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Nie tylko zmysłowo uchwytne cechy fizykalne zwróciły moją
uwagę na kamień na polnej drodze.
Każda z tych cech identyfikowana jest przez odpowiedni
zmysł, których jest pięć (wzrok – kształt, słuch – dźwięk,
dotyk – faktura, ciężar, zapach i smak) […]. Opis rzeczy w
terminach nazywających wskazane właściwości określę (za
tradycją
filozofii
analitycznej)
mianem
opisu
fizykalnego[1],
ale i natychmiast pomyślane pytanie: Do czego i po co to komu
było? Sprowokowało to mnie do przekazania przydrożnego
kamienia archeologom[2].
Pomyślany przeze mnie szkic opisu fizykalnego znaleziska
umiejscowił się w polu wspólnych asocjacji z opisem mentalnym

obiektu[3]. Cechy kwalifikowane zmysłowo (rodzaj skały,
twardość, barwa, zużycie…) spotkały się z cechami
„funkcjonalnymi” („młotek (?)”, „obuch”, „zużycie”, „uchwyt”)
i spowodowały odruchowe pytania: Co to jest? Skąd tu taki
kamień? Czy ktoś w ciągu ostatnich stu lat mógł się pokusić tu
o takie narzędzie? To nieprawdopodobne. Oczywiście archeolog,
gdyby znalazł się w moim położeniu, przeprowadziłby w
schemacie podobną, mniej amatorską analizę i dokonał
błyskawicznej identyfikacji przedmiotu zwieńczonej pytaniem:
Czy przedmiot ten jest godny źródłoznawczej archeologicznej
analizy, czy nie?[4] Z naszego przykładu widać, że i napotkane
przez amatorów pozostałości po naszych przodkach mogą trafić w
ręce badaczy.
Identyfikacja amatorska – jak moja – naśladuje tę zawodową
spontanicznie. Opis fizykalny podsuwa hipotezy genetyczne:
Skąd to? Ile to może mieć lat, kto to wykonał? Amator
odpowiada „na oko”, szkicuje także opis fizykalny. Amator
odruchowo pyta, kto jest autorem/sprawcą tego obiektu[5].
Powstaje pytanie, czy opis fizykalny, a więc z użyciem
terminów używanych przez współczesne wyrafinowane dziedziny
wiedzy przyrodoznawczej i techniki badawcze, może poza
klasyfikacją aktualizującą wnieść coś do poznania dziejów
ludzkich wspólnot?[6] Czy tylko dokonać prezentystycznej
interpretacji kultury badanej? Po pierwsze, powtórzę: szkic
rozpoznania sensu kulturowego obiektu, jakiego dokonałem na
miejscu zdarzenia, to spontaniczny fizykalno-mentalny
„synkretyczny” opis. Na moim miejscu archeolog dokonałby
„polowego” rozpoznania, tj. sporządził opis fizykalnomentalny, przy czym z racji doświadczenia zawodowego, w tym
pracy w terenie, zarówno opis fizykalny, jak i mentalny jest
już wstępem do profesjonalnej interpretacji archeologicznej.
Ani amator, ani zawodowiec nie uchroni się jednak moim zdaniem
przed interakcją interpretacyjną obu rodzajów opisu:
fizykalnego i mentalnego.
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przedpiśmiennych
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przez
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