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Monety
kolekcjonerskie
10 z∏
925/1000Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
33.500 szt.

Awers: Wizerunek Bronis∏awa Malinowskiego. Poni˝ej napis:
Bronis∏aw / Malinowski / 1884-1942. Z prawej strony wizerunek
or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Pod or∏em
oznaczenie roku emisji: 2002, poni˝ej napis: 10 Z¸. U góry
pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a
m.
znak mennicy: ––
w
Rewers: Scena przedstawiajàca mieszkaƒców Wysp Trobrianda
przed spichlerzem.
Na boku: napis: ETNOLOG, ANTROPOLOG KULTURY rozdzielony
gwiazdkà.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
680.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-02, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

W dniu 6 marca 2002 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce Bronis∏awa Malinowskiego,
o nomina∏ach:

Rewers: Wizerunek Bronis∏awa Malinowskiego. Z lewej strony
u góry pó∏kolem napis: Bronis∏aw / Malinowski. Poni˝ej dwa
czó∏na oraz mieszkaƒcy Wysp Trobrianda. U do∏u pó∏kolem daty:
1884-1942.

•10 z∏ - wykonane stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ - wykonane stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
tzw. Nordic Gold.

Na boku oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Celem emisji monet jest przypomnienie dzia∏alnoÊci s∏awnego
polskiego etnologa i antropologa
spo∏ecznego, twórcy funkcjonalizmu
w badaniach nad kulturà.

Projektant monet: Ewa Tyc-Karpiƒska
Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

Bronis∏aw Kasper Malinowski,
urodzi∏ si´ 7 kwietnia 1884 r. w Krakowie. Mimo ci´˝kiej choroby oczu
z odznaczeniem zda∏ matur´ jako
eksternista, nast´pnie rozpoczà∏

studia przyrodnicze na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W ciàgu pierwszych
dwóch lat studiów s∏ucha∏ wyk∏adów g∏ównie z fizyki, matematyki,
chemii, ucz´szcza∏ równie˝ na wyk∏ady
z filozofii. Powa˝na choroba (prawdopodobnie gruêlica) zmusi∏a go do
zmiany kierunku studiów na filozoficzne. Nadal jednak s∏ucha∏ wyk∏adów
z matematyki i fizyki. Jako student
wiele podró˝owa∏ po Europie, od
Finlandii po W∏ochy, by∏ te˝ w Azji
i Afryce. W 1906 r. zda∏ egzamin
doktorski z filozofii i z fizyki, przedk∏adajàc
rozpraw´
doktorskà
„O zasadzie ekonomii myÊlenia”.
W 1908 r. rozpoczà∏ studia filozoficzne
na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie
s∏ucha∏ wyk∏adów z filozofii i psychologii. W 1910 r. wyjecha∏ do
Londynu. Na d∏ugie lata zwiàza∏ si´
z uczelnià London School of Econo-
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mics and Political Sciences, stanowiàcà póêniej cz´Êç uniwersytetu londyƒskiego. Zaczà∏ od statusu doktoranta, nast´pnie by∏
lektorem, wyk∏ada∏ psychologi´ spo∏ecznà oraz prowadzi∏
wyk∏ady „Religia pierwotna a zró˝nicowanie spo∏eczne”.
W 1911 r. opublikowa∏ pierwszy artyku∏ naukowy – rozpraw´
„Totemizm i egzogamia”, stanowiàcà krytyczne streszczenie
dzie∏a znanego angielskiego etnologa J. G. Frazera. W 1912 r.
og∏osi∏ pierwszy artyku∏ po angielsku, a w 1913 r. ksià˝k´ ”The
Family among the Australian Aborigines” („Rodzina wÊród
australijskich Aborygenów”). Zosta∏a ona dobrze przyj´ta przez
krytyk´, a po pi´çdziesi´ciu latach wznowiona z entuzjastycznà
przedmowà J. A. Barnesa, uznajàcà jà za epokowà w dziejach
nauki. Znakomity debiut ksià˝kowy, wyk∏ady w uczelni londyƒskiej, dyskusje ze specjalistami bardzo u∏atwi∏y Malinowskiemu
dalszà prac´ naukowà. W 1914 r. uzyska∏ z uniwersytetu
londyƒskiego stypendium podró˝nicze im. Roberta Monda na
przeprowadzenie badaƒ etnograficznych wÊród plemion Nowej
Gwinei. Ekspedycja, planowana na oko∏o 2 lata, przed∏u˝y∏a si´
na skutek wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej. Pierwszà
wypraw´ skierowa∏ Malinowski do ludu Mailu, zamieszkujàcego
po∏udniowe wybrze˝e Nowej Gwinei. W czasie mi´dzy ekspedycjami opracowa∏ monografi´ dotyczàcà tubylców Mailu.
W 1916 r. na podstawie opublikowanych prac nadano mu
w Londynie stopieƒ doktora nauk. W ramach dalszych badaƒ
Malinowski odby∏ wypraw´ na Wyspy Trobrianda, gdzie biegle
opanowa∏ j´zyk badanego przez siebie plemienia, oraz dwie
ekspedycje na wyspy Amphlett, Dobu i Samarai oraz na po∏udniowe wybrze˝e Nowej Gwinei. Wyniki badaƒ przynios∏y mu
Êwiatowy rozg∏os. Dzi´ki intensywnej pracy w terenie Malinowski
rozporzàdza∏ bogatymi, wielostronnie opracowanymi materia∏ami naukowymi, które sukcesywnie opracowywa∏ i publikowa∏
w postaci artyku∏ów i ksià˝ek. Poza tym przywióz∏ cennà kolekcj´
przedmiotów kultury materialnej i sztuki. Jednà cz´Êç zbiorów
z∏o˝y∏ w muzeum w Melbourne jako kolekcj´ im. Roberta Monda,
a drugà przekaza∏ British Museum w Londynie. Praca w tropikach odbi∏a si´ na zdrowiu Malinowskiego. W 1920 r. wróci∏ do
Europy i zamieszka∏ na Teneryfie, gdzie w ciàgu roku ukoƒczy∏
pierwsze du˝e dzie∏o, oparte na w∏asnych materia∏ach terenowych „Argonauci Zachodniego Pacyfiku” („Argonauts of the
Western Pacific”). Zawar∏ w nim swe credo metodologiczne. Po
powrocie w 1921 r. do Londynu Malinowski ponownie objà∏
wyk∏ady w School of Economics, a rok póêniej otrzyma∏ etat
wyk∏adowcy antropologii spo∏ecznej. Zrezygnowa∏ wówczas
z proponowanej mu przez Uniwersytet Jagielloƒski katedry etnologii. W 1924 r. otrzyma∏ nominacj´ na docenta, a w 1927 –
tytu∏ profesora oraz objà∏ kierownictwo specjalnie dla niego
utworzonej katedry antropologii spo∏ecznej na uniwersytecie
w Londynie. Na zaproszenie Fundacji Rockefellera w 1926 r.
Malinowski wyjecha∏ po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych. Wyk∏ada∏ wtedy na uniwersytecie kalifornijskim oraz

odwiedzi∏ Indian Hopi. Kilka razy odwiedza∏ Polsk´, a w latach
1930 i 1938 zosta∏ wybrany na zagranicznego cz∏onka
korespondenta Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci, nast´pnie na
zwyczajnego cz∏onka zagranicznego. W 1934 r. prowadzi∏
samodzielne badania w Afryce po∏udniowej i wschodniej wÊród
tamtejszych plemion. W latach 1926 – 1935, najbardziej
produktywnym okresie swego ˝ycia naukowego, Malinowski
wyda∏ ksià˝ki: „Crime and Custom in Savage Society” (”Zbrodnia i obyczaj w spo∏eczeƒstwie dzikich”), „Sex and Repression
in Savage Society” („Seks i wstrzemi´êliwoÊç w spo∏eczeƒstwie
dzikich”), „Sexual Life of Savage in North Western Melanesia”
(„˚ycie seksualne dzikich w pó∏nocno-zachodniej Melanezji”),
„Coral Gardens and their Magic” („Ogrody koralowe i ich
magia”). W 1936 r. zosta∏ delegowany przez uniwersytet
londyƒski oraz Polskà Akademi´ Umiej´tnoÊci do Stanów
Zjednoczonych z okazji 300-lecia uniwersytetu harvardzkiego,
gdzie otrzyma∏ tytu∏ doktora honoris causa tej uczelni. W 1938 r.
ponownie wyjecha∏ do Stanów Zjednoczonych. Wybuch
drugiej wojny Êwiatowej zmusi∏ go do pozostania w Stanach.
Podczas letnich wakacji 1940 i 1941 r. prowadzi∏ badania
w Meksyku. By∏ pierwszym prezesem nowo powsta∏ego
Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk (Polish Institut of Sciences and
Arts) w Nowym Jorku. Wyk∏ada∏ na Yale University.

wyspiarzy melanezyjskich. Bogato udokumentowany, opatrzony cennymi komentarzami metodologicznymi, zbiór pism
etnograficznych, sk∏adajàcy si´ z „Argonautów Zachodniego
Pacyfiku”, „˚ycia seksualnego dzikich” oraz „Ogrodów koralowych i ich magii”, wszed∏ do kanonu humanistyki Êwiatowej.
Od najm∏odszych lat bliskim przyjacielem Malinowskiego by∏
Stanis∏aw Ignacy Witkiewicz, który uczyni∏ go pierwozworem
ksi´cia Nevermore w powieÊci „622 upadki Bunga”. Dla
uczczenia pami´ci Malinowskiego od 1959 r. odbywajà
si´ doroczne wyk∏ady w London School of Economics pod nazwà „Malinowski Memorial Lecture” („Wyk∏ad ku czci
Malinowskiego”).

Zmar∏ nagle 16 maja 1942 r. w New Heaven. Malinowski by∏
dobrym wyk∏adowcà, jego ulubionà formà nauczania by∏y
seminaria. Prócz studentów bra∏y w nich udzia∏ osoby, majàce
poza sobà jakieÊ badania terenowe, urz´dnicy kolonialni,
przedstawiciele dominiów brytyjskich, Amerykanie, emigranci
niemieccy. Ch´tnie zaprasza∏ na seminaria wybitnych przedstawicieli ró˝nych dziedzin nauki, co bardzo o˝ywia∏o dyskusje.
Malinowski uchodzi za wychowawc´ ca∏ego pokolenia etnologów brytyjskich oraz cz´Êciowo amerykaƒskich. Do koƒca ˝ycia
intensywnie pracowa∏ naukowo. Mia∏ rozleg∏e zainteresowania
naukowe: od fizyki poprzez filozofi´ a˝ do etnologii i ogólnej
teorii kultury.
Malinowski zapoczàtkowa∏ nowy typ badaƒ terenowych,
polegajàcy na traktowaniu badanej zbiorowoÊci jako integralnej ca∏oÊci. W zakresie teorii spo∏eczeƒstwa sta∏ si´ wspó∏twórcà funkcjonalizmu, który z biegiem czasu przekszta∏ci∏ si´
w szeroki kierunek badawczy. Metoda funkcjonalna w naukach
zajmujàcych si´ badaniem kultury polega na wyjaÊnianiu
faktów antropologicznych poprzez ustalenie funkcji, jakà pe∏nià one w integralnym systemie kultury. Malinowski wywar∏
wp∏yw na folklorystyk´ i etnografi´ europejskà, socjologi´,
religioznawstwo, j´zykoznawstwo, psychologi´, teori´ kultury
i teori´ wartoÊci. W historii etnologii Malinowski pozostaje
jako autor wzorowych dzie∏ analizujàcych zagadnienia kultury
na podstawie wyników badaƒ terenowych, zw∏aszcza kultury

opracowano w NBP na podstawie
„POLSKIEGO S¸OWNIKA BIOGRAFICZNEGO”,
wydanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, PAN,
Warszawa-Kraków 1996, oraz êróde∏ encyklopedycznych
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