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Etyczne podstawy spotkania w terenie w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera

Celem  mojego  wystąpienia  będzie  próba  przyjrzenia  się  własnym  doświadczeniom 
terenowym  w  świetle  wybranych  rozważań  Józefa  Tischnera,  Martina  Bubera, 
Jerzego Bukowskiego  i  Hansa-Georga  Gadamera.  Podstawę  empiryczną  stanowić  będą 
rozmowy na temat przeżywania i  rozumienia wiary,  które przeprowadzone zostały podczas 
badań w Beskidzie Żywieckim i Śląskim w maju 2007 i 2008 roku i które stały się źródłem 
obronionej w ubiegłym roku pracy licencjackiej „Co dwie głowy, to nie jedna”, czyli kilka myśli  
na temat otwartego „spotkania w terenie”, jak również wybrane rozmowy, które miały miejsce 
podczas pozostałych badań terenowych w latach 2007-2009.

Według J. Tischnera „kluczem do etyki jest doświadczenie wartości. W etyce wartością 
jest drugi człowiek, wartością jestem ja sam i wartością są rozmaite płaszczyzny obcowania 
człowieka  z  człowiekiem”1.  Idąc  tym  tropem  chciałbym  zaproponować  potraktowanie 
etnograficznego  spotkania  w  terenie  jako  jednej  z  wielu  form  międzyludzkiego  spotkania 
w  ogóle  oraz przyjrzenie się  jego  niezaprzeczalnej  specyfice  w  odniesieniu  do  jednej 
z fundamentalnych wartości etycznych, a mianowicie idei prawdy, która w ludzkim wymiarze 
realizowana jest poprzez postawę szczerości i otwartości. Taki właśnie charakter owej wartości 
doskonale wyraził M. Buber: „Niezależnie od tego, jaki jest gdzie indziej sens słowa «prawda», 
w sferze międzyludzkiego oznacza ono, że ludzie przedstawiają się sobie jako to, czym są. Nie 
chodzi o to, by jeden drugiemu mówił wszystko, co przychodzi mu na myśl, lecz jedynie o to, 
by nie  pozwolić  wślizgnąć się pomiędzy siebie i  drugiego żadnemu pozorowi”2.  Zakładając 
dobrą wolę poproszonej o rozmowę osoby – bez niej bowiem nie byłoby mowy o jakimkolwiek 
spotkaniu  –  oraz  przyjmując  powyższe  myśli  jako  podstawę  moich  rozważań  chciałbym 
prześledzić poszczególne elementy terenowego doświadczenia pod kątem tak sformułowanej 
zasady szczerości, która w przypadku pracy etnografa dotyczy zarówno jego relacji z osobami 
rozmówców,  jak  również  jego  stosunku  do  badanego  przedmiotu.  Elementami  tymi  będą: 
przygotowanie  do  badań,  przedstawienie  się  rozmówcom,  właściwa  etnograficznym 
spotkaniom  struktura  pytania  i odpowiedzi,  praca  nad  sprawozdaniem  z  badań  oraz  jego 
przedstawianie. 

Podstawowe lektury: 
1 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, [w:] Wobec wartości, Poznań 1982, s. 52.
2 M. Buber, Między osobą a osobą, [w:] tegoż, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, wybrał, przełożył i wstęp napisał J. 
Doktór, Warszawa 1992, s. 143.
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Od lojalności do zdrady

Prowadzenie  badań  etnograficznych  wiąże  się  częstokroć  z  dużym  wysiłkiem ze 
strony  samego  antropologa.  Obecność  w  obcym  miejscu,  presja  czasu,  jak  również 
konieczność wywiązania się z zawodowych zobowiązań, stanowią znamię specyfiki tego 
rodzaju  pracy,  która  nie  może  się  powieść  bez  pozyskania  współpracy  rozmówców. 
(Rozpatrywaną sytuacją jest wywiad jawny prowadzony przy dobrowolnej zgodzie osoby 
badanej). W tym celu wykorzystuje się najczęściej autorytet związany z instytucją, jaką jest 
uniwersytet,  lub  sam  fakt  prowadzenia  działalności  naukowej.  One  to,  jako 
uwierzytelnienie, wraz z umiejętnościami komunikacji interpersonalnej stanowią zawiązkę, 
dzięki  której  możliwy  się  staje  wywiad  wykorzystujący  kapitał  społeczny,  jakim  jest 
zaufanie, umożliwiające z kolei dostęp do intymnych sfer życia prywatnego. Zaufanie jakim 
rozmówca obdarza badacza zobowiązuje do szczególnego rodzaju lojalności polegającej 
przede wszystkim na nie działaniu na szkodę tego pierwszego. Tak prezentuje się model 
relacji między tymi stronami.

Wobec  powyższego  warto  zadać  sobie  pytanie  o  status  „niewinnych”  procedur 
związanych  z  postępowaniem  badawczym,  a  konkretnie,  transkrypcją  materiałów. 
W zależności od nabytego warsztatu i zaleceń kwestionariusza, albo przyjętej metodologii, 
zwykło  się  w  zapisie  wywiadów  umieszczać  stosowne  indeksy  (charakterystyki 
informatora, uwagi do wywiadu, noty o atmosferze wywiadu). Może się wydawać, że mają 
one  status  czysto  informacyjny,  jednakże  w  świetle  materiałów  archiwalnych  (np. 
archiwalia różnorakich jednostek etnograficznych z Krakowa i Warszawy) sytuacja okazuje 
się być znacznie bardziej skomplikowana.

Najczęściej  indeksy  te  zawierają  personalia  rozmówcy,  wskazują  miejsce 
zamieszkania,  określają  status  materialny (inwentarz  dobytku),  wykształcenie.  Niekiedy 
stanowią  krótką  historię  życia  oraz,  co  znamienne,  są  opatrzone  oceną  przydatności 
rozmówcy pod względem rozmowności czy inteligencji (np. „przydatny”, „jako informator 
chętny,  łatwy  w  pozyskaniu”,  „inteligentny,  wprawdzie  trochę  się  jąka,  ale  to  stanowi 
niewielką  przeszkodę  w  rozmowie”,  „pamięć  ma  b.  dobrą  i  chętnie  wspomina  dawne 
czasy”).  Zważywszy,  że  w  rzeczonych  indeksach  zawarte  są  silne  wartościowania 
o podłożu osobistym (np. określenia „gbur”, „idiota”), należy spytać, jakim prawem ocenia 
się  i  opisuje  drugiego  człowieka  w  tych  kategoriach,  w  taki  sposób?  Czy  procedury 
transkrypcji,  albo  upust  irytacji  powodowany  niemocą  badacza  w  przezwyciężeniu 
cudzego oporu może być dostatecznym uzasadnieniem w tym względzie? Wreszcie, czy 
indeksy  zawarte  w  materiałach  terenowych  nie  stanowią  formy  sprzeniewierzenia 
okazanego  badaczowi  zaufania  i  niedyskrecji  rozłożonej  w  czasie  przez  wzgląd  na 
archiwizację tak wytworzonych materiałów? Wobec powyższego należy rozważyć kwestię 
uczciwości badacza i granic przetwarzania „danych”. 
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Czy „Inny” może badać „Innych”? – o problemach reprezentacji

W wystąpieniu  chciałabym poruszyć  kwestie  etyczne  dotyczące  wyboru  miejsca 
i tematu badań, ich metodologii obecnych w relacjach „badacz” – „badany”.  Nawiązując 
do poprzednich konferencji  z  serii  „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu”,  wychodzę 
z  założenia,  że  najcenniejsze  byłoby  podzielenie  się  własnym  doświadczeniem 
terenowym.

Do tej pory prowadziłam kilkumiesięczne badania terenowe dotyczące działalności 
organizacji  pozarządowych  o  charakterze  feministycznym  w  Delhi.  Skupiłam  się  na 
znaczeniu  „bycia  kobietą”,  a  także  na  społeczno-  kulturowym  kontekście,  w  którym 
osadzona  jest  działalność  tych  organizacji.  Poruszałam  między  innymi  zagadnienie 
„przenoszenia” zachodnich wartości do społeczeństwa indyjskiego.

Już podczas przygotowań do prac terenowych musiałam zmierzyć się z kwestiami 
etycznymi,  dotyczącymi  możliwości  reprezentowania  „badanych”.  Po  pierwsze, 
zastanowiła  mnie  kwestia  poruszona  w  klasycznym  już  eseju  Spivak  „czy 
podporządkowani potrafią mówić”? (Spivak 1995). Czy ja, jako osoba, która podejmuje się 
ich reprezentacji, będę potrafiła usłyszeć, co „inni” mają do powiedzenia? 

Po drugie – teren, w którym prowadzę badania, narzuca konieczność poruszania 
się w ramach teorii postkolonialnej. Tutaj, po raz kolejny, pojawia się kwestia reprezentacji. 
„Badacz”  pochodzi  z  kraju  kolonizowanego,  ale  jednocześnie  –  kraju-  kolonizatora. 
Problem  ten  stał  się  tym  bardziej  doniosły  w  trakcie  prowadzenia  badań,  gdzie 
niejednokrotnie byłam postrzegana jako „inna” z Europy,  kolonizatorka (rozróżnienie na 
Europę Wschodnią  i  Zachodnią  nie  miało  dla  moich  „badanych”  większego  lub  wręcz 
żadnego znaczenia).
 Kolejną  kwestią,  z  którą  przyszło  mi  się  zmierzyć,  było  zastosowanie  podczas 
„badań” teoretycznych i  metodologicznych założeń intersekcjonalności.  Z jednej  strony, 
teoria  intersectionality jest  kusząca  dla  antropologa  zajmującego  się  społeczeństwem 
indyjskim czy gender studies. Z drugiej strony, naraża na niebezpieczeństwo wydawania 
przed-sądów o nierównościach społecznych i zbytniego upraszczania sytuacji społecznej, 
którą „badacz” ma interpretować. 

 Wybrana bibliografia: 
1. Ghadially R., Urban Women in Contemporary India, Sage 2007. 
2. Cooper D., Grabham E., Herman D., Krishnadas J.,  Intersectionality and Beyond. 

Law, Power and the Politics of Location, Routledge-Cavendish 2008.
3. Hunter R., „Rethinking Equality Projects in Law”, Oregon 2008. 
4. Nussbaum M. C., „Women and Human Development. The Capabilities Approach”, 

Cambridge 2000. 
5. Rai S.M., „The Gender Politics of Development: Essays in Hope and Despair”, Delhi 

2008. 
6. Rajan R.S.,  „Real  and Imagined Women. Gender,  Culture and Postcolonialism”, 

Londyn 1993. 
7. Sen I., The Memsahib’s "Madness": The European Woman’s Mental Health in Late  

Nineteenth Century, w: “Social Scientist”, Vol. 33, No. 5/6 2005. 
8. Spivak G., „Can the subaltern speak?”, w:  Ashcroft B., Griffiths B., Tiffin H. (red.), 

„The Post-Colonial Studies Reader”, Lonyn i Nowy Jork 1995. 
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Bez stadium etycznego nie będzie metodologicznego. O badaniach relacji człowiek-
zwierzę w poznańskiej Fundacji Koci Pazur.

Metodologia  postrzegana  jest  przez  część  filozofów  jako  dziedzina  nudna 
i  nieprzydatna  w  filozoficznej  praktyce;  dla  badaczy  z  zakresu  dziedzin  empirycznych 
(w tym antropologów kulturowych)  stanowi  równie często balast obciążający swobodny 
opis terenowych obserwacji  i  przeżyć...  Chciałabym w moim referacie przedstawić inne 
podejście do  terenowej  praktyki  i  filozoficznej  teorii  oparte na moich doświadczeniach 
badawczych  dotyczących  relacji  człowiek-zwierzę.  Relacji,  której  przyglądam  się 
w społeczności osób zajmujących się opieką nad zwierzętami bezdomnymi w poznańskiej 
Fundacji Koci Pazur.

Etyka  nie  jest  dla  mnie  (nie  tylko  antropolożki  ale  i  filozofki)  dodatkowym 
elementem badań, ani punktem, w którym badania się kończą. Nie służy do wypełnienia 
kolejnych kilku stron przygotowywanego doktoratu. Jest najważniejszym motywem wyboru 
przeze mnie przedmiotu badań i problemu badawczego, stadium koniecznym, by stać się 
badaczką.  Na  pytanie  co  jest  ważne,  a  co  nieważne,  nie  ma  innej  odpowiedzi  jak  
powołanie  się  na  określone  wartości3.  Bez  stadium  etycznego  nie  będzie 
metodologicznego...

Pytania  etyczne  dotyczą  też  moich  informatorek,  które  na  co  dzień  muszą 
podejmować decyzje odnośnie życia i  śmierci zwierząt, które spotykają na swej drodze 
(to  sformułowanie  nie  jest  tutaj  metaforą  a  opisem  metody  wyboru  podopiecznych 
stosowanej przez członkinie Fundacji). I to właśnie w tych pytaniach kryje się odpowiedź 
na pytanie o relacje, które tworzą ze zwierzętami. Właśnie te relacje, które badam. 

Wojciech Pigla
UAM, filozofia – komunikacja społeczna, IV rok

Przestrzeń Internetu jako przestrzeń badawcza – obserwacja w ramach Web 2.0

   Wszechobecność  Internetu  w  życiu  współczesnego  człowieka  (chcącego  w  pełni 
uczestniczyć  w  życiu  społecznym)  jest  faktem niepodważalnym.  Zgoda  co  do  statusu 
ontologicznego samej Sieci nie jest jednak już tak powszechna. Poglądy na to, czym jest 
Internet  rozciągają  się  od  twierdzeń,  według  których  jest  on  mało  znaczącym 
uzupełnieniem  świata  realnego,  do  stanowisk,  dla  których  środowisko  Internetu  jest 
odrębnym bytem, innym jakościowo od realnego świata życia.
   W proponowanym referacie chciałbym przedstawić tezę o istnieniu społeczeństwa Sieci 
(różniącego się od „społeczeństwa sieci”),  czyli  zróżnicowanej  pod wieloma względami 
grupy użytkowników Internetu., zasiedlających i ożywiających elektroniczne przestrzenie. 
Konsekwencją przyjęcia tej  tezy jest uznanie Internetu za specyficzny teren – dla jego 
mieszkańców byłby to  obszar,  w ramach którego realizują  sieciowe cele,  dla  badacza 
byłby to specyficzny obszar badań. 
   Badania  realizowane  zarówno  w,  jak  i  za  pośrednictwem Internetu  stają  się  coraz 
popularniejsze,  rośnie  ich  liczba  oraz  zróżnicowanie  formalne.  W  referacie  chciałbym 
przedstawić  dylematy  związane  z  prowadzeniem  obserwacji  nie-  oraz  uczestniczącej 
3J. Szacki, historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 462.
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w  ramach  serwisów  Web  2.0,  koncentrując  się  na  blogach  i  forach  internetowych. 
Rozważania  teoretyczne  chciałbym  wesprzeć  refleksjami  będącymi  wynikiem 
prowadzonych przeze mnie badań w galerii internetowej Digart.pl.

Bibliografia
1. Babbie,  E.,  „Badania  społeczne  w  praktyce”,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN, 

Warszawa 2005 
2. Batorski,  D.,  Marody,  M.,  Nowak,  A.  (red.),  „Społeczna  przestrzeń  Internetu”, 

Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2006
3. Kreutz,  K.  (red.),  „Diagnoza  Internetu  2009”,  Wydawnictwa  Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2009
4. Krzysztofek, K., Podgórski, M., Grabowska, M., Hupa, A., Juza, M., „Wielka sieć. E-

seje z socjologii Internetu”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006
5. Malikowski,  M.,  Niezgoda,  M.  (red.),  „Badania  empiryczne  w  socjologii.  Wybór 

tekstów. Tom II”, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 1997
6. Morawska,  E.A.,  „Re:  Internet  -  społeczne  aspekty  medium:  polskie  konteksty 

i interpretacje”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006
7. Olcoń  –  Kubicka,  M.,  „Indywidualizacja  a  nowe  formy  wspólnotowości”, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009

Marta Olejnik
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, II rok studiów doktoranckich

Dylematy etyczne związane ze stosowaniem ukrytej obserwacji uczestniczącej

W  wystąpieniu  pragnę  zastanowić  się  nad  różnymi  aspektami  etycznymi 
wykorzystania  w  badaniach  społecznych  obserwacji  uczestniczącej.  Szczególnie 
interesować  mnie  będzie  wykorzystanie  obserwacji  ukrytej  w  badaniach  o  naturze 
socjologicznej.  Punktem  wyjścia  dla  mojego  wywodu  będzie  badanie  w  Młodzieży 
Wszechpolskiej,  które  przeprowadziłam  kilka  lat  temu  zbierając  materiały  do  pracy 
magisterskiej.

Pierwsze  i  zasadnicze  pytanie,  jakie  należy  postawić:  czy  dopuszczalne  jest  - 
wobec osób które się  obserwuje  -  zatajenie  informacji,  że prowadzi  się  badanie? Czy 
dopuszczalne jest, by występować wobec nich w roli członka grupy a nie w roli badacza? 
Jakie  rodzą  się  konsekwencje?  Jaka  jest  specyfika  sytuacji  badawczych  i  kiedy  taka 
postawa wydaje się niezbędna?

Kolejne pytania wiążą się z charakterem zbieranego materiału badawczego, tym jak 
jest  analizowany  i  jak  jest  ostatecznie  prezentowany.  Należy  też  podnieść  problem 
kontekstu  politycznego,  który  może  czynić  kwestię  badania  jeszcze  bardziej 
skomplikowaną. 

Również na przykładzie innych badań postaram się pokazać różne niuanse tego 
typu metody i  różne jej  odcienie.  Odwołam się  do literatury i  kodeksów etycznych,  by 
pokazać jak metoda ta jest oceniana i – ewentualnie – uzasadniana.
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Obserwacja  uczestnicząca,  której  nie  da  się  prowadzić  jawnie  –  socjolog 
więźniem/więzień socjologiem

Referat  ma  pokazać  sposób,  w  jaki  przeprowadzana  była  w  więzieniu  obserwacja 
uczestnicząca przez studenta socjologii, skazanego na karę 3 lat pozbawienia wolności za 
spowodowanie wypadku drogowego. Obserwacja musiała być przeprowadzana zupełnie 
niejawnie,  by  –  po  pierwsze  –  nie  zniekształcić  badania  uzyskując  całkowicie 
zafałszowane dane, po drugie – by zapewnić bezpieczeństwo badaczowi, którego efekty 
pracy mogły nie spodobać się zarówno skazanym, jak też funkcjonariuszom.  W więzieniu 
dziej się wiele rzeczy, co do których wiedza lepiej żeby nie wydostawała się na zewnątrz. 
Czy  w  takim  wypadku  badacz  ma  jednak  cały  czas  obowiązek  poinformowania 
obserwowanych że właśnie stali się obiektem badań? Czy może powinien w ogóle sam 
pomysł  badania porzucić? Na te i  wiele  innych pytań  etycznych  i  powiązanych z nimi 
wzajemnie kwestii metodologicznych badania środowisk nieprzyjaznych referat ten będzie 
się starał odpowiedzieć.

Katarzyna Kalinowska
Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Zakład Metod 
Badania Kultur, II rok studiów doktoranckich

Etyka Badacza – etyka Badanych.  Dylematy etyczne etnograficznych badań 
młodzieży

Dylematy etyczne w badaniach społecznych rodzą się na styku trzech światów:  świata 
Nauki,  który  reprezentuje  metoda  naukowa;  świata  Badacza –  jego  osobowości, 
indywidualnych przekonań i  reguł kultury,  w której  żyje;  oraz  świata Badanych,  którzy 
tworzą  niejako  specyfikę  terenu.  Rozstrzygnięć  kwestii  etycznych,  które  pojawiają  się 
w trakcie procesu badawczego, również możemy szukać w działaniach i wpływach trzech 
czynników – Metody, Terenu oraz osoby Badacza. 

Chciałabym  opowiedzieć  o  konkretnych  przykładach  wyborów  etycznych,  jakie 
podejmowałam  podczas  jawnej  obserwacji  uczestniczącej  prowadzonej  w  I  klasie 
gimnazjum w ramach badań magisterskich4. Zarówno źródła, jak i rozwiązania dylematów, 
które przede mną stanęły, odnaleźć można w:
1/ przyjętych zasadach metodologicznych (podstawą były dla mnie model badań poprzez  
wspólne doświadczenie oraz koncepcja Badacza jako Narzędzia Anny Wyki5, i – szerzej – 
metarefleksja nad interakcją badawczą obecna w humanistycznej orientacji w socjologii6);
2/  osobie  Badacza  (który  wraz  ze  swoją  wiedzą,  historią  życia,  zbiorem  wartości 
i przekonać, a także z psychologiczną i biofizjologiczną sferą swojej osobowości, stanowi 
tak zwany „czynnik ludzki”);

4 Efektem  badań  jest  praca  magisterska  pt.  „Między  ludus a  przemocą  symboliczną.  Gry  interakcyjne  młodzieży 
gimnazjalnej” napisana pod kierunkiem prof. UW, dr hab. Barbary Fatygi, obroniona w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 roku.
5 Wyka A., Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa 1993, IFiS PAN.
6 Ziółkowski  M.,  Znaczenie,  interakcja,  rozumienie.  Studium  z  symbolicznego  interakcjonizmu  i  socjologii  
fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej, Warszawa 1981, PWN, ss. 255-307.
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3/  uwarunkowaniach  terenu  (instytucja  szkoły  jako  kontekst  badania  oraz  kultura 
interakcyjna  młodzieży  gimnazjalnej,  która  stanowiła  przedmiot  moich  zainteresowań, 
stwarzały wiele okazji do podejmowania niejednoznacznych etycznie wyborów).

Postaram się  pokazać,  jaki  wpływ  na  powstawanie  i  rozwiązywanie  problemów 
etycznych miał każdy z wymienionych elementów procesu badawczego. Pozwoli mi to na 
sformułowanie kilku refleksji  dotyczących etyki  badawczej  w konkretnym typie terenu – 
w środowiskach szkolnych i młodzieżowych.
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Weronika Plińska
Kulturoznawstwo, studia doktoranckie, rok II, Instytut Kultury Polskiej UW

Etnografia i animacja kultury

W  wystąpieniu  chciałabym  odnieść  się  do  prowadzonych  przeze  mnie  badań 
dotyczących antropologicznie rozumianej,  kulturowej  kreatywności  oraz praktyki  działań 
kulturalno-społecznych  (animacja  kultury,  community  arts).  Od  2004  roku  uczestniczę 
w badaniach antropologicznych prowadzonych w społecznościach dotkniętych problemami 
biedy                   i bezrobocia. Od 2008 roku obserwuję działania artystyczno-społeczne,  
mające na celu wzmocnienie udziału wybranych grup w szerokopojętym życiu kulturalno-
politycznym. 

Poddam refleksji  to, w jaki  sposób perspektywa etnografii  animacyjnej,  etnografii 
wspólnych działań, może wpływać na praktykę badań etnograficznych – w  tym zakresie 
wystąpienie będzie w jakimś stopniu oparte na wnioskach zawartych w artykule “Badanie 
–  rozumienie  –  działanie  społeczne.  Projekt  etnografii  animacyjnej  i  etnograficznie 
zorientowanej animacji kultury” (Rakowski, Plińska 2009, “Kultura Współczesna” ). 

Zastanowię  się  jednak także nad tym,  w jaki  sposób etnografia  może zmieniać 
perspektywę  działań aktywizacyjnych,  mających na celu  twórcze pobudzenie lokalnych 
środowisk.  Skoncentruję  się  tutaj  na  przykładach  własnego  udziału  w  projektach 
animacyjnych  i  uczestnictwie  w  grupach  projektowych  i  zaprezentuję  związane  z  tym 
przemyślenia. 
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Katka Siennicka, Katarzyna Gizińska
Izmałkowa Consulting

Społeczna użyteczność badań marketingowych, czyli jak badania odkrywają 
potrzeby ludzi

Badaczki  z  firmy  Izmałkowa  Consulting  opowiedzą  o  zastosowaniach  etnografii 
w  badaniach  rynku.  Przedstawią  metodologię,  którą  stosują  w  swojej  pracy  i  omówią 
główne  problemy  etyczne,  z  którymi  może  się  spotykać  badacz  jakościowy  w 
etnograficznych badaniach marketingowych.  

Karolina Koziura
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 Etnologia i Antropologia kulturowa, V rok

„Kryzysy w terenie” jako przykłady etycznych problemów badacza

Wzorując się na takich współczesnych badaczach jak K. Hastrup7 czy C. Shore8 

antropologię rozumiem jako naukę badającą zachowania nawykowe grupy – oczywiste dla 
niej,  a  nieoczywiste  dla  antropologa.  Tym  samym  definiuję  ją  poprzez  specyficzne 
doświadczenie badań terenowych, w proces których jesteśmy uwikłani przede wszystkim 
jako  OSOBY  reprezentujące  własne  uwarunkowania  kulturowo  –  społeczne.  Jako 
etnografowie stajemy się narzędziami poprzez które poznajemy Innych9.  Tylko poprzez 
nas samych jesteśmy w stanie wejść w interakcje. Reprezentujemy różne perspektywy 
spojrzenia, jak i mamy różne wyobrażenia odnośnie nas samych i Innych. Momenty naszej 
interakcji  to bardzo często momenty zderzenia naszych norm kulturowo – społecznych 
z  normami  jakimi  posługuje  się  grupa.  Są  to  zazwyczaj  tzw.  „momenty  kryzysowe” 
naszego bycia w terenie. W większości mają one właśnie etyczne podłoże naszego bycia 
i  działania  w  terenie.  Dotyczą  wartości  z  jakimi  identyfikujemy  się10.  Tym  samym 
zaczynamy indywidualnie  tworzyć  swój  własny kodeks etyczny w terenie  –  a  wszelkie 
uniwersalne zasady wydają się być tu zbyteczne. Każdy z nas bowiem różnie postrzega 
siebie i inaczej określa granice w ramach których porusza się.  Również przypadkowość 
naszych  interakcji  i  zdarzeń w terenie  sprawia,  że  nie  jesteśmy w stanie  przewidzieć 
wszystkiego.  Uniwersalny  kodeks  etyczny  staje  się  o  wiele  bardziej  przydatnym 
w  momencie  kiedy  dokonujemy  analizy  naszych  badań.  Dotyczy  przede  wszystkim 
bezpieczeństwa  badanej  grupy:  zapewnienia  jej  anonimowości,  ochrony  danych 
osobowych  a  dalej  rzetelności  i  uczciwości  naszej  analizy.  Swój  referat  chciałabym 
zobrazować  przykładami  własnych  momentów kryzysowych  (mających  związek  z  moją 

7 Hastrup K., Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków 2008  
8 Shore C,. Fictions of fieldwork: depicting the „self” in ethnographic writing [w] Being There, London 1999
9 Mam tu na myśli metodę, którą tacy badacze jak J. Clifford, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i  
praktyki dyscyplinujące w antropologii [w]: red. M. Kempy, E. Nowicka, Badanie kultury. Elementy teorii 
antropologicznej. Kontynuacje. Warszawa 1999, K. Hastrup,  Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, 
Kraków 2008 oraz A. Chwieduk  [w]  Jakiś czas po badaniach w Alzacji. Kilka myśli o możliwościach 
antropologicznego badania tożsamości grupowej i „realiach pogranicza” [w:] red. Robert Szwed, Dylematy 
tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską, Lublin. 2007
definiują jako obserwację uczestniczącą. 
10 Bogaty zbiór etnograficznych danych dt. tzw, „kryzysowych momentów” w terenie znajduje się w zbiorze Knowing 
How to Know. Fieldwork and the Ethnographic Present, New York – Oxford 2008 
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etyczną stroną bycia w terenie) jakie pojawiły się w trakcie aktualnie prowadzonych przeze 
mnie badań terenowych wśród społeczności żydowskiej w Czerniowcach na Ukrainie. 
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Michał Kocikowski
Uniwersytet  Warszawski,  Instytut  Kultury  Polskiej,  Kulturoznawstwo,  II  rok  studiów 
doktoranckich

Antropolog  zaangażowany  czy  uwikłany?  –  problemy  etyczne  w  badaniach  grup 
religijnych

Badania  antropologiczne  prowadzone  w  grupach  religijnych  ze  swej  natury  implikują 
problemy zarówno metodologiczne, jak i etyczne. Antropolog, który dotyka sfery sacrum, 
wkracza na obszar doświadczeń duchowych, często bardzo osobistych, wręcz intymnych, 
musi  zmierzyć  się  z  wieloma  dylematami  dotyczącymi  sposobu  opisu  i  interpretacji 
zebranego materiału. 

Aktualnie prowadzę badania na pograniczu antropologii  medycznej  i  antropologii 
religii.  Zbieram  narracje  osób  chorych,  które  poszukują  uzdrowienia,  bądź  takiego 
doświadczyły,  przez  modlitwę  o  uzdrowienie.  Na  razie  ograniczam  się 
do  charyzmatycznych  grup  katolickich.  Już  pierwsze  próby  dotarcia  do  informatorów, 
rozmowy i wstępna analiza zebranego materiału uświadomiły szereg wątpliwości natury 
etycznej, które chciałbym przedstawić w proponowanym referacie.

Podstawowym problemem wydaje się być kwestia mojej biografii, którą siłą rzeczy 
wnoszę w teren. Jestem absolwentem teologii, byłem człowiekiem dosyć zaangażowanym 
religijnie,  posiadam  własne  doświadczenia  związane  z  posługiwaniem  modlitwą 
charyzmatyczną. Fakty te z jednej strony ułatwiają mi dostęp do informatorów i pomagają 
zdobyć  zaufanie,  z  drugiej  jednak  strony  przynoszą  wiele  niekorzystnych  dla  badania 
skutków.  Na  samym  wstępie  bowiem  jestem  jako  badacz  pozycjonowany  przez 
rozmówców jako „swój”, co rodzi oczekiwania i zobowiązania do interpretacji zgodnych ze 
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światopoglądem badanych.  Dodatkowym utrudnieniem jest  fakt,  że jestem postrzegany 
jako „ekspert” w dziedzinie spraw duchowości i informatorzy przemilczają wiele kwestii, na 
których  według  nich  znam się  lepiej.  Do  tego  dołącza  się  aspekt  mojego  osobistego 
doświadczenia modlitwy charyzmatycznej, które może być tak „błogosławieństwem”, jak 
i  „przekleństwem”  dla  badania.  Dzięki  temu  doświadczeniu  mam  możliwość  bardziej 
intuicyjnego  poruszania  się  w terenie,  nie  muszę tracić  czasu na poznawanie  choćby 
symboliki  poszczególnych  znaków,  lepiej  rozumiem  to,  co  się  dzieje.  Istnieje  jednak 
niebezpieczeństwo rzutowania na teren własnych poglądów i przekonań. Rodzi się pytanie 
o możliwość prowadzenia badań w obrębie danego wyznania przez osobę zaangażowaną 
religijnie  i  konfesyjnie.  Jaka  powinna  być  moja  faktyczna  pozycja  podczas  badań 
terenowych – uczestnika czy obserwatora wydarzeń? W jaki sposób prezentować siebie, 
by  mieć  dostęp  do  terenu,  informatorów  i  informacji  i  pozostać  przy  tym  wszystkim 
uczciwym? To tylko część pytań etycznych związanych z praktyką badań terenowych nad 
religijnością.  Z  nich  wynika  pytanie  zasadnicze  –  czy  jako  człowiek,  któremu 
chrześcijaństwo jest bliskie, jestem badaczem zaangażowanym, czy raczej uwikłanym?

Katarzyna Kurowska
Uniwersytet Łódzki, Etnologia, V rok

Być (swoim) badaczem. Dylematy z  badań nad społecznością harcerską z punktu  
widzenia instruktorki-etnologa.

Jestem instruktorem harcerskim pracującym w jednym z łódzkich hufców. Jestem 
również studentka piątego roku etnologii. Swoją pracę magisterską postanowiłam napisać 
na  podstawie  badań  przeprowadzonych  wśród  innych  członków  mojego  środowiska. 
Zadowolona  byłam  z  możliwości  połączenia  dwu  ważnych  dla  mnie  obszarów  – 
harcerstwa i etnologii. 

Zdaję sobie jednak sprawę z nietypowości  moich badań,  a raczej  mojej  w nich 
pozycji. Nie byłam jednak świadoma problemów jakie z tego mogą wyniknąć. Byłam nie 
tylko badaczem prowadzącym badania z perspektywy emic. Na co dzień jestem członkiem 
badanej społeczności: koleżanką, współpracowniczką czy nawet w relacjach służbowych 
przełożoną. Przeprowadzałam rozmowy wśród ludzi, których bardzo dobrze znam i którzy 
mnie znają. Dla nich nie byłam badaczem, a raczej znajomą, której zechcieli pomóc przy 
pisaniu pracy magisterskiej.  Z zaskakującą dla  mnie chęcią  opowiadali  o  swoim życiu 
prywatnym i harcerskim. Znając mnie nie mieli przede mną tajemnic. Dla mnie rozmowy te 
były  także  cenne,  ale  i  trudne.  Bliskie  relacje,  opowieści  o  wspólnych  przeżyciach, 
wspólnych kolegach, a osadzone w tematyce harcerskiej powodowały, że nie mogłam po 
prostu „wyjść” z badań, zachować dystansu. Sama zachwiałam granicę badacz – badany 
zapraszając większość rozmówców do siebie do domu. Co więcej,  poprzez rozmowy i 
pozyskane  informacje  zmienił  się  mój  ogląd  pewnych  osób  i  spraw.  I  w  tym  miejscu 
pojawia się dodatkowo przede mną dylemat. Czy mogę wykorzystać wiedzę uzyskaną w 
trakcie wywiadu? A jeśli tak w jakim stopniu? Czy jako zwierzchnik grupy harcerskiej mogę 
interweniować na podstawie informacji uzyskanych w trakcie badań antropologicznych? 
Gdzie  leży  granica  pomiędzy  powinnością  antropologa  a  świadomości  harcerskiego 
wychowawcy?  Czy antropologom potrzebny jest  kodeks etyczny,  który jasno określiłby 
zachowanie  w  takiej  sytuacji?  Tym  właśnie  rozważaniom  chciałabym  poświęcić  moje 
wystąpienie.
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Małgorzata Wosińska
Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza, Poznań, Instytut  Etnologii  i  Antropologii  Kulturowej, 
doktoranta (I rok)

Etnolog  nie  na  sprzedaż,  czyli  o  pewnym  projekcie,  antropologii  stosowanej,  
amerykańskich uczonych i Holocauście

Na przełomie 2009 i 2010 roku pracownicy i doktoranci Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej  UAM  oraz  Instytutu  Prahistorii  UAM  stworzyli  interdyscyplinarny  projekt 
skierowany dla studentów obydwu kierunków, którego głównym celem miała być analiza 
i wstępna identyfikacja zmian krajobrazu fizycznego i kulturowego pewnego byłego obozu 
koncentracyjnego. Zastosowanie metod archeologicznych i etnologicznych dostosowano 
do specyfiki miejsca, w którym potrzeba zachowania norm etycznych w przestrzeni, jaką 
jest  były  obóz  koncentracyjny  i  jego  najbliższa  okolica,  twórcy  projektu  uznali 
za priorytetowe. 

Test  z  etyki  zawodowej  grupa  badawcza  musiała  przejść  szybciej  niż 
przypuszczała, jeszcze przed wyruszeniem w teren właściwy. Zaproponowano jej bowiem 
udział w amerykańskim grancie badawczym realizowanym przez jeden z amerykańskich 
uniwersytetów  (na  wydziale  geoarcheologii,  we  współpracy  z  wydziałem  antropologii 
kulturowej).  Współpraca  wydawała  się  być  cenna  i  interesująca  –  dająca  możliwość 
polskim naukowcom zaistnienia  na  międzynarodowym  polu  nauki.  Jednak  z  powodów 
etycznych nie podjęto się realizacji wspólnego projektu.

Celem referatu jest przybliżenie sytuacji badawczej, która choć stała się zarzewiem 
konfliktu  naukowego  to  jednocześnie  skłoniła  do  konstruktywnej  refleksji  poświęconej: 
różnicom  między  polską  a  amerykańską  antropologią  kulturową  i  terminowi  „etyka 
zawodowa”.  A  przede  wszystkim  pozwoliła  postawić  pytania:  gdzie  kończy  się 
antropologia  stosowana  a  zaczyna  grassroots  –  „inicjatywa  oddolna”,  inicjatywa 
obywatelska,  pozanaukowa?  Czy  warto,  aby  badacz  za  cenę  zaistnienia  na  forum 
międzynarodowym zrezygnował ze swojego pierwotnego celu badań? Czy badacz może 
(czy powinien) chronić swoich potencjalnych informatorów przed innym badaczem?

Autorka  referatu  jest  współtwórcą  i  opiekunem  merytorycznym  opisywanego 
powyżej projektu: „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”, który jest 
obecnie w fazie realizacji. Referatowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna. 
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Ignacy Jóźwiak
Szkoła  Nauk  Społecznych  przy  Instytucie  Filozofii  i  Socjologii  PAN,  III  rok  –  studia 
doktoranckie

Uwikłani  w  hierarchię  wiedzy.  Z  „badań  terenowych”  na  konferencjach 
i w bibliotekach.  

W proponowanym referacie chciałbym podzielić się refleksjami, jakie pojawiły się 
niejako przy okazji moich badań „właściwych”. Zaczęło się to w lutym 2009 roku, kiedy 
referat wygłoszony przeze mnie na polsko-ukraińskiej konferencji antropologicznej wywołał 
zdecydowaną i jednogłośną polemikę ze strony przedstawicieli/lek lwowskiej  Narodowej 
Akademii  Nauk.  Ukraińscy/skie  etnografowie/fki  wskazując  na  moje  rzekome  błędy 
(między innymi dopuszczenie wielości interpretacji, zwrócenie uwagi na silne przywiązanie 
mieszkańców  do  regionu  kosztem  państwa)  odwoływali/ły  się  do  „obiektywnych”, 
„archeologicznych”,  „lingwistycznych”  i  „genetycznych”  uwarunkowań,  jakie  świadczyć 
miały ich zdaniem na niekorzyść  przedstawionych przeze mnie „racji”  („punkt zapalny” 
stanowiła  kwestia  narodowej  identyfikacji  karpackich  Rusinów,  oraz  prawo  Ukrainy  do 
terytorium dzisiejszego  Obwodu  Zakarpackiego).  W rozmowach  przewijały  się  motywy 
„separatyzmu”,  „anty-ukraińskich  działań  wspieranych  przez  Rosję”,  „mijanie  się 
z obiektywna prawdą”, konieczność obrony „zagrożonego państwa i narodowego interesu” 
oraz postawy etnografa wobec tych problemów. 

Kolejny referat o zbliżonej tematyce, wygłoszony w obecności badaczy z Ukrainy, 
przygotowałem  z  większą  ostrożnością,  starając  się  przewidzieć  i  uprzedzić  możliwe 
reakcje.  Tym  razem  obyło  się  bez  skandalu  i  oskarżycielskich  tonów.  Te  dwa 
doświadczenia  skłoniły  mnie  do  refleksji  na  temat  różnych  form  uwikłania  etnologii 
i  etnologów  w  politykę,  sposobów  argumentacji  samych  etnologów  oraz  osób 
powołujących  się  na  wyniki  ich  badań.  Zwróciły  również  moją  uwagę  na  warsztat 
metodologiczny  oraz  cele  jakie  stawiają  sobie  nasi  ukraińscy  „koledzy  i  koleżanki  po 
fachu”,  stały  się  w  końcu  przedmiotem  mojego  zainteresowania  podczas  kolejnych 
interakcji z ukraińskimi naukowcami. Kwerenda biblioteczna i konsultacje na oddalonym 
o  160  km  od  terenu  badań  Użhorodzkim  Uniwersytecie  Narodowym  sprawiły,  że 
uniwersytet i bibliotekę postrzegać zacząłem jako część „terenu”. Interesująco przedstawia 
się zestawienie badań prowadzonych przeze mnie od 2005 roku na ukraińskim Zakarpaciu 
z opracowaniami miejscowych historyków, etnografów i politologów (zaznaczyć należy, że 
większość kadry UżNU stanowią osoby pochodzące z Zakarpacia, badania i publikacje 
również  koncentrują  się  na  regionie).  Nasuwające  się  wnioski  oscylują  w  granicach 
zarówno metodyki badań, jak i polityki państwa i politycznego wykorzystania tychże.

Problematyczne natomiast jest to, jak daleko reprezentujący „zachodnią”, a więc 
„lepszą”,  antropologię  badacz  może  zapuścić  się  w  krytyce  „gorszej”,  „przestarzałej” 
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etnografii  „wschodniej”.  Już  sama świadomość problemu jest  mieczem obosiecznym – 
czyż  samo postawienie tej  kwestii  nie  jest  aktem ustanowienia się  w paternalistycznej 
relacji wobec „młodszych braci ze wschodu”?   

Anna Kubisztal
UŁ, Etnologia, I rok studiów doktoranckich

(Nie)etyczny antropolog czy etyczny działacz

Przedmiotem  mojego  wystąpienia  będą  dylematy  etyczne,  które  towarzyszą 
badaczom terenowym podczas zbierania i przy publikacji materiałów antropologicznych. 
Bardzo  często  w  sytuacjach  kontrowersyjnych,  antropolog  styka  się  z  pokusą 
zaangażowania  się  w  lokalne  problemy.  W  dynamicznie  rozwijającym  się  świecie, 
antropolog  staje  się  mimowolnym  świadkiem  ekstremalnych  sytuacji:  manipulowania, 
wykorzystywania,  znieważanie  lub  śmierci  ludzi.  Na  przykładzie  wybranych  zagadnień 
pragnę  przedstawić  trudne  dylematy  moralne  etnologów,  którzy  pomimo  nadrzędnej 
zasady  nieangażowania  się  w  społeczności  lokalne,  stają  przed  wyborem  biernego 
obserwowania  rzeczywistości  lub  podjęcia  działań  zgodnych  ze  swoim  system 
aksjologicznym. Postanowiłam zastanowić się czy w ekstremalnych sytuacjach antropolog 
ma legitymację moralną do angażowania się w przedmiot badań i swoją postawą wpływać 
na losy badanych społeczności.

Gwarancją rzetelnych i autentycznych badań antropologicznych są dwie zasady. 
Obiektywizm,  by  w  sposób  bezstronny  prowadzić  swoje  prace,  przyjmować  i  badać 
społeczność taką jaka jest. Drugą zasadą jest bierne obserwowanie, być neutralnym, by 
swoją postawą nie doprowadzić do zamiany tradycyjnego zachowania badanych.

Na przykładzie  czterech różnych  badań terenowych,  podejmę analizę postawy 
badacza,  który  na  styku  kontrowersji  badanej  materii  musi  wybierać:  czy  być  ponad 
obserwowanym zagadnieniem, czy przekroczyć cienką linię i interweniować.

Pierwsze  zagadnienie  dotyczy  manipulacji  w  postmodernistycznych  tekstach 
wizualnych adresowanych do kobiet. Czytelnicy nieświadomie kierują się wskazówkami 
zawartymi  na  okładkach  magazynów,  nie  potrafiąc  dostrzec  drugiej  płaszczyzny 
znaczeniowej, przez co mimowolnie ulegają zniewoleniu współczesnego stylu życia.

Następne badanie dotyczy pracy Rachel Burr, która podczas dwuletnich badań 
terenowych w Wietnamie miała kontakt z problemem dzieci, które pozostawione bez opieki 
nawzajem siebie zarażały wirusem HIV.

Kolejne badanie przeprowadzone przez Meher Varma w Indiach, dotyczyły pracy 
w centrach  telefonicznych  (call  centres)  w  Bangalore  i  Delhi.  Pracownicy  obsługujący 
klientów z Ameryki Północnej są zmuszani do zmiany swojej tożsamości i  osobowości, 
poddawani są treningom psychicznym kreującym inny obraz rzeczywistości i stylu życia.

Pragnę również odwołać się do pracy Taylora, który prowadząc swoje badania w 
szpitalu dla upośledzonych psychicznie, był  świadkiem znęcania się nad chorymi przez 
personel medyczny.

Moja analiza nie będzie dotyczyć  postawy przyjętej  przez wyżej  wymienionych 
badaczy.  Przede  wszystkim  chcę  się  zastanowić,  czy  po  zakończonych  badaniach 
terenowych antropolog ma prawo lub obowiązek interwencji  i  czy powinien problemem 
zainteresować  odpowiednie  organizacje  lub  instytucje.  Moim  celem  jest  ukazanie 
pozytywnych i negatywnych aspektów działania na rzecz krzywdzonych ludzi powołując 
się na teorie i  doświadczenia znanych badaczy społecznych. Chcę rozważyć,  czy brak 
reakcji  na  krzywdę  bliźniego  jest  etyczne,  czy  silniejszym  impulsem nie  powinna  być 
troska i chęć pomocy.
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Pragnę  odpowiedzieć  na  pytanie,  gdzie  jest  granica  bycia  obiektywnym 
i  neutralnym antropologiem a zaangażowanym działaczem społecznym i  czy w każdej 
sytuacji można zachować antropologiczny dystans.

Katarzyna Chlewińska
UAM, etnologia, I rok Studium Doktoranckiego

Badania mniejszości seksualnych – nauka zaangażowana społecznie?

Proponowany  referat  dotyczy  badań  nad  osobami  homoseksualnymi  w  Polsce  (na 
przykładzie  wybranych  środowisk  poznańskich)  i  związanych  z  nimi  kwestii 
zaangażowania  społecznego  badacza.  Ze  względu  na  mniejszościowy  status  osób 
homoseksualnych  w  naszym  kraju,  a  w  zasadzie  ciągłą  walkę  środowisk  spod  znaku 
LGBT  o  uznanie  ich  statusu  w  naszym  społeczeństwie,  antropolog  pracujący  w  tym 
środowisku nieustannie napotyka problem aktywizmu na rzecz badanej grupy.  Z jednej 
strony jest to wewnętrzna pokusa występowania w roli rzecznika „uciskanej” mniejszości 
rodząca się w miarę obcowania z grupą i jej sposobami przedstawiania swojej sytuacji, 
z  drugiej  zaś  pewien  rodzaj  nie  wyrażonego  jawnie  oczekiwania  respondentów,  iż 
udzielane informacje  winny posłużyć  słusznej  sprawie.  Jest  to  pułapka,  w którą  moim 
zdaniem wpada wielu antropologów, badających przeróżne grupy o statusie marginalnym 
na całym świecie.
Jako,  że  w  Polsce  autorami  większości  badań  naukowych  (i  popularnonaukowych) 
dotyczących tematyki osób z kręgu LGBT są osoby zaangażowane – nieheteroseksualne 
i/lub deklarujące wyraźne poparcie dla ruchów na rzecz mniejszości seksualnych, podczas 
badań  pojawia  się  swego  rodzaju  niepisany  postulat  dotyczący  aktywizmu. 
W konsekwencji zaś jakiekolwiek próby poruszania tej tematyki sugerują zaangażowanie 
badacza, a tym samym podminowują „obiektywizm” prezentowanych wyników i tez. 
Z  tego  właśnie  powodu  chciałabym  przedstawić  swoje  refleksje  na  temat  tego,  czy 
możliwe jest badanie osób homoseksualnych bez zaangażowania w walkę o ich prawa 
oraz nakreślić etyczny horyzont badań tego obszaru.

Aleksandra Depczyńska, Alicja Piotrowska
Uniwersytet Łódzki, IEiAK, IV rok

Etyczne  problemy badania  samotnych osób  starszych.  Z  badań nad  religijnością  
mieszkańców DPS „Włókniarz” w Łodzi.

W naszym wystąpieniu chciałybyśmy poruszyć zagadnienie problemów w terenie  
w  ramach  antropologii  na  przykładzie  osób  starszych  w  Domu  Pomocy  Społecznej 
„Włókniarz” w Łodzi. Na przełomie 2009-2010 roku prowadziłyśmy tam badania dotyczące 
religijności  osób  starszych.   Istotna  jest  specyfika  owego  terenu,  wyobcowanego 
z przestrzeni społecznej, który możemy interpretować jako instytucję totalną w rozumieniu 
Ervinga  Goffmana11 . Jednym z powodów dla których ta przestrzeń badawcza została 
przez  nas  wybrana,  jest  wpływ  antropologii  zaangażowanej,  gdzie  polem  eksploracji 

11 E.  Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Elementy teorii socjologicznej, Warszawa 1975,  s.150-177.
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i poszukiwań staje się środowisko czy miejsce dyskryminowane, marginalizowane. Tak też 
jest w przypadku osób starszych, a w szczególności tych, którzy znajdują się w domach 
pomocy  społecznej,  gdzie  możemy  mówić  o  zjawiskach  związanych  z  postawami 
określanymi mianem ageizmu12. 

Chciałybyśmy  też  zastanowić  się  nad  „morfologią”  przestrzeni  w  której 
prowadziłyśmy  badania,  wskazując  na  różnice  jakościowe  punktów w samym  terenie. 
Punktów które mogą być rozumiane zarówno jako miejsca w przestrzeni jak i kulturowe 
nasilenie  znaczeń  czy  pojedyncze,  szczególne  osoby  dla  naszej  bytności  w  terenie. 
Bardzo istotny w naszych badaniach jest fakt przeprowadzania ich w dwójkę, co z kolei 
niesie  za  sobą  wysiłek  wypracowania  wspólnego  punktu  badawczego.  Nasze badania 
stanowiły  case  study  konkretnego  środowiska,  konkretnego  zagadnienia,  a  nawet  – 
konkretnego człowieka, dzięki któremu nasz teren „sam się zweryfikował”. 

Podstawową  kwestią,  którą  chcemy  poruszyć  są  problemy  etyczne,  których 
doświadczyłyśmy podczas tych badań. Jednym z najważniejszych  problemów okazała się 
kwestia zobowiązań i odpowiedzialności z jaką wiąże się długotrwały kontakt z osobami 
samotnymi.   Z tym łączy się także kwestia  trudności przy zakomunikowaniu, że nasze 
badania dobiegły końca i rozluźnienia kontaktu z rozmówcami. Utrudnia to niezamierzone 
wejście w rolę patron – klient, poprzez projekcje tej roli przez badanego. 
W instytucji totalnej nie ma możliwości przejścia od personelu  do grupy kierowanej. Jako 
badacze, jak pisze Geertz: „żeglujemy  jednocześnie po wielu morzach”13. Każda z tych 
grup próbuje znaleźć inną, wspólną płaszczyznę z badaczami. Każdy z nich widzi to, co 
chce  zobaczyć.  Dla  obu  stron,  jak  pisze  Goffman:  „obecność  innych  przeradza 
zachowanie  
w  występ”.  Ostatni  problem  związany  jest  z  przedstawieniem  wyników  badań 
społeczności.  Nasze  wnioski  wykraczały  poza  wrażenie,  jakie  próbowali  wywrzeć 
rozmówcy i mogłyby zostać przez nich odczytane jako krzywdzące, co nie było naszym 
celem.

Ewa Polak
Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, etnologia, IV rok

Antropolog milczący – etyczne granice rozmowy

Zmiany,  które  nastąpiły  wraz  z  pierestrojką,  rozpadem  Związku  Radzieckiego 
i transformacją systemową, odcisnęły piętno zarówno na prywatnych biografiach moich 
rozmówców, jak i  życiu całego miasteczka w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja), w którym 
w latach 2007-2008 prowadziłam badania. Nieznanego wcześniej problemu ‘dzieci ulicy’, 
który w latach dziewięćdziesiątych dotknął miejscowość, przez długi czas nie udawało się 
efektywnie  rozwiązać  –  dzieci  zajmowały  się  żebractwem,  kradzieżami  i  prostytucją, 
niejednokrotnie pozostając bez dachu nad głową. Dopiero działania przybyłych z Polski 
zakonnic doprowadziły do załagodzenia sytuacji. Zbudowały one Dom Dziecka, w którym 
zamieszkały dzieci w najtrudniejszym położeniu życiowym.

Próbując się dostać do Domu Dziecka musiałam przezwyciężyć lęki zakonnic przed 
lokalnymi władzami oraz wejść w różne jeśli chodzi o stopień hermetyczności środowisko 
wychowanków  Domu.  Uzyskanie  dostępu  do  ich  świata  było  wieloetapowe 
i wieloznaczeniowe; determinowane zarówno przez ich, jak i mój wiek i płeć, przez to kim 
oni są i kim jestem ja . Pozyskiwanie ich zaufania czasem było długotrwałym procesem, 
czasem zaś to ja byłam zaskakiwana wielką ufnością pokładaną we mnie – co nie zawsze 
1212   P.  Szukalski,   Ageizm –  przyczyny,  przejawy,  konsekwencje,  [w:]  Starzenie  się  ludności  Polski.  Między 
demografią a gerontologią społeczną, red. Kowalewski J., Szukalski P, Łódź 2008,  s.153-184.
1313  C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000, s. 110.
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było doświadczeniem łatwym. Próby zgłębienia ich świata napotykały różne trudności po 
obu stronach- warunkowane były tym, o czym chcieli mówić, ale również: o co chciałam 
pytać.

W moim wystąpieniu chciałabym przedstawić jak skrajnie różne były moje drogi do 
wejścia w środowisko dzieci i młodzieży z Domu Dziecka, które to pojawiały się pośród 
szeroko rozumianych negocjacji i dialogu między podmiotami oraz jakie pociągały one za 
sobą konsekwencje natury etycznej.  ‘Etnografia na skraju’  wywołuje szereg wątpliwości 
i  prowokuje  do  stawiania  pytań,  na  które,  zdaniem  autorów  książki  o  tymże  tytule  - 
J.  Ferrell’a  i  M.  S.  Hamm’a -,  nie  ma jednoznacznych  odpowiedzi  (1998).  Czy wbrew 
jednemu z postulowanych  założeń etnografii,  by podstawową funkcją  antropologa było 
dawanie  głosu  tym,  którym  się  go  odmawia  bądź  jest  on  stłumiony,  można  grupę 
marginalną marginalizować dla jej własnego dobra? Na ile dialogiczność  oznaczać może 
wycofanie z dalszej rozmowy, jeśli na szali waży się krzywda drugiej osoby? Co powinien 
zrobić etnograf, jeśli zdobyta przez niego wiedza może ranić? Jak nasze koncepcje etyki w 
praktyce  badawczej  przekładają  się  na  relacje  władzy?  Kiedy  antropolog  powinien 
milczeć?
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Ewa Rybarczyk
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Etnologia i Antropologia Kulturowa, 3 rok

„Jeśli napiszesz coś złego, wystąpię przeciwko Tobie…” – czyli badacz w rękach 
informatora

Ruszając w teren badacz napotyka wiele problemów i trudności, które stawiają go 
przed różnymi  wyborami  mającymi  znaczący wpływ na dalsze losy badań.  Z podobną 
sytuacją musiałam zmierzyć się sama podczas zbierania materiałów potrzebnych do mojej 
pracy licencjackiej. Interesowało mnie w jaki sposób kształtowała się tożsamość Łemków 
w jednej z lubuskich parafii prawosławnych. Chcąc ułatwić sobie wejście w środowisko, 
postanowiłam znaleźć osobę – eksperta, która jest mocno związana z ludźmi, o których 
chciałam pisać. Wyszłam z założenia, że kontakt z taką osobą pozwoli  mi na zebranie 
wstępnych informacji, ułatwi mi nawiązanie kontaktu z członkami grupy, pozwoli dobrze 
zaplanować przyszłe badania. Za eksperta uznałam proboszcza parafii prawosławnej. 

Pierwszy wywiad z księdzem pozwolił mi poznać historię parafii i jej obecną sytuację. 
Otrzymałam również listę nazwisk osób, z którymi mogłabym porozmawiać. Była to grupa 
ściśle  wyselekcjonowana  przez  księdza,  tylko  osoby,  które  uczęszczały  regularnie  na 
mszę  świętą.  Przy  kolejnym  spotkaniu  z  proboszczem,  podczas  którego  starał  się  on 
uzyskać ode mnie informację nt. swoich parafian, podjęłam decyzję o przerwaniu badań 
i zmianie tematu pracy. Znalazłam się w sytuacji, w której to badacz staje się narzędziem 
w rękach informatora. 

Mój przykład pokazuje, na jakie kompromisy musi czasami zgodzić się badacz, by 
wejść w grupę. Nasuwają się tutaj następujące pytania, na które będę chciała poszukać 
odpowiedzi w moim wystąpieniu: Co zrobić w takiej sytuacji? Kontynuować za wszelką 
cenę badania czy może zrezygnować i uznać to za porażkę? Na ile informator ma prawo 
ingerować  w  nasze  badania?  Jak   hipotetycznie  mogłaby  zakończyć  się  moja  praca 
z Łemkami, gdybym tych badań nie przerwała? Co może grozić ze strony informatorów? 

Maria Eleonora Hebisz
Zakład Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Łódzki, III rok studiów doktoranckich

Między edukacją a etnologią. Doświadczenia terenowe z badań wśród społeczności  
z regionów Huancayo, Huancavelica i Ayacucho w Peru z lat 2002 – 2009

Ameryka  Południowa  i  kontakt  z  jej  żywą  kulturą  tubylczą,  przede  wszystkim  bogatą 
i  barwną  kulturą  Indian,  zamieszkujących  wysoko-górską  część Andów peruwiańskich, 
stały  się  punktem  zwrotnym,  zarówno  w  mojej  pracy  badawczej,  jak  i  twórczości 
artystycznej na przestrzeni ostatnich ośmiu lat.
Jednym z ważnych elementów moich badań terenowych, były prowadzone przeze mnie 
zajęcia plastyczne z dziećmi w poszczególnych szkołach wiejskich w regionie Huancayo, 
Huancavelica i Ayacucho w Peru. Do zajęć tych przystąpiłam z projektem metodycznym, 
korzystając z wiedzy zdobytej w ramach studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Celem spotkań z dziećmi ze szkół indiańskich, było rozpoznanie, jak procesy kształcenia 
i  wychowania,  zarówno  w  szkole  jak  i  w  rodzinie,  wpływają  na  poczucie  tożsamości 
kulturowej  dzieci  i  młodzieży,  zamieszkujących  wsie  z  okolic  Huancayo,  Huancavelica 
i Ayacucho w Peru. Przeprowadzone z dziećmi zajęcia plastyczne, miały dostarczyć mi 
informacji  zwrotnej,  dotyczącej  wpływu środowiska szkolnego i rodzinnego na poczucie 
tożsamości ucznia, a tym samym sposobu, w jaki postrzega i wyobraża on siebie samego 
w  przyszłości.  Analiza  prac  plastycznych  dała  mi  możliwość  zbliżenia  się  do  prawd 
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ukrytych  w rysunkach  dzieci,  które  ustosunkowują  się  w swoich  pracach do własnych 
przeżyć  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  opisują  w  ten  sposób  swoje  marzenia,  lęki 
i pragnienia. Motywy w pracach dzieci często są zaszyfrowane i pod tym względem dzieci 
przewyższają dorosłych bogactwem swojego języka symboli. Dzięki tym rysunkom udało 
mi się dostrzec pewne sposoby postrzegania świata i przeanalizować dziecięce sygnały, 
ponieważ  rysowanie  i  malowanie  uznałam  za  bardzo  osobistą  czynność,  a  każdy 
autentyczny obrazek odzwierciedlił  elementy osobowości  autora. Prace te realizowałam 
w  poszczególnych  szkołach,  w  trakcie  zajęć  prowadzonych  z  dziećmi.  Większość 
rysunków ukazało alienację dzieci we współczesnym świecie. Plastyk zazwyczaj będzie 
zwracał uwagę na pewną świeżość plastyczną, oryginalność i spontaniczność w pracach 
dzieci,  jednak ponad to,  chciałabym zwrócić  uwagę na elementy psychologiczne w tej 
twórczości,  ponieważ  twórczość  ta  jest  źródłem  poznania  dziecięcej  psychiki,  na 
podstawie której, można dostrzec drogę specyficznego systemu kształcenia i wychowania 
na przykładzie omawianego przeze mnie obszaru andyjskiego w regionie Peru.

Aleksandra Pierścińska
Uniwersytet Łódzki, IEiAK, IV rok

Badania w działaniu a etyka – refleksje na temat odpowiedzialności antropologa

W  toku  klasycznych  dociekań  antropologicznych,  jedyną  zapłatą  za  „obnażanie  się”  
w  wywiadach  często  ma  być  dla  naszych  rozmówców  przyczynienie  się  do  budowy 
gmachu nauki14, co, przyznajmy, dla większości nie stanowi znaczącej gratyfikacji.
Nieco inaczej ma się sytuacja przy zastosowaniu metody badań w działaniu, Podążając 
za myślą Kurta Lewina, który mówił, że „badania produkujące tylko książki nie są dla celów 
społecznych  wystarczające"15 zgodziłyśmy się  w  ramach  małego  zespołu  badawczego 
działającego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego,  
by „wejście w teren” wybranej grupy wiązało się z pozostaniem jej równorzędną częścią. 
Tym  samym  jednak,  podejmując  się  badania  w  działaniu  trudno  określić  moment 
zakończenia  badań.  Badacz-praktyk  staje  się  jednym  ze  stałych  elementów  swojego 
terenu,  co  nie  pozostaje  bez  wpływu  na  wysnuwane  na  podstawie  badania  wnioski 
teoretyczne16 (istotna  jest  tu  kwestia  odpowiedzialności  badacza  wobec  zasad 
postępowania naukowego).
W moim wystąpieniu chciałabym również rozwinąć kwestie odpowiedzialności badacza  
za  badanych  i  przed  badanymi.  Badania  w działaniu  zakładają  wprowadzanie  zmian  
w rzeczywistości społecznej danej grupy – kto zatem ma brać odpowiedzialność za skutki 
tych  zmian,  jak  daleko  można  się  posunąć  w  próbach  kształtowania  badanej 
rzeczywistości  i  w  jaki  sposób  antropolog  może  w  tym  ujęciu  „wyrównać”  rachunek 
wzajemnych zobowiązań z badanymi?
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