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Streszczenie 
Mimo znacznego rozwoju metod badawczych w naukach społecznych oraz rozkwitu wysoko standaryzo-

wanych metod ilościowych wpływ osoby badacza na cały proces badawczy pozostaje faktem oraz spe-

cyfiką nauk społecznych tak, jak na to wskazywał, na początku lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, 

Stanisław Ossowski, wybitny socjolog. Nakłada to na naukowca obowiązek samodoskonalenia i rozwoju 

osobistego, pozwala mu jednak kształtować swą rolę w sposób twórczy i doskonalący go. Doskonałą okazją 
do takiej refleksji jest badanie terenowe prowadzone w biednych dzielnicach krajów globalnego Południa, 

które można i warto podejmować bez zbędnego strachu i uprzedzeń. Należy jednak przyjąć odpowiednio 

otwartą postawę i gotowość do przystosowania narzędzi badawczych do panujących w miejscu badania 

warunków. 

 

Słowa kluczowe: nauki społeczne, rola badacza, badania w barrios populares. 

 

Abstract 
Despite considerable development of research methods in social sciences and popularity of highly 

standardized quantitative methods, the researcher's influence on the entire research process remains a fact 

and a characteristic feature of social sciences, as pointed out in the early 1960s by Stanisław Ossowski, 

a great sociologist. It makes the researcher responsible for his self-improvement and personal development, 

but also allows him to shape his role in a creative and enriching way. A field study conducted in the poor 

neighborhoods of the global South, which can and should be done without unnecessary fear and prejudice 

is an excellent opportunity for such reflection. Before approaching the field, an adequate open attitude and 

willingness to adapt research tools to the prevailing conditions in investigated space, should be taken. 
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Wstęp 

W dyskursie na temat rygoru naukowego obowiązującego w naukach 

społecznych, w czasach, w których to nauki przyrodnicze stawiane były za wzór 

organizacji nauk, Stanisław Ossowski wyraźnie i zdecydowanie wskazywał, na 

czym polegała specyfika nauk społecznych. Ich osobliwość polega przede 

wszystkim na istotnej funkcji doświadczenia wewnętrznego badacza, na wielu 

etapach prowadzenia badania (Ossowski, 1983). Stwierdziwszy, że wpływu 

introspekcji na proces badawczy nie da się wyeliminować, badacze jednak stale bo-

rykają się z ustaleniem ram tego wpływu, określeniem, nazwaniem i opisaniem go.  

Stanisław Ossowski zaproponował rozróżnienie na „socjologa dawnego 

typu”, który „nie ogranicza swej problematyki do spraw dostępnych systematycz-

nym badaniom empirycznym”, który odważnie formułuje wnioski na podstawie 

danych z różnych źródeł oraz socjologa „nowego typu”, korzystającego z nowo-

czesnych i systematycznie doskonalonych technik badawczych, głównie 

kwantytatywnych (Ossowski, 1983: 201-203). 

Obecnie, kiedy typ nowoczesnego socjologa-empiryka dominuje i rozwi-

nięto liczne procedury i standardy badawcze, w naukach społecznych wciąż nie 

da się abstrahować od wpływu osoby badacza na badawczy proces. Dziś ten temat 

nie jest już często przedmiotem rozważań, być może ze względu na pozór, iż te 

nowoczesne techniki badawcze pozwoliły wyeliminować wpływ doświadczeń 
wewnętrznych badacza na cały proces. Nie jest to prawda, wie o tym i czuje to 

doskonale każdy, kto miał doświadczenia „w terenie”. Tenże „teren” jest za to 

chlebem powszednim dla antropologów, którzy są bardziej świadomi roli osoby 

badacza, jego cech, osobowości oraz wpływu doświadczenia wewnętrznego na 

proces badawczy (por. Buliński, Kairski, 2011). Narzędzia, jakimi posługuje się 
antropolog są mało skomplikowane, bo to sam antropolog staje się narzędziem. 

W niniejszym eseju pragnę przekonać, że takim narzędziem jest każdy przedsta-

wiciel nauk społecznych, kiedy jest „w terenie” a im większa jest tego świado-

mość, tym lepiej dla jakości badania. 

Esej ten powstał na bazie doświadczeń z badań terenowych w kolumbijskim 

mieście Medellín, przeprowadzonych w pierwszej połowie 2017 roku w ramach 

projektu badawczego „Wpływ reform przestrzennych w Medellín (Kolumbia) na 

grupy społeczne i indywidualne relacje «człowiek-przestrzeń»” finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki (umowa: 2015/19/N/HS6/00624). 

Celem badania było zrozumienie wpływu jaki na mieszkańców Medellín, ich 

codzienność i relacje społeczne mają zmiany i innowacje wprowadzone w przes-

trzeni ich miasta. Medellín jest drugim co do wielkości miastem w Kolumbii, 
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leżącym w Andach Zachodnich, założonym w 1616 roku przez Hiszpanów. Strefa 

metropolitalna Medellín liczy 2,5 mln mieszkańców i charakteryzuje się bardzo 

dużą gęstością zaludnienia: 6 474 osób na km2 (Alcaldía de Medellin, b.d.; 

Medellín Cómo Vamos, b.d.). Dla porównania: w Obszarze Metropolitalnym 

Warszawy gęstość zaludnienia, przy nieco ponad 3 mln mieszkańców, to 504 oso-

by na km2 (GUS, 2016). Taka specyfika wynika z wyjątkowej topografii miasta; 

jest ono położone w dolinie rzeki Medellín (zwanej też Doliną Aburrá) i dość 
ciasno otoczone przez góry, które utrudniają dalszą ekspansję miasta. Ekspansja 

metropolii jest też celowo ograniczana działaniami władz miasta (nie do końca 

skutecznie). 

W XX wieku wybudowano w Medellín kolej, która połączyła miasto z inny-

mi ośrodkami. Wtedy rozpoczął się boom kawowy, który włączył Kolumbię 
w gospodarkę światową. Od tego czasu miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać 
(Melo, b.d.). 

W latach osiemdziesiątych XX wieku miasto stało się stolicą narkobiznesu 

i polem nieustającej wojny z rekordowymi na świecie wskaźnikami zabójstw. 

Chociaż sytuacja poprawia się od 1993 – roku śmierci Pablo Escobara, wciąż 
pozostaje problem ubóstwa, złych warunków bytowych, nierówności szans 

życiowych. Przestępczość zorganizowana raczej zmieniła charakter niż zniknęła. 

Od początku XXI wieku Medellín stało się przedmiotem szeroko zakrojonej 

polityki społeczno-przestrzennej, której celem jest poprawa warunków życia jego 

mieszkańców, osiągnięcie stabilizacji politycznej, a także poprawa wizerunku 

miasta w ramach szeroko zakrojonej kampanii wizerunkowej państwa rozpoczętej 

na przełomie XX i XXI wieku.  

Miasta takie jak Medellín słyną z dzielnic zamieszkiwanych przez ludność 
ubogą. W Kolumbii nazywane są barrios populares (w Argentynie – villa miseria, 

w Brazylii – favelas). Z badawczego punktu widzenia barrio jest wygodną 
i sensowną jednostką do analiz (ze względu na rozmiar – od kilkuset do kilku 

tysięcy mieszkańców oraz przez to, że barrio tworzy pewną całość), chociaż samo 

słowo: barrio nastręcza pewnych trudności w tłumaczeniu. Na angielski barrio 

tłumaczy się jako neighbourhood, co można rozumieć jako „sąsiedztwo”. Ja pro-

ponuję słowo „osiedle” ze względu na zbliżoną wielkość oraz formę funkcjono-

wania w ramach oficjalnego podziału administracyjnego miasta. Od osiedla 

w polskim rozumieniu barrio jednak różni się tym, że zwykle jest pewnym 

źródłem tożsamości oraz tworzy społeczność. Nie należy jednak myśleć o barrios 

w sposób romantyczny: jako o świetnie zorganizowanych i silnych wspólnotach. 

Tam także panuje nieufność, do której przyczyniły się całe lata wojen toczonych 

na ich uliczkach. Samo pojęcie barrio jest dziś w Kolumbii tak rozumiane, że nie 
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trzeba już dodawać przymiotnika populares. Barrio jest tam automatycznie 

dekodowane jako miejsce zamieszkania osób ubogich. Osoby zamożne zwykle 

mają trudność z przypisaniem się do jakiegokolwiek barrio, wielorodzinne 

budynki z budownictwa społecznego także nie tworzą barrios, są nazywane 

„urbanizacjami” (hiszp. urbanización). Chociaż samo pojęcia barrio jest 

wyjątkowo obszerne, posiadające wiele definicji, nieraz kontrowersyjne, prawie 

nikt nie ma problemu ze wskazaniem jego desygnatu. 

Bać się czy nie?  

Barrio, a zwłaszcza barrio popular jest więc pojęciem z dużym ładunkiem 

emocjonalnym i wartościującym. Mówiąc wprost, kojarzone jest nie tylko 

z materialnym ubóstwem, ale też aktywnością grup przestępczych i zwyczajnie, 

niebezpieczeństwem. Szczególnie wśród przedstawicieli klas wyższych średnich 

i wyższych, a także obcokrajowców. Barrios populares bywają zwyczajnie styg-

matyzowane. Każdy badacz, przed wejściem do takiego osiedla zapyta siebie „bać 
się czy nie?” (Odpowiadając na to pytanie pragnę podkreślić, że doświadczenia 

opisywane w niniejszym artykule odnoszą się do jednego tylko miasta w określo-

nym momencie). 

Wydaje się, że badacz motywowany ciekawością i swoimi pytaniami badaw-

czymi często nie odczuwa strachu. Przed wyruszeniem do pracy w terenie zasięga 

jednak rad, konsultacji na temat bezpieczeństwa w badanym obszarze. Zwykle 

nie warto pytać o to przedstawicieli lokalnych warstw wyższych, wśród nich 

ubogie dzielnice budzą strach jako takie (wśród takich osób często znajdują się 
także akademicy). Warto zasięgać opinii wśród mieszkańców takich osiedli oraz 

pracowników organizacji pozarządowych lub pracowników terenowych adminis-

tracji miejskiej. Uzyskane informacje dobrze jeszcze skonfrontować z doniesie-

niami medialnymi w danym momencie i kilka miesięcy wstecz. Jeśli kilka źródeł 

potwierdza, że jakiś obszar jest obecnie szczególnie niebezpieczny, nie warto 

kusić losu. Trzeba jednak z całą mocą zaznaczyć, iż fakt, że osiedle jest ubogie, 

nie jest tożsame z tym, że jest niebezpieczne. Te kategorie często w obiegowej 

opinii sklejają się ze sobą, niesłusznie i krzywdząco. 

Wejście do badanej społeczności 

Nieocenioną pomocą w nawiązaniu pierwszych kontaktów z badaną spo-

łecznością są działacze organizacji pozarządowych, dziennikarze, czasem pra-

cownicy administracji publicznej, którzy mają doświadczenie w terenie. Przedsta- 
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wiciele instytucji publicznych, akademików, liderów lokalnych także bardzo 

chętnie angażują się w pomoc, czasem mogą jednak wymagać ubiegania się o nią 
drogą formalną. 

Wśród mieszkańców barrios panuje zwykle wielka otwartość na gości 

z zewnątrz, zainteresowanych ich życiem i punktem widzenia. Mechanizm kuli 

śnieżnej w zdobywaniu kolejnych kontaktów działa lepiej niż badacz mógłby 

sobie tego życzyć. Niezwykle ciekawym doświadczeniem jest nawiązywanie 

kontaktów przypadkowych, spontanicznych. Jest to bardzo łatwe. Kolejka w skle-

piku, pytanie o drogę, proszenie ludzi o odpowiedź na kilka pytań z ankiety to 

świetny przyczynek do nawiązywania głębszych znajomości.  

 

Fotografia 1. Barrio Santo Domingo Savio w Medellín. Ubogie osiedla także są miejscami, 

w których żyją, odpoczywają, pracują i spotykają się ludzie. W tych osiedlach także przetrwał 

jeszcze zwyczaj niedzielnego gotowania sancocho (tradycyjnej kolumbijskiej zupy) na ogniu, 

na ulicy, wspólnie z sąsiadami. Fot. Jacek Kierepka. 

Byłam umówiona na wywiad w jednym z barrios populares. Zapomniałam 

jednak zapisać numeru budynku, pamiętałam, że moja respondentka ma na imię 
Rosa. Okazało się, że w plątaninie uliczek nie potrafię odnaleźć domu doñi Rosy. 

Przypadkowe osoby, które prosiłam o pomoc zanosiły się ze śmiechu, gdy 

mówiłam, że szukam doñi Rosy, która ma matkę staruszkę i „takiego białego 

psa”. Były jednak chętne do pomocy a nawet zaangażowały się w szukanie dla 

mnie kolejnych respondentów. Doñię Rosę w końcu też odnalazłam. I zupełnie 

przypadkiem nawiązałam kilka nowych, serdecznych znajomości. 
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Obcokrajowiec mówiący w języku badanych może, wbrew intuicjom, mieć 
ułatwiony dostęp do badanej grupy, także ze względu na ciekawość badanych, 

szczególną uprzejmość w stosunku do osoby z zewnątrz, nieuwikłanie takiego 

badacza w bariery klasowe (bardzo silnie obecne w Kolumbii), troskę i chęć 
zrobienia dobrego wrażenia. Często pojawiającą się wątpliwością jest kwestia 

ewentualnej zapłaty dla badanych. W trakcie realizacji omawianego badania nie 

spotkano się ani razu z oczekiwaniem gratyfikacji materialnej za udział w ba-

daniu. Wszelkie upominki czy pomoc materialna jest jednak przyjmowana z dużą 
wdzięcznością (często respondenci są osobami autentycznie potrzebującymi, 

w bardzo złej sytuacji ekonomicznej). Interakcja badacza z respondentem jest 

często wymianą: perspektyw, opowieści, informacji i zwykle należy być przygo-

towanym nie tylko na zadawanie pytań, ale też na odpowiadanie na nie.  

Narzędzia badawcze 

Badacze zjawisk społecznych, czy w ogóle ludzkich, borykają się za każdym 

razem z klasycznym, acz nierozwiązanym i niejako na stałe wpisanym w naturę 
nauk społecznych, dylematem pomiędzy rzetelnością badawczą a trafnością. 
W największym skrócie trafność badawcza odpowiada na pytanie „Czy udało 

nam się zmierzyć to, co zamierzaliśmy zmierzyć?” (Frankfort-Nachmias, Nach-

mias, 2001: 180), czyli dotyczy ona zastosowanych wskaźników i ich zgodności 

i dopasowania do badanego tematu. Na trafność szczególną uwagę trzeba zwrócić 
podczas konceptualizacji oraz doboru metody badawczej. Z kolei rzetelność to 

gwarancja, że technika, jaką stosujemy do pomiaru jakiegoś zjawiska za każdym 

razem da ten sam wynik. Rzetelność zależy w największej mierze od dokładności 

i precyzji narzędzia (Frankfort-Nachmias, Nachmias, 2001: 185). Pomiar rzetelny 

to pomiar pozbawiony błędu (w sytuacji idealnej), zaś błąd, który należy 

maksymalnie zmniejszyć, może być losowy (najczęściej pomijany w analizach, 

bo trudny do wykluczenia) lub systematyczny, związany np. z osobą badacza czy 

zleceniodawcą badania (Sułek, 2002: 47). Dla przykładu, ankiety ilościowe będą 
charakteryzowały się częściej dużą rzetelnością, to znaczy kilku niezależnych 

badaczy, używając takiej ankiety ma duże szanse uzyskać bardzo zbliżone 

wyniki. Nie zawsze jednak trafność takiego narzędzia będzie wysoka, gdyż 
apriorycznie stworzone narzędzie z wystandaryzowanym słownictwem i skalami 

nie dla każdego respondenta może mieć takie samo znaczenie, interpretacja pojęć 
i pytań przez badanego może też odbiegać od intencji autora narzędzia badaw-

czego. Finalnie zdarza się, że ankieta mierzy nieco inne zjawisko, niż to było zak-

ładane, ma więc mniejszą trafność. Z drugiej strony lęk przed systematycznym 
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błędem, spowodowanym między innymi osobowością i charakterystyką społecz-

ną badacza, popycha niektórych przedstawicieli nauk społecznych ku coraz więk-

szej standaryzacji narzędzi.  

Stanisław Ossowski w „O osobliwościach nauk społecznych”, na co wska-

zuje już sam tytuł, broni specyfiki nauk społecznych i wskazuje na niemożliwość 
ograniczenia się do „obiektywnych” narzędzi, które być może ułatwiają pracę 
analityczną, ale ich trafność jest niepełna.  

Socjolog, któremu przypisaliśmy stanowisko pośrednie, socjolog, który stosuje ścisłe 

metody doboru materiałów, posługuje się konkretnymi skalami wskaźników dla 

uzyskania danych porównywalnych i korzysta z metod statystycznych przy ich 

opracowywaniu, ale równocześnie zachowuje postawę humanisty przy interpretowaniu 

zebranych materiałów i formułowaniu wniosków ostatecznych, to najczęstszy dziś typ 

pracownika naukowego wśród badaczy terenowych, ubiegających się o zbliżenie metod 

socjologicznych do metod nauk przyrodniczych (Ossowski, 1983: 208). 

W przytaczanym tutaj badaniu prowadzonym w kolumbijskim Medellin, 

zastosowanie wystandaryzowanej ankiety dostarczyło wielu ciekawych obserwa-

cji: różnic pomiędzy poziomem przywiązania, zadowolenia z różnych aspektów 

zamieszkiwanego siedliska, stosunków sąsiedzkich pomiędzy badanymi 

osiedlami. Różnice te nie byłyby jednak interpretowalne bez humanistycznego, 

ludzkiego wglądu w życie mieszkańców tych osiedli. Analizy zależności pomię-
dzy zmiennymi wskazują na współwystępowanie zjawisk, na różne ich natężenie 

w powiązaniu z wybranymi cechami czy kategoriami. Jednak mechanikę wzajem-

nych zależności można zrozumieć tylko dzięki bezpośredniej obecności w każ-
dym z tych miejsc, obserwacji i empatycznemu odbiorowi otaczającej rzeczywis-

tości. Zwłaszcza jeśli przedmiotem badania jest „codzienność”, ważniejsze od 

pytań stają się obserwacje i bycie z innymi. 

Earl Babbie (2008), współcześnie jeden z najsłynniejszych specjalistów od 

badań społecznych wskazuje, że metody jakościowe i ilościowe są jednakowo 

ważne i zaleca, kiedy to możliwe, stosowanie jednych i drugich. Na potrzeby 

omawianego tutaj badania przygotowano narzędzia zarówno ilościowe jak 

i jakościowe. Dziesięciostronicowa ankieta obejmowała początkowo wszystkie 

ważne dla kluczowych pytań badawczych zagadnienia, dla uzyskania szerszego 

kontekstu zawiera kilka pytań z dużych ilościowych krajowych i międzynarodo-

wych projektów badawczych, oraz skale używane w badaniach uznanych 

naukowców. Scenariusz wywiadu pogłębionego miał trzy etapy: i to narzędzie 

jakościowe miało uzupełniać się wzajemnie z częścią ilościową. 
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Badanie jakościowe 

Część jakościowa zakładała realizację wywiadu pogłębionego, razem z wy-

konaniem mapy mentalnej oraz foto-story, tzn. spacerem po omawianej 

przestrzeni, podczas którego respondent sam robi zdjęcia obiektom wartym uwa-

gi. Ta technika musiała zostać zmodyfikowana, aby nie wprawiać respondenta w 

zakłopotanie badacz obsługiwał aparat i fotografował wskazywane miejsca. Foto-

story nie zawsze było możliwe do zrealizowania ze względu na niemożliwość 
wyjścia z domu osoby badanej (opieka nad dzieckiem, nad osobą starszą, przygo-

towania posiłku itp.). Również mapa mentalna nie zawsze mogła być częścią 
wywiadu, ze względu na niepiśmienność niektórych respondentów. Niemal każdy 

wywiad, z uwagi na dynamikę interakcji zawierał elementy „historii życia”, która 

świetnie sprawdza się w przypadku badań prowadzonych wśród mieszkańców 

barrios populares. Techniki jakościowe, jak najbardziej zbliżone do naturalnej 

i spontanicznej interakcji są w takich okolicznościach najbardziej rekomendowa-

nymi. Nie oznacza to jednak, że realizacja bardziej sformalizowanego badania 

ilościowego jest niemożliwa, należy jednak pamiętać o ograniczeniach związa-

nych z komplikacją narzędzia, stopniem instytucjonalizacji badań ilościowych 

i poziomem umiejętności czytania i pisania w badanej grupie społecznej. Niezwy-

kle istotna jest też autoprezentacja i idąca za nią identyfikacją osoby badacza: 

może być potraktowany jako ankieter realizujący badania marketingowe, przed-

stawiciel władz miasta wykonujący spis powszechny, pracownik jednego z wielu 

wydziałów miasta, zajmujących się; mieszkalnictwem, opieką społeczną, edu-

kacją itp. Pochylmy się jednak przez chwilę nad przygotowaniem i zaplano-

waniem narzędzia badawczego tak, aby było realizowalne w jednym z barrios 

populares. 

Badanie ilościowe 

Wśród niższych warstw społecznych bardzo trudno jest zrealizować ankietę 
do samodzielnego wypełnienia. Najlepiej od początku zakładać, że konieczne 

będzie bardzo duże zaangażowanie ankietera/badacza2. 

Kwestionariusz ilościowy również musiał ulec znacznym uproszczeniom, 

aby był w pełni zrozumiały dla respondentów, mimo iż część pytań została zaczer- 

                                                           
2 W omawianych tutaj pracach badawczych, wszystkie ankiety, wbrew wcześniejszym 

założeniom, były wypełnione z udziałem i przy pomocy badacza. 
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pnięta z innych, prowadzonych od wielu lat badań ilościowych3. Wśród znacznej 

części respondentów źle funkcjonują pytania o ocenę na skali Likerta. 

Zdecydowanie najłatwiejsze w realizacji są pytania otwarte lub konkretne pytania 

dotyczące życia codziennego (o czas trwania codziennych czynności, o odległość, 
o ceny itp.). Należy liczyć się z tym, że czas wywiadu kwestionariuszowego 

będzie dużo dłuższy niż zakładany, ankieta jest jednak często dobrym pretekstem, 

aby nawiązać i pogłębić kontakt. Na użytek badań podobnego rodzaju jak moje 

(z podobnym respondentem oraz zagadnieniem bliskim codzienności) warto 

rozważyć zastosowanie bardziej rozbudowanego formularza, w którym ankieter 

notowałby swoje obserwacje, cytaty, charakterystyki odwiedzonego gospodars-

twa domowego itp. (mógłby na przykład stworzyć odpowiedni system gotowych 

kodów do szybkiego zapisywania na bieżąco). 

Zakończenie badania 

Sposób dotarcia do grupy badanej często spędza badaczowi sen z powiek, 

jest przedmiotem starań i zabiegów oraz przemyślanych przygotowań. Niewiele 

uwagi poświęca się jednak kwestii wyjścia z badanej grupy, zamknięcia 

interakcji, pożegnania. Badacz może często znaleźć się w sytuacji piszącej te sło-

wa, zupełnie nieprzygotowanym do zakończenia pracy badawczej w danym 

miejscu. Z podobnym dylematem musiał zmagać się Oscar Lewis, antropolog, 

                                                           
3 Badania te realizowane były także wśród estrato 1, czyli najbiedniejszej warstwy mieszkań-
ców kolumbijskich miast. Powstaje pytanie: na co wskazują raportowane w tych wielkich i cie-

szących się szacunkiem badaniach, wskaźniki? Czy pytania są właściwie i jednakowo 

interpretowane przez wszystkich respondentów? 

Brałam pod uwagę realizację swojego badania na odległość, bez odbywania 

podróży do Medellín, w przypadku, w którym nie udałoby się zdobyć finansowa-

nia. Jednak doświadczenie badawcze, zdobyte w pracach terenowych, uświado-

miło jak absurdalny był to pomysł. W europejskich stolicach, żyjąc w świecie na 

poły rzeczywistym, na poły wirtualnym często ulegamy złudzeniu, że w Internecie 

jest wszystko. „Jeśli czegoś nie ma w Internecie, to znaczy, że nie istnieje”, mówi-

my. Ewentualnie identyfikujemy problem i walczymy z „wykluczeniem cyfro-

wym”. Tymczasem przymus obecności i biegłości w sieci, obecny także (a jakże!) 

w krajach Ameryki Łacińskiej, to nic innego jak opresja i czynne wykluczanie 

niektórych grup społecznych. Widziałam wielu seniorów, którzy biedzili się, jak 

umówić się na wizytę u lekarza, jeśli dwa możliwe sposoby, to wizyta i ocze-

kiwanie w kolejce w odległej placówce lub rejestracja za pomocą strony interne-

towej. Ludzie, z którymi rozmawiałam, w większości z Internetu korzystają, ale 

w nim nie żyją. 
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który prowadził swoje badania wśród ludności ubogiej Meksyku i Puerto Rico. 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, i miał następujące obserwacje: 

Intensywne badanie rodzin wymagało zadzierzgnięcia więzi osobistych, bez których 

w żadnym razie nie zdołalibyśmy uzyskać intymnych danych przedstawionych w niniej-

szej książce. Moi pomocnicy i ja spędzaliśmy wiele godzin biorąc udział w przyjęciach 

rodzinnych i chrzcinach, czuwając przy zmarłych i śpiesząc na każde wezwanie w razie 

pilnej potrzeby. Woziliśmy ludzi do szpitala, płaciliśmy kaucję, żeby wypuszczono ich 

z więzienia, pisaliśmy w ich imieniu podania, zamawialiśmy wizyty u lekarzy, pomaga-

liśmy zdobywać mieszkanie i pracę, załatwiać sprawy zasiłków z Opieki Społecznej 

(Lewis, 1966: 17). 

Istotnie, to właśnie od antropologów można uczyć się sposobów radzenia 

sobie z zażyłością pomiędzy badaczem a badanymi, która w naturalny sposób za-

wiązuje się podczas prac w terenie: „Fakt badania czegoś, co jest bardzo osobiste 

i intymne, wymagał wytworzenia takich stosunków między mną a informatorami, 

które miały zażyły, podobny do związku rodzinnego, charakter” – pisze z kolei 

Agata Stanisz (2011: 200), współczesna antropolożka. Autorka dodaje jednak, że 

nie są to więzy przyjaźni; podczas badań w biednych częściach Medellín miałam 

często wrażenie, że badani bardzo chcieliby się ze mną zaprzyjaźnić. Zanim 

przeraziła mnie skala takich oczekiwań, chętnie dzieliłam się wszelkimi danymi 

kontaktowymi, z których moi respondenci skwapliwie korzystali. Początkowo 

byłam gotowa na wiele, aby zdobyć materiał badawczy. Z czasem uzmysłowiłam 

sobie, że uczciwe zamknięcie relacji, prawdziwe pożegnanie byłoby najbardziej 

na miejscu. Było to jednak bardzo, bardzo trudne. 

Rodzina Sanchezów nauczyła się mi wierzyć i ufać. W potrzebie, w trudnych momentach 

kontaktowali się nieraz ze mną i moją żoną, a myśmy pomagali im w chorobach, 

kłopotach wynikłych z pijaństwa, zatargach z policją, scysjach rodzinnych i trudnościach 

związanych z bezrobociem. Nie stosowałem się do powszechnego wśród antropologów 

zwyczaju i nie płaciłem za poufne (ale nie donosicielskie) informacje. W ich stosunku do 

mnie zaś uderzał zupełny brak interesowności. Do opowiedzenia mi swoich losów 

skłaniały ich zasadniczo przyjazne uczucia w stosunku do mojej osoby (Lewis, 2011: 20). 

Jeśli podczas badania w terenie zawiązują się takie relacje, oparte na 

wzajemnej sympatii, ciekawości, życzliwości, a częściowo także oczekiwaniu 

wsparcia, niezwykle trudno jest przeprowadzić granicę pomiędzy byciem 

badaczem-bezwzględnym realizatorem postawionego zadania, a badaczem-czło-

wiekiem czującym. Jest to tym trudniejsze, że, jak wspomniano wyżej, postawa 

badacza współodczuwającego jest niezbędna w badaniu zjawisk społecznych. 

Sami antropologowie przez dłuższy czas traktowali emocje w badaniu jak tabu, 

aby w ostatnich latach uznać ich wpływ, a nawet użyteczność w pracy w terenie 

(por. Irwin, 2007; Hovland, 2007). Temat ten rozwinę nieco w dalszej kolejności. 

Tymczasem pragnę zaznaczyć, iż pożegnanie może okazać się niezwykle 
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trudnym momentem dla badacza. Warto wcześniej przemyśleć, jak do niego 

przygotować siebie oraz swoich respondentów i informatorów. Wymaga tego 

odpowiedzialność i etyka badawcza.  

Rodzaje wpływu doświadczenia wewnętrznego badacza na proces badawczy 

Stanisław Ossowski opisuje i sankcjonuje cztery rodzaje wpływu introspek-

cji na nauki społeczne. Są to: 

- „Użyteczność intuicji psychologicznej w stawianiu hipotez” (Ossowski, 

1983: 201), tak zwana funkcja heurystyczna; 

- „Interpretowanie wypowiedzi ludzkich i innych reakcji zewnętrznych” 

(Ossowski, 1983: 202). Najprostszym przykładem tej funkcji jest kodowanie 

odpowiedzi respondentów na pytania otwarte; 

- „Wyjaśnianie mechanizmu zależności” (Ossowski, 1983: 202-203) na przy-

kład opis i interpretacja wyników uzyskanych w toku analiz statystycznych; 

- „Uzasadnianie tez ogólnych przez odwołanie się jawne lub niejawne do 

doświadczenia wewnętrznego, gdy materiał obserwacyjny nie jest dostateczny 

do przeprowadzenia weryfikacji odpowiadającej wymaganiom naukowym” 

(Ossowski, 1983: 203) do tej funkcji sięga się często, gdy źródła danych ze 

względu na różne pochodzenie nie poddaje się prostym porównaniom. 

Takie założenia i otwarte zdefiniowanie wpływu osoby badacza stawiają 
wysokie wymagania przed naukowcem. Należy przyznać, że nawet najlepiej 

przygotowana aparatura badawcza (w naukach społecznych będą to narzędzia 

badawcze typu scenariusz wywiadu czy kwestionariusz) nie spełni sama zadań 
badawczych. Badacz, naukowiec musi być osobą świetnie przygotowaną, 
myślącą logicznie, znającą kontekst przedmiotu badania. 

Zakładając, że badacz to osoba nieprzypadkowa, charakteryzująca się też 
pewną dojrzałością, pragnęłabym rozszerzyć użyteczność doświadczenia wew-

nętrznego w pracach badawczych. W przypadku badań społecznych z charakte-

rystykami badań środowiskowych, tak jak w omawianym projekcie, gdzie istotne 

są też badane miejsca lub przestrzeń, badacz może wykorzystać samego siebie, 

niejako na zasadach aparatury badawczej. W najprostszym przypadku chodzi 

o rejestrowanie takich cech miejsca, jak zapach, ukształtowanie terenu, odgłosy, 

klimat itp. Psychologia środowiskowa włącza te pozawerbalne doświadczenia 

w zakres zbieranych informacji, ale na zupełnie innych zasadach niż świadoma 

introspekcja, humanistyczny wgląd w siebie czy po prostu doświadczenie. Ba-

dacze z nurtu psychologii środowiskowej poświęcają wiele wysiłku, aby dokonać 
solidnej walidacji wykorzystywanych w kwestionariuszach typologii i skal. 
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Pragnęłam bardzo podążyć ich śladem i umieścić w swoim narzędziu ilościowym 

kilka takich skal. Jedną z nich była skala stworzona przez Jamesa Russella, 

badająca afektywne reakcje na środowisko. Wykorzystuje ona takie określenia w 

odniesieniu do wybranego, konkretnego miejsca, jak np.: interesujące, przyjemne, 

przytulne, spokojne, leniwe itp. Jakąż porażką było umieszczenie takiej skali w 

moim kwestionariuszu. Dla moich respondentów pytanie było zupełnie 

abstrakcyjne, zajmowało nieproporcjonalnie dużo czasu, wymagało wiele 

wyjaśnień i dodatkowych podpowiedzi. Z finalnej wersji musiałam je usunąć. 
Jednocześnie przebywając w tych miejscach, rozmawiając i milcząc z ich miesz-

kańcami zarówno obserwowałam ich nastroje jak i sama doświadczałam tych 

miejsc, wpływały one na mój nastrój. Inny współczesny antropolog (i lekarz), 

Tomasz Rakowski (2011: 134) pisze: „Ciało (...) i wspólne «wystawienie na 

świat» w ogóle umożliwia jakiekolwiek porozumienie czy też współbycie”. 

Wspólnota doświadczenia i reakcji na bodźce płynące z zewnątrz jest naszym 

codziennym doświadczeniem i filarem wzajemnego porozumienia, często 

odbywającego się bez słów a nawet uwagi. Jednak, poza antropologią, w naukach 

społecznych takie porozumienie jest czasem uznawane jako zamach na 

obiektywizm. Oczywiście w badaniu społecznym nie chodzi tylko o osobiste 

wrażenia badacza, jeśli jednak narzędzie badawcze jest kulturowo bliższe bada-

czowi niż badanym (jak to ma miejsce w przypadku ankiety ilościowej), sięganie 

do osobistego doświadczenia przy formułowaniu wniosków nie wydaje się nie-

poprawne. Zwłaszcza jeśli uznamy, że ciało i umysł badacza jest narzędziem 

i aparaturą. 
Przemierzając barrios populares byłam wrażliwa na temperatury, dźwięki, 

nachylenie terenu, zapachy co – mimo iż jest „pomiarem” subiektywnym – składa 

się na całościowy obraz badanego miejsca, może także podpowiadać możliwe 

interpretacje obserwowanych zjawisk. Inna, dalej idąca rola introspekcji może 

wydawać się kontrowersyjna, jest jednak tylko propozycją. Badacz w nowym 

terenie zwykle, w przeciwieństwie do badanej społeczności w badanym miejscu, 

znajduje się w „eksperymentalnej” sytuacji doświadczania nowej przestrzeni po 

raz pierwszy, może więc studiować swoje odczucia tak jak badałby obiekt 

zewnętrzny. Chodzi tu na przykład (dla badań środowiskowych) o takie obser-

wacje, jak łatwość odnajdywania miejsc lub też gubienie drogi, wybierane przez 

siebie punkty orientacyjne, a także poczucie zagubienia, strachu lub też komfortu. 

Oczywiście uzyskany w ten sposób „materiał” jest także czysto subiektywny, 

może jednak służyć do weryfikacji hipotez i kierunków badań już na miejscu, 

a także wskazywać na dodatkowe zmienne wyjaśniające. O takim doświadczeniu 

piszą interdyscyplinarni badacze miast, tacy jak Kanadyjczyk, dziennikarz 
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i badacz miast, Charles Montgomery, opowiadając o swoim doświadczeniu 

w dzielnicy East Side w Nowym Jorku:  

Idąc po raz pierwszy do laboratorium z mojego mieszkania na East Thirteen Street 

(ledwie piętnaście minut spacerem), minąłem bodaj wszystkie sklepy i punkty usługowe, 

jakich mógłbym potrzebować w ciągu najbliższego miesiąca (...) Tu mogłem przeżyć całe 

swe życie – pracować, robić zakupy, jadać na mieście, zakochiwać się i spotykać z przy-

jaciółmi – nie musząc przy tym w ogóle siadać za kierownicą samochodu. (...) Początko-

wo uznałem, że krajobraz ten jest wprost fascynujący (Montgomery, 2015:154).  

Montgomery często odwołuje się do własnych odczuć, które podsuwają mu 

hipotezy i wyjaśnienia, o czym opowiada z całą otwartością i jest to szczególnie 

cenne, zwłaszcza przy badaniach dotyczących miasta i człowieka w mieście.  

Mieszkańcy jednego z badanych przeze mnie osiedli w kolumbijskim 

Medellín, cieszyli się z nowo wybudowanego obiektu sportowego, z dwoma 

boiskami, siłownią i innymi rodzajami oferty sportowej. Szybko stał się on dla 

mnie punktem orientacyjnym, bezpieczną przystanią, kawałkiem zawsze dobrze 

oświetlonej przestrzeni z toaletą i wi-fi. Czułam się tam dobrze i bezpiecznie. 

Uczuliło mnie to na baczniejszą obserwację tego miejsca. Początkowo, ponieważ 
moimi respondentami były niemal w 100% osoby dorosłe, nie zakładałam, że 

nowy obiekt sportowy, adresowany głównie do dzieci i młodzieży, może mieć dla 

nich jakiekolwiek znaczenie. Okazało się jednak, że okazały i nowoczesny 

kompleks sportowy służył wielu mieszkańcom, podobnie jak mnie, jako 

bezpieczny punkt odniesienia, koncentrujący wokół siebie handel i życie 

towarzyskie osób, które bezpośrednio z usług tego obiektu nie korzystały. W tym 

przypadku moje osobiste uczucia i odczucia podsunęły mi hipotezę, która w toku 

dalszej obserwacji i rozmów została pozytywnie zweryfikowana. 

Jaki ma być badacz 

Zaznaczono wyżej, że badacz nie jest osobą przypadkową i nie jest wyłącz-

nie operatorem idealnie przygotowanych narzędzi badawczych. Jakie cechy przy-

dają się w terenie? Na pewno otwartość, spontaniczność i autentyczność, z tym, 

że przede wszystkim to ostatnie. Niekoniecznie mowa jest tu o stałych cechach 

charakteru, bardziej o przyjętej postawie. 

Otwartość zdecydowanie sprzyja nawiązaniu i rozszerzaniu kontaktów. 

Otwartej osobie więcej się mówi, bo słucha z uwagą, nie ocenia, wszystko ją inte-

resuje. Spontaniczność to korzystanie z pojawiających się propozycji i na-

darzających okazji nawet wbrew ustalonemu wcześniej planowi badań (dla 

niektórych rezygnacja lub konieczność zmiany planu wiąże się z psychicznym 

dyskomfortem, to trudne, ale warto). 
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Autentyczność rodzi autentyczność, a w interakcji badawczej, jeśli trwa 

dłużej, respondent i badacz stają się równi sobie. Co oznacza taka autentyczność? 

Nieukrywanie uczuć takich, jak strach, zmęczenie, zawstydzenie, radość. Jeśli 
chcemy się dowiedzieć czegoś naprawdę, najprostsza droga to samemu być praw-

dziwym i dać się poznać. Prawdziwym oczywiście nie oznacza niczym nieskrę-
powanym. Intuicja badawcza podpowiada, gdzie przebiega granica pomiędzy na-

turalnością w zachowaniu a pilnowaniem swoich celów badawczych (por. 

Bielenin-Lenczowska, 2011: 159). 

Podsumowanie 

Współczesne nauki społeczne, które bardzo rozwinęły i znacznie udoskona-

liły narzędzia badawcze dziś bardziej zbliżają się do ideału nauk przyrodniczych 

(pytanie, czy wciąż jest to ideał, do którego dążymy?). Nie należy przy tym ulegać 
złudzeniu, że wpływ osoby badacza i jej doświadczenia wewnętrznego został 

wyeliminowany czy w znacznym stopniu ograniczony. Jest co najmniej tak samo 

szeroki jak w czasach, gdy wpływ ten był poddawany systematycznej refleksji 

i dyskusji, a Stanisław Ossowski dookreślił i omówił jego rodzaje.  

Dziś głównie antropolodzy poddają refleksji osobistą relację między bada-

czem a terenem. Jest to zasadne szczególnie podczas prac terenowych wśród lud-

ności uboższej, w krajach globalnego Południa. Metody badawcze wystandaryzo-

wane w krajach wysoko rozwiniętych nie zawsze są trafne ani nawet możliwe do 

zastosowania bez modyfikacji na całym świecie. Co więcej, korzystanie z takich 

mocno standaryzowanych metod badawczych ma charakter wykluczający, co w po-

ważnym stopniu zaburza reprezentatywność badania.  

Z dużej roli badacza warto korzystać i rozwijać ją w sposób twórczy. Ta duża 

rola stawia też przed badaczem wyzwanie i zobowiązanie do systematycznej 

pracy nad sobą, nie tylko w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z wybra-

nym tematem, ale też w zakresie rozwoju osobistego, poznania samego siebie 

i uczciwej introspekcji.  

Czy należy przyjąć złożoną po 15 minutach znajomości propozycję respon-

denta: „to może przenieś się do nas, będziesz miała bliżej?” Może z tego wynik-

nąć dużo lepsze zrozumienie relacji i układów panujących w danej społeczności, 

istniejących stronnictw i konfliktów, o których nie zająknął się nawet bardzo 

sympatyczny i kompetentny lider lokalny, z którym spędziło się kilka godzin. 

Można też poznać dramatyczną historię rodzinną, która w niczym nie przypo-

mina tego obrazka, który wisi na ścianie i wiele innych, otwierających oczy, 

sekretów. 
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