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Etnologiczne badania terenowe
jako forma współpracy ze społecznością lokalną
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W ich sercu leży długofalowa obserwacja uczestnicząca, której przy-
świeca zasada: „im dłużej, tym lepiej”. Antropolodzy jako jedyni repre-
zentanci nauk społecznych podejmują wyzwanie życia przez długi 
czas z obcą im grupą, czy społecznością. Wtedy muszą wykazać się 
umiejętnością stosowania i łączenia różnych technik pozyskiwania 
informacji: prowadzenia rozmaitych form wywiadów, różnych postaci 
obserwowania zachowań oraz badania interakcji. Celem podstawowym 
jest poznanie codziennych praktyk.  Do tego zadania przygotowujemy 
adeptów antropologii  stopniowo. Najlepiej proponując  „naukę przez 
badania”. Uczymy, że ważna jest droga poznania poprze praktykę. 
Na niej studenci dowiadują się o zasadach społecznych i kulturowych, 
które umożliwiają ludziom zachowanie odrębności. Przy tym, uczą się 
postawy szacunku dla odmiennych wartości. Często to one decydują 
o tym, jaką pragnie być dana społeczność na przykład zwana „lokalną”. 

Celem (antropologii) jest stworzenie gruntu do porównań 

i generalizacji doświadczenia społecznego, na podstawie, 

jaką jest etnografi czny konkret. 

Dla nas antropologów (etnologów) to zawołanie oznacza jedno: 
wyruszyć do ludzi, których życie jest zawsze do odkrycia. Nieza-
leżnie od szerokości geografi cznej, tego czy mają państwo 
i czy są narodem. Antropologia, jako nauka ukazuje bowiem, że 
człowiek jest istotą potrzebującą relacji. To leży u źródeł form 
życia społecznego. Wymagają one jasnych zasad komunikacji. 
Tu odnajdujemy miejsce dla różnych form kultury, przez które  
relacje społeczne są wyrażane. Wyjazd w teren uczy zatem 
poznawana owego uniwersalnego potencjału, ale w różnych 
kontekstach. Na przykład w tak zwanym lokalnym…

Wszelkie empiryczne badania naukowe w pierwszej 

fazie polegają na obserwowaniu zjawisk, następnie 

sporządzaniu ich opisu, wreszcie porównywaniu 

tych opisów i wyszukiwaniu zależności. 

„Terenu” warto uczyć w najbliższym kulturowo kontekście, jak społecz-
ności lokalne. Wielu absolwentów odnajdzie tam przystań, by wyko-
rzystać wiedzę akademicką. Wciąż pozostają też słabo zdiagnozo-
wane od strony kulturowej. Jako dynamiczne układy najlepiej znane 
tym którzy tworzą je w czasie i przestrzeni, dla antropologów jawią 
się „żywymi laboratoriami wiedzy” o współczesności Europy i świata. 
Walcząc o własne miejsce w globalizującym się i neoliberalnym 
kontekście, wymagają wiedzy eksperckiej. Poznając zatem ich życie, 
studenci oddają dług wdzięczności: w zamian za życzliwe przyjęcie, 
proponują  raport poświęcony wybranym aspektom życia lokalnego. 
Akcentują wymiary warte popularyzacji i troski, z potencjałem symbo-
licznym, ale i ekonomicznym: oryginale zwyczaje i obyczaje, świa-
domość wspólnej historii, lokalnych bohaterów, czy kustoszy miej-
scowej pamięci, zaplecze sprzyjające aktywności oraz budowaniu 
lokalnej identyfi kacji.

Wiele codziennych praktyk (mówienie, czytanie, jeżdżenie, 

robienie zakupów, gotowanie itd.) ma charakter taktyczny. 

Dotyczy to również (…) znacznej części sposób działania: 

przewagi słabego nad silniejszym (czyli nad osobami wpły-

wowymi, chorobami, przemocą spraw lub porządku itd.), 

żartów, sztuki  robienia sztuczek, (…) forteli, manewro-

wych ruchów, polimorfi cznych symulacji, dobrych pomy-

słów, zarówno poetyckich jaki i wojennych . Te opera-

cyjne działania wywodzą się z bardzo dawnej wiedzy (…) 

Taktyki mnożą się w naszych społeczeństwach. 
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