Editorial
Volume 6 of Analecta Archaeologica Ressoviensia arises from the
interdisciplinary seminar “Space – Power – Religion” organized by the
Institute of Archaeology and the Institute of Sociology, University of
Rzeszów, and the Department of Sociology and Social Anthropology,
University of Science and Technology in Kraków. As a collaboration
of archaeologists, sociologists and ethnographers, the seminar and this
publication explore the prospects for future interdisciplinary collaborations. This collection of articles represents the common ground between the disciplines represented, though terminology and approach
differ between researchers.
However, the three years of discussions building up to this publication allow us to explore these texts and the links between them. All
of us, regardless of which discipline we work in, are interested in what
contemporary sociology calls social process. Power, space, ritual and
memory are all entirely aspects of social processes. Thus, the differences
in time and place where these processes take place can be regarded as
secondary, although of course these factors determine methodology
and the type of data we use.
This is why archaeological, sociological, historical and ethnographic research can benefit so much from interdisciplinary discussion of
complementary approaches to social processes.
Sławomir Kadrow
Dariusz Wojakowski

Od Redakcji
Przedstawiony zbiór artykułów jest wynikiem współpracy archeologów, socjologów i etnografów w ramach interdyscyplinarnego seminarium „Przestrzeń – Władza – Religia”, organizowanego przez
Instytut Archeologii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedrę Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem naszych seminaryjnych
spotkań i niniejszej publikacji jest zarysowanie perspektyw przyszłej
interdyscyplinarnej współpracy. Zestawienie prac w 6 tomie Analecta Archaeologica Ressoviensia informuje czytelnika przede wszystkim
o tym, że przedstawiciele reprezentowanych w nim dyscyplin posiadają
wspólne obszary zainteresowań lecz posługują się dość odmiennymi
językami do opisania tego, co jest wynikiem ich badań.
Doświadczenie trzech lat dyskusji pozwala jednak na interpretację
tych tekstów i powiązań między nimi. Wszystkich nas, niezależnie od
uprawianej dyscypliny interesuje to, co współczesna socjologia nazywa procesem społecznym. Władza, przestrzeń, rytuał czy pamięć, są
niczym innym, niż aspektami procesów społecznych. Różnica czasu
i miejsca owych procesów może być zatem uznana za drugorzędną,
choć oczywiście determinuje naszą metodologię i rodzaj danych, którymi się posługujemy.
Katalog różnic sugeruje zatem, że o pracach archeologicznych i socjologicznych, jak też o historycznych i etnograficznych powinniśmy
myśleć jako o komplementarnych ujęciach procesów społecznych.
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