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IMMERSION IN ETHICS AND CULTURE. SOCIALLY ENGAGED 
ANTHROPOLOGICAL PROJECTS

In the practice of sociocultural anthropology, ethics is an important subject for 
Polish scholars, who more and more readily discuss the need for developing ethical 
standards regulating their research practice. Special attention in this respect should 
be paid to socially and practically engaged anthropological projects which, as the 
text proves, are above all “ethical”, that is focused, as a task in itself, on the goals and 
effects of researchers’ actions in specifi c environments. The objective of the text is 
to refl ect on selected aspects of this type of anthropological activity. Its main source 
of inspiration were the experiences of scholars conducting research, undertaking 
specifi c actions on behalf of immigrants and refugees, and entering into negotiations 
with offi cials – persons from the broadly defi ned sphere of education. All the 
anthropologists involved in these activities are connected to the Poznań Centre for 
Migration Studies (Centrum Badań Migracyjnych, CeBaM) and the Department of 
Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University, as is the 
author of the text, and participated in the project: Social and Cultural Identifi cation 
of Foreigners. 
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 Etyka związana z uprawianiem antropologii to zagadnienie coraz chętniej 
i odważniej podejmowane przez polskich reprezentantów tej dyscypliny, szcze-
gólnie tych, którzy prowadzą badania empiryczne lub uznają je za jej element 
konstytutywny1. Do zmierzenia się z tematem zachęcają liczne publikacje autor-
skie oraz kolejne polskie tłumaczenia anglojęzycznych książek i podręczników 
metodyczno-metodologicznych. Badacze, zmagając się z etycznymi dylematami, 
poszukują pola do wymiany poglądów i doświadczeń, włączając w to obszar 
konferencji i dydaktyki akademickiej. Chyba nie będzie błędem stwierdzenie, że 
od kilku lat panuje w tym środowisku swoista „moda na etykę”, za którą podąża 
jednocześnie potrzeba usystematyzowania wiedzy i płynących z niej postulatów 
regulujących praktykę badawczą. Nie jest to chwilowy kaprys „inspirowany 
Zachodem”, a raczej tendencja, aby podejmować temat trudny i ściśle wiążący 
się z realizacją – przede wszystkim –badań terenowych2. To wszystko sygnali-
zuje konieczność wypracowania wspólnych rozstrzygnięć, gdyż pytania o to, jaki 
kształt ma przybrać właściwa postawa etyczna antropologa, czekają na rozstrzy-
gające rozwiązanie3.

Jednym z aspektów aktywności antropologicznej, w którym kwestie etyczne 
pojawiają się w bardzo wyraźny sposób, okazują się specjalistyczne projekty 
zaangażowane społecznie. Ich specyfi ka polega na tym, że działania antropologa, 
koncentrujące się bezpośrednio na pracy na rzecz określonych grup, czasem 
łączone też z case study, mają jednocześnie charakter etyczny. Celem tego tekstu 
jest podjęcie refl eksji nad wybranymi aspektami tego rodzaju aktywności antropo-
logicznej. Poprzedzą je rozważania ogólne, odnoszące się do postrzegania kwestii 
etycznych w uprawianiu antropologii przez polskich badaczy oraz do przykładów 
uwikłań etycznych na różnych poziomach praktykowania tej dyscypliny, z jakimi 
ma do czynienia większość przedstawicieli społeczności antropologów. Dopiero 

1 W polskich realiach status antropologii kulturowo-społecznej wciąż jest jeszcze mało czytel-
ny i nieoczywisty. W celu odróżnienia jej od antropologii fi zycznej i biologicznej, socjologii, 
a przede wszystkim szeregu typów antropologii człowieka, istnieje konieczność podkreślania 
obszaru jej zainteresowań – w tym przypadku dotyczy to kultury i społeczeństwa (tak, jak je po-
jmuje także etnologia). 

2 Można też mówić o etyce wykorzystywania materiałów zastanych, np. kwestie zdefi niowa-
nia własności intelektualnej, plagiatów, co wykracza poza obszar jednej tylko dyscypliny, lecz jed-
nocześnie jej dotyczy. 

3 Antropologiczne (etnologiczne) praktyki badawcze mogą być wkrótce poddane regulacjom 
komisji etycznych jako badania naukowe z udziałem ludzi, tak jak to ma już miejsce w wielu 
uniwersyteckich ośrodkach na świecie i coraz częściej w Polsce, zob. np. niedawno powołana Ko-
misja Etyczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. badań naukowych prowa-
dzonych z udziałem ludzi, http://amu.edu.pl/content/komisja-etyczna-uam-ds.-bada-naukowych-
prowadzonych-z-udziaem-ludzi [data dostępu: 9 marca 2014 r.].
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w tym kontekście pojawi się omówienie projektów zaangażowanych społecznie 
i praktycznie, w szczególności obejmujących środowiska imigranckie. Prezento-
wana problematyka nie ma charakteru polemicznego, a jedynie wprowadzający 
w zakres wiedzy, która niezmiennie zaprząta uwagę antropologów prowadzących 
jakościowe badania terenowe. W konsekwencji tekst wpisuje się w szereg innych 
głosów podnoszących istotność refl eksji nad etyką wpisaną w empirię, której 
podmiotem są ludzie (Christians 2009: 207 i nast.). Stanowi też próbę naświetle-
nia dylematów etycznych towarzyszących konkretnemu przedsięwzięciu. 

Ważną, chociaż nie jedyną, podstawą źródłową rozważań stały się doświad-
czenia badaczy prowadzących badania (także podstawowe) i określone działania 
na rzecz imigrantów i uchodźców oraz podejmujących negocjacje z urzędnikami 
szeroko pojętej sfery edukacji. Wszyscy antropolodzy zaangażowani w te dzia-
łania związani są także z poznańskim Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) 
oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza (UAM). Do grupy tej należy również autorka tekstu, zaangażo-
wana w projekt Społeczno-kulturowa identyfi kacja cudzoziemców, którym kieruje 
dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt, zaś wykonawcą jest konsorcjum naukowo-
-informatyczne, w którego skład wchodzi UAM, jako lider, oraz fi rma MED-
CORE4. Druga inicjatywa, do której nawiążą niektóre z wątków tekstu, dotyczy 
przedsięwzięcia Aktywni Migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy 
polsko-niemieckiej, realizowanego przez CeBaM, UAM i prowadzonego przez 
mgr Karolinę Sydow5.

1. WIELOGŁOS ETYCZNY CHRONI EGO BADACZA

Z fi lozofi cznego punktu widzenia etyka zalicza się do fi lozofi i działania 
(Anzenbacher 1987: 327). Jest ono defi niowane jako czynność, która ma wartość 
sama w sobie. W takim też sensie antropologowie pojmują własne postępowanie 
badawcze w terenie, przy czym wciąż wyzwaniem okazuje się wypracowanie 
w ramach ich dyscypliny własnej defi nicji etyki, która mogłaby stanowić kla-

4 Projekt zaplanowany na trzy lata (21.05. 2013 – 20.04. 2016) jest fi nansowany przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju. W tekście odwołuję się także do pracy podejmowanej przez dr 
Izabellę Czerniejewską, specjalistkę w zakresie problematyki uchodźczej, biorącą udział w tym 
przedsięwzięciu. 

5 Nawiązuję także do doświadczeń dr Natalii Bloch (IEiAK), która w ramach tego projektu 
współpracuje przy prowadzeniu punktu informacyjnego dla imigrantów Migrants Information Po-
int przy IEiAK UAM i CeBaM oraz koordynuje prace streetworkerów w środowiskach imigranc-
kich..



168 Agnieszka Chwieduk

rowny punkt odniesienia dla ich poczynań terenowych6. Wiąże się z tym pyta-
nie, czy antropologia (kulturowo-społeczna) – jako samodzielna dyscyplina 
– taką defi nicję może skonstruować, z odwołaniem lub bez, do zaplecza fi lozofi i. 
Powyższa kwestia defi nicji ustępuje wobec, dającego się słyszeć w rodzimym 
środowisku antropologicznym, pewnego wielogłosu na temat tego, co wyznacza 
właściwą postawę etyczną w badaniach antropologicznych. 

Zasadniczo wypowiadają się na ten temat specjaliści, dla których uprawia-
nie dyscypliny jest równoznaczne z podejmowaniem badań empirycznych, oraz 
tacy, którzy tego zwykle nie czynią, a zajmują się szeroko pojętą refl eksją nad 
funkcją empirii w antropologicznym poznaniu. Nie jest tu jednak mowa o uprasz-
czającym i nieprawomocnym odróżnieniu „empiryków” od „teoretyków”, lecz 
o pewnych podziałach w środowisku na grupy, które w swej wizji „etyki terenu” 
uciekają się do odmiennych argumentów. Chociaż każda z nich ma swoje racje 
umocowane w dwóch przestrzeniach: fi lozofi cznej oraz antropologicznej, nawią-
zującej do tekstów powstałych w odniesieniu do rozmaicie defi niowanych badań, 
to formułowane opinie oddają raczej osobiste, ale pretendujące do uniwersalnego, 
podejście naukowców do tych kwestii. 

Z jednej strony taka sytuacja ma swoje pozytywy. Przede wszystkim wskazuje 
na potrzebę wypracowania wspólnego podejścia, a tym samym przyzwolenia na 
standaryzację stanowisk. Jednakże z drugiej strony indywidualizacja sposobów 
podejścia do kwestii etycznych w antropologii jest ewidentnym sygnałem na uni-
kanie takiej rzeczowej dyskusji. Im dalej bowiem od potencjalnych standardów, 
tym większa szansa uniknięcia odpowiedzialności badaczy za ich postępowanie 
w terenie, co wiąże się z akceptacją dla przypadków, które można „zamieść pod 
dywan”. Oznacza to, przynajmniej w polskim środowisku, że chociaż pojawiają 
się głosy postulujące dyskusję nad etyką badań terenowych (Kaniowska 2010), to 
nadal są one zdominowane przez wielogłos indywidualizmu. Z tego też powodu 
stosowniej jest mówić obecnie nie o etyce w badaniach antropologicznych rozu-
mianej jako zestaw obowiązujących reguł, ale o etyce badań antropologicznych 
jako kategorii. Krzyżują się w niej dwie płaszczyzny: etyka środowiska badaczy 
antropologów oraz etyka postępowania w terenie. Praktyka wskazuje na to, że 
w dużej mierze pojmujemy i stosujemy etykę badań intuicyjnie, co sprzyja etyce 

6 Teren – określenie to świetnie funkcjonujące w języku dyscypliny, oznacza badania z ud-
ziałem ludzi. Termin ten, w miarę rozwoju antropologii, stawał się jej wyznacznikiem w ramach 
nauk społecznych i humanistycznych, często też odnosi się do szeregu praktyk, które w meto-
dyce jakościowej utożsamiane są z „obserwacją uczestniczącą, zamiennie określaną jako «et-
nografi czna»”. 
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spekulacji, zindywidualizowanych i osamotnionych w swych racjach pomysłów 
oraz ich krytyce.

Wobec powyższego warto się zastanowić, czy mimo widocznych znamion 
otwartości na kwestie etyczne środowisko antropologów jest faktycznie gotowe 
na zmobilizowanie się do opracowania standardów etycznych w badaniach antro-
pologicznych, czy też uznaje za lepsze rozwiązanie indywidualizm chroniący 
przede wszystkim ego badacza.

2. IMMANENTNOŚĆ REFLEKSJI ETYCZNEJ

Wiedzę o etyce w antropologii zwykle czerpie się z obszernej literatury 
przedmiotu, a także z doświadczeń własnych oraz innych badaczy. Chociaż 
informacje te są rozproszone, to jednak należą do łatwo dostępnych. W zasa-
dzie wszystkie publikacje z zakresu metodyki (np. Angrosino 2010; Hammer-
sley, Atkinson 2000, Silverman 2007, 2009) dostarczają popartych refl eksją 
przykładów na temat etycznych zmagań w trakcie badań terenowych i w jakiejś 
mierze, wypełniając brak defi nicji etyki w antropologii, proponują przykłady 
określonych rozwiązań (Hammersley, Atkinson 2000: 268–290). Sam fakt omó-
wienia sytuacji, trudnej z etycznego punktu widzenia, jest już działaniem (aktem) 
etycznym, zawierającym postulaty, jakimi są próby rozwiązania ewentualnego 
dylematu. 

(1) Praca antropologa zwykle polega na doświadczaniu sytuacji stawiających 
go przed nietypowymi i niełatwymi decyzjami natury etycznej, co ma miejsce 
niemalże od początku projektowania zadania badawczego. Wybór tematu i grupy 
ściśle wiąże się przecież z pytaniem o to, czy można badać „wszystko i wszyst-
kich”, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Przemyślenie założeń metodycznych 
splata się więc z wyborem opcji teoretycznej i ma decydujące znaczenie dla 
charakteru całego podejścia do badań (Guba, Lincoln 2009: 281–313) i ekspe-
rymentu, w którym można albo obserwować ludzi, stawiając ich w sytuacjach 
naśladujących realia, albo przyglądać się ich interakcjom w ich naturalnym 
środowisku społeczno-kulturowym. W tym przypadku najwięcej kontrowersji 
zawsze budziły pomysły, aby nie informować uczestników doświadczenia o jego 
celu bądź też o fakcie, że biorą udział w sytuacji symulującej rzeczywistość. 

(2) Kolejny poziom uwikłania antropologa ujawnia się wtedy, gdy przebywa 
on w grupie, dopiero poznając jej system reguł. To dobrze znana sytuacja wystę-
pująca przy zastosowaniu tak zwanej metody obserwacji uczestniczącej, w któ-
rej oczekuje się dziś od badaczy transparentnych zasad postępowania wobec 
grup objętych badaniami. Omówienie poszczególnych przypadków badaw-
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czych na forum naukowym i poddanie dylematów etycznych swoistej wiwi-
sekcji, prowadzącej do propozycji ich rozwiązań, zmniejsza ryzyko nadużyć, 
ale go nie likwiduje. Badacz, poznający wartości rządzące obcym mu univer-
sum, nie jest bowiem w stanie całkowicie wykluczyć możliwości nieetycznego 
– z punktu widzenia badanych – postępowania (np. Pack 2006: 105–122). Na tym 
początkowym etapie może jedynie czuwać nad własnymi decyzjami, rozpatrując 
ich potencjalnie negatywne skutki w kategoriach własnego systemu etycznego 
(np. Zawistowicz–Adamska 1958), obowiązującego go także w środowisku 
akademickim.

Długie współuczestniczenie w życiu badanych przyczynia się do złagodze-
nia początkowego zagrożenia naruszenia ich norm etycznych, ale może także 
prowadzić do innych, negatywnych skutków dotyczących już samego badacza, 
który, poznając odmienne reguły normatywne, czyni to „samym sobą”, gdyż jest 
w zasadzie jedynym narzędziem ich odkrywania. W efekcie albo traci dystans 
poznawczy wobec innych, traktując ich zachowania jako „oczywiste”, albo 
odczuwa narastające zniechęcenie „terenem”, prowadzące z czasem do zaniku 
u niego poczucia bezpieczeństwa, szczególnie, kiedy pracuje on w grupach, które 
ocenia jako „trudne”, a więc charakteryzujące się radykalnie odmiennymi zasa-
dami od praktykowanych w jego rodzimym środowisku. Stres u prowadzącego 
badania, związany ze współuczestnictwem w życiu innych społeczności, bywa 
przemycany w publikacjach jako refl eksja post factum, jednak nie w kategoriach 
etycznych, ale epistemologicznych, jako element prowadzący do zrozumienia 
obcych badaczowi norm i obrazujący jego pozycję innego wobec opisywanych 
innych. Jednak nie wszystkie tego typu „problemy z terenem” pozwalają się 
„przepracować” w tekście naukowym, stając się narzędziem opisu obcej rze-
czywistości. Wiele sytuacji powodujących poważne stadia traumy psychicznej 
u badaczy, jak długo utrzymujące się stany depresji, ujawniające się nieoczeki-
wanie dla nich samych po zakończeniu badań, pozostaje jednak poza terapeuty-
zującym wymiarem pisarstwa etnografi cznego. Wówczas antropolog musi radzić 
sobie sam, gdyż ten aspekt etyki badań antropologicznych znajduje się poza ofi -
cjalnym naukowym i społecznym kontekstem. Być może dlatego, że potocznie 
taki efekt uboczny posiada nikłą wartość teoretyczną dla dyscypliny i jest ujmo-
wany w kategorii ryzyka zawodowego. Zakłada się bowiem, że ostatecznie to 
na naukowca spada odpowiedzialność za przebieg projektu, który został podjęty 
z jego inicjatywy, przy jego pełnej świadomości potencjalnego zagrożenia, a nie 
za sprawą badanej grupy7.

7 Cennym tekstem, poruszającym kwestie etyki zawodu antropologa, a zwłaszcza szkodliwe-
go wpływu doświadczeń terenowych na badacza, jest książka N. Barleya Niewinny antropolog. 



171Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropologiczne projekty zaangażowane społecznie

(3) Następny poziom, na którym pojawiają się trudności natury etycznej, 
dotyczy kwestii publikacji informacji pozyskanych w czasie badań. Czasem 
antropolog dociera do danych o społeczności, które kolidują z jej interesami. 
Nawet, kiedy jej członkowie przyzwalają na upublicznienie tej wiedzy i jest ona 
odpowiednio zanonimizowana, nie gwarantuje to badaczowi uniknięcia pro-
blemu niezadowolenia informatorów z powodu ujawnienia drażniących kwestii. 
Niewykluczone, że wówczas mogą oni poczuć głęboki dyskomfort psychiczny, 
przeżywać wstyd, frustrację czy też lęk przed ostracyzmem ze strony własnej 
grupy. 

Powyższe kwestie wiążą się z wszelkimi badaniami terenowymi w ramach 
praktyk antropologicznych i nie wyczerpują listy problemów. Stanowią także 
kontekst do kolejnych rozważań na temat projektów z zakresu antropologii stoso-
wanej i zaangażowanej.

(4) Te dwie subdyscypliny antropologii w pewnym sensie łączy funkcja, jaką 
spełnia antropolog w danej grupie, przez co ich dystynkcja traci swą wyrazistość. 
W obu przypadkach występuje on w roli eksperta, ale uprawiając antropologię 
zaangażowaną, działa na rzecz danej społeczności, będąc jej porte-parole (por. 
np. Posern-Zieliński 1987:) Mimo różnicy, mogącej polegać na stopniu (rodzaju) 
zaangażowania badacza w problemy ludzi, z którymi pracuje, w obu przypad-
kach może on znaleźć się w sytuacji podwójnego uwikłania w relacje ze stronami 
reprezentującymi sprzeczne interesy. W kontekście etycznym szczególnie trudna 
dla badacza jest okoliczność, gdy został on wynajęty przez jedną ze stron kon-
fl iktu w celu diagnozy sytuacji. Chociaż „naukowiec na wynajem” charakteryzo-
wał styl uprawiania antropologii w czasach kolonializmu, to ten typ aktywności 
nie zanikł wraz ze zmianą w hierarchii światowych wpływów politycznych czy 
pojawieniem się krytyki tej epoki. Obecnie, kiedy postuluje się, między innymi 
w sektorze władzy państwowej, by „nauka była bliżej życia”, również pojawia się 
ten typ aktywności w środowisku akademickim, w tym oczywiście w środowisku 
antropologów, a wraz z nim pytanie natury etycznej o granice mariażu – a może 
mezaliansu – nauki i biznesu. Jednocześnie ujawnia się tu jeszcze inna kwestia. 
Od tego, jak uczeni i opinia publiczna postrzegają sytuację i wpływy grup, na 
których rzecz pracuje antropolog, zależy ocena jego postawy etycznej. Im bar-
dziej traktowane są one jako „wymagające wsparcia”, tym łatwiej toleruje się 
niejednoznaczne etycznie postępowanie badaczy.

Notatki z glinianej chatki. Celowo autor ujmuje te kwestie w groteskowym i dowcipnym tonie, 
nie szczędząc czytelnikowi barwnych anegdotycznych opisów, w istocie ukazujących dramatyczną 
sytuację osoby, której w trakcie jej pracy terenowej nie chroni żaden etyczny kodeks zawodowy. 
Lekko brzmiący tytuł książki maskuje więc poważne problemy egzystencjalne.
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Powyższe rozważania wskazują tylko na wybrane obszary etycznego wymiaru 
badań antropologicznych (pomijam tu na przykład całkowicie indywidualną rela-
cję badacz – informator). Wyeksponowane zostały następujące cztery elementy: 
(1) etyczność celów i koncepcji badania, (2) etyczność technik badawczych, (3) 
konsekwencje badania dla osób w nim uczestniczących, (4) etyczność antropo-
loga jako badacza występującego w roli eksperta i zaangażowanego, wspomaga-
jącego różnego typu grupy i instytucje zewnętrzne.

Już choćby wymienienie tych poziomów sprawia, że niemożliwe zdaje się 
dziś tworzenie wszelkich projektów antropologicznych, w których można by 
uniknąć głębokiej refl eksji etycznej. Warto zatem zaryzykować stwierdzenie, że 
refl eksja etyczna jest dziś immanentnym elementem tworzenia i realizacji projek-
tów antropologicznych.

3. ANTROPOLOGICZNE PROJEKTY ZAANGAŻOWANE SPOŁECZNIE 
– Z GRUNTU ETYCZNE

Skoro etyka to działania o określonym charakterze aksjologicznym, należy 
się zastanowić, czy projekty zaangażowane społecznie nie są przede wszystkim 
zadaniami etycznymi. W poszukiwaniu odpowiedzi warto najpierw sprecyzować, 
jak należy rozumieć ten rodzaj przedsięwzięć badawczych. Ich cechą dystynk-
tywną jest ukierunkowanie wysiłków badaczy na szeroko pojętą współpracę 
z grupą, często celem ochrony jej interesów. 

Praktyka pokazuje, że w ramach takiej aktywności badacze zwracają uwagę 
na kilka wymiarów swej działalności, określając je jako „aspekty etyczne projek-
tów”. Przykładem mogą tu być wszelkie inicjatywy dotyczące pracy z imigran-
tami. W tego typu zamierzeniach badacze szczególną uwagę przywiązują do (1) 
działań kontrolujących dominację badacza nad badanymi. Polega to na traktowa-
niu informatorów jako partnerów antropologa. Jednocześnie dokłada się starań, 
aby (2) imigranci wykształcali u siebie postawę odpowiedzialności za własne 
postępowanie, jeśli ich sytuacja wymaga dostosowania się do nowych warunków. 
Sami badacze dokonują też nieustannej (3) ewaluacji własnego postępowania 
w celu wykluczenia nadużyć etycznych. Status partnera nadany uczestnikowi 
projektu często wymusza na antropologu zaniechanie twardych technik badaw-
czych i (4) zwrócenie się ku relacji wymiany wiedzy. Według badaczy, może to 
prowadzić do pewnej zażyłości emocjonalnej pomiędzy nimi a adresatami ich 
działań. Toteż postuluje się (5) utrzymywanie postawy asertywnej, pomagają-
cej zaznaczyć granice postępowania u obu angażujących się stron. Współbycie 
z imigrantami polega więc (6) na swoistej grze, umiejętnej rozgrywce, w której 
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istotne znaczenia ma zasada lobbowania na rzecz określonych rozwiązań. Jest to 
zatem kontrola transferu wiedzy, w którym komunikatywność badaczy, służąca 
przełamywaniu oporu, przestaje być już niewinnym atutem badacza, a staje się 
gwarantem skutecznej manipulacji. 

Z powyższych danych wynika, że mimo braku wyraźnej defi nicji etyki 
i standardów antropolodzy z projektów zaangażowanych społecznie samoczyn-
nie realizują ukryty program etyczny. Jednym bowiem z wyróżników tych pro-
jektów są wyłącznie działania: albo na rzecz imigrantów, albo na rzecz samych 
siebie. Wobec tego projekty, o których tu mowa, są etyczne par excellence. 
Jednak skoro jest tak właśnie, to zastanawia, dlaczego sami badacze postrzegają 
swoją w nich działalność jako etyczną, ale tylko w pewnym wymiarze? Odpo-
wiedzi należy poszukać być może w „zanurzeniu antropologów we własnej 
kulturze”.

Szeroko rozumiane wsparcie i kontrola same w sobie mają wartość. Jednak 
chyba nieco dyskusyjną… bowiem manipulowanie wiedzą na temat badanych, 
wykorzystujące znajomość prawidłowości psychologicznych, choć realizuje się 
w duchu partnerstwa, nie traci niczego z „ducha przewagi” badacza nad poten-
cjalnym benefi cjentem jego działań. Antropolog jest tu bowiem autorem całej 
strategii prowadzenia imigranta w przyjmującej go kulturze. Postulaty takie, 
jak bycie asertywnym czy odpowiedzialnym, proponowane jako pewien spo-
sób postępowania pozwalającego uniknąć pułapki dominacji, są w zasadzie jej 
wariantem, ponieważ stanowią ignorowane przez obie strony narzędzie akultu-
racji (jeśli nie asymilacji). Antropolodzy, korzystający w tego typu projektach 
z rozwiązań z zakresu psychologii, traktują je jako właściwą normę etyczną, 
podczas gdy jednocześnie jest ona ich własną normą kulturową. Dla imigrantów 
natomiast to propozycja wiodąca ich w jednym kierunku – tym, który poprowa-
dzi ich do poznania, ale niekoniecznie przyjęcia zasad kontekstu, w jakim akurat 
przyszło im funkcjonować. 

4. ZANURZENIE W KULTURZE – STEREOTYPY

W praktykach antropologicznych pojawiają się projekty zaangażowane spo-
łecznie trudne z uwagi na środowiska objęte działaniami antropologów. Dobrym 
przykładem może tu być wspomniana inicjatywa Społeczno-kulturowa identyfi -
kacja cudzoziemców i jej niełatwy cel, pożądany jednak z uwagi na europejskie 
standardy postępowania służb państwowych z imigrantami, które w Polsce są 
w zasadzie mało znanymi rozwiązaniami. Taką sytuację obrazuje poniższy frag-
ment dotyczący głównego przesłania projektu:
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„Główną ideą projektu jest wyposażenie urzędników odpowiedzialnych za 
kontakt z cudzoziemcami w różnego typu narzędzia (demonstrator – sieciocen-
tryczny system informatyczny, podręczn8iki, scenariusze i testy do szkoleń), które 
umożliwią im nabycie kwalifi kacji odpowiadających nowoczesnym standardom 
europejskim i wyzwaniom, przed jakimi stoi nasz kraj, jako coraz atrakcyjniejsze 
miejsce imigracji. Dzięki zgromadzonej i przetworzonej przez nas wiedzy urzęd-
nicy mają zyskać kompetencje, które umożliwią im pracę wolną od stereotypów, 
uprzedzeń i dyskryminacji. Ostatecznym benefi cjentem całego przedsięwzięcia 
będą sami imigranci, którzy w przyszłości natrafi ą na przedstawicieli społeczeń-
stwa przyjmującego traktujących ich podmiotowo – rozumiejących i akceptują-
cych ich odmienność, świadomych traum bycia migrantem i związanych z tym 
trudności adaptacyjno-integracyjnych. 

Doświadczenia innych krajów europejskich, w których żyje znacznie większa 
liczba imigrantów niż w Polsce, jednoznacznie wskazują, że opracowanie spójnej 
i perspektywicznej polityki imigracyjnej, a następnie konsekwentne jej wdroże-
nie w życie jest zadaniem niezwykle trudnym, Polska znajduje się w tej komfor-
towej sytuacji, w której mamy możność przyjrzenia się dokonaniom – sukcesom 
i porażkom instytucji sąsiednich państw na tym polu oraz wyciągnięcia wnio-
sków, uwzględnienia ich w naszym, lokalnym i unikatowym kontekście”.

Badacze muszą zatem zmierzyć się z kilkoma kwestiami, które wydają się 
trudne w kontekście etyki antropologicznej: (1) istnieje ryzyko, że z opisu roz-
maitych społeczności imigranckich, zróżnicowanych nie tylko fi zycznie, ale 
także kulturowo oraz społecznie, wyłoni się ich zesencjalizowany, uproszczony 
obraz, nieadekwatny do zrelatywizowanej i konstruowanej przez nie rzeczywi-
stości; (2) próba kategoryzacji tych grup, zawarta w tekstach im poświęconych, 
może u potencjalnych czytelników prowadzić zarówno do powstania nowych 
stereotypów, jak i do wzmocnienia starych, wciąż żywych w polskim środowi-
sku; (3) przygotowanie zwartego zestawu danych identyfi kacyjnych na temat 
imigrantów prowadzi do ich uprzedmiotowienia zamiast do podkreślenia ich 
zindywidualizowanych postaw; (4) tym samym opisywani mogą zostać pozba-
wieni sprawczości, która świadczy o ich autentyzmie; (5) każdy taki opis może 
stać się katalogiem schematów zachowań kulturowych, łatwo dostępnych dla 
służb kontrolujących napływ imigrantów do Polski – w efekcie wysiłek bada-
czy może zaowocować podobnymi skutkami jak praca antropologów w epoce 
kolonialnej. 

8 Fragment  tekstu prezentującego założenia projektu Społeczno-kulturowa identyfi kacja 
cudzoziemców, zredagowanego przez kierownika grantu, prof. UAM  dr hab.  J. Schmidta 



175Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropologiczne projekty zaangażowane społecznie

Lista wyżej wymienionych zagrożeń sugeruje, że ów projekt stereotypi-
zuje, stygmatyzuje imigrantów i zamiast ich chronić, daje do nich łatwy dostęp 
tym, przed którymi w naturalny sposób antropologowie powinni ich chronić. 
Przy wnikliwszym jednak rozważeniu tych obaw, wyłania się bardziej złożona 
sytuacja. Każda klasyfi kacja o charakterze prostej recepty zachowań niesie ze 
sobą ogromne ryzyko uprzedmiotowienia ludzi. Toteż właściwym celem naszej 
pracy, a także pracy innych antropologów współpracujących w tym projekcie, 
jest przygotowanie opisów nasyconych wieloma szczegółami, ukazującymi nie 
tyle podmiotowość imigrantów, ile – przede wszystkim – ich sprawczy poten-
cjał, kontekstowość zachowań, co w dużej mierze pozwoli uniknąć esencjalizacji 
w encyklopedycznym stylu. Ponadto rozszerzone i opatrzone wieloma detalami 
etnografi cznymi charakterystyki przybyszów, wkomponowane w system demon-
stratora, poza tym, że zostaną zanonimizowane, będą służyć wszystkim zaintere-
sowanym problematyką imigrancką, a nie tylko stronom projektu. W ten sposób 
opracowania i rezultaty badań staną się ogólnodostępnym produktem, ułatwia-
jącym orientację w problematyce imigranckiej, tak jak to ma miejsce z wszel-
kimi publikacjami antropologicznymi czy socjologicznymi, odnoszącymi się do 
tych zagadnień. Warto też dodać, że w efekcie wyniki badań trafi ą wyłącznie do 
zamkniętego obiegu naukowego, a to pozostaje zgodne z wyznawanym standar-
dem etycznym, jakim jest przed wszystkim ochrona danych na temat środowisk 
badanych. 

Głównym zadaniem badaczy jest uwrażliwienie urzędników odpowiedzial-
nych za kontakt z cudzoziemcami na różnorodność zachowań kulturowych. 
Liczymy, że nasze zabiegi edukacyjne doprowadzą nie tylko do zburzenia tych 
stereotypów kulturowych na temat imigrantów, które mogą być podzielane 
w środowisku urzędniczym, ale pobudzą umiejętność myślenia relatywizującego. 
To trudne zadanie ukazuje założenia przyświecające etycznej postawie samych 
badaczy. O ile jest oczywiste, że zależy nam na dobru imigrantów, których 
z zasady chronimy, o tyle pozostaje pytaniem to, co nami kieruje w podejściu do 
środowisk urzędniczych. Z postawionych celów jasno wynika, że postrzegamy je 
jako mniej wrażliwe na kulturowe uwarunkowania, a przez to jakby niekompe-
tentne. Nie kwestionując konieczności i słuszności wszelkiego rodzaju zabiegów 
dydaktyczno-informujących, należy stwierdzić, że sam cel grantu poniekąd ujaw-
nia nieco dominujące podejście badaczy do grupy urzędników, na przykład do 
służb przygranicznych. W tym kontekście rosną co prawda szanse, że znajomość 
reguł komunikacji ważnych dla imigrantów zwiększy komfort tych przybyszów, 
ale też umacnia się dominująca pozycja antropologów jako reprezentantów 
świata nauki, który pretenduje dziś do wielkiego społecznego i czasem jedy-
nego autorytetu w sprawach egzystencjalnych. Wobec tego konieczna okazuje 
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się refl eksja nad sposobem przekazu urzędnikom informacji, aby postulowany 
szacunek dla odmienności był autentycznym9 zachowaniem, przede wszystkim 
u antropologów. 

5. ZAMIAST WNIOSKÓW. UNIKNĄĆ NADUŻYĆ ETYCZNYCH 

Jak wynika to z dotychczasowych rozważań, projekty zaangażowane społecz-
nie i praktycznie bywają dla antropologów ryzykowne etycznie. W tym miejscu 
rodzi się pytanie o to, czy warto podejmować tego typu inicjatywy. Co więcej, czy 
nadal można utrzymać postulat, aby naukowcy koncentrowali się wyłącznie na 
wartości ich badań, jaką jest poszukiwanie prawdy (Hammersley, Atkinson 2000: 
268), zwłaszcza jeśli świat domaga się ich wyraźnego zaangażowania w toczące 
się wokół nauki życie? Nawet jeśli badacz okazuje się jedynie ekspertem stoją-
cym z boku w trakcie trwania projektu, to taka pozycja również może okazać się 
wątpliwa etycznie, choćby wtedy, kiedy okazuje się on depozytariuszem wiedzy, 
która potencjalnie może zaszkodzić albo pomóc badanym. Brak sprecyzowanych 
standardów etycznych w sferze prowadzenia badań antropologicznych w Polsce 
czyni odpowiedź na to pytanie trudną, ale nie niemożliwą.

Najpierw warto przyjrzeć się próbom unikania nadużyć etycznych. Jak poka-
zuje przypadek poznańskiego projektu dotyczącego społeczno-kulturowej identy-
fi kacji cudzoziemców, można wkroczyć odważnie w ryzykowne etycznie obszary 
zachowań, ale czyni się to nie bez słusznych obaw wskazujących, że antropo-
logiczna brawura jest w zasadzie pewnym mitem. W istocie efektem pracy we 
wspomnianej inicjatywie będzie także studium władzy: antropologicznej i nauko-
wej oraz tej związanej z pracą z migrantami. Obecność standardów etycznych 
z pewnością uregulowałaby kwestie informowania urzędników, że w dużej 
mierze oni sami są obiektem antropologicznego poznania. Badacze są oczywi-
ście świadomi tego faktu i podjęli już odpowiednie kroki przygotowujące strony 
projektu. Jednak bez pewności, na ile przekazywana informacja o skutkach badań 
znajduje odpowiedni kontekst ułatwiający urzędnikom jej właściwe zrozumie-
nie. Wydaje się, że najlepszą drogą będzie jednak praktyka edukacyjna w czasie 
szkoleń kadr kierowniczych. Należy bowiem założyć, że jeśli edukacyjna ścieżka 
w zakresie nauki umiejętności relatywizowania będzie przebiegać prawidłowo, 
urzędnicy (w tym strażnicy) sami powinni zrozumieć, że podlegają naszej antro-

9 Kwestia autentyczności zachowań jako określonej praktyki kulturowej wymaga antropolog-
icznej defi nicji i refl eksji. W tym tekście oznacza ona spójność pomiędzy normatywnym charakte-
rem deklaracji a jej przełożeniem na praktyczne działania. 
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pologicznej ocenie, na tych samych zasadach, na jakich oni oceniają nas. Czy 
taka sytuacja jest mniej etyczna niż informowanie a priori o zamiarze badań, bez 
pewności, jak strony zaangażowane w ogóle rozumieją specyfi kę badań antro-
pologicznych? Postawienie sobie takiego pytania ujawnia powszechne wśród 
antropologów praktyki radzenia sobie z ryzykiem nadużyć etycznych. Przede 
wszystkim okazuje się, że badacze, chcąc ich uniknąć, podejmują pogłębioną 
analizę samych siebie jako reprezentantów nauki, stawiającej pytanie o skutki 
dominacji jedynych nad drugimi, określonych norm nad innymi. Refl eksją objęta 
jest więc rola antropologa, pojmowana przez niego jako wywieranie wpływu 
na innych. 

Kolejnym przykładem, poza wyżej opisanym projektem, jest tu sytuacja, 
w której zadaniem badacza jest ingerencja w kształt lokalnej polityki wobec 
imigrantów lub współpraca z urzędnikami. Celem tych zabiegów okazuje się 
stworzenie nowego porządku – trwałych zmian w społecznym myśleniu o przy-
byszach. Podjęcie się takiego zadania zwykle prowadzi do zmagań ze skutkami 
uprzedzeń, które stają się aktywną zmienną w pracy antropologicznej ze środo-
wiskami odpowiedzialnymi za kształt polityki migracyjnej w Polsce. Wiąże się 
z tym wcześniej opisana niechęć samych naukowców do różnego rodzaju funk-
cjonariuszy, ale także sytuacja odwrotna, kiedy to badacz musi poradzić sobie 
z podejrzeniami, które zwykle odnoszą się do jego rzekomego niskiego poziomu 
wiedzy praktycznej, poczucia wyższości, teoretyzowania. Z takich uprzedzeń 
czerpie być może, wyraźnie dostrzegana przez antropologów, asekuracyjna 
wobec nich postawa samych urzędników, którzy przeważnie manifestują brak 
zainteresowania wiedzą ekspercką na temat migracji.

W tych zawiłościach determinujących współpracę stron istotna jest postawa 
antropologa, służąca złagodzeniu negatywnych skutków interakcji. Pułapka 
etyczna polega na fakcie, że w żaden sposób nie można tego kontrolować przy 
użyciu metod, jakimi dysponuje antropologia. Pozostaje więc założenie, że 
badacz sam uruchomi pogłębioną autorefl eksję, odwołując się do doświadczeń 
innych antropologów. 

Uwaga badaczy skupia się także na tym, w jaki sposób przekazywana przez 
nich wiedza, choćby w ramach projektów edukacyjnych skierowanych do grup 
pracujących z migrantami, będzie wykorzystywana przez owe grupy w przyszło-
ści, po zakończeniu szkoleń. Jak się okazuje, ta sfera jest zupełnie poza obszarem 
wpływów badaczy, ale właśnie ten stan rzeczy słusznie budzi u nich największe 
obawy. Przekaz wiedzy o migrantach dotyczy także największej zmory uczo-
nych, czyli narażenia niechcący imigrantów objętych badaniami na trudności 
w kraju przyjmującym. Badacze mają świadomość, że odkrywane przez nich 
fakty muszą podlegać selekcji, kiedy mają przedostać się do opinii publicznej. 
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W przeciwnym wypadku prawda naukowa może posłużyć zgoła innym celom. 
Przypadek ilustrujący kwestię dotyczy choćby potencjalnego ujawnienia poza 
akademickim obiegiem szczegółów migranckiej strategii „na uchodźcę”. Polega 
ona na uzyskaniu przez imigranta wsparcia w kraju przyjmującym pod pretek-
stem bycia uchodźcą, podczas gdy faktycznie ma on zamiar bezpiecznie w nim 
przeczekać i przy nadarzającej się okazji migrować dalej, na przykład z Polski 
na Zachód.

*

Z powyższych przykładów wyłania się kwestia odpowiedzialności za innych, 
których się bada lub z którymi wchodzi się w kontakt (aby nauczyć ich wła-
ściwych postaw wobec odmienności kulturowej, co jest celem etycznym). To 
wyzwanie czyni antropologów aktywnymi na etapie refl eksji i pomysłów, jak 
właściwie prowadzić etyczne z gruntu projekty zaangażowane społecznie i prak-
tycznie. Jednak czy przyczyni się do odpowiedzi, jak reagować, kiedy dojdzie już 
do etycznego nadużycia? Ta myśl odsyła do pytania postawionego na początku 
tego podrozdziału, o to, czy warto w ogóle podejmować projekty ryzykowne 
etycznie. Jak wynika to z poprzednich przemyśleń, w zasadzie każda z inicjatyw 
o charakterze społeczno-praktycznym niesie ze sobą określone zagrożenia zwią-
zane z niewłaściwym postępowaniem etycznym badaczy. Brak jasnych wskazó-
wek, jak rozstrzygać etyczne dylematy, nie może sparaliżować jednak działań 
naukowych, które wnoszą nieoceniony w tym zakresie materiał. Nawet jeśli pol-
skie środowisko antropologiczne wypracuje standardy etyczne, to i tak ich sens 
określać będą kolejne case studies i nieustanna konfrontacja „kodeksu” z rze-
czywistością, tak aby nie stał się skostniałym katalogiem nakazów i zakazów. 
Płynie stąd roboczy wniosek, że należy podejmować ryzyko badawcze, o jakim 
mowa, i szczerze o nim informować (Campbell 2010: 1–17), jeśli nie ma innej 
naukowej propozycji osiągnięcia transparentności antropologicznych działań na 
niwie społecznej. 

Jeśli przyjąć, że defi nicja etyki badań antropologicznych, a w konsekwen-
cji określenia standardów etycznych, stanowi aktualne wyzwanie dla badaczy, 
to można przyjrzeć się obszarom naukowej aktywności, które mogą okazać się 
pomocne w ich konstruowaniu. (1) Po pierwsze, istnieje potrzeba zgromadze-
nia danych dotyczących tego, co badacze sami – jako indywidualne sprawcze 
podmioty – uznają za etyczne w zakresie podejmowanych przez siebie badań 
antropologicznych. Sugeruję tu przykłady zawierające pojęcia (narzędzia 
poznawcze): pomocy, wspierania, sprawczości, aktywności, zaangażowania 
i odpowiedzialności. (2) Po drugie, rysuje się wymóg refl eksji, czy tylko pojęcia 
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takie, jak zaufanie, obrona granic, komunikacja, transfer wiedzy, manipulowanie 
wiedzą, wyznaczają nasze rozumienie kwestii etycznych, a zarazem uprawianie 
antropologii w sferze „zaangażowania”. (3) Po trzecie, należy przyjrzeć się treści 
założeń leżących u podstaw metod stosowanych w projektach zaangażowanych, 
np. łagodzących napięcie między naukowym poznaniem a punktem widzenia 
badanych.
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