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Ruchoma wiedza terenowa.
Perspektywa antropologii procesualnej
W niniejszym tekście naszkicuję perspektywę pojmowania wiedzy terenowej
w antropologii procesualnej. Artykuł będzie się składać z trzech części. Na
początku opiszę trzy paradygmaty w antropologii, potem skrótowo przybliżę
wizję wiedzy terenowej w paradygmacie procesualnym, by na koniec pokazać
go na przykładzie z własnych badań terenowych. Istotnym odniesieniem dla
tego tekstu jest praca moja i Mariusza Kairskiego, w której próbowaliśmy
nakreślić wizję dynamiki wiedzy terenowej w antropologii1. W tym artykule
postaram się rozwinąć jeden z wątków poruszonych w powyższym tekście –
zmienności wiedzy terenowej.

Trzy paradygmaty w antropologii
Na początek przybliżmy samo pojęcie antropologii procesualnej. Sam zwrot
jest roboczy i skrótowy – chodzi tu o konkretny paradygmat (w sensie kuhnowskim) w antropologii. Określam go jako procesualny, ale spotkać też można
inne jego nazwy2. Określenie „procesualny” wydaje mi się najbardziej poręczne
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T. Buliński, M. Kairski, Wiedza terenowa w antropologii: w poszukiwaniu nowego wymiaru badań terenowych, [w:] Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej
antropologii kulturowej, red. Eidem, Poznań 2011, s. 291–333. Wiedza terenowa to aspekt
wiedzy antropologicznej, którego powstanie jest w dużym stopniu uzależnione od interakcji antropologa z badaną rzeczywistością. Jej odwrotnością jest wiedza tekstowa, która
powstaje w małym stopniu w wyniku interakcji badacza z badaną rzeczywistością.
Np. pragmatyczny czy post-interpretatywny; zob. K. Hastrup, O ugruntowaniu się
światów, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red.
M. Kempny, E. Nowicka, t. II, tł. M. Bucholc, Warszawa 2004, s. 87–99; K. Hastrup,
Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tł. E. Klekot, Kraków 2008;
M. Lubaś, Więcej niż wiedza lokalna. W kierunku postinterpretatywnej koncepcji intensywnych badań terenowych, [w:] Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej…, s. 29–66; T. Rakowski, Teren, czas, doświadczenie.
O specyﬁce wiedzy antropologicznej po zwrocie krytycznym, [w:] Teren w antropologii…, s. 131–149.
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z racji jego rozpiętości znaczeniowej i chronologicznej – wątki właściwe temu
paradygmatowi były już przecież wcześniej obecne w pracach badaczy przyporządkowywanych do innych paradygmatów (np. tak jest z Victorem Turnerem,
który w swoich poszukiwaniach adekwatnego oddania obszaru doświadczenia
przekraczał ramy paradygmatu interpretatywnego i wprowadzał wątki właściwe już dla procesualizmu). Trzeba więc wyraźnie podkreślić, że granice pomiędzy paradygmatami są umowne. Poszczególni antropolodzy na różnych
etapach swej drogi naukowej prezentowali różne oblicza w swych pracach
i praktykach, i zdarza się, że w twórczości autora zwyczajowo przyporządkowanego do jednego paradygmatu, można odnaleźć myśli nawiązujące do
innego paradygmatu.
Pamiętając więc o ograniczeniach oraz o możliwych uproszczeniach, które
mogły się zdarzyć w tak zwięzłej charakterystyce, przyjmijmy, że we współczesnej antropologii wyróżnić można trzy paradygmaty: realistyczny, interpretatywny i procesualny. Różnice między nimi obejmują zakładaną przez nie
ontologię (przejście od wizji jednego świata do wizji wieloświatów), epistemologię (przejście od wizji opisu jednego świata do wizji wywoływania swojego świata w zderzeniu z innym światem) oraz metodę (przejście od wizji
eliminowania wpływu osoby badacza na badania do wizji badania badaczem).
Najbardziej rozpowszechniony jest paradygmat realistyczny, mniej popularny
jest interpretatywny, zaś paradygmat procesualny dopiero się kształtuje. Pominę ich szczegółowy opis, gdyż jest to zadanie o wiele większego formatu, niż
ten tekst3. Poniżej przedstawię ich bardzo skrótową, wręcz hasłową, charakterystykę (patrz tabela nr 1).
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Więcej na ten temat: M. Brocki, Antropologia: literatura – dialog – przekład, Wrocław
2008; T. Buliński, M. Kairski, op. cit.; J. Clifford, O autorytecie etnograﬁcznym, [w:]
Amerykańska antropologia postmodernistyczna, tł. J. Iracka, Sł. Sikora, red. M. Buchowski, Warszawa 1999, s. 123–159; J. Clifford, Praktyki przestrzenne: badania terenowe,
podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, [w:] Badanie kultury…, tł. Sł. Sikora,
s. 139–179.; K. Hastrup, O ugruntowaniu się światów…; Eadem, Droga do antropologii…; K. Kaniowska, Opis – klucz do rozumienia kultury, Łódź 1999; Eadem, Heurystyczna wartość wiedzy antropologicznej, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja
nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Poznań 2009, s. 19–41; Eadem,
Metoda etnograﬁcznych badań terenowych i poznanie w antropologii, [w:] Teren w antropologii…, s. 277–289; M. Kempny, Antropologia bez dogmatów – teoria społeczna
bez iluzji, Warszawa 1994; M. Lubaś, Rozum i etnograﬁa, przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej, Kraków 2003; M. Lubaś, Więcej niż wiedza lokalna…;
G. Marcus, Użyteczność kategorii uczestnictwa w zmieniających się kontekstach antropologicznych badań terenowych, [w:] Clifford Geertz – lokalna lektura, tł. J. Jaxa-Rożen,
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Epistemologia

Paradygmat
realistyczny
Realizm

Paradygmat
interpretatywny
Konstruktywizm

Paradygmat
procesualny
Perspektywizm

Hasło

Fakt

Język, sens

Doświadczenie

Przykłady
antropologów

A. Radcliffe-Brown
R. Firth

C. Geertz
S. Ortner

M. Strathern
Ch. Toren

Obraz
antropologa

Obserwator

Tłumacz

Narzędzie

Obraz Innego

Informator, respondent

Rozmówca, partner

Wspólnik

Badanie jako tworzenie
interpretacji

Badanie jako
wywoływanie
doświadczeń

Obraz badań
terenowych

Badanie jako zbieranie
faktów

Tabela nr 1. Charakterystyka trzech paradygmatów w antropologii (źródło: opr. własne)

(1) Paradygmat realistyczny zakłada epistemologię realistyczną. Badacz jest
w stanie opisać sposób życia Innego i go wyjaśnić. Antropolog jest w nim podmiotem, który za pomocą narzędzi poznawczych (technik badawczych w rodzaju obserwacji uczestniczącej oraz teorii badawczych w rodzaju koncepcji
akulturacji) potraﬁ przeniknąć mgłę niezrozumienia działań Innych. Badania
terenowe polegają tu na poprawnym, jak najbardziej metodycznym, zbieraniu
faktów, które następnie, dzięki teoriom, antropolog może ułożyć w przekonujący wzór tłumaczący niezrozumiałe wcześniej zjawiska. Przykładem może tu
być funkcjonalizm we wszystkich swoich wydaniach (Alfred Radcliffe-Brown,
Raymond Firth). Metaforą oddającą ten paradygmat jest obraz antropologa
jako obserwatora. Uwaga badacza jest skupiona na narzędziach obserwacji
(dokładności i obiektywności technik, precyzji i logice pytań w kwestionariuszu itp.) i trosce, aby na sytuację badawczą oddziaływało jak najmniej ubocznych czynników (idea dążenia do „sterylności” badań, a więc eliminowania
czynników zaburzających badane zjawisko, jak np. sympatie i antypatie antropologa i Innego, zrozumiałość tubylczego języka uniemożliwiająca przekłamania w wywiadzie itp.).
(2) Z kolei paradygmat interpretatywny zakłada epistemologię konstruktywistyczną. Badacz jest w stanie zbudować własną interpretację sposobu
życia Innego i podać interpretacji swoje własne zrozumienie. Antropolog
red. D. Wolska, M. Brocki, Kraków 2003, s. 155–181; Idem, G. Marcus, Wymogi stawiane pracom etnograﬁcznym w obliczu ogólnoświatowej nowoczesności końca dwudziestego wieku, [w:] Badanie kultury… tł. Sł. Sikora, s. 119–138; P. Rabinow, Wyobrażenia
są faktami społecznymi: modernizm i postmodernizm w antropologii, [w:] Amerykańska
antropologia… tł. J. Krzemień, s. 88–122; T. Rakowski, Teren, czas, doświadczenie…
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to podmiot, który za pomocą narzędzi hermeneutycznych (opisów gęstych,
analiz tubylczych kategorii, koncepcji humanistycznych) potraﬁ zbudować
przekonującą (tj. pogłębioną, wielokontekstową, historyczną) interpretację
działań i sądów Innych. Badania terenowe polegają na współuczestniczeniu
w wydarzeniach i odkrywaniu obrazów, jakie tworzą aktorzy społeczni z różnych punktów widzenia. Przykładem może tu być antropologia symboliczna
w większości swoich wydań (Sherry Ortner, Clifford Geertz). Metaforą oddającą ten paradygmat jest obraz antropologa jako tłumacza. Uwaga badacza
jest skupiona na poprawności interpretacji kulturowego tekstu (jego kontekstowości, uwzględnianiu podmiotowego punktu widzenia itp.) i trosce, aby
była ona w jakimś stopniu uzgodniona, „wynegocjowana” z ludźmi, których
dotyczy. Praca Writing Culture jest jednym ze szczytowych punktów rozwoju
teoretycznego tego paradygmatu.
(3) Paradygmat procesualny zakłada epistemologię perspektywistyczną4.
Badacz jest w stanie poznać sposób życia Innego, zderzając z nim swój sposób
życia; to swoje przeżycie interpretuje w intersubiektywnym tekście. Antropolog
to podmiot, który za pomocą samego siebie (swojego doświadczenia) potraﬁ
wytworzyć metodą prób i błędów spójny subiektywny obraz rozjaśniający mu
niezrozumiałość działań i sądów Innych. Badania terenowe polegają na uczestniczeniu w życiu Innych w celu zdobycia jak najbardziej „gęstego” doświadczania podmiotu, tj. takiego, które jest efektem interakcji powtarzalnych i długotrwałych, z wieloma zróżnicowanymi partnerami oraz wielowymiarowych
i głębokich5, które antropolog cały czasy interpretuje i re-interpretuje za pomocą
teorii (przed badaniami, w trakcie, i po nich). Przykładem mogą być elementy
w pracach Marylin Strathern, Christiny Toren czy Roya Wagnera. Metaforą
oddającą ten paradygmat jest obraz antropologa jako narzędzia. Uwaga badacza
jest skupiona na analizowaniu własnego doświadczenia w relacjach z Innymi
4
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Nie miejsce tu, aby rozwijać konsekwencje epistemologiczne, jakie płyną z perspektywizmu. Więcej na ten temat: E. Viveiros de Castro, Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism, „Journal Of The Royal Anthropological Institute” 1998, nr 4,
s. 469–488; Idem, Exchanging Perspectives. The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies, „Common Knowledge” 2004, t. 10, nr 3, 463–484;
Idem, Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation, „Tipití”
2004, t. 2, nr 1, s. 3–22; zob. też: T. Buliński, M. Kairski, op. cit., s. 294–299. Na temat
samego perspektywizmu zob. T. Buliński, Ludzie, zwierzęta i inne byty w świecie Indian
Amazonii. Wstęp do perspektywizmu, [w:] Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, red. A. Mica, P. Łuczeczko, Gdańsk 2011, s. 89–114.
Więcej na ten temat: T. Buliński, M. Kairski, op. cit., s. 313–318.
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(jego wymiarów intelektualnych, emocjonalnych i cielesnych) i trosce, aby było
one jak najbogatsze tj. intensywne, zróżnicowane, powtarzalne i wielokrotne.

Wiedza terenowa w paradygmacie procesualnym
Obraz wiedzy terenowej we wszystkich trzech paradygmatach jest odmienny.
W paradygmacie realistycznym jest ona obiektywna, niezmienna i funkcjonuje jako bardziej lub mniej prawdziwa (adekwatna) w zależności od precyzji
metody badawczej i rzetelności jej zastosowania. Antropolog może zdobyć
błędną wiedzę terenową (jeśli źle prowadzi badania) i dobrą wiedzę terenową (jeśli dobrze stosuje metodę). Raz pozyskana wiedza terenowa nie ulega
już zasadniczym modyﬁkacjom. Z kolei w paradygmacie interpretatywnym
prawdziwość wiedzy terenowej jest niemożliwa do zweryﬁkowania, jest ona
zmienna w zależności od punktów widzenia poszczególnych aktorów społecznych, a antropolog stara się przedstawić jej jak najbardziej intersubiektywną
wersję. Wiedza terenowa zdaje sprawę z różnych interpretacji tych samych
zdarzeń. Antropolog tworzy albo powierzchowną wiedzę na temat zdarzeń
(obejmującą niektóre ich aspekty i tylko część przypisywanych im znaczeń),
albo wiedzę pogłębioną (obejmującą bardzo wiele ich aspektów i większość
przypisywanych im znaczeń). Raz pozyskana wiedza terenowa jest względnie
niezmienna – antropolog nie dokonuje zasadniczych, diametralnych modyﬁkacji swoich obrazów interpretacji poszczególnych aktorów społecznych, lecz
pogłębia i wzbogaca kontekst swej wiedzy tekstowej.
Co się zmienia w paradygmacie procesualnym? Dwie istotne kwestie. Po
pierwsze, punktem odniesienia przestaje być wizja podzielanej przez badanych
i badaczy rzeczywistości. W paradygmacie realistycznym wiedza terenowa
stara się do niej jak najbardziej przybliżyć. W paradygmacie interpretatywnym uważa się, że to niemożliwe i stara się jak najlepiej oddać znaczenia,
jakie nadają rzeczywistości badani. Paradygmat procesualny idzie o krok dalej.
Zakłada, że wiedza terenowa jest wyłącznie subiektywna i powstaje wyłącznie
w wyniku osobistego doświadczenia badacza – całość jego tzw. materiału terenowego, danych empirycznych czy faktów etnograﬁcznych, to nic innego jako
opisy części jego doświadczenia i to tej części, którą był on w stanie zauważyć
i obdarzyć znaczeniem. Po drugie – i tak kwestia jest tematem przewodnim
tego tekstu – wiedza terenowa ciągle się przeobraża, jest ruchoma tak, jak ruchome i zmienne jest doświadczenie życiowe antropologa. To doświadczenie
osobiste badacza (zarówno to uświadamiane, jak i to ukryte w pamięci i ciele)
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jest jedynym i najważniejszym rezerwuarem wiedzy o tym, co go interesuje.
I ulega ono ciągłemu procesowi, ciągłej rekonﬁguracji. Stale powstają nowe
sytuacje (w terenie i poza nim), których badacz wcześniej nie doświadczył
i w których musi się odnaleźć. A nowe konﬁguracje rzeczywistości to przecież
nic innego jak ciągły proces dostrzegania przez niego nowych fragmentów
rzeczywistości, które jest on w stanie – na podstawie swej dotychczasowej
wiedzy i doświadczenia – rozpoznać i nadać im sens. Mowa tu o każdej nowo
doświadczonej sytuacji, o wszystkich przeczytanych tekstach, o każdym rodzaju zadziwienia. Wszystko co się dzieje, każde nowe doświadczenie ze strony potoku życia koryguje interpretacje antropologa, wywołuje ruch w jego
wiedzy, także terenowej.
Tę zmienność wiedzy terenowej można zobrazować na przykładzie wieloaspektowości każdego przeżytego zdarzenia. Albowiem w każdej doświadczonej sytuacji istnieje wiele jej aspektów, które na potrzeby tekstu możemy
uporządkować w cztery grupy: (1) Aspekty istotne: te, które badacz dostrzega
i uważa za ważne w kontekście swych badań lub życiowych doświadczeń, one
staną się one jego świadomymi headnotes (odnotowuje je świadomość badacza). (2) Aspekty mało istotne: te fragmenty sytuacji, które badacz wprawdzie
zauważa, lecz uznaje za mało wartościowe lub bezwartościowe. Zapamiętuje
je, lecz intelektualnie pomija. To zdecydowanie mniej świadome headnotes,
swego rodzaju „szum informacyjny” spychany na obrzeża intelektualnego czy
też emocjonalnego doświadczania potoku życia (odnotowują je świadomość
i emocje badacza). (3) Aspekty umykające: te, których badacz nie zauważa,
a ściślej rzecz ujmując – nie zauważa umysłem, lecz „dostrzega” cieleśnie
i emocjonalnie. To rodzaj body notes (odnotowują je emocje i ciało badacza).
(4) Aspekty nieodnotowane, czyli to wszystko, czego nie dostrzega ani umysł,
ani emocje, lecz zostaje w ciele na poziomie nieuświadamianym i potraﬁ się
jedynie odbić dalekim echem jako marzenia senne lub idiosynkrazje (odnotowuje je ciało badacza).
Przy takiej deﬁnicji aspektów – fragmentów terenowego doświadczenia –
„ruch” wiedzy badacza może dotyczyć każdego z jej elementów składowych.
Doświadczając nowych zdarzeń, możemy z czasem – i często tak się właśnie
dzieje – spojrzeć zupełnie inaczej na zdarzenia już przeżyte. Aspekty nieistotne
zaczynają przekształcać się w aspekty istotne i co za tym idzie, rola dotychczasowych aspektów istotnych także ulega zmianie. A więc każdy z aspektów
może zmienić swą pozycję względem zapamiętanej sytuacji, zmienić status,
poszerzyć się, zwęzić, pogłębić, bądź spłycić, mogą też wypłynąć aspekty zupełnie nowe. Zapamiętane sytuacje z terenu to raczej obraz „drżący”, którego
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aspekty ciągle zmieniają kształt, niż obraz stały z wymiarami wytyczonymi raz
na zawsze.
W optyce paradygmatu procesualnego specyﬁka wiedzy terenowej polega na tym, iż narzędziem jej pozyskania jest antropolog: to badacz jest tym,
„który” pozyskuje i zarazem tym, za pomocą „czego” pozyskuje – jest więc
jednocześnie poznającym podmiotem i przedmiotem. Zrozumiałym jest więc,
że gdy antropolog się zmienia – poszerza zakres swych zawodowych i życiowych doświadczeń, pogłębia je – zmianie podlega też cała jego dotychczasowa wiedza terenowa. W tym sensie jest ona ruchoma i jej przekształcenia
nigdy ustają i każda ich kolejna odsłona jest równie prawomocna, co poprzednia. Aby jednak tak było, antropolog musi posiadać „gęste” doświadczenie
badawcze, gęstą materię doświadczonych zdarzeń. Stąd się bierze potrzeba
„gęstości” i intensywności bycia w terenie, głębokości i wielowymiarowości
antropologicznych interakcji.

Przykład z badań terenowych:
czym jest budynek szkolny dla E’ñepá i antropologa?
Spróbuję teraz przybliżyć perspektywę procesualną na przykładzie pochodzącym z prowadzonych przeze mnie badań terenowych6. Rzecz będzie dotyczyć
przeobrażania się mojego rozumienia tego, czym jest budynek szkolny dla Indian E’ñepá południowych, a precyzyjniej – dla tych osób, przy których współudziale powstawało moje doświadczenie. Wybór przykładu jest nieprzypadkowy, albowiem rzeczy, przedmioty, artefakty wydają się być najbardziej niezmienne w doświadczeniu różnych osób i można by sądzić, że ich interpretacja
będzie najmniej procesualna w rozumieniu jednej osoby. W ciągu dziewięciu
lat badań terenowych moje postrzeganie tego, czym jest ów budynek dla E’ñepá
6

Badania te dotyczyły ludzi, którzy określają siebie mianem E’ñepá (tj. osoby, ludzie),
zaś antropolodzy znają ich pod nazwą Indian Panare. Jest to grupa żyjąca w Amazonii
wenezuelskiej i mówiąca językiem z karaibskiej rodziny językowej. Pod hasłem „badania terenowe” ukrywa się moje doświadczenie przeżyte w czasie siedmiu pobytów
badawczych w Wenezueli zrealizowanych w latach 2001–2009. Wszystkie one miały
podobną formułę: trwały kilka miesięcy i polegały na krótkoterminowych powtarzalnych, wielokrotnych pobytach w osadach E’ñepá południowych (najbardziej izolowana grupa regionalna E’ñepá). Realizowany temat badawczy to rola i miejsce szkoły
w praktykach kulturowych Indian E’ñepá. Ich zapleczem ﬁnansowym były dwa granty:
Kultury pierwotne we współczesnym świecie (grant KBN) oraz Indianie wobec szkoły
(grant MNiSW).
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płd., ulegało znaczącym przeobrażeniom. Opowiem tutaj o trzech obrazach
szkolnego budynku, jaki skonstruowałem w wyniku interakcji z Indianami.
Na pierwszym etapie moich badań byłem przekonany, że budynek szkolny
jest dla Indian miejscem nauczania, przekazywania wiedzy. Widziałem go
jako miejsce użyteczności publicznej, skonstruowane przez samych Indian
(bo w większości przypadków to sami Indianie je budowali i wkładali weń
dużo ﬁzycznego wysiłku), po to, aby nauczać w nim szkolnej wiedzy. Ważna
dla mnie była obecność w nim sprzętów szkolnych (ławek, pulpitów, szaf,
tablicy itp.) i na tym koncentrowałem swoją uwagę (fotograﬁa nr 1). W rozmowach z Indianami zajmował mnie głównie program nauczania realizowany
(lub nie) w szkole, ich opinie na ten temat, ich wizje użyteczności szkolnej
wiedzy (politycznej, edukacyjnej, rozwojowej itp.). Nie wątpiłem ani przez
moment, że budynek szkolny był dla Indian tylko narzędziem i miejscem do
przekazywania wiedzy, że skoro sami go konstruowali, wypowiadali do mnie
kwestie o wadze szkoły, o jej niezbędności w osadzie, to mają na myśli wiedzę nauczaną w szkole (zwłaszcza umiejętności pisania, czytania i liczenia).
Interesowała mnie więc cała aktywność związana z działaniami edukacyjnymi w obrębie i poza budynkiem (lekcje, ocenianie, zadania domowe, poglądy
i kompetencje uczniów oraz nauczycieli itp.). Podstawą dla tego pierwszego
obrazu było moje doświadczenie wyniesione z własnego świata (budynek
szkolny jako miejsce przekazywania wiedzy) oraz lektury z zakresu socjologii
edukacji i pedagogiki7, które ujmowały go jako instytucję zdolną przeobrażać
lub też reprodukować istniejący porządek społeczny.
Na drugim etapie ten obraz zaczął się przeobrażać. Im więcej doświadczałem w terenie dziwnych dla mnie sytuacji i im lepiej poznawałem aktualną literaturę amazonistyczną8, tym bardziej zmieniało się moje widzenie czym może
7

8

Ich zwięzłe kompendia w: np. M.T. Hallinan red., Handbook of Sociology of Education,
Indiana 2000; R. Meighan, Socjologia edukacji, tł. E. Kiszkurno-Koziej, Z. Knutsen,
P. Kwieciński, Toruń 1993; Z. Melosik, Współczesne amerykańskie spory edukacyjne:
(między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Poznań 1994; T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1992.
Np. S. Aikman, Intercultural Education and Literacy. An Ethnographic Study of Indigenous Knowledge and Learning in the Peruvian Amazon, Amsterdam – Philadelphia
1999; P. Gow, Of Mixed Blood. Kinship and History in Peruvian Amazonia, Oxford
1991; L. Rival, Hijos del sol, padres del jaguar. Los Huaorani ayer y hoy, Quito 1996;
A. Vilaça, Making kin out of others in Amazonia, „Journal Of The Royal Anthropological Institute” 2002, nr 8, s. 347–365; Idem, Chronically unstable bodies: reﬂections
on Amazonian corporalities. “Journal Of The Royal Anthropological Institute” 2005,
nr 11, s. 445–464.
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być budynek szkolny dla Indian. Zacząłem zauważać, że w spontanicznych
wypowiedziach osób (tzn. nie będących odpowiedziami na moje pytania) dominują inne wątki, niż te, które mnie interesowały. Na przykład Indianie często
mówili o tym, że uczą się tego samego co Biali, że ich szkoła jest taka sama
jak w mieście. I gdy zacząłem patrzeć pod tym kątem, w budynku szkolnym
na plan pierwszy wysunęły się inne elementy: jego konstrukcja, wyposażenie
i układ funkcjonalny oraz umiejscowienie w przestrzeni osady. We wszystkich
osadach zauważałem odmienność szkoły od wszystkich pozostałych indiańskich budynków. Tylko szkoła posiada dach z metalowej blachy falistej i tylko
w niej zamontowane są metalowe drzwi, podczas gdy w pozostałych stawianych przez Indian budynkach, dachy są z liści palmowych, a drzwi z desek czy
drewnianych pali (fotograﬁa nr 2). Tylko szkoła posiada meble oraz ściany wewnętrzne rozdzielające budynek na klasę i magazyn. Jej wnętrze różni się diametralnie od wnętrz pozostałych budynków, w których brak mebli, a rzeczy są
umiejscowione nie na ziemi, lecz w poszyciu dachu i więźbie dachowej (hamaki, sprzęty domowe, narzędzia, broń itp.). Domy indiańskie są pozbawione jakichkolwiek przegród wewnętrznych, a ich przestrzeń jest otwarta9. I wreszcie
ostatnia cecha – budynek szkolny jest najczęściej usytuowany w centralnym
punkcie osady, tak aby osoby z różnych sekcji osady miały do niej podobną
odległość. Czegoś takiego nie zaobserwujemy w przypadku żadnego innego indiańskiego budynku. Zresztą w przypadku E’ñepá, jak i innych ludów
z karaibskiej rodziny językowej trudno w ogóle mówić o centrum osady10.
Osady nie mają swojego terytorialnego środka. Ich kształt jest nieregularny,
rozciągnięty w przestrzeni i podzielony na sektory odpowiadający aktualnym
więzom pokrewieństwa. Umiejscowienie domów się zmienia co jakiś czas,
są budowane nowe budynki, stare są opuszczane – struktura osadnictwa odbija ciągle zmieniające się relacje społeczne. Dopóki nie pojawia się szkoła.
Zresztą różnic pomiędzy szkołą a osadą z czasem okazywało się być coraz
więcej – przejawiały się one zarówno w strojach Indian, ich zachowaniach, jak
i sposobach mówienia w szkole i poza nią (fotograﬁa nr 3). Wszystkie one prowadziły mnie do wniosku, że przestrzeń budynku szkolnego nie jest po prostu
miejscem przekazywania informacji, szkolnej wiedzy, że chodzi w niej o co
innego. Miejsce szkoły to miejsce w którym oswaja się obcość, miejsce, które
9

10

Co nie oznacza, że mieszkańcy nie mają w niej swoich miejsc. Jednak są one wyznaczane poprzez paleniska i hamaki, a nie poprzez ściany i ideę pomieszczeń o odmiennej
funkcjonalności takich jak kuchnia, magazyn czy sypialnia.
Zob. np. P. Rivière, Individual and Society in Guiana: A Comparative Study of Amerindian Social Organization, Cambridge 1984.
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jest obce, zbudowane z obcych elementów, w oparciu o nie-indiańskie zasady
operowania przestrzenią. Miejsce, w którym E’ñepá może zachowywać się,
mówić, ubierać i działać jak obcy, uczyć się sposobu bycia obcych. Ale uczyć
się w bezpieczny, kontrolowany sposób. Jest to miejsce wytworzone przez
Indian i przez nich zarządzane. Budynki szkolne wśród E’ñepá płd. przestały
być dla mnie miejscem działania instytucji edukacyjnej, a stały się praktyką
kulturową realizującą indiańskie cele. I to kategoria obcości stała się wiodąca
w interpretacji moich doświadczeń i tzw. faktów etnograﬁcznych. Do tego
jednak konieczne było przeżycie wielu sytuacji i przeczytanie wielu tekstów
prezentujących zbliżoną perspektywę.
Czy to oznacza, że to był właśnie ﬁnalny obraz szkoły? Nie. Praca konceptualna, wyobrażeniowa i interpretacyjna trwała dalej, nawet i wtedy, gdy
przestałem doświadczać nowych sytuacji i zakończyłem (przynajmniej formalnie) swoje badania terenowe. Tym razem jej areną był mój umysł, a ściślej
mówiąc relacje, jakie wytwarzałem z wywołanym przeze mnie materiałem
badawczym (w postaci nagrań, zdjęć, zapisanych zdań, dat, imion, nazwisk
itp.), a moją pamięcią o przeżytych sytuacjach. I w tym obszarze ciągle dochodziło do nowych zapytań, zdziwień i odkryć. Rekonstruowanie więzów
genealogicznych czy odtwarzanie demograﬁcznych sytuacji poszczególnych
grup lokalnych sprzed 20 lub 40 lat, prowadziło do poruszania coraz to nowych
rezerwuarów mojej pamięci i ujawniania się wiedzy, o której nie wiedziałem,
że ją posiadam. Tak samo było i w temacie szkolnego budynku.
Podczas analizy odkryłem ze zdziwieniem, że na przestrzeni długiego czasu
(40–50 lat) poszczególne budynki szkolne cały czas się ﬁzycznie przeobrażały,
„przemieszczały” z miejsca na miejsce. Budynki szkolne co 7–10 lat ulegały
porzuceniu i w innym miejscu budowano je na powrót, przy czym raz były to
miejsca oddalone o kilka dobrych kilometrów, a raz raptem o kilkanaście metrów. I ta ruchliwość była czymś zaskakującym na tle względnej „stateczności”
całych osad (aktualnie grupy lokalne E’ñepá stosunkowo rzadko zmieniają
miejsce swojego zamieszkania, w przeszłości cykl zmian osadniczych trwał
20–30 lat). Dlaczego w tej samej osadzie nową szkołę budowano co kilka
lat? Nie z powodów materialnych lub ekonomicznych – tego byłem pewien.
Dopiero przy tak postawionym pytaniu (które wcześnie nawet nie zagościło
w mojej głowie, bo sam fakt tej zmiany był dla mnie przeźroczysty – było
dla mnie oczywiste, że nową szkołę budowano, wtedy gdy grupa zmieniała
miejsce osady lub budynek wymagał generalnego remontu), z pamięci zaczęły wyłaniać się skrawki przeżytych sytuacji, kawałki dialogów bez znaczenia, których nigdy nie zapisywałem, ani nie nagrywałem, a które jednak były
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i tkwiły we mnie. Zaczynałem przypominać sobie słowa poszczególnych osób,
które mówiły do mnie m.in. o konstruowaniu nowego budynku szkolnego,
lecz w tamtych rozmowach, ta kwestia zupełnie mnie nie zajmowała i uznawałem ją za nieistotną. Np. przypomniałem sobie własną konsternację, gdy
zadziwiony informacją, że budynek szkolny przeniesiono o 20 kroków dalej,
usłyszałem niezrozumiałe wyjaśnienie („bo dzieciom w szkole przeszkadzały
przechodzące osoby” – powód kuriozalny, gdyż podczas lekcji w szkole panarskiej zwykle jest duży ruch). A ponieważ nie mogłem go pojąć, więc niezbyt
świadomie „odłożyłem” je na półkę w pamięci z napisem „fakty nieistotne”.
I zapomniałem. Podobnie było z faktami etnograﬁcznymi, które nie pasowały
do mojego obrazu tego, czym jest budynek szkolny dla Indian. Obraz szkoły
jako oswojonej obcości dobrze tłumaczył wiele faktów etnograﬁcznych z mojego doświadczenia, były jednak zjawiska, których nijak nie potraﬁł wyjaśnić.
Na przykład budynek szkolny w jednej z osad. Budynek ten spełniał wszystkie kryteria obcości – jako jedyny był oparty na szkielecie żelbetonowym,
z dachem z blachy, ścianami i podłogą z betonu. Stanowił odwzorowanie stosunkowo nowoczesnych (jak na lata 90-te XX wieku) budynków szkolnych
stawianych we wsiach i miasteczkach społeczeństwa narodowego Wenezueli.
Był więc kwintesencją obcości. A pomimo to od momentu zbudowania stał
pusty i powoli niszczał, zaś sama edukacja szkolna w tej osadzie nie funkcjonowała. A w myśl powyższej interpretacji ta szkoła winna być intensywnie
użytkowana (fotograﬁa nr 4). Czemu tak było? Nie wiedziałem i moja uwaga
oraz pamięć wolały ten fakt pomijać.
Kluczem do nowego pojmowania miejsca budynku szkolnego dla Indian
okazała się osoba indiańskiego nauczyciela. Gdy połączyłem historie życia
wszystkich nauczycieli z mapą czasową trwania budynków szkolnych, objawił
się uderzający związek. Każdy nowy nauczyciel w nowym miejscu tworzył
(tzn. zachęcał innych członków grupy do jej wspólnego wybudowania) nowy
budynek szkolny. I to niezależnie od stanu poprzedniego budynku. I w tym
kontekście wszystkie te „niewygodne” informacje etnograﬁczne zaczęły nabierać znaczenia. Pominięte aspekty sytuacji zaczęły wychodzić na powierzchnię
świadomości. I uzupełniać brakujące „puzzle” w nowym obrazie. Zacząłem
przypominać sobie, już coraz bardziej szczegółowo, szereg wypowiedzi Indian o tym kto szkołę budował, kto ją zakładał, kto ją prowadzi, kto zdobył
tablicę, a kto przewiózł blachę na dach, skąd ją przywiózł, jakim okupił to
wysiłkiem itp. I z tego wszystkiego powstało trzecie (na ten moment ostatnie)
pojmowanie czym jest budynek dla E’ñepá. Szkołę zacząłem widzieć jako
„przedłużenie” ciała nauczyciela, jako sposób budowania przez niego swojej
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osoby, jako część przestrzeni związanej ﬁzycznie z jego osobą. Dlatego też ta
cementowa, nowoczesna szkoła nie mogła działać. Bo była wybudowana przez
Białych, a nie przez Indian (konkretnie, przez pracowników kompanii górniczej w ramach akcji „wspomagania rozwoju” ludności tubylczej). To indiański
nauczyciel i wysiłek innych dorosłych z grupy tworzy przestrzeń (budynek)
szkoły. I dopiero tak wytworzona przestrzeń, może być wykorzystywana do
oswajania obcości. Miejsce szkoły to miejsce indiańskiego nauczyciela, a nauczyciele tak, jak inni E’ñepá, są także w ciągłym ruchu, więc co 7, 10 lat
zmieniają miejsce swojego życia, zaczynają uczyć w innej grupie lokalnej lub
przestają być nauczycielami i zajmują się czymś innym. Dopiero ten obraz zadawalająco tłumaczy mi znane mi w tym momencie (i pamiętane przeze mnie)
fakty etnograﬁczne. Choć zapewne nie jest to obraz ostatni.
Pytanie brzmi: czy budynek szkolny był dla E’ñepá ciągle taki sam? Co
się zmieniło w tym procesie? Ja, oni, czy sam budynek? Oczywiście zmiany
dotyczyły przede wszystkim mnie (choć z pewnością zaszły także w osobach,
z którymi wchodziłem w interakcję – pojmowanie budynku szkolnego przez
tych Indian, z którymi coś wspólnie robiłem lub rozmawiałem, zapewne także uległo zmianie). To moje doświadczenie ulegało przeobrażeniom i wraz ze
zmianami w moich przeżyciach, lekturach, spotkaniach itp., zmieniał się mój
obraz tego, co w nim jest ważne, znaczące i dobrze tłumaczące znaczenie budynku szkolnego dla E’ñepá. Ale czy to oznacza, że od czasu kontrowersji
Redﬁelda-Lewisa nic się nie zmieniło? Mamy tylko obrazy świata uzależnione
od osoby badacza? Nie do końca. Albowiem kryterium rozstrzygającym, który
obraz jest dla mnie wiarygodny, jest jego skuteczność czy pragmatyczność intelektualna (możność zrozumienia przeze mnie faktów etnograﬁcznych z moich
i cudzych badań) oraz praktyczna (możność prowadzenia wspólnych działań
z konkretnymi Indianami takich jak tzw. „projekty rozwojowe”, choć rzadko
kiedy realizujące takie same cele dla obu stron). Ruch w wiedzy terenowej
istnieje dlatego, że istnieje interakcja z innymi osobami, lekturami, zjawiskami
i następuje niezaplanowana modyﬁkacja, korekta, przeobrażenia. A uzyskany
obraz antropologa działa tak długo, dopóki jest dla niego i innych osób (w tym
przypadku dla innych amazonistów) przekonujący.
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Zakończenie
W niniejszym tekście starałem się szkicowo przybliżyć obraz wiedzy terenowej w paradygmacie procesualnym w antropologii. Wiedzy, która jest subiektywna i oparta wyłącznie na doświadczeniu antropologa wywołanym jego
konfrontacją z badaną rzeczywistością. Próbowałem pokazać, na czym polega
jej zmienność i „ruchomość”, jak przeobraża się ona w zależności od doświadczenia badacza. Wiedza ta nie oferuje pewności co uzyskanego obrazu, jest
zawodnym sposobem poznania Innych. Wydaje się jednak, że innej drogi nie
ma. Oczywiście, jeśli tylko uznamy za wiarygodne założenia paradygmatu
procesualnego.

Summary
Mobile ﬁeld knowledge: Processual anthropology perspective

In this paper I will explore a way of understanding ﬁeld knowledge in processual anthropology. Firstly, I outline three theoretical paradigms in anthropology:
realistic, interpretative, and processual. The second part of this paper focuses
on a vision of transforming a “mobile” ﬁeldwork knowledge, which is based
on ever-changing ﬁeld and life experience of an anthropologist. In the ﬁnal
section of this paper, I will use my own ten-year-long ﬁeldwork experience
to demonstrate the changes in my own understanding of what a school building
signiﬁes for the E’ñepá from the Venezuelan Amazonia.
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Fotograﬁa nr 1. Klasa szkolna z tablicą i pulpitami (Manteco 2007, Amazonia wenezuelska.
Fot. autor).

Fotograﬁa nr 2. Szkoła z dachem z blachy falistej i metalowymi drzwiami (Cubarral 2002,
Amazonia wenezuelska. Fot. autor).
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Fotograﬁa nr 3. Nauczyciel i uczniowie w ubraniach Białych (Boquerón 2007, Amazonia
wenezuelska. Fot. autor)

Fotograﬁa nr 4. Opuszczona i zdewastowana szkoła wybudowana przez Białych (Tiro Loco
2006, Amazonia wenezuelska. Fot. autor).
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