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Wyobraź sobie czytelniku, że znalazłeś się nagle z  całym 
swym ekwipunkiem, sam na tropikalnej plaży w pobliżu wio-
ski tubylczej. […] Wyobraź sobie ponadto, że jesteś badaczem 
początkującym, nie masz żadnych doświadczeń ani niczego, co 
mogłoby ci służyć jako przewodnik, ani nikogo, kto mógłby 
ci pomóc, biały człowiek jest chwilowo nieobecny, lub też nie 
może, czy nie chce, poświęcić ci ani chwili czasu. Doskonale 
pamiętam owe długie wizyty, w poszczególnych wioskach pod-
czas pierwszych tygodni; to uczucie beznadziejności i rozpaczy 
po wielu uporczywych, ale bezowocnych usiłowaniach, które 
wcale nie doprowadziły do nawiązania rzeczywistego kontak-
tu z tubylcami, ani też nie dostarczyły mi żadnego materiału. 
Miewałem okresy zniechęcenia, kiedy to pogrążałem się w czy-
taniu powieści jak człowiek, który zaczyna pić w napadzie tropi-
kalnej depresji i apatii […]. Niektórzy tubylcy tłoczą się wokół 
ciebie, zwłaszcza jeżeli poczują tytoń1.

1 B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o  poczynaniach i  przygodach krajowców z  Nowej Gwinei, 
przeł. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, przekł. opracował i posł. opatrzył A. Waligórski, PWN, Warszawa 1987, s. 
31–32.
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Tymi słowami rozpoczyna się trzecia część Wprowadzenia do Argonautów 
Zachodniego Pacyfiku Bronisława Malinowskiego. Wydaje mi się, iż jest to 
jeden z najciekawszych fragmentów tekstu, w którym brytyjski antropolog 
wyłożył swoją metodę prowadzenia badań. Decyduje o tym kilka powodów:  
a) może on posłużyć jako argument przeczący odczytywaniu monografii 
z 1922 r. w opozycji do opublikowanych w 1967 r. zapisków dziennikowych;  
b) stanowi egzemplifikację tezy, iż autor Życia seksualnego dzikich w odmienny 
sposób przepracował własne doświadczenia terenowe, wprzęgając je odpowied-
nio: w dyskurs naukowy i prowadzony na miejscu diariusz; c) zawiera interesu-
jące do wyinterpretowania informacje, pod kątem których możemy odczytywać 
wrażenia z pobytu „tam” odbierane przez badacza; d) pozwala na zastanowienie 
się, w jakich kategoriach opisywać sposób przyjęcia badacza przez lokalną spo-
łeczność2. Daje to okazję na inne spojrzenie w antropologiczne teksty, wokół 
których narosło wiele interpretacji mniej lub bardziej godnych uwagi.

Dariusz Czaja wskazał z niezwykłą przenikliwością sposób rozumowania 
badaczy uznających, iż obraz Malinowskiego z Dziennika…3 to zaprzeczenie 
jego dorobku badawczego, prezentowanego w tekstach naukowych:

Mimo wszystko chcemy przecież wiedzieć „jak to jest naprawdę” 
z innymi, jaką to prawdę o sobie skrywają. Milcząco zakładamy 
przy tym, jako trzeźwą oczywistość, istnienie dwóch sfer egzy-
stencji: publicznej i prywatnej, jawnej i ukrytej, „sceny” i „kulisów”. 
Wszystkie te przeciwstawienia okazują się ukonkretnieniem jed-
nej podstawowej antytezy, odpowiednio: pozoru i prawdy4. 

Według Czai uczeni, którym bliski był nurt „poetyki podejrzeń wobec badań 
terenowych i tradycji publikowania ich wyników”5, prezentowali następującą 
postawę badawczą: „[…] demaskacja, to jedynie rozsądny instrument poznaw-
czy, a przy tym solidna gwarancja dotarcia do nagiej egzystencji, za którą już 

2 Możliwe, że adekwatne będzie określenie antropologa jako gościa proponowane przez Adama Pisarka.  
Por. A. Pisarek, Antropolog, czyli gość. O badaniach terenowych Bronisława Malinowskiego jako formie kontaktu kulturowego 
w tym tomie „Laboratorium Kultury”. Por. również: A. Engelking, Między terenem rzeczywistym a metaforycznym. Osobiste 
refleksje o antropologicznym doświadczeniu terenowym, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii 
kulturowej, red. T. Buliński, M. Kairski, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011, s. 173.

3 B. Malinowski, Dziennik w  ścisłym znaczeniu tego wyrazu, wstęp i  oprac. G. Kubica, Wydawnictwo Literackie,  
Kraków 2002.

4 D. Czaja, Malinowski o kolorach. Między estetyką a antropologią, „Konteksty”, 2000, nr 1–4, s. 385.
5 E. Kosowska, E. Jaworski, Antropologia literatury antropologicznej. Przypadek Clifforda Geertza, w: Antropologia kultury 

– antropologia literatury. Na tropach koligacji, red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2007, s. 112.
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nic nie ma, bo nic być nie może. Strip-tease jako kres epistemologii”6. Autor 
Anatomii duszy postrzegał publikację zapisków diariuszowych nieco odmiennie. 
Uważał, że 

[…] uczony nie jest zrobiony ze spiżu. […] W  Dzienniku 
Malinowski schodzi z cokołu, a wraz z nim, za jednym pocią-
gnięciem, cała plejada badaczy […]. W miejsce trochę jednak 
nierealnego monolitu, pojawia się żywy człowiek z krwi, kości 
i nasienia: niepewny siebie, psychicznie słaby, rozchwiany we-
wnętrznie, pełen sprzeczności7.

Muszę przyznać, iż przerysowana charakterystyka zaprezentowana 
przez Czaję trafiła w sedno, gdyż nastawienie wielu badaczy wobec dorobku 
Malinowskiego oscylowało wokół wymienionych założeń. Jako znamienne 
przykłady wystarczy przywołać opinię Joanny Tokarskiej-Bakir: „Bronisław 
Malinowski, rewelator i hipokryta w jednej osobie: profesor London School of 
Economics, a zarazem świntuch; obrońca tubylczych wartości, a także rasista. 
Trzeba go, i owszem, rozumieć, ale bronić go nie wolno”8 lub lapidarnie przed-
stawioną przez Clifforda Geertza interpretację: 

Bronisław Malinowski w  Dzienniku w  ścisłym znaczeniu tego  
słowa stawia uświęcone wyobrażenia o  pracy antropologów 
wyraźnie pod znakiem zapytania. Mit badacza kameleona, do-
skonale zestrojonego ze swym egzotycznym otoczeniem, wcie-
lonego ideału empatii, taktu, cierpliwości i kosmopolityzmu, 
został podważony przez człowieka, który przyczynił się bodajże 
najbardziej do jego wykreowania9.

Ważnym tekstem modelującym recepcję dzieł brytyjskiego etnografa jest 
artykuł Jamesa Clifforda O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski10. 
Autor Kłopotów z  kulturą nie traktował Argonautów Zachodniego Pacyfiku 

6 D. Czaja, Malinowski…, s. 385.
7 Tamże, s. 385–387.
8 J. Tokarska-Bakir, Malinowski, czyli paradoks kłamcy, „Res Publica Nowa” 2002, nr 11, s. 60.
9 C. Geertz, „Z punktu widzenia tubylca”. O naturze antropologicznego rozumienia, w: Tenże, Wiedza lokalna. Dalsze eseje 

z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 63
10 J. Clifford, O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski, w: Tenże, Problemy z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, 

literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak i in., KR, Warszawa 2000, s. 105–129.
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i Dziennika… stricte opozycyjnie, lecz jako awers i rewers doświadczanej przez 
badacza rzeczywistości:

[…] doświadczenie Malinowskiego naznaczone jest przez dwa 
dzieła, które można traktować jako pojedynczy, rozszerzający 
się tekst: Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, osobisty 
dziennik z  Trobriandów z  lat 1914-1918, i  przez klasyczne 
dzieło etnograficzne, powstałe na podstawie badań terenowych, 
Argonautów Zachodniego Pacyfiku […]. Doświadczenia z badań 
terenowych na Trobriandach nie zostają wyczerpane ani przez 
Argonautów, ani przez Dziennik, ani przez ich połączenie. Te dwa 
teksty są częściowymi refrakcjami, specyficznymi eksperymen-
tami pisarskimi11.

Warto jednak zauważyć, że Amerykanin posłużył się szeregiem tyleż od-
krywczych, co efektownych i przesadzonych tez: ,,»Rozstrojony« Dziennik 
Malinowskiego wydaje się przedstawiać temat rozpadu. Ale co z kłamstwem? 
Z wszystkimi nader wiarygodnymi opisami? Ocalającą fikcją Malinowskiego – 
czego dowiodę – jest klasyczna etnografia Argonautów Zachodniego Pacyfiku”12. 
Clifford stwierdza też: „Autor Argonautów poświęca się konstruowaniu reali-
stycznej, kulturowej fikcji, podczas gdy Conrad, chociaż podobnie zaangażo-
wany, przedstawia działanie jako kontekstualnie ograniczoną praktykę opowia-
dania historii”13. 

Czytanie tekstu naukowego oraz zapisków diariuszowych w oparciu o rozwa-
żania dotyczące kategorii podmiotu w dziele literackim doprowadziło Clifforda 
do opozycyjnego ujęcia: Dziennika… jako przejawu „rozproszenia »ja«”, na-
tomiast Argonautów… jako dowodu jego scalania. Zastanawiam się, czy zapro-
ponowana przez Clifforda strategia interpretacyjna była adekwatna do tekstów 
Malinowskiego. Ewa Kosowska i Eugeniusz Jaworski zauważyli, iż „można by 
z równym powodzeniem analizować autokreację Einsteina, Freuda, Heideggera 
czy Stephena Hawkinga”14, w tle pozostają jednak pytania: co taki sposób lektu-
ry może wyłuskać z tekstu, co zostaje zmarginalizowane, a co całkowicie pomi-
nięte? Autorzy Antropologii literatury antropologicznej… zauważyli, iż kategoria 

11 Tamże, s. 110.
12 Tamże, s. 112.
13 Tamże, s. 114.
14 E. Kosowska, E. Jaworski, Antropologia…, s. 116.
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„etnograficznej autokreacji” skupiała się przede wszystkim na „skali i zakresie 
retorycznej imitacji napięć między intencją nadawczą a kompetencją odbiorczą 
w obszarze empirycznych nauk o człowieku”15 i tym samym pozwalała na se-
lektywne czytanie dzieł antropologicznych i skupienie się na powierzchniowej 
warstwie tekstu, przez co pominięta została jego głęboka struktura16 oraz rze-
czywistość pozatekstowa, dużo ważniejsza w przypadku opisów antropologicz-
nych aniżeli dzieł literackich. Krótko mówiąc: pozostajemy tylko i wyłącznie na 
poziomie dyskursu. Nasuwa się oczywiście pytanie: czy taka strategia może być 
w dalszym ciągu użyteczna podczas lektury tekstów antropologicznych, czy też 
jej potencjał został wyczerpany?

Nieprzypadkowo na wstępie przywołałem opinię Dariusza Czai dotyczącą 
określonego sposobu czytania Malinowskiego oraz wybrane aspekty „etnogra-
ficznej autokreacji” według Jamesa Clifforda. W moim przekonaniu w niemałym 
stopniu determinują one sposób lektury dorobku brytyjskiego antropologa. 
Czasem odnoszę wrażenie, że czytanie tekstów Malinowskiego zostało zastą-
pione czytaniem interpretacji. W takiej sytuacji nie można mówić o patrzeniu 
na Argonautów Zachodniego Pacyfiku czy Życie seksualne dzikich przez pryzmat 
literatury przedmiotu, lecz o posiłkowaniu się obiegowymi komentarzami.

Jestem przekonany, że w przypadku omawiania powstających współcześnie 
interpretacji dzieł autora Ogrodów koralowych i ich magii konieczne jest przy-
wołanie kategorii „lektury niechętnej”, którą zaproponowała Grażyna Kubica 
w odniesieniu do sposobu czytania Dziennika… przez Joannę Tokarską-Bakir:

Lektura niechętna jest zawsze stronnicza, usiłuje udowodnić 
wcześniejsze tezy i rzadko prowadzi do ciekawych intelektual-
nie rezultatów, bo nie jest otwarta poznawczo. Przełożywszy to 
na język etnografii, to tak jakbyśmy wyruszali w teren i, zamiast 
słuchać, co do nas mówią badani, wymądrzali się przed nimi. 
Podobnie jest z opracowywaniem cudzego tekstu: musimy go 
obdarzyć szacunkiem, a nie oskarżać czy cenzurować. Nie ozna-
cza to oczywiście, że musimy się we wszystkim z nim zgadzać17.

15 Tamże, s. 115.
16 Moje słowa pokrywają się z ustaleniami E. Kosowskiej i E. Jaworskiego (tamże, s. 128) w odniesieniu do sposobu 

odczytania Smutku tropików zaproponowanego przez Clifforda Geertza w Dziele i życiu. (Por. C. Geertz, Dzieło i życie. 
Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, KR, Warszawa 2000).

17 G. Kubica, Joanna Tokarska-Bakir, czyli paradoks lektury niechętnej, „Res Publica Nowa” 2003, nr 1.

Kamil Buchta, Funkcje i interpretacje. Analiza...
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Mocno tendencyjny sposób odczytywania zapisków diariuszowych (oraz 
ekstrapolowanie go na całość dorobku polskiego antropologa) można wska-
zać nie tylko w artykule Tokarskiej-Bakir, ale również u wielu innych badaczy. 

„Lektura niechętna” nie zakłada otwartości w trakcie procesu czytania, bowiem 
jej celem jest doszukiwanie się w tekście z góry przyjętych założeń i przedsta-
wianie szeregu nadinterpretacji, co z pewnością nie prowadzi do rezultatów 
badawczych na najwyższym poziomie. 

Należy jednocześnie podkreślić, iż krytyczne i rewizjonistyczne podejście 
do uznanych monografii antropologicznych nie będzie synonimem „niechętnej 
lektury”. Bliższa mu zdaje się być kategoria „uważnej lektury” zaproponowana 
przez Joannę Tokarską-Bakir w Obrazie osobliwym. Autorka pisała o przejściu 
od „gęstego opisu” do une lecture serrée, czyli „uważnej lektury, wrażliwej na 
głos tekstu etnograficznego”18. Badaczka w dalszej części tekstu stwierdziła, że 

[…] tę cechę [„gęstości” – przyp. KB], idąc za językiem angiel-
skim, przyzwyczailiśmy się łączyć raczej z przymiotami tekstu 
niż czytelnika, tym bardziej gdy ma się w pamięci upowszech-
niony przez Clifforda Geertza postulat „gęstego [etnograficz-
nego] opisu”. Niniejsza książka, choć niezmiernie bliska stano-
wisku Geertza, jest jednak głosem na rzecz francuskiego raczej 
niż angielskiego uzusu językowego, wraz z kryjącym się za nim 
poglądem – jego tło najlepiej wyłożył Roland Barthes w S/Z – że 
za „gęstość lektury”, za kształt relacji pomiędzy tekstem i czytel-
nikiem w przytłaczającej mierze odpowiada czytelnik, zwłaszcza 
gdy czytelnikiem tym jest etnograf19.

Przesunięcie to pozwala nie tylko na skupienie się na samym tekście, ale 
również na uwzględnienie osoby czytelnika. Według Tokarskiej-Bakir sytu-
owane jest ono blisko ustaleń antropologii interpretatywnej, jednak poszerza 
ją o postawę zawierającą się w sformułowaniu „uważnej lektury” akcentującej 
proces zetknięcia się czytelnika z tekstem, a na gruncie antropologii kulturowej 
pozwala na „wczytywanie się” w materiał, z jakim spotyka się badacz.

Zgodnie z postawionym postulatem analitycznej „uważnej lektury” będą-
cej jednocześnie próbą przeciwstawienia się „lekturze niechętnej”, zamierzam 

18 J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Universitas, Kraków 
2000, s. 14.

19 Tamże, s. 14.
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po raz kolejny przyjrzeć się zawartości Argonautów Zachodniego Pacyfiku, ze 
szczególnym uwzględnieniem głównych założeń metodologicznych przed-
stawionych we Wprowadzeniu oraz zestawić je z postulatami antropologii in-
terpretatywnej Clifforda Geertza, by wskazać na pewne zbieżności poglądów 
u obydwu badaczy. Powodów jest kilka: a) pomimo, że funkcjonalizm oraz 
interpretatywizm różniły się pod względem sposobu badania kultury, to jednak 
można przedstawić liczne podobieństwa postawy badawczej Malinowskiego 
i Geertza20; b) często w tekstach z nurtu nazywanego antropologią refleksyjną 
można znaleźć wiele uwag, będących potwierdzeniem „niechętnej lektury” wo-
bec dzieł Malinowskiego i zarazem braku „uważnej lektury” koncepcji Geertza. 
Tym samym przyjmuje się, że brytyjski antropolog prezentował pozytywi-
styczną postawę, natomiast w tekstach Amerykanina, choć może nie był on 
całkowicie postmodernistą, można znaleźć m.in. rozważania dotyczące strategii 
narracyjnych w antropologii (co stanowiło dowód dużej samoświadomości 
badawczej) oraz niezliczoną ilość wyszukanych przemyśleń wzbogaconych kon-
cepcjami filozoficznymi. Pomysły Geertza pozostawały bezrefleksyjnie parafra-
zowane i cytowane, natomiast z Malinowskiego uczyniono „chłopca do bicia”. 
O takiej postawie badaczy wobec dorobku autora Argonautów… już w 1983 r. 
pisał Krzysztof Brozi, twierdząc, iż „ogólna teoria kultury i teoria przemiany 
kulturowej są dyskutowane przeważnie jako »dzieci do bicia«”21.

Z  analogicznym podejściem można spotkać się w  ciekawym artykule 
Marcina Lubasia. Autor Więcej niż wiedza lokalna22 poddał analizie projekt 
antropologii interpretatywnej, wskazując na wiele istotnych wątków poprzez 
umieszczenie go w szerszym kontekście rozważań naukowych dotyczących idio-
grafizmu, konstruktywizmu i historyzmu. Jednak nieustannie przywoływany 
Malinowski stanowił u Lubasia negatywny przykład antropologa przekonanego 
o obiektywności nauki, braku samoświadomości badawczej czy wykorzystują-
cego swoją pozycję społeczną w trakcie pracy w terenie. Oczywiście nietrudno 
udowodnić powyższe tezy w oparciu o wybrane cytaty z jego dzieł, lecz nale-
żałoby na nie spojrzeć w szerszym kontekście, ponieważ teksty Malinowskiego 
są bardziej złożone niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. Poza tym, skoro 
Lubaś powoływał się na Strukturę rewolucji naukowych Thomasa Kuhna, gdzie 
amerykański filozof nakazywał uwzględnienie perspektywy historyzmu w kon-
tekście poznania, zakładającej, iż uprawianie nauki to „nie kontemplowanie 

20 Choć amerykański badacz pewnie nie do końca zgodziłby się z moim twierdzeniem.
21 K.J. Brozi, Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983, s. 16.
22 M. Lubaś, Więcej niż wiedza lokalna. W kierunku postinterpretatywnej koncepcji intensywnych badań terenowych, w: Teren…
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świata z jakiegoś »zewnątrz«, lecz aktywność zanurzona w rzece historycznych 
przeobrażeń”23, to warto byłoby uwzględnić procesy historyczne odnoszące 
się do dorobku Malinowskiego – profesora London School of Economics tak, 
jak uczynił to Krzysztof Brozi. W książce Antropologia funkcjonalna Bronisława 
Malinowskiego przedstawił on analizę rozważań teoretycznych brytyjskiego 
uczonego, umieszczając szkołę funkcjonalną w szerokiej ramie interpretacyjnej, 
która odnosiła się do filozoficznych oraz antropologicznych przesłanek funk-
cjonalizmu. Pozwoliło to na rzetelne opracowanie źródeł teorii Malinowskiego, 
a także wskazanie inspiracji naukowych, zarówno pozytywnych jak i negatyw-
nych, wyrażonych wprost oraz implikowanych. Już na wstępie swoich rozważań 
Brozi jasno podkreślił, iż jego opracowanie dotyczyło zarówno oryginalności 
funkcjonalizmu, jak i ciągłości tego nurtu oraz jego przynależności do określo-
nego kontekstu naukowego. Oczywiste jest przecież, że „żadna koncepcja nie 
rodzi się na pustyni, lecz inspiracje swoje bierze z innych teorii poprzez akcep-
tację części ich twierdzeń bądź poprzez totalną negację; niezależnie zresztą od 
tego, jak to się dzieje, ma ona swoje źródła, których poznanie zarówno z punktu 
widzenia historii danej dziedziny czy nauki w ogóle, jak i z perspektywy meto-
dologicznej jest istotne”24.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, postaram się przedstawić porównaw-
czą analizę propozycji metodologicznych przedstawionych przez Bronisława 
Malinowskiego i Clifforda Geertza. W pomysłach funkcjonalizmu oraz inter-
pretatywizmu będę szukał nie tylko sprzeczności i błędów, ale także tych frag-
mentów, które nawet obecnie mogą okazać się inspirujące dla badacza kultury.

W drugiej części Wprowadzenia do Argonautów… brytyjski antropolog pi-
sał o konieczności przedstawienia w sposób absolutnie bezstronny i szczery 
metody stosowanej w trakcie zbierania danych etnograficznych25. Po wydaniu 
Dziennika…, szczególnie przedstawiciele nurtu tekstualnego w antropologii 
zauważali w dziełach Malinowskiego przede wszystkim deklaracje, których za-
przeczeniem były zapiski diariuszowe lub krytykowali wiarę autora Ogrodów 
koralowych… w obiektywizm nauki, co było przykładem tyleż odkrywczym, 
co w dużej mierze ahistorycznym. 

Pominięcie aspektu temporalnego w proponowanych analizach powodo-
wało formułowanie chybionych zarzutów. Również Krzysztof J. Brozi zwrócił 
uwagę na tę kwestię:

23 Tamże, s. 55.
24 K.J. Brozi, Antropologia…, s. 23.
25 B. Malinowski, Argonauci…, s. 28–30.
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Nie zapominajmy jednak, że ogólną tendencją epoki jest  
„wiara” w naukę, której najdoskonalszym efektem jest zdolność 
przekształcania rzeczywistości za pomocą techniki. Dlatego też 
zetknięcie się z pozytywizmem, zwłaszcza w empiriokrytycznej 
postaci, byłoby jedną z inspiracji Malinowskiego, nie zaś wyłącz-
nym źródłem jego późniejszych koncepcji26.

Przedstawiony przez badacza kultury trobriandzkiej postulat przejrzystości 
zdobywania danych etnograficznych oraz próba ich klarownego przedstawienia 
są w dalszym ciągu aktualne, przy czym należałoby zaznaczyć, iż klarowność 
nie jest równoznaczna z przezroczystością (języka). Zestawiając sposób opisu 
stosowany przez Malinowskiego z esejami Clifforda Geertza można stwierdzić, 
że uwagi brytyjskiego antropologa z publikacji datowanej na rok 1922 nie stra-
ciły na aktualności: „wielu autorów [opracowań etnograficznych – przyp. KB] 
nie starało się dać pełnego obrazu rzeczywistego postępowania badawczego, 
a więc sposobu, w jaki poruszali się wśród zebranych przez siebie danych, oraz 
dróg, jakimi wydobyli je na światło dzienne”27. Z kolei zaproponowana przez 
amerykańskiego uczonego strategia narracyjna w postaci esejów antropologicz-
nych stanowi przykład zintensyfikowanego i skondensowanego sposobu opisu 
wybranych aspektów badanej kultury, w którym wszystkie poziomy zostały na 
siebie nałożone. Co więcej, niejednokrotnie brakuje informacji, skąd Geertz 
zdobył wiedzę na dany temat. W sferze domysłów pozostaje, czy pochodziła ona 
z rozmów z mieszkańcami Indonezji lub Maroka, czy też antropolog posiłkował 
się źródłami zastanymi28. Natomiast Malinowski niejednokrotnie posługiwał się 
cytatami, zawierającymi wypowiedzi krajowców oraz bezpośrednie odwołania 
do poszczególnych badaczy, od których zaczerpnął informacje na temat miesz-
kańców tych wysp archipelagu, gdzie nie udało mu się dotrzeć29. 

Świadomość tworzenia opisów złożonej rzeczywistości w języku będącym 
tworzywem w istocie niedoskonałym oraz przekonanie o arbitralności podzia-
łów poszczególnych, nakładających się na siebie, warstw niekoniecznie musi  
 

26 K.J. Brozi, Antropologia…, s. 28–29.
27 B. Malinowski, Argonauci…, s. 28–30.
28 Taki sposób budowania opisu przez Geertza szczególnie widoczny jest w publikacjach po 1973 r., a więc od momentu 

pojawienia się na rynku wydawniczym Interpretacji kultur, przy czym należy pamiętać, iż zebrane tam eseje powstały dużo 
wcześniej. Przykładowo, Rytuał a zmiana społeczna: przykład jawajski znalazł się w „American Anthropologist” w 1957 r.  
(C. Geertz, Ritual and social change: a Javanese example, „American Anthropologist”, vol. 59 no. 1 (1957), pp. 32–53).

29 Por. B. Malinowski, Argonauci…, s. 59–85.
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prowadzić do enigmatycznych reprezentacji w tekście. O nietrafności takiej 
strategii narracyjnej pisała Ewa Kosowska w Stąd do Teksasu, podając zresztą 
bardzo sugestywny przykład:

Tendencja do likwidowania granic kontekstu i granic kodów 
kulturowych ma epistemologiczne uzasadnienie: w  świecie 
ludzkim wszystko się przenika, nie można łyżką przedzielić zupy 
w talerzu, choćby po to, by sprawiedliwie obdarzyć nią każdego. 
Ale jeżeli mamy kilka garnków z rozmaitymi zupami, to uda-
wanie, że jeżeli wszystko zleje się do wspólnego kotła i potem 
rozdzieli między potrzebujących, to każdy będzie zadowolony 
z przydziału, wydaje się co najmniej nadużyciem30.

W dalszej części Wprowadzenia Malinowski wypowiedział się dobitnie na 
temat sposobu konstruowania tekstów, w których prezentowane były wyniki 
badań terenowych: 

Sądzę, że tylko takie źródła etnograficzne mają bezsporną 
wartość naukową, w których możemy przeprowadzić wyraźne 
rozróżnienie pomiędzy rezultatami bezpośrednich obserwacji 
i wypowiedziami oraz interpretacjami krajowców z jednej strony, 
a wnioskami autora opartymi na zdrowym rozsądku i psycholo-
gicznym wyczuciu, z drugiej strony31. 

Polski antropolog twierdził, że możliwe jest wyszczególnienie kilku pozio-
mów: zapisów prowadzonych przez antropologa obserwacji, wypowiedzi i in-
terpretacje krajowców oraz interpretacji dokonanych przez badacza. Pół wie-
ku później Geertz, przekonany, że zaproponował całkiem nowe spojrzenie na 
przedmiot badań i sposób opisu w antropologii, pisał: „Krótko mówiąc, antro-
pologiczne pisma same stanowią interpretacje, i to na dodatek interpretacje dru-
giego i trzeciego stopnia. (Z samej definicji wynika, że tylko tubylec dokonuje 
interpretacji pierwszego stopnia: w końcu to jego kultura)”32. W rzeczywistości 
amerykański uczony w innych słowach przedstawił to, o czym mówił Malinowski, 

30 E. Kosowska, Stąd do Teksasu. Impresje amerykańskie, „Śląsk”, Katowice 2006, s. 80.
31 B. Malinowski, Argonauci…, s. 30.
32 C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2005, s. 30.



131

z tą jednak różnicą, że autor Zastanego światła zwrócił uwagę, iż obserwacje po-
czynione przez badacza nie są zapisem czystych faktów, lecz stanowią interpreta-
cje drugiego stopnia. Przesunięcie to jest ważne, ale chyba nie na tyle oryginalne,  
by mówić o zestawieniu pomysłów metodologicznych funkcjonalizmu z inter-
pretatywizmem tylko i wyłącznie jako przeciwstawnych teorii.

W Zaświadczającym Ja, Geertza nadmiernie zajmowały te elementy narracji 
Malinowskiego, które z perspektywy amerykańskiego antropologa brzmiały nad 
wyraz konfesyjnie, a sposób prezentacji badawczego credo nosił momentami 
znamiona przesadnego poczucia powołania. Z tego powodu dla autora Dzieła 
i życia bardziej interesujące były twierdzenia typu „cierniowa droga etnografa”33, 
gdyż pozwalały one na efektowne wnioski z procesu lektury.

W Geertzowskiej strategii lektury opracowań antropologicznych, bazują-
cej na dekonstrukcji, można znaleźć tezy bardzo atrakcyjne, niejednokrotnie 
pomijające aspekt temporalny. Twórca projektu antropologii interpretatywnej, 
poprzez określony sposób pisania o innych, skupiał przede wszystkim uwagę 
na sobie jako czytelniku tekstów antropologicznych. Można przypuszczać, iż 
Geertzowi w tym i innych fragmentach zależało, by zaprezentować oryginalną 
i porywającą interpretację obdarzoną silną „autorską sygnaturą”: 

Spostrzeżenie to, które nie dotyczy problemów techniki ba-
dań terenowych, ani teorii społecznej, ani nawet tego uświęco-
nego przedmiotu, „rzeczywistości społecznej”, lecz „problemu 
dyskursu” w antropologii – jak stworzyć, author, autorytatyw-
ne przedstawienie – jest być może jego najbardziej brzemienną 
w konsekwencje spuścizną34.

Obydwaj antropolodzy wykazywali się dużą samoświadomością badawczą, 
której przejawy można znaleźć w ich publikacjach. Malinowski wskazywał, że 

„jego [etnografa – przyp. KB] źródła, choć niewątpliwie łatwo dostępne, są nie-
zwykle trudne do uchwycenia i zarazem bardzo złożone; nie są one zawarte  
w jakichś trwałych, materialnych dokumentach, lecz w zachowaniu i pamięci 
żywych ludzi”35. Trzeba przyznać, że cytat ten zadziwiająco dobrze współbrzmi 
z fragmentem z Opisu gęstego…, w którym Geertz pisał: 

33 B. Malinowski, Argonauci…, s. 31.
34 C. Geertz, Dzieło…, s. 117.
35 B. Malinowski, Argonauci…, s. 31.
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Analiza kulturowa jest ze swej natury niekompletna. I, co gor-
sza, im głębszych pokładów sięga, tym mniej kompletna się sta-
je. Jest to dość osobliwa nauka, której najbardziej znamienne 
twierdzenia opierają się na najbardziej chwiejnych podstawach, 
w której doprowadzenie gdziekolwiek poruszanego problemu 
oznacza tylko umocnienie przypuszczeń, zarówno własnych, jak 
i wysuwanych przez innych ludzi, że tak naprawdę wcale nie 
pojmujemy danego problemu właściwie36.

Malinowski i Geertz zdawali sobie sprawę z trudno uchwytnego charak-
teru źródeł etnograficznych stanowiących podstawę opracowań naukowych. 
Natomiast poczucie niepewności amerykańskiego antropologa było wzbogaco-
ne o dużo większe wątpliwości natury epistemologicznej, co oczywiście wiązało 
się z ówczesnym stanem nauki i dominującym w humanistyce paradygmatem 
postmodernistycznym. Z powyższego zdania można wyczytać przekonanie, iż 
pomimo zdobywania coraz większego obszaru wiedzy, obszar niewiedzy wcale 
się nie zmniejsza, a kolejne prowadzone badania nie pozwolą nam dotrzeć do 
Prawdy. Nie da się zaprzeczyć, że twierdzenie to nie posiada epistemologicznej 
głębi, jednak podobnie myślał już w XVII w. wybitny uczony: „Izaak Newton 
mawiał, że im więcej wiemy, tym większy rozpościera się przed nami ocean 
niewiedzy. Pod koniec życia twierdził, że wszystkie jego dokonania można po-
równać do spaceru brzegiem tego oceanu – zbierania co bardziej osobliwych 
kamyczków na plaży”37. 

Oczywiście przywołanie fragmentów wypowiedzi innych naukowców nie 
ma na celu zdyskredytowania polskiego czy amerykańskiego antropologa. 
Umieszczenie ich rozważań w kontekście stanu współczesnej im nauki potwier-
dza raczej trafność tezy Andrzeja Flisa, który o twórcy Ogrodów koralowych… 
pisał: „Malinowski był umysłem otwartym i żywym; czerpał, jak się wydaje, ze 
wszystkich możliwych źródeł. Był także umysłem zbyt twórczym, by jakiekol-
wiek szersze poglądy przejąć w całości”38. Wydaje mi się, że dokonanie ekstrapo-

36 C. Geertz, Interpretacja…, s. 44.
37 Im więcej wiemy, tym mniej wiemy, z A.K. Wróblewskim rozmawiał T. Stawiszyński, „Newsweek”, http://wiedza.

newsweek.pl/-im-wiecej-wiemy--tym-mniej-wiemy---andrzej-k--wroblewski-dla--newsweeka-,86000,1,1.html, 26.11.2012. 
Sentencja Newtona w oryginale brzmiała: “I do not know what I may appear to the world but to myself I seem to have been 
only like a boy playing on the seashore and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell 
than ordinary whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me”. Cyt. za: D. Brewster, Memoirs of the Life, Writings, 
and Discoveries of Sir Isaac Newton, Edmonson and Douglas, Edynburg 1855, p. 407.

38 A. Flis, Filozofia krakowska i kształtowanie się poglądów naukowych Malinowskiego, w: Antropologia społeczna Bronisława 
Malinowskiego, red. M. Flis, A.K. Paluch, PWN, Warszawa 1985, s. 30.
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lacji niniejszego twierdzenia również na dorobek Clifforda Geertza nie będzie 
nadużyciem, ponieważ bardzo dobrze charakteryzuje jego podejście do do-
stępnych mu teorii naukowych zarówno z zakresu antropologii kulturowej, jak 
i spoza tej dyscypliny. Obydwaj badacze korzystali chętnie z cudzych pomysłów 
niczym z reflektorów, pozwalających na oświetlenie i uwypuklenie wybranych 
elementów w analizach etnograficznych, oraz, co oczywiste, pominięcie innych. 
W cieniu ich rozważań pozostawały aspekty, które mogły być odsłonięte przy 
użyciu odmiennych narzędzi, co pokazuje, iż tak naprawdę zarówno funkcjo-
nalizm, jak i interpretatywizm były w istocie fragmentaryczne, choć to młodszy 
z kierunków ową fragmentaryczność postuluje. 

Wykorzystana przeze mnie metafora „reflektora” wymaga kilku słów dopo-
wiedzenia. W kontekście wykorzystywania zastanych teorii przez antropologów 
należałoby się zastanowić, w jaki sposób została przekształcona strategia badaw-
cza innego uczonego, by stanowiła przydatne narzędzie do antropologicznej 
interpretacji. Nie znaczy to, że nie należy wskazywać wpływów np. empirio-
krytycyzmu, neokantyzmu, pozytywizmu czy nawet pragmatyzmu u twórcy 
metody funkcjonalnej oraz hermeneutyki, również pragmatyzmu, a także wielu 
innych koncepcji u autora Wiedzy lokalnej (wspomnieć też należy o zapożycza-
niu pojęć: „opisu gęstego” od Gilberta Ryle’a i „głębokiej gry” od Jeremy’ego 
Benthama). Chodzi jednak o przeniesienie akcentu w tego typu analizach tak, 
by dowiedzieć się, jak antropolodzy korzystali z pomysłów innych uczonych.

Malinowski zwrócił uwagę na miejsce pobytu etnografa w trakcie badań 
terenowych. Zamieszkanie wśród tubylców to wg niego najlepszym rozwiąza-
niem. W toku współczesnych rozważań dotyczących metody zbierania danych 
w antropologii sprawa wydaje się nad wyraz oczywista. Jednak to, co obecnie 
może nadal intrygować, zostało zawarte w kolejnym zdaniu: „Bardzo dogod-
nie jest mieć bazę i magazyn w domostwie jakiegoś białego człowieka i mieć 
świadomość, że ma się tam schronienie na wypadek choroby czy przesytu 
towarzystwem tubylców”39. Analogiczne opisy znalazły się w książce Nigela 
Barleya Niewinny antropolog. Brytyjczyk w żartobliwym tonie wyraził przeko-
nanie, iż chętnie udawał się do pobliskiego miasta Poli, gdzie zamieszkiwali 
jego amerykańscy znajomi, ponieważ „w ich miłym towarzystwie można było  
rozmawiać w języku przypominającym angielski, jeść chleb wypieku Jeannie, 
słuchać muzyki i dyskutować o czymś innym niż proso i bydło”40. Powyższe 

39 B. Malinowski, Argonauci…, s. 34.
40 N. Barley, Niewinny antropolog, przeł. E.T. Szyler, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s. 125.

Kamil Buchta, Funkcje i interpretacje. Analiza...



134

Laboratorium Kultury 2 (2013)

wyimki z wypowiedzi antropologów są doskonałym dowodem potwierdzają-
cym tezę, że w trakcie badań Malinowski, Geertz czy Barley nie byli jedynie 
profesjonalnymi badaczami, ale również przedstawicielami własnej kultury, 
z określonym bagażem doświadczeń, przyzwyczajeń czy zainteresowań, które 
zazwyczaj nie pokrywały się z tymi reprezentowanymi przez tubylców. Lecz 
to właśnie w tych codziennych kontaktach z miejscową ludnością, a  raczej 
zmęczeniu codziennymi kontaktami, przejawia się to, co zawarł w jednym ze 
swoich stwierdzeń Marcin Lubaś, powtarzający za Renato Rosaldo, że „z per-
spektywy historyzmu etnograf nie jest już wszechobecnym poznawczo nieza-
leżnym obserwatorem zjawisk, ale […] podmiotem społecznie i kulturowo 
usytuowanym”41.

Porównując założenia metodologiczne zawarte we Wprowadzeniu do 
Argonautów… z  informacjami znajdującymi się w  tekstach Geertza, należy 
stwierdzić, iż również w przypadku rozważań dotyczących miejsca zamiesz-
kania w  trakcie pobytu „tam” obaj badacze byli zgodni. W  tekście Rytuał  
a zmiana społeczna… pojawił się następujący zapis: „Tak właśnie wyglądała 
sytuacja, kiedy 17 lipca 1954 r., w kampongu Modżokuto, gdzie zamieszkałem, 
zmarł nagle Pidjan – siostrzeniec Karmana, aktywnego i żarliwego członka partii 
Permai”42; z kolei w słynnym eseju Głęboka gra: uwagi o walkach kogucich na Bali 
już w pierwszych akapitach Geertz pisał: 

Na początku kwietnia 1958 roku, nękani objawami malarii 
i niepewności, przybyliśmy wraz z żoną do pewnej balijskiej 
wioski, którą, jako antropolodzy, mieliśmy zamiar zbadać […]. 
Zamieszkaliśmy w pewnym zajmowanym przez wielopokole-
niową rodzinę gospodarstwie należącym do przedstawicieli 
jednej z czterech głównych, biorących udział w życiu wioski 
frakcji (lokum zapewniono nam wcześniej za pośrednictwem 
lokalnych władz)43.

W kontekście tych rozważań warto również przywołać dłuższy fragment  
z Po fakcie: 

41 M. Lubaś, Więcej niż wiedza…, s. 57.
42 C. Geertz, Interpretacja…, s. 180.
43 Tamże, s. 461.
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Istotnie, stwierdziliśmy, że ustalenia te są rzeczywiście nie do 
przyjęcia. Zgodnie z planem mieliśmy bowiem udać się w gó-
rzyste okolice na północ od Dżogdżakarty, gdzie znajdował się 
stary holenderski hotel uzdrowiskowy, obecnie opuszczony, 
w którym mieszkalibyśmy sobie bezpiecznie i wygodnie, nie 
z pięcioma czy sześcioma, lecz, jak się okazało, z piętnastoma 
bądź dwudziestoma, a może nawet i trzydziestoma [...] indone-
zyjskimi studentami, wytypowanymi przez trzech profesorów. 
Pod ogólnym nadzorem tych trzech naukowców, którzy zamie-
rzali najwyraźniej dojeżdżać tam z Dżogdżakarty w weekendy, 
zapraszalibyśmy do siebie ludzi z całej okolicy, a raczej, mówiąc 
ściślej, lokalni urzędnicy, znający mieszkańców i będący w stanie 
wybrać odpowiednie osoby, mieli wzywać je w naszym imieniu44.

Z opisu Geertza (oraz dalszych komentarzy) wynika, iż zaproponowany 
przez profesorów indonezyjskich model prowadzenia badań odbiegał dale-
ce od tego, jak zamierzali działać w terenie ówcześni doktoranci z Princeton. 
Amerykański antropolog określił nawet niniejszą strategię „reinkarnacją prowa-
dzonych w tropikalnym hełmie procedur kolonialnej etnologii”45. Przytoczona 
przez Geertza anegdota to także dowód na to, że procedury wyłożone przez 
Malinowskiego nie były mu wcale dalekie. Co więcej, ustalenia Polaka w od-
niesieniu do miejsca zamieszkania w trakcie wyjazdu badawczego traktował 
jako niepodważalne, czego dowodów dostarcza m.in. sytuacja z pierwszych 
doświadczeń terenowych i brak akceptacji wobec ustaleń kierownika projektu 
z miejscowymi uczonymi w Indonezji.

Zresztą Geertz nieprzypadkowo ujmował tę kwestię w  swojej narracji. 
W dużej mierze chodziło tutaj o to, by przedstawić rzetelność własnych badań 
terenowych, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi procedurami nauko-
wymi oraz o uzyskanie dodatkowego usankcjonowania własnych argumentów 
prezentowanych w esejach. Adam Kuper w książce Kultura. Model antropo-
logiczny, zastanawiając się nad charakterystyką dorobku Geertza zauważył, 
że „struktura esejów była zupełnie inna niż struktura monografii. Każdy 
[esej – przyp. KB] podejmował próbę odpowiedzi na filozoficzne pytanie, 

44 C. Geertz, Po fakcie. Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog, przeł. T. Tesznar, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 111–112.

45 Tamże, s. 112.

Kamil Buchta, Funkcje i interpretacje. Analiza...



136

Laboratorium Kultury 2 (2013)

do którego Geertz dołączał ilustracje etnograficzne”46. Owe „ilustracje etno-
graficzne” stanowiły często podbudowę postawionej wcześniej tezy. W toku 
polemik z koncepcjami i poglądami innych badaczy autor Interpretacji kultur 
stosował nie tylko strategię, w ramach której w określony sposób prezento-
wał wybiórczo poglądy danego naukowca, by później je zbagatelizować lub 
wyśmiać47, ale też posługiwał się własnymi doświadczeniami z terenu jako 
argumentem przeciwko zastanym teoriom. Przykładowo, Geertz dyskutował 
z ustaleniami funkcjonalizmu w tekście Rytuał a zmiana społeczna, by wskazać, 
że narzędzia tej metody okazały się niewystarczające do omówienia studium 
przypadku ceremonii pogrzebowej mieszkańca Modżokuto i szeregu proble-
mów związanych z podziałami politycznymi. Co więcej, konkretne zjawisko 
stanowiło zaprzeczenie fundamentalnych założeń tej szkoły, gdyż „nie dość, 
że zwycięstwo tradycji i kultury jest tu w najlepszym razie nieznaczne, to na 
dodatek wydaje się, że rytuał raczej podzielił społeczność, niż ją zintegrował, 
zdezorganizował ludzkie osobowości, zamiast je leczyć”48. Oczywiście taki 
sposób budowania tekstu antropologicznego nie był niczym nowym, gdyż 
wielu badaczy posługiwało się niniejszą strategią, aby dyskutować z pomy-
słami dotychczas obowiązującymi w ramach dyscypliny. 

Podobnie czynił Bronisław Malinowski, czego liczne dowody można zna-
leźć w najbardziej znanych jego książkach, takich jak Argonauci Zachodniego 
Pacyfiku, Życie seksualne dzikich czy też Naukowa teoria kultury. Krzysztof 
J. Brozi wskazał, że głównym celem polemik Malinowskiego przez więk-
szy okres jego działalności naukowej był schematyczny ewolucjonizm 
i  dyfuzjonizm, a  także koncepcja myślenia prelogicznego Lévy-Bruhla49. 
Charakterystyka stylu prowadzonej przez autora Ogrodów koralowych… 
krytyki brzmiała łudząco podobnie do tego, jak opisywano Geertza. Kuper 
w Między charyzmą i rutyną cytował Roberta Lowie, który twierdził, że: 

46 A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, przeł. I. Kołbon, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
Kraków 2005, s. 84.

47 Ewa Nowicka, omawiając esej z Zastanego światła – Anty-antyrelatywizm, charakteryzowała sposób, w jaki Geertz 
prowadził polemiki z uczonymi, którzy prezentowali odmienne zdanie: „Poświęca uwagę i jadowite żądło krytyki kolejno 
różnym autorom, wyśmiewając ich naiwność, jak i niekonsekwencję. Jednym z przedmiotów frontalnego ataku staje się 
Sperber […]. Geertz dowcipkuje w stylu kolorowego tygodnika lub zupełnie zgrabnej bajeczki dla dzieci, znęca się nad 
swoim przeciwnikiem, którego już sobie ustawia, nie wiadomo, czy po to, żeby wykazać jakąś rację, czy też swoją wyższość”. 
E. Nowicka, Nierozwiązane kwestie w  twórczości Clifforda Geertza, w: Geertz. Dziedzictwo – Interpretacje – Dylematy,  
red. A.A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 19–20. Por. również: C. Geertz, Anty-antyrelatywizm, w: Tenże, 
Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2003, s. 58–88.

48 C. Geertz, Interpretacja…, s. 190.
49 K.J. Brozi, Antropologia…, s. 62.
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Malinowski zajęty jest zawsze dwiema ulubionymi rozrywkami. 
Albo wyważa szeroko otwarte drzwi, albo z rozdrażnieniem wy-
szydza prace, które osobiście go nie pociągają […]. Jego brak 
tolerancji dla innych stanowisk, młodzieńcze dążenie do szo-
kowania etnologicznych bourgeois – których miał za zwykłych 
rzemieślników czy handlarzy starzyzną – nie mogą nas uczy-
nić ślepymi na trafność jego wniosków dotyczących zagadnień 
społecznej organizacji, na istotne koncepcje odnoszące się do 
pierwotnego prawa i gospodarki50.

Obydwaj antropolodzy wskazywali na zależności pomiędzy teoriami innych 
badaczy i praktyką terenową. Według Malinowskiego, etnograf powinien być 
zaznajomiony ze współczesnymi strategiami badawczymi, przy czym „dobra 
orientacja w teorii oraz znajomość jej najnowszych osiągnięć nie jest równo-
znaczna z obciążeniem »z góry przyjętymi koncepcjami«”51. Zatem podział 
na fakt i teorię wydaje się trudny do obronienia, gdyż to, co badacz może za-
obserwować w terenie jest pochodną tego, jak patrzy, a na to spojrzenie składa 
się m.in. znajomość teorii. Geertz postrzegał relację pomiędzy teorią i praktyką 
antropologiczną nieco inaczej, choć można wskazać podobieństwa do pomy-
słów Malinowskiego: 

[...] nie rozpoczyna się takiego przedsięwzięcia [„próby two-
rzenia opisu gęstego” – przyp. KB] (czy też nie powinno się go 
rozpoczynać) od intelektualnej próżni. Teoretycznych idei nie 
tworzy się od zera w każdym studium; jak już powiedziałem, 
przejmuje się je z innych, pokrewnych badań, i udoskonaliwszy 
je w ramach procesu badawczego, stosuje się je do rozwiązywa-
nia nowych problemów interpretacyjnych52.

Amerykański antropolog dokonał (słusznego w moim przekonaniu) przesu-
nięcia, w efekcie którego praktyką badawczą jest nie tylko wyjazd w teren, ale 
również konstruowanie tekstu naukowego. Zastanawiam się jednak, czy można 
w tym wypadku mówić o przekształceniu jedynie na poziomie narracyjnym, czy 
też niesie ono określone konsekwencje teoriopoznawcze. 

50 Cyt. za: A. Kuper, Między charyzmą i rutyną. Antropologia brytyjska 1922–1982, przeł. K. Kaniowska, Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź 1987, s. 36.

51 B. Malinowski, Argonauci…, s. 37.
52 C. Geertz, Interpretacja…, s. 43.
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W tekście Więcej niż wiedza lokalna Marcin Lubaś wskazał bardzo cieka-
we wątki, dotyczące relacji pomiędzy bagażem teoretycznym a określonymi 
działaniami w terenie. Realizacja badań wiązała się z pytaniami teoretycznymi, 
postawionymi przed wyjazdem. 

Pytania i poddane operacjonalizacji pojęcia teoretyczne po-
zwoliły mi dokładniej określić typy i kategorie poszukiwanych 
danych etnograficznych, wyodrębnić istotne pod względem ba-
dawczym dziedziny życia społecznego w badanej zbiorowości, 
porządkowały scenariusz wywiadów i rozmów prowadzonych 
z mieszkańcami53.

Lubaś chciał uchwycić to, co swoiste w sposobie organizacji zróżnicowa-
nia religijnego w miejscu badań oraz wyjaśnić taki stan rzeczy. Przekładało się 
to na określoną strategię, która opierała się na wstępnym postawieniu hipotez 
dotyczących uwarunkowań określonej organizacji społecznej, co wiązało się 
z konstruowaniem „modeli pojęciowych przedstawiających hipotetyczny prze-
bieg procesów przyczynowo-skutkowych”54, które, pod wpływem materiału 
empirycznego, nieustannie podlegały weryfikacji i zmianom. Na podstawie 

„danych etnograficznych oraz badań etnograficznych dotyczących tych samych 
zjawisk, badanych w tej samej skali złożoności i zachodzących w bardzo zbliżo-
nych warunkach społecznych i kulturowych”55 model nie musiał być całkowicie 
odrzucony, lecz ulegał modyfikacji. Czytając rozważania Lubasia dotyczące jego 
własnych doświadczeń terenowych w Macedonii, odnoszę wrażenie, że pomimo 
analizy poglądów Geertza poprzedzającej własne przemyślenia, tak naprawdę 
jego uwagi odnoszą się przede wszystkim do tez Malinowskiego, gdyż autora 
Interpretacji kultur w nikłym stopniu interesowała tematyka sposobu prowa-
dzenia badań terenowych56. Metakomentarze Geertza dotyczyły zdecydowanie 
bardziej ogólnych kwestii, w których istotnym elementem składowym były an-
tropologiczne interpretacje. Natomiast w propozycji autora Rozumu i etnografii 

53 M. Lubaś, Więcej niż…, s. 47.
54 Tamże, s. 48.
55 Tamże, s. 49.
56 „Z jednego, podręcznikowego punktu widzenia, oddawanie się etnografii równa się ustanawianiu dobrych stosunków, 

wyborowi informatorów, sporządzaniu transkrypcji tekstów, rysowaniu drzew genealogicznych, opracowywaniu mapek 
terenu, prowadzeniu dziennika itp. A jednak to wcale nie owe techniki i gotowe procedury definiują owo przedsięwzięcie. 
Tym, co definiuje etnografię, jest swoisty dla niej rodzaj intelektualnego wysiłku: złożona operacja, którą jest tworzenie […] 
»opisu gęstego«”. C. Geertz, Interpretacja…, s. 20.
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odnajduję uszczegółowienie tego, co we Wprowadzeniu do Argonautów… przed-
stawił Malinowski57. Lubaś opisał relację pomiędzy teorią i praktyką jako okre-
ślony sposób działania w terenie, przy czym należy traktować jego rozważania 
jako próbę uporządkowania i (znowu) uogólnienia wytycznych techniki pro-
wadzenia badań etnograficznych, które można znaleźć w opracowaniach z tego 
zakresu58.

Malinowski zwrócił uwagę, że antropolog nie powinien skupiać swojej 
uwagi na tych detalach badanej kultury, które z jego perspektywy wydały się 
osobliwe, niesamowite i obce. Uwypuklanie ich nie przynosiło zamierzonych 
z jego punktu widzenia efektów, w przeciwieństwie do prezentacji poszcze-
gólnych elementów jako gęsto skontekstualizowanych części większej całości: 

„Etnograf terenowy musi w sposób poważny i obiektywny objąć pełny zakres 
zjawisk w poszczególnym aspekcie badanej przez siebie kultury plemiennej, nie 
robiąc żadnej różnicy pomiędzy tym, co powszechne, nieciekawe, czy zwyczajne 
a tym, co zdumiewające czy nadzwyczajne”59. Geertz pisał w Opisie gęstym… 
w bardzo podobnym tonie: „Zrozumienie kultury jakiegoś ludu oznacza uka-
zanie w pełnym świetle jego normalności bez redukowania osobliwości […]. 
Stają się [przedstawiciele tego ludu –przyp. KB] dzięki temu dostępni: poprzez 
umieszczanie ich w ramach ich własnych banałów, rozpraszamy otaczającą ich 
nieprzezroczystość”60.

O ile holistyczne postrzeganie kultury przez Malinowskiego nie podlega 
wątpliwości, to w przypadku Geertza częściej podkreśla się przede wszystkim 
fragmentaryczność, choć jego pojęcie kultury, oparte na sieci znaczeń, również 
zakładało całościowość61. Autor projektu antropologii interpretatywnej przyj-
mował, że przedmiotem etnografii jest „ustratyfikowana hierarchia znaczących 

57 Por. propozycje Malinowskiego dotyczące konkretnych rozwiązań podczas prowadzenia badań terenowych, czyli: 
prowadzenie dzienniczka terenowego, notowanie własnych obserwacji, tworzenie tabel i kart synoptycznych, diagramów, 
tablic genealogicznych itd. Stanowiły one użyteczne narzędzia w trakcie opracowywania materiału terenowego, ale także 
były istotną dokumentacją etnograficzną. B. Malinowski, Argonauci…, s. 43–48, 53–54.

58 Por. np. B. Kopczyńska-Jaworska, Metodyka etnograficznych badań terenowych, PWN, Warszawa 1971; M. Hammersley, 
P. Atkinson, Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

59 B. Malinowski, Argonauci…, s. 40.
60 C. Geertz, Interpretacja…, s. 29.
61 Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż holistyczne ujęcie kultury nie wyklucza fragmentarycznego opisu. Adam Kuper 

trafnie zauważył, że „każda z trobriandzkich monografii Malinowskiego dotyczyła przede wszystkim jakiegoś jednego 
podstawowego typu instytucji – handlu, życia rodzinnego i prokreacji, mitu, przestrzegania norm czy uprawy ogrodów. 
Chociaż w każdym przypadku Malinowski wykraczał poza to źródło, śledząc różne wątki dla ukazania rozgałęzień każdego 
zachowania, nigdy nie przedstawił trobriandzkiej »kultury« jako całości”. Sam Malinowski, cytowany przez Kupera, pisał 
w liście do Raymonda Firtha: „Ciekaw jestem, czy przystąpisz od razu do pełnego, bezpośredniego wyjaśnienia kultury 
Tikopii (sic!), czy zrobisz to, co i ja zrobiłem – to jest opiszesz ją fragmentarycznie” (A. Kuper, Między charyzmą…, s. 36).
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struktur”, mieszcząca się pomiędzy „opisem rozrzedzonym” a „opisem gęstym”62, 
co oznaczałoby, że pomiędzy poziomem zero, przedstawionym w narracji jako 

„fenomenalistyczny” a tym, co wychodzi spod pióra antropologa znajduje się coś, 
co można nazwać kontekstem, w ramach którego gest, zachowanie zyskują zna-
czenie. Samo znaczenie nie jest czymś danym wprost badaczowi, lecz ujawnia 
się w działaniu, czyli poprzez sprawczość. Podobnie jak Malinowski opisywał 
kula w bardzo rozbudowanym kontekście innych instytucji, tworzących pewną 
złożoną całość, tak Geertz zajmował się interpretowaniem wybranych aspektów 
kultury w odniesieniu do innej złożonej całości – systemu symbolicznego.

Dla autora Tubylców Mailu obserwowanie działań Trobriandczyków było 
najważniejszym elementem jego badań. Wśród założeń analizy funkcjonalnej 
należy wskazać także akcentowanie rozdźwięku pomiędzy tym, co ludzie de-
klarują, a tym co robią63. Malinowski zauważył też, że: „istnieje szereg zjawisk 
o wielkiej doniosłości, których nie da się uchwycić przez samo stawianie py-
tań czy zbieranie dokumentacji statystycznej, lecz które należy obserwować 
in vivo”64. Określił je mianem imponderabiliów aktualnego życia obejmujących 
swym zakresem przejawy zewnętrzne takie jak: codzienna praca, ubiór, higiena, 
przygotowywanie i spożywanie pokarmów, życie towarzyskie czy okazywanie 
emocji. Malinowski na początku XX w. przyglądał się codziennym działaniom 
(będących według niego „ciałem i krwią”), gdyż zdawał sobie sprawę z tego, 
iż mogą zawierać w sobie znaczenia, które mogłyby stać się częścią „szkiele-
tu”, czyli „czysto abstrakcyjnej konstrukcji”65 dotyczącej badanej społeczno-
ści. Jednak wstępne działania to próba rekonstrukcji rzeczywistości kulturo-
wej Trobriandczyków, składającej się z pozornie błahych zjawisk oraz „ducha”,  
do którego zaliczył „tubylcze poglądy, opinie i  reakcje uczuciowe”66. Polski  
antropolog przyjął, że w ramach aktu plemiennego życia można wyróżnić „ru-
tynę określoną zwyczajem i tradycją; dalej, sposób w jaki zostaje wprowadzona 
w życie i na koniec, komentarz do niej, zawarty w umysłach tubylców”67. Z per-
spektywy czasu podział taki może wydawać się nieco schematyczny, jednak na-
leży wziąć pod uwagę moment historyczny powstania koncepcji Malinowskiego 
oraz zastanowić się, czy takie założenia nie pozwalały na uporządkowanie per-
cepcyjnych doznań z terenu i przełożenie ich na określoną strategię narracyjną.

62 C. Geertz, Interpretacja…, s. 21.
63 B. Malinowski, Kultura i jej przemiany, przeł. A. Bydłoń, A. Mach, PWN, Warszawa 2000, s. 72.
64 B. Malinowski, Argonauci…, s. 50.
65 Tamże.
66 Tamże, s. 54.
67 Tamże.
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Autor Ogrodów koralowych i ich magii podkreślał, że istotną umiejętnością 
podczas wyjazdu badawczego była zdolność do posługiwania się językiem ki-
riwińskim. Wraz ze wzrastającymi kompetencjami w porozumiewaniu się lo-
kalnym językiem, Malinowski mógł prowadzić terenowe notatki zawierające 
wypowiedzi tubylców nie w formie przekładów, lecz jako fonetyczny zapis tego, 
co usłyszał od swoich informatorów. Wskazywał też na wymierne korzyści pły-
nące z niniejszego faktu, zauważając, że „tłumaczenie […] często pozbawiało 
tekst całego charakterystycznego kolorytu, zacierało wszelkie subtelniejsze 
punkty”68. Ponadto, dokumentacja etnograficzna stanowiła „corpus inscriptio-
num kiriwiniensum”, z którego mogliby korzystać także inni badacze, jeśli zebrane 
przez niego materiały zostałaby opublikowane69; jest to „zbiór etnograficznych 
dokumentów w postaci wypowiedzi, charakterystycznych narracji i opowia-
dań, typowych wyrażeń, wątków folklorystycznych i formuł magicznych […] 
będących ilustracją tubylczej mentalności”70. Ciekawe jest zresztą użycie przez 
Malinowskiego sformułowania corpus inscriptionum, które nawiązuje do zbioru 
inskrypcji łacińskich z czasów Imperium Rzymskiego71.

Clifford Geertz odniósł się w Po fakcie do zapisków Malinowskiego, przed-
stawiając własne doświadczenia związane z nauką języka przed i w trakcie badań 
terenowych. Zarówno przed wyjazdem w rejony Archipelagu Malajskiego, jak 
i do Afryki Północnej odbył kolejno: roczny kurs indonezyjskiego, będącego 
odmianą języka malajskiego oraz zajęcia z klasycznego języka arabskiego. Po 
przyjeździe do Pare okazało się, że miejscowa ludność posługiwała się jawaj-
skim   – „Jest to język pokrewny, lecz inny (różnica jest mniej więcej taka, jak 
między francuskim a włoskim)”72 – co wymagało kolejnych siedmiu miesięcy 
nauki już w trakcie badań (Geertz wraz z żoną wynajmowali miejscowych stu-
dentów). Natomiast podczas pobytu w okolicach gór Atlasu, antropolog przez 
sześć miesięcy nabywał umiejętności posługiwania się kolokwialnym językiem 
marokańskim (również nieoceniona okazała się pomoc tamtejszych żaków), 
który obok berberyjskiego był faktycznie w użyciu w okolicach Sefrou; naukę 

68 Tamże, s. 56.
69 W 2000 r. na polskim rynku wydawniczym pojawiła się interesująca pozycja: B. Malinowski, Słownictwo Kiriwiny 

z dzieła Bronisława Malinowskiego ułożone jako leksykon kiriwińsko-polski i polsko-kiriwiński według pomysłu Krystyny Pisarkowej, 
w: Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 2, Problem znaczenia w językach pierwotnych; Formanty klasyfikujące w języku 
Kiriwiny, oprac. T. Szczerbowski, Universitas, Kraków 2000.

70 B. Malinowski, Argonauci…, s. 57.
71 Por. Corpus Inscriptionum Latinarum, http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/forschung.html, 3.12.2012.
72 C. Geertz, Po fakcie…, s. 53.
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języka kontynuował także po powrocie do Chicago, gdzie korzystał z pomocy 
doktoranta z Maroka73. 

Wśród zapisków autobiograficznych amerykańskiego uczonego można od-
naleźć rozmyślania dotyczące antropologii kulturowej (co nie powinno dziwić, 
skoro wykonywana profesja jest ważnym elementem życiorysu):

To, co często przedstawia się w antropologicznych publikacjach 
– jeśli w ogóle się przedstawia – jako akademickie przedsięwzię-
cie, przypominające nieco opanowywanie algebry lub zarysu 
dziejów Cesarstwa Rzymskiego, było w praktyce wieloaspekto-
wą i wielojęzyczną interakcją społeczną (gdyż w grę wchodziły 
również języki kolonialne – holenderski i francuski)74.

Fragment ten stanowił podsumowanie opisu sposobu nabywania przez au-
tora Wiedzy lokalnej kompetencji językowych przed udaniem się w teren oraz 
w trakcie pobytu „tam”. Nie po raz pierwszy Geertz podjął się dyskusji z meto-
dologicznymi propozycjami innych antropologów. W tym przypadku odwołał 
się do własnego doświadczenia z terenu, by częściowo podważyć założenia 
Malinowskiego z Wprowadzenia do Argonautów Zachodniego Pacyfiku. Jednak 
ten specyficzny rodzaj „etnograficznej ilustracji” jest interesujący jako świadec-
two, lecz nietrafiony jako argument w polemice z kilku powodów: Malinowski 
przedstawił w tym fragmencie przede wszystkim własne doświadczenia, uznane 
później za „wzór idealny”, w postaci istotnej, lecz nie koniecznej umiejętności 
posługiwania się językiem tubylców, natomiast Geertz zestawił jego deklarację 
z własną biografią, co pozwoliło mu na podważenie mocnego fundamentu teo-
retycznego. Rozziew pomiędzy różnymi sposobami nabywania kompetencji 
językowych mógł wynikać z różnych zdolności lingwistycznych Malinowskiego 
i Geertza, a także z uczenia się całkowicie odmiennych języków (istnieje duże 
prawdopodobieństwo, iż kiriwiński był po prostu łatwiejszy od arabskiego czy 
malajskiego). Zestawianie ich na tej samej płaszczyźnie wraz z indywidualnymi 
predyspozycjami to nie do końca dobry trop. Bardzo osobliwie wygląda na-
igrywanie się (swoją drogą, częste) Geertza z metaforyki innych antropologów, 
podczas gdy jego teksty są przesycone obrazowymi opisami i nietypowymi 
porównaniami.

73 Tamże, s. 53–54.
74 Tamże, s. 54.
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Pod wieloma względami propozycje teoretyczne funkcjonalizmu oraz in-
terpretatywizmu są do siebie zadziwiająco podobne. Dokładne przyjrzenie się 
treści ważnego metodologicznie fragmentu Argonautów Zachodniego Pacyfiku 
oraz wybranych fragmentów z dorobku amerykańskiego uczonego pozwala na 
wysnucie takiego wniosku, który jednocześnie zmusza do zadania kilku pytań. 
Czy wielokrotnie akcentowane różnice w poglądach Malinowskiego i Geertza 
należałoby traktować jako powierzchowne, podczas gdy analogie stanowią po-
kłady głębokiej struktury? Czy w takim razie ich odmienność jest tylko pozorna?

Tak postawione kwestie prowokują do dalszych refleksji. Skoro można 
wskazać bardzo dużą ilość podobieństw, to należałoby się zastanowić, czy nie 
stanowią one rdzenia antropologii kulturowej. Uzasadnione w tym przypad-
ku byłoby mówienie o paradygmacie nauki o kulturze, którą można określić 
mianem inwariantu, natomiast różne autorskie propozycje teoretyczne (w tym 
funkcjonalizm i interpretatywizm) to warianty antropologii. Wygłaszane przez 
obydwu badaczy zbieżne tezy potwierdzałyby istotę tej nauki, na którą nakłada-
łyby się inne rozwiązania poszczególnych problemów badawczych.

Po „uważnej lekturze” tekstów Malinowskiego i Geertza można postawić 
kolejną hipotezę interpretacyjną. Skoro w dorobku amerykańskiego uczone-
go udało się znaleźć tak wiele podobieństw do propozycji z 1922 r., pomimo 
często deklarowanego odmiennego podejścia badawczego do zjawisk kultury, 
to niewykluczone, że ożywcze i na pierwszy rzut oka przełomowe propozycje 
autora Wiedzy lokalnej wcale takowymi nie były. Jednakże dopiero wnikliwe 
przedarcie się przez jego enigmatyczny i zawikłany styl pozwala na postawie-
nie tego, bądź co bądź, radykalnego twierdzenia. Niezwykle rozbudowane, 
wielokrotnie złożone zdania wzbogacone o  szereg odwołań do propozycji 
autorskich spoza dyscypliny, po rozebraniu ich na mniejsze całostki i podda-
niu analizie tracą swój rewolucyjny impet. Szumnie proponowane przejście 
od „obserwacji” do „rozumienia” niekoniecznie musiało nieść za sobą zmianę 
w podejściu do przedmiotu badań. Ewa Nowicka, w przeciwieństwie do np. 
Marcina Lubasia, daleka jest od uznania projektu antropologii interpretatywnej 
za osobną szkołę, nurt czy orientację, choć podkreśliła jej znaczący wpływ na 
rozwój dyscypliny75. Zastanawiam się czy Geertzowskie rozważania traktować 
jako propozycję przesunięcia na poziomie metodologicznym, czy narracyjnym? 
Druga opcja nie wyklucza pierwszej, lecz położenie na niej akcentu w analizach  
 

75 E. Nowicka, Nierozwiązane kwestie…, s. 15.
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eksponuje w większej mierze sposób opisu, a nie sposób prowadzenia badań. 
Co więcej, spycha go w sferę niejawną, wysuwając na pierwszy plan strategię 
pisarską.

W przypadku funkcjonalizmu i interpretatywizmu pojawiło się wiele od-
czytań, w  których wskazywano na nieścisłości pomiędzy przedstawionym 
programem badawczym w postaci Wprowadzenia do Argonautów… czy Opisu 
gęstego… a jego realizacją w postaci interpretacji materiału terenowego. Trudno 
się oczywiście z nimi nie zgodzić, lecz w analizie tego typu należy uwzględnić 
niezwykle istotną kwestię: obie propozycje, czy to zajmujące się opisywaniem 
funkcji danej instytucji, uwrażliwiające na relację z całą synchroniczną siecią 
innych instytucji, czy też tworzące interpretację zjawisk kultury w odniesieniu 
do sieci znaczeń, to przede wszystkim deklaracje postaw przekraczających moż-
liwości poznawcze jednostki.

Skoro w naukach humanistycznych pojawiały się postulaty przyjęcia skali 
mikro w badaniach, czy to w postaci mikrohistorii76, czy mikrologii77, możliwe, 
że należałoby powtórzyć tę strategię w odniesieniu do samych naukowców. Ewa 
Kosowska, analizując koncepcję kultury globalnej, zwróciła uwagę, że skala 
założeń koncepcji zdecydowanie przewyższała „jednostkowe możliwości wery-
fikacji i adaptacji”78 wynikające z uwarunkowań biologicznych człowieka. Zdaje 
się, że w analizach pomysłów teoretycznych antropologów należy uwzględnić 
niniejsze kryteria, gdyż założenia funkcjonalizmu i interpretatywizmu brzmiały 
(i brzmią nadal) bardzo ambitnie, ale z powodu rozmachu przekraczają moż-
liwości poznawcze jednostki. Interesujące w związku z tym są one jako świa-
dectwa określonych postaw badawczych i podejścia do przedmiotu badań, bez 
względu na stopień ich wypełnienia. Czytanie antropologicznych „idei regula-
tywnych”79 może być również inspirujące jako punkt odniesienia do budowania 
własnych teorii, pamiętając o skali mikro uwzględniającej ograniczenia percep-
cyjne jednostki wynikające z biologicznych uwarunkowań.

76 Por. np. E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w  międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005,  
C. Ginzburg, Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI wieku, przeł. R. Kłos, PIW, Warszawa 1989; R. Nahirny, Losy 
naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

77 Por. np. A. Nawarecki, Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
78 E. Kosowska, Antropologia literatury – moda czy metoda?, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 4, s. 6.
79 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Antyk, Kęty 2001.
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Streszczenie:
Funkcje i interpretacje. Analiza porównawcza założeń teoretycznych Malinowskiego 
i Geertza
Autor Funkcji i  interpretacji podjął się analizy porównawczej teoretycznych założeń 
Bronisława Malinowskiego i Clifforda Geertza. Punktem wyjścia do tych rozważań 
była recepcja dorobku polskiego antropologa matrycowana przez „etnograficzną au-
tokreację” Jamesa Clifforda oraz odczytywanie dzieł naukowych badacza kultury tro-
briandzkiej przez pryzmat opublikowanego pośmiertnie Dziennika w ścisłym znaczeniu 
tego wyrazu. Propozycje Geertza natomiast często były przedstawiane jako nowatorskie 
i przełamujące „pozytywistyczne” podejście w antropologii kulturowej. Autor artykułu 
zwrócił uwagę na to, co inwariantne w dorobku Malinowskiego i Geertza, gdyż warianty 
teorii antropologicznej w postaci funkcjonalizmu oraz interpretatywizmu zostały uwy-
puklone w analizach innych naukowców. Dogłębne wczytanie się we Wprowadzenie 
do Argonautów Zachodniego Pacyfiku oraz wybrane pisma amerykańskiego uczonego 
pozwoliły na wskazanie licznych podobieństw w ich tekstach naukowych. Buchta zasta-
nawia się: czy w takim razie różnice są tylko powierzchowne i analogie stanowią pokłady 
głębokiej struktury, natomiast wspólny rdzeń w dorobku obydwu badaczy to paradyg-
mat antropologii kulturowej? Autor Funkcji i interpretacji zgadza się z Ewą Nowicką, 
która stwierdziła, iż antropologia interpretatywna nie może być traktowana jako osobny, 
przełomowy nurt, szkoła czy orientacja w naukach o kulturze, co potwierdza zresztą 
analiza porównawcza metody Malinowskiego i Geertza. Na końcu Buchta zwraca uwagę, 
iż niniejsze propozycje teoretyczne należy traktować jako idee regulatywne, które z racji 
rozmachu przekraczają możliwości poznawcze jednostki. Jednak nie oznacza to, że są 
z tego powodu bezwartościowe. Można czytać je jako świadectwa określonych postaw 
badawczych i podejścia do przedmiotu badań, bez względu na stopień ich wypełnienia.

Kamil Buchta, Funkcje i interpretacje. Analiza...
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Summary:
Functions and interpretations. Comparative analysis of  Malinowski’s and Geertz’s  
theoretical thesis’s. 
Author of Functions and interpretations carried out a comparative analysis of Malinowski’s 
and Geertz’s theoretical thesis. As a starting point to this reflection were chosen recep-
tions of Polish anthropologist’s works determined by James Clifford’s “ethnographic au-
tocreation”; as well as viewing Malinowski’s scientific works through the posthumously 
published Diary in the strict sense of the term. Geertz’s ideas were, whereas, often shown 
as innovative and different than positivistic approach present in cultural anthropology. 
Author of the article noticed invariant components in both Malinowski’s and Geertz’s 
works, since various options of the anthropological theory in terms of functionalism and 
interpretative method have already been emphasized in analysis of other researchers. 
A profound insight into the Introduction to Argonauts of the Western Pacific and on a few 
selected articles of the American anthropologist allowed to reveal many similarities 
between their studies. Buchta debates if the differences are only superficial and the 
analogies are set in deep structure, whereas the common core in work of both of the 
researchers is the cultural anthropology paradigm? Author of Functions and interpreta-
tions agrees with Ewa Nowicka, who stated, that interpretative anthropology cannot be 
treated as separate, breaking through manner, school or orientation in cultural sciences, 
which is, in fact, confirmed by the comparative analysis of  Malinowski’s and Geertz’s 
methods. Buchta concludes, that those two theoretical statements should be regarded 
as regulative ideas, which, concerning, their width, exceed cognitive possibilities of 
an individual. This, however does not make those theories valueless. They can be read 
as the evidence of a specific research attitudes and approaches to studied subjects, irre-
spective of the stage of their fulfillment.

Słowa klucze: funkcjonalizm, antropologia interpretatywna, idee regulatywne, 
Bronisław Malinowski, Clifford Geertz,
Keywords: functionalism, interpretive anthropology, regulative ideas, Bronislaw 
Malinowski, Clifford Geertz


