antropologia podejmuje to zagad-
nienie. Obecna książka jest zbiorem wielu wygłoszonych na sesji referatów, do których dołączono 
kilka uzupełniających artykułów. Książa została skierowana przede wszystkim do studentów, któ-
rych wrażliwość na problemy środowiska naturalnego jest szczególnie ważna i obiecująca. Innymi 
 
 

1 Por. http://anthropology.unc.edu/people/faculty/faculty.2005-09-30.8873146801 (data dostępu  
23 listopada 2005 r.). 
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odbiorcami książki miały być osoby zainteresowani tematyką ekologiczną, lecz nie należące do 
środowiska akademickiego. 

Wydaje się, że o ile można uznać, że The New Directions in Anthropology & Environment 
spełniły swoje zadanie w stosunku do studentów i wykładowców, to nie udało się to w przypadku 
ludzi spoza świata nauki. Książka jest napisana nieprzystępnie i brak w niej swady, która zachęcała-
by niewprawionego czytelnika do lektury z emocjonalnym zaangażowaniem. Jedynie artykuł Leslie 
E. Sponsel wyróżnia się pod tym względem i wyraźnie ma na celu sprowokowanie czytelnika do 
dyskusji z autorem. Szkoda, że tylko tej autorce udało się to zadanie. Być może Carole Crumley 
wyznaczyła sobie zbyt trudne zadanie. Trudno bowiem kompetentnie i rzetelnie przedstawić zagad-
nienie specjalistom, a jednocześnie na tyle prosto i atrakcyjnie, by zainteresować laików. Wydaje 
się, że jedną z nielicznych książek z zakresu antropologii środowiskowej, której udało się osiągnąć 
ten cel – jest pozycja Patrycji Townsend zatytułowana Environmental Anthropology. From Pigs to 
Policies. Być może przyczyniło się do tego jednoosobowe autorstwo tej książki, podczas gdy oma-
wiana pozycja jest zbiorem artykułów wielu autorów.  

Czytając The New Directions in Anthropology & Environment, można mieć wrażenie, że nieco 
przesadzony jest tytuł, sugerujący jakoby książka zawierała nowe idee i wytyczała nowe kierunki 
badań antropologicznych. Zawarte w niej artykuły nie stanowią chyba zasadniczego przełomu w 
ujmowaniu kwestii środowiskowych. Użycie słowa „nowe” wydaje się nieco przesadzone, termin 
„współczesne” znacznie bardziej odpowiadałby rzeczywistości.  

Książka jest jedną z prób przedstawienia podstawowych zagadnień i zarysowania zasadni-
czych problemów tej wciąż kształtującej się dyscypliny naukowej, jaką jest antropologia środowi-
skowa. Z pewnością jest ona rzetelnym przedstawieniem stanu, w jakim znalazła się ta dyscyplina u 
schyłku poprzedniego stulecia i może stanowić dobry materiał dla osób zainteresowanych tematyką 
ochrony środowiska naturalnego. 

 
ks. Ryszard F. Sadowski SDB 

UKSW, Warszawa 

Julian Steward and the Great Basin. The Making of an Anthropologist, red. 
R.O. Clemmer, L.D. Myeres, M.E. Rudden, The University of Utah Press, Salt 
Lake City 1999, ss. xxii + 288. 

Książka Julian Steward and the Great Basin. The Making of an Anthropologist (Julian Steward i 
Wielka Kotlina. Droga ku kompetencji antropologicznej) jest zbiorem czternastu artykułów poprze-
dzonych obszernym wstępem. Książka została także zaopatrzona w ogólny zbiór bibliografii użytej 
przez wszystkich autorów oraz indeks imion i haseł. Jej redaktorami są uznani antropolodzy, którzy 
pod kierownictwem Richarda O. Clemmera, profesora antropologii na Wydziale Antropologii University 
of Denver, podjęli się zadania podsumowania i oceny dorobku naukowego Juliana Haynesa Stewarda. 
Większość autorów to uczniowie Stewarda lub osoby zainspirowane jego myślą. Nie oznacza to jed-
nak, że książka jest bezkrytyczną relacją koncepcji Stewarda. Przeciwnie, spotkać tu można wiele 
odniesień polemicznych do pomysłów naukowych twórcy ekologii kulturowej i wybitnego znawcy 
procesów przystosowawczych wśród społeczności indiańskich żyjących na terenie Wielkiej Kotliny na 
zachodzie Stanów Zjednoczonych. Głównym celem autorów tej książki jest próba oceny wczesnych 
prac Stewarda oraz zachęta do pogłębionej dyskusji i dalszej analizy jego osiągnięć.  

Wirginia Kerns – autorka pierwszego rozdział Learning the Land analizuje najwcześniejsze 
doświadczenia Stewarda zdobyte podczas jego pobytu na amerykańskim Zachodzie (pogranicze 
Kalifornii i Nevady) oraz jego późniejsze doświadczenia z życia osobistego i ich wpływ na kształ-
towanie się jego naukowych koncepcji. Warto w tym miejscu odnotować, że Kerns pogłębionej 
analizy inspiracji Stewarda dokonała w innej książce w całości poświęconej kształtowaniu się myśli 


