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Antropologia w zapaści
Podwójny oksymoron zawarty w tytule tego tekstu potraktować można jako
symptom współczesnego położenia antropologii kultury — problematycznego,
paradoksalnego, a nawet, twierdzą niektórzy, niemożliwego. Tąpnięcie, jakie nastąpiło w tej dyscyplinie w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, dokonało
tak poważnych i rozległych spustoszeń, że znaczna część antropologów zdradza
wciąż objawy głębokiej traumy; spośród pozostałych zaś wielu skupia się na doraźnych zadaniach, próbując nie dostrzegać otaczającego ich gruzowiska.
Rzecz jasna, wstrząs o tak długotrwałych, a być może nieodwracalnych skutkach nie mógł być zdarzeniem nagłym i niezapowiedzianym. I rzeczywiście, stanowił on kulminację ruchów tektonicznych, które od dłuższego czasu naruszały
stabilność dyscypliny. Oznaki gruntownej krytyki — nie tych czy innych założeń
bądź twierdzeń antropologii, ale samego jej statusu jako nauki — pojawiały się
i narastały co najmniej od początku lat siedemdziesiątych, choćby w pracach Vincenta Crapanzano, Clifforda Geertza czy Victora Turnera. Ale za głównych sprawców kataklizmu uważa się grupę amerykańskich antropologów, którzy właśnie
w połowie lat osiemdziesiątych radykalnie zakwestionowali podstawy uprawianej
przez siebie nauki. W sposób najbardziej zwarty i dobitny uczynili to w dwóch
tomach, wydanych w tym samym 1986 roku: Writing Culture1 i Anthropology as
* Tekst ten oparty jest na wystąpieniach na I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
„Granice kultury” (Katowice-Cieszyn, 15–17 października 2009) oraz w czasie sesji naukowej
„Nowy idiografizm?” (Wrocław, 20 listopada 2009). Jest to znacznie rozszerzona i zmieniona wersja
tekstu Antropologia kultury: zacieranie granic, który ukazuje się równolegle w tomie pozjazdowym.
1 Zob. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, red. J. Clifford, G. Marcus,
Berkeley 1986.
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Cultural Critique2. I właśnie ci, którzy podpisali te tomy, George Marcus, James
Clifford i Michael Fischer — do których należałoby dołączyć co najmniej jeszcze jednego ze współautorów, Paula Rabinowa — w powszechnym odczuciu, nie
słabnącym do dziś, stanowią szpicę całego ruchu czy wręcz jego upostaciowanie.
Rekrutowali się oni spośród uczestników „zaawansowanego seminarium”, działającego w ramach zasłużonej School of American Research — od miasta będącego
jej siedzibą można by więc ich nazwać „grupą z Santa Fe”.
Nie miejsce tu, by szczegółowo charakteryzować przesłanki i kierunki przeprowadzonej przez nich krytyki, zwłaszcza że poświęcono już temu całą bibliotekę3, która zresztą nie przestaje rosnąć. Dość powiedzieć, że „grupie z Santa Fe”
przypisuje się dokonanie kilku zwrotów w antropologii: „literackiego” (zwanego też „narratywistycznym”), „refleksyjnego” czy postmodernistycznego — by
wspomnieć tylko najważniejsze. Nie byłaby to jednak jakaś wyjątkowa zasługa — w ostatnich dekadach XX wieku kolejne zwroty w antropologii ogłaszano
niemal co sezon i konia z rzędem temu, kto potrafiłby się w ich gąszczu rozeznać. Jest to tym trudniejsze, że stosowana w tej materii terminologia daleka jest
od jednoznaczności, a określane przez nią zwroty często nakładają się na siebie
i wzajem na sobie pasożytują.
Ruch wywodzący się z Santa Fe sięgnął jednak głębiej niż wszystkie te zwroty.
Może najbliższe prawdy byłoby uznanie go za jeden z nurtów postmodernizmu,
którego również nie sposób sprowadzić do jednej z wielu orientacji filozoficznych, niechby nawet najpotężniejszej. Choć i ta kwalifikacja nie w pełni oddawałaby rangę i oddziaływanie tego ruchu: postmodernizm, choć w poważnym
stopniu ukształtował pejzaż myśli współczesnej, to nie zdominował jej bez reszty,
podczas gdy antropologia postmodernistyczna (pozostańmy przy tym określeniu)
położyła się głębokim cieniem na całej dyscyplinie, decydując o jej kondycji,
a przynajmniej o samowiedzy teoretycznej tych, którzy ją uprawiają. Bez wątpienia jednak akt oskarżenia przedłożony tu antropologii zgadza się w wielu punktach z rachunkiem wystawionym przez postmodernizm całej tradycji intelektualnej Zachodu.
Lista zarzutów w tym akcie oskarżenia jest długa, lecz w konkluzji dałby się
on sprowadzić do jednego: zakwestionowania prawomocności antropologii jako
nauki, a nawet jako działalności poznawczej. Autorzy Writing Culture, odsłoniwszy zafałszowania doświadczenia terenowego dokonywane przez jego tekstualizację, „pisanie kultury”, rozciągnęli następnie swoją krytykę, w kolejnych
rozchodzących się kręgach, na wszystkie właściwie czynniki konstytuujące antro2

Zob. G. Marcus, M. Fischer, Anthropology as Cultural Critique, Chicago 1986.
Nie sposób w pojedynczym przypisie odesłać do całej tej biblioteki; zamiast tego przywołam
jeden tylko rodzimy przykład — treściwą charakterystykę, przedstawioną przez Michała
Buchowskiego i Mariana Kempnego w tekście Czy istnieje antropologia postmodernistyczna?,
stanowiącym wprowadzenie do zredagowanej przez Buchowskiego antologii Amerykańska
antropologia postmodernistyczna (Warszawa 1999).
3
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pologię. W stan oskarżenia postawione zatem zostały: autorytet zaświadczającego
„ja” — którego świadectwo wraz z przejrzystością utraciło również wiarygodność; status wiedzy — różnej w procesie pozyskiwania („kontekście odkrycia”)
i w akcie raportowania („kontekście uzasadniania”); logika — będąca w istocie
maską „poetyki i polityki”. Tym samym nie ostała się na dobrą sprawę żadna racja, która pozwoliłaby antropologowi kontynuować w dobrej wierze jego pracę.
A nad zgliszczami ich wszystkich unosi się, egzorcyzmowane przez całą myśl
postmodernistyczną, widmo reprezentacji, raz na zawsze pozbawionej wszelkiej
cielesnej postaci.
Ta ryzykowna stylistyka stanowi ekwiwalent tonacji, w jakiej niektórzy twórcy antropologii postmodernistycznej, a w większym jeszcze stopniu ich liczni
akolici, głosili swoje oskarżenia. Ich retoryka z pewnością przewyższała swoim
rozmachem tę retorykę, którą demaskowali oni w tradycyjnych tekstach antropologicznych. A zwalczając ją, posuwali się, w skrajnych wypadkach, do tego, że
tekstom tym odmawiali nie tylko zdolności do tworzenia reprezentacji rzeczywistości kulturowej, którą próbowały opisywać, ale wręcz wszelkiej referencyjności4. Zaiste, tym, którzy tego rodzaju enuncjacje traktowali poważnie i brali
do siebie, trudno było znaleźć motywację do kontynuowania badań. Nie tylko
na dotychczasowych zasadach — na j a k i c h k o l w i e k zasadach.
Nic więc dziwnego, że antropologia znalazła się w zapaści5. Gdy minęła pierwsza fala zbiorowej traumy, wśród tych, którzy zdołali z niej wyjść (lub w ogóle się
jej nie poddali), zaczęły pojawiać się diagnozy stanu antropologii — symptomatyczne, że pozostające zazwyczaj w tym samym polu semantycznym. Jak napisał
Adam Kuper: „[…] ruch postmodernistyczny wywarł p a r a l i ż u j ą c y wpływ
na dyscyplinę antropologii. […] młodzi etnografowie stali się tak n e r w o w i , iż
z trudem można ich przekonać, by w ogóle pojechali w teren”6. Clifford Geertz
4

Takim skrajnym wypadkiem były prace Stephena Tylera, który swojemu radykalizmowi dawał
wyraz nie tylko w projektach teoretycznych (zob. na przykład S. Tyler, Post-Modern Ethnography:
From Document of the Occult to Occult Document, [w:] Writing Culture…), ale i w osobliwych
próbach ich realizacji (na przykład S. Tyler, Przed-się-wzięcie post-modernistyczne [1991], przeł.
O. i W. Kubińscy, [w:] Amerykańska antropologia…). Mimo całej ekscentryczności tych prób
trzeba przyznać, że był on w nich do bólu konsekwentny — nie bez powodu koledzy antropolodzy
uznawali go za „jedynego prawdziwego postmodernistę” w swoim gronie.
5 Metafory rzadko kiedy opierają się na definicjach słownikowych — tym razem jednak opis
encyklopedyczny zapaści wydaje się świetnie oddawać stan, w jakim znalazła się antropologia,
a przy okazji również sposób terapii: „stan ostrych zaburzeń krążenia obwodowego z uczuciem
zamierania, ogólnym osłabieniem, a nawet utratą przytomności; przyczyny: wstrząs, uraz,
niedotlenienie, nerwica naczyniowo-ruchowa, utrata wody (na przykład w biegunce), silne emocje;
objawy: bladość, spadek ciśnienia krwi, oziębienie ciała, poty, przyspieszenie tętna; leczenie
środkami pobudzającymi krążenie; wymaga szybkiej interwencji lekarskiej”.
6 A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, przeł. I. Kołbon, Kraków 2005, s. 191–192 (podkr.
— G.G.).
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z kolei dopatrywał się u nich objawów „epistemologicznej h i p o c h o n d r i i ”7.
Do innego pola semantycznego sięgnął Wojciech Burszta, przywołując obraz statku — który Otto Neurath uznał za figurę nauki — naprawianego przez żeglarza-uczonego w trakcie żeglugi: „Wielka debata, jaka toczy się wokół postmodernizmu, ma, jak się wydaje, swoje źródło właśnie w fakcie, iż badacze ponowocześni
swymi twierdzeniami de facto doprowadzili do zatopienia statku, a jakakolwiek
jego renowacja jest im z gruntu obca”8.
Ten stan rzeczy (nie mnóżmy już jego określeń) budził i budzi różne reakcje;
wśród nich najpowszechniejsze — i zarazem najbardziej niepokojące — wydają
się dwie tendencje9. Z jednej strony mamy do czynienia z rutynową krzątaniną,
prowadzeniem badań empirycznych o ograniczonych celach i zasięgu, których
autorzy nie przyjmują do wiadomości postmodernistycznej krytyki podstaw antropologii lub nie biorą jej do siebie. Z drugiej strony — choć nie całkiem przeciwstawnej wobec pierwszej — obserwujemy uwiąd myśli teoretycznej, niezdolnej do wysunięcia nowych idei, które uwzględniałyby tę krytykę, a zdolnej tylko
do nieustannego wzbogacania jej arsenału10.
Ten improduktywizm teoretyczny zauważył dość wcześnie jeden z głównych
jego sprawców, Marcus, który w 1994 roku napisał:
Choć wielu antropologów uznało, że przeprowadzona w latach osiemdziesiątych XX wieku
krytyka piśmiennictwa etnograficznego miała przynajmniej wartość terapeutyczną, to zarazem
upowszechniło się zaniepokojenie, obawa, że trwa to zbyt długo i w rezultacie prowadzi antropologię w jałowe strony, jak również przekonanie, że nowe formy etnografii
przypuszczalnie nie są w stanie unieść ciężaru, któremu potrafił niegdyś sprostać abstrakcyjny
dyskurs teoretyczny wraz z wyraźnym rozróżnianiem argumentów i wspierających je danych11.
17

C. Geertz cyt. za: A. Kruper, op. cit., s. 192 (podkr. — G.G.).
W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań
2004, s. 14.
19 Nieco inną typologię tych reakcji przedstawia Wojciech J. Burszta — zob. op. cit., s. 23–26.
10 Wymownym tego świadectwem stało się powołanie do życia w 2001 roku czasopisma
„Anthropological Theory”, zaprojektowanego jako specjalne forum dla teorii antropologicznej,
której próżno było szukać na łamach istniejących pism antropologicznych. Równie znamienne, że
w artykule otwierającym pierwszy numer czasopisma jeden z jego redaktorów, Stephen Reyna,
uznał za niezbędne przekonywanie, że „teoria się liczy” (S. Reyna, Theory counts. [Discounting]
discourse to the contrary by adopting a confrontational stance, „Anthropological Theory” 2001,
nr 1), a jedynie niewielki procent wśród tekstów opublikowanych w tym periodyku w ciągu ostatniej
dekady stanowią prace w pełni odpowiadające jego tytułowi. Wprawdzie nie brakuje tam artykułów
teoretycznych, tyle że w większości dotyczą one innych nauk, wcale niekoniecznie bliskich
antropologii. Natomiast znaczna część zawartości „Anthropological Theory” to rozprawy dowodzące
teoretycznie, że w antropologii „teoria się n i e liczy”, przy czym stosowana argumentacja opiera
się zwykle na tezach „ojców założycieli” antropologii postmodernistycznej — w nieskończoność
powtarzanych, amplifikowanych i parafrazowanych.
11 G. Marcus, On ideologies of reflexivity in contemporary efforts to remake the human sciences,
„Poetics Today” 1994, nr 3, s. 389.
18
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Paradygmat postmodernistyczny?
Twórcy zwrotu postmodernistycznego spostrzegli więc, jak wyniszczające
skutki przyniosły ich manifesty. Nie podzielając jednak przekonania o wyłącznie
destrukcyjnym charakterze zawartej w nich krytyki — a być może także w poczuciu odpowiedzialności za spowodowany przez siebie stan antropologii — podjęli
zadanie wyprowadzenia z tej krytyki konstruktywnych wniosków. We wstępie
do tomu stanowiącego punkt zwrotny w tym procesie, a zarazem dokumentującego zapoczątkowanie nowej fazy działalności „zaawansowanego seminarium”
z Santa Fe, Marcus — występujący od początku i z czasem coraz wyraźniej w roli
przywódcy teoretycznego grupy — odnotowywał stale postępujące, wszechobecne wręcz porażenie antropologii dziedzictwem „fermentu krytycznego” z lat
osiemdziesiątych oraz „zanik wiary w znaczenie wszelkiej teorii”. Zarazem jednak twierdził, że nadszedł czas „wzmożonego zainteresowania tym, jak można by
rozlokować ten kapitał intelektualny w projektach długofalowych badań […], jak
można by wykorzystać idee i koncepcje poprzedniej dekady do przeformułowania tradycyjnych procedur badawczych”12.
Tom ten stanowił jedną z pierwszych prób sprostania temu wyzwaniu. I choć
wielu spośród podejmujących te próby to raczej teoretycy (krytycy, historycy)
antropologii niż badacze-empirycy, ich wspólnym celem stało się wypracowanie
nowej formuły antropologii opartej na „nowej etnografii” czy raczej — zgodnie z akcentowanym przez nich pluralizmem poznawczym — „nowych etnografiach”. Marcus już wcześniej deklarował:
[…] jestem wciąż przekonany, że forma, jaką mogą przyjąć etnografie, nie przestaje stanowić
kluczowej kwestii w dyskusjach teoretycznych, projektujących sposoby badania — zwłaszcza
tych, które konfrontują problemy postmodernistycznych stylów wytwarzania wiedzy z realnymi
warunkami społecznymi ponowoczesności panującymi wśród tych, którzy stanowią przedmiot
naszych badań13.

Zauważmy, że postulat respektowania postmodernistycznych miar wiedzy
antropologicznej sąsiaduje tu z wezwaniem do zwrócenia się ku tym obszarom
rzeczywistości, które wyłaniają się jako jej przedmiot — projektowaną formułę
uprawiania antropologii miałyby wspólnie ukształtować oba te czynniki. A zatem
formuła ta wyznaczona ma zostać nie tylko przez nową, „krytyczną” samowiedzę
teoretyczną, ale również przez nowe — a ściślej: „ponowoczesne” — warunki,
nie przypadkiem, warto zauważyć, określane tu jako społeczne, nie kulturowe.
Jak stwierdził Marcus w późniejszym tekście — dość nieoczekiwanie łagodząc
impet postmodernistycznego ataku na podstawy antropologii — klasyczny jej paradygmat, spod znaku Bronisława Malinowskiego i Franza Boasa, nie tyle prze12 G. Marcus, Critical Anthropology Now: An Introduction, [w:] Critical Anthropology Now:
Unexpected Contexts, Shifting Constituencies, Changing Agendas, red. G. Marcus, Santa Fe 1999, s. 4.
13 G. Marcus, On ideologies of reflexivity…, s. 390.
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żył się czy przestał obowiązywać, ile raczej stracił wyłączność: nie przestał mieć
zastosowania wobec ludów czy kultur istniejących nadal w postaciach badanych
dawniej przez antropologów, stał się natomiast nieadekwatny wobec nowych sposobów istnienia rzeczywistości, które winny stać się teraz głównym przedmiotem
zainteresowania badaczy14.
I rzeczywiście, gdy opadł kurz po pierwszych szarżach na szańce tradycyjnej
antropologii, gdy straciły urok nowości akty ich kontestacji i demistyfikacji, apologie „anarchoracjonalizmu”15 i płynności sytuacji poznawczych — wszystkich
tych „unexpected contexts, shifting constituencies, changing agendas”16 — wzięto się za konstruowanie „projektów długofalowych badań” i „przeformułowanych
procedur badawczych”. Podjęto więc w istocie prace nad wyłonieniem nowego
„alternatywnego paradygmatu”, który — wedle słów George’a Marcusa — „winien wykazywać się elastycznością, ale również posiadać moc normatywną paradygmatu spod znaku Malinowskiego”17.
Zgodnie z przyjętą hierarchią priorytetów okolicznością decydującą o charakterze tych prac stały się nowe kształty rzeczywistości, zwłaszcza wyłonienie się
jej poziomu „og ó l n o ś w i a t o w e g o”, mającego odtąd stanowić nieodłączne
odniesienie dla wszelkich zjawisk lokalnych18. Niezależnie od konkretnych zainteresowań, etnografia powinna sytuować się w obrębie „systemu światowego”
i uwzględniać go w podejmowanych badaniach19. Należy pożegnać się z wyobrażeniem kultur jako mniej lub bardziej izolowanych mikroświatów, w których miał
zanurzać się badacz, starając się zapomnieć o całym bożym świecie. Ów „boży
świat”, współcześnie występujący w postaci „transkulturowego świata globalnego”, wdziera się teraz do każdej enklawy kulturowej, stanowi współczynnik
wszystkich ważniejszych obszarów ludzkiej aktywności, w tym zwłaszcza procesów budowania i negocjowania tożsamości zbiorowych i jednostkowych. Antropolog nie tylko nie powinien o tym świecie zapominać — powinien czynić go
stałym kontekstem swoich badań, bo świat ten, w różnych przekrojach i wymiarach, stanowi stały kontekst doświadczenia i badanych, i tego, który bada: samego
antropologa.
14 Zob. G. Markus, Beyond Malinowski and after „Writing Culture”: on the future of cultural
anthropology and the predicament of ethnography, „The Australian Journal of Anthropology” 2002,
nr 2, s. 192.
15 Zob. na przykład P. Rabinow, Wyobrażenia są faktami społecznymi: modernizm i postmodernizm w antropologii (1986), przeł. J. Krzemień, [w:] Amerykańska antropologia…, s. 93.
16 G. Marcus, Critical Anthropology Now: An Introduction…, s. 4.
17 G. Marcus, Beyond Malinowski…, s. 192.
18 Zob. G. Marcus, Wymogi stawiane pracom etnograficznym w obliczu ogólnoświatowej nowoczesności końca dwudziestego wieku (1998), przeł. S. Sikora, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii
antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 119–124.
19 Zob. G. Marcus, Ethnography in/of the World System. The Emergence of Multi-Sited
Ethnography, [w:] idem, Ethnography Through Thick and Thin, Princeton 1998.
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Ale skoro tak, to zmienia się usytuowanie badacza w stosunku do „terenu”,
a w konsekwencji również relacja kultury badanej do własnej kultury badacza.
Różnica między nimi traci wyrazistość i bezwzględność, nie musi już dotyczyć
przestrzennie rozgraniczonych obszarów. W szczególności może to prowadzić
do „ u d o m o w i e n i a badań terenowych”20. Sytuacja „domowa” przestaje bowiem różnić się zasadniczo od sytuacji postrzeganych dotąd jako egzotyczne,
jako domeny „inności”. A dzieje się tak nie tylko w związku z intensyfikacją procesów mieszania się kultur, sprawiających, że „dom” nie jest już domeną „swojskości”, bo zamieszkiwany jest również przez „współ-obcych”, ale też dlatego,
że wszędzie na świecie zarysowuje się to samo — choć nie zawsze takie samo —
n a p i ę c i e m i ę d z y „ l o k a l n o ś c i ą ” i „ g l o b a l n o ś c i ą”. Tym samym
macierzysta kultura badacza zaczyna być dla niego wyzwaniem poznawczym
o podobnym, pod tym względem, charakterze, co światy kultur odległych przestrzennie — wszystkie są współokreślane przez relacje z „systemem światowym”.
Uprawianie antropologii „w domu”, antropologii własnej kultury, nie jest, ma
się rozumieć, pomysłem postmodernistów. Ale w ich ujęciu przedsięwzięcie to
zmienia swoją istotę. To już nie reorientacja instrumentów poznawczych, zwrócenie ich na własną kulturę, by ją „zdenaturalizować”, by to, co w niej znane i przejrzyste, wydobyć na jaw i zidentyfikować. Tym razem to wynik dostrzeżenia, że
sama ta kultura ulega „defamiliaryzacji”, zyskuje walor „inności”. W tej sytuacji,
by „dostrzec różnice”, nie trzeba koniecznie „sięgać wzrokiem daleko”, lecz można „patrzeć blisko siebie”. A to znaczy też, że antropolog nie powinien ograniczać
się do badania sfery doświadczeń pierwotnych, bezpośrednich, wspólnotowych
— wydzielanych i odróżnianych od tego, co systemowe, sformalizowane i zinstytucjonalizowane. Kultura współczesna otaczająca badacza, a często także przez
niego praktykowana, to wszak w swoich żywotnych przejawach również, a może
nawet przede wszystkim, świat instytucji i organizacji, algorytmów i procedur,
programów i dokumentów. Wobec tego, podobnie jak to, co lokalne, nie powinno
być przeciwstawiane temu, co globalne, „światowe”, lecz ujmowane we wspólnej
ramie wzajemnych odniesień, tak i mikroświaty wspólnot należy sytuować nie
w opozycji, lecz w o b r ę b i e t e g o , c o s y s t e m o w e, bo tam również toczy
się „prawdziwe życie” współczesności21.
W rezultacie przedmiotem badań coraz częściej stają się zjawiska odległe od
dotychczasowych zainteresowań antropologii — obszary takie jak, przykładowo,
„nauka i technika, organizacje międzynarodowe, współczesna polityka i dyskursy polityczne, organizacje pozarządowe, inicjatywy na rzecz rozwoju, media,
20

J. Clifford, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące
w antropologii (1997), przeł. S. Sikora, [w:] Badanie kultury…, s. 167; tekst ten zawiera szerokie
omówienie nowych sposobów definiowania i traktowania „terenu” i „badań terenowych”.
21 Zob. na przykład G. Marcus, Ethnography in/of the World System…, s. 82; idem, Critical
Anthropology Now: An Introduction, s. 15–17.
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a w pewnym stopniu również sztuka, rynki sztuki i muzea”22 czy takie problemy
jak, przykładowo, „planowanie miejskie i regionalne, wyłanianie się globalnych
procesów produkcji postfordowskiej i ekonomii politycznej, wytwory mediów
i kultury masowej i ogólnie tak zwany kryzys »fundamentów« intelektualnej
działalności ekspertów i naukowców akademickich”23. Już same spisy treści tomów opracowanych przez członków „grupy z Santa Fe” i ich zwolenników mogą
wprawić w konsternację antropologa, który nie znalazł się w zasięgu ich bezpośredniego oddziaływania.
Rzecz jednak nie w samym przeniesieniu zainteresowań na nowe, niekiedy
zaskakujące terytoria — żaden paradygmat, nawet „alternatywny” czy „krytyczny”, nie może przecież być konstytuowany przez samą zmianę przedmiotu badań. Potrzebna jest też nowa teoria lub choćby nowa metodologia czy koncepcja
badawcza. I rzeczywiście, pewne propozycje w tym względzie przedstawiono,
choć wątpliwe, czy składają się one na konstrukcję zdolną wypełnić miejsce po
zakwestionowanym modelu antropologii; wątpliwe też, czy spełniają wyśrubowane standardy krytyki epistemologicznej, która miejsce to dla nich otworzyła;
wątpliwe wreszcie, czy osiągają pułap paradygmatyczny.
Jedną z najważniejszych inicjatyw wysuniętych przez tę orientację jest postulat zastąpienia „konwencjonalnej” etnografii, skupiającej się na badaniu pojedynczych społeczności poprzez praktykę „intensywnego zamieszkiwania”, pozwalającą na nawiązanie przez badacza „głębokiej” relacji z badanymi — kanoniczny
wzorzec tej metody, kanonicznej z kolei dla klasycznej antropologii, stworzył
oczywiście Bronisław Malinowski — etnografią „w i e l o m i e j s c o w ą” czy też
„wielostanowiskową” (multi-sited ethnography)24. To nowe podejście wyrasta
z przekonania, że we współczesnym świecie trwanie przy tradycyjnej formule
badania terenowego prowadziłoby do tworzenia fikcji poznawczych — do sztucznego izolowania i unieruchamiania grup i zjawisk kulturowych, które w rzeczywistości są mobilne, pozostają ze sobą w ciągłych i zmiennych interakcjach, przenikają się wzajemnie. W tej sytuacji mobilny musi być też badacz, bo tylko dzięki
zmienności miejsca usytuowania będzie mógł „badać krążenie znaczeń, obiektów
i tożsamości kulturowych w rozproszonej czasoprzestrzeni”25.
Sieć wzajemnych powiązań i oddziaływań obejmuje nie tylko różne składniki
rzeczywistości, ale i różne jej poziomy — rozciąga się więc nie tylko horyzontalnie, ale i wertykalnie. Jak pisze Marcus: „Ta mobilna etnografia porusza się
po nieprzewidywalnych trajektoriach, tropiąc formacje kulturowe poprzez wielorakie ośrodki (sites) aktywności i w ich obrębie, co destabilizuje rozróżnienie
22

G. Marcus, Beyond Malinowski…, s. 192.
G. Marcus, Wymogi stawiane pracom etnograficznym…, s. 122.
24 Koncepcję tę wysunęli George Marcus i Michael Fischer w tomie Anthropology as Cultural
Critique.
25 G. Marcus, Ethnography in/of the World System…, s. 96.
23
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choćby między »światem przeżywanym« a systemem”26. Przy czym odnosi się
to i do systemu w makroskali, nadrzędnego „systemu światowego”, i do „mikrosystemów”, form instytucjonalizacji napotykanych przez grupy i jednostki w horyzoncie ich bezpośredniego doświadczenia. A zatem projektowana „wielomiejscowość” badań etnograficznych stanowi odpowiedź na potrzebę ujęcia w jednej
perspektywie poznawczej obu członów tych dwóch opozycji: „lokalność — globalność” oraz „»świat przeżywany« — system”. Opozycje te miały wcześniej
charakter nie tylko logiczny, ale również empiryczny — wyznaczały odrębne,
ostro przeciwstawne porządki czy poziomy rzeczywistości — i zasadniczo tylko
pierwsze ich człony wchodziły w zakres zainteresowań i kompetencji antropologii. Współcześnie, wedle diagnoz postmodernistycznych, zatarła się społeczna
kontradyktoryczność tych opozycji, które przekształciły się w dwubiegunowe,
dynamiczne continua doświadczenia. Ich badanie wymaga więc reorganizacji stanowiska poznawczego, które musi stać się zdolne do śledzenia tego dynamizmu,
jego zmiennych trajektorii — musi więc stać się… „wielostanowiskowe”.
Jak widać, ta kluczowa dla postmodernistów koncepcja badawcza w niewielkim stopniu wyrasta z przeprowadzonej przez nich wcześniej krytyki podstaw
antropologii — stanowi raczej próbę przystosowania instrumentarium badawczego do specyfiki zjawisk, które znalazły się na celowniku „nowych etnografii”.
Przyznaje to zresztą sam Marcus:
Idee i pojęcia, których dostarczył kapitał intelektualny tak zwanego postmodernizmu, miały
oczywiście swój udział w powstaniu etnografii wielomiejscowej, ale ważniejsze, że wyłoniła się
ona w o d p o w i e d z i n a z m i a n y e m p i r y c z n e w ś w i e c i e , na przekształcenia lokalizacji wytwórczości kulturowej. Czynnikiem wymuszającym zwrot ku etnografii wielomiejscowej jest e m p i r y c z n e p o d ą ż a n i e z a p r z e b i e g i e m s a m e g o p r o c e s u k u l t u r o w e g o 27.

Antropolodzy postmodernistyczni najwyraźniej okazują się znacznie mniej radykalni w swoich inicjatywach metodologicznych niż w swoich wcześniejszych
przedsięwzięciach krytycznych.
Podobnie rzecz się ma także z innymi ich pomysłami. Przyjrzyjmy się choćby
sposobom określania roli samego badacza. Kwestia to znacznej wagi, bo w obliczu zdefiniowanych na nowo zadań poznawczych i metod ich podejmowania
również jego pozycja wymaga redefinicji. Postmoderniści zwracają zwłaszcza
uwagę na generalny status badacza w stosunku do badanych, będący wykładnikiem relacji jego własnej kultury — kultury, która wyłoniła z siebie antropologię
i w ramach jej misji wysłała go „w teren” — wobec ich kultury. Ta z kolei relacja
stanowi źródło autorytetu, na mocy którego antropolog formułuje sądy na temat
„innego” świata i przedstawia je w „swoim”. Autorytet ten w tych postaciach,
w jakich występuje w klasycznych sytuacjach antropologicznych, został gruntow26
27

Ibidem, s. 96.
Ibidem, s. 97 (podkr. — G.G.).
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nie prześwietlony i przenicowany28. Jego uzurpatorski charakter tym jaskrawiej
ujawnia się w sytuacjach badawczych, w których dystynkcja między kulturą badacza i kulturą badanych ulega zatarciu, a przynajmniej staje się problematyczna.
Niemożliwa do utrzymania jest tu nie tylko pozycja dominacji kulturowej antropologa, ale również retoryka dominacji poznawczej. Co prawda i w tych nowych sytuacjach ma on do czynienia ze znaną mu z wcześniejszych doświadczeń
relacją między „elitami” a „podporządkowanymi” (subalterns), tyle że tym razem
nie może stanąć po żadnej z tych stron. Inaczej mówiąc: w swoim obecnym „terenie” natrafia zarówno na tych, którzy są „powyżej” niego — społecznie, politycznie, poznawczo — jak i na tych, którzy, pod tymi samymi względami, są „poniżej”. Sam jest nieuchronnie p o m i ę d z y nimi, przy czym to „pomiędzy” stanowi
nie tyle jego pozycję w świecie zewnętrznym, ile raczej wewnętrzny wyznacznik
jego statusu profesjonalnego29. Co więcej, relacje uprzywilejowania i podporządkowania nie stanowią tu trwałej struktury, lecz ulegają ciągłym rekonfiguracjom i fluktuacjom, a badacz, ze swoim statusem „pomiędzy”, nie może z tej gry
zmienności się wyłączyć. By jednak nie stać się w niej bezwolnym pionkiem, by
zachować odrębność — bo już nie nadrzędność — swojego usytuowania, musi
wypracować postawę, która pozwoli mu w tej sytuacji zachować zdolność do wypełniania zadań badawczych.
W tak rozpoznanych, w ogólnym zarysie, warunkach Rabinow rekomenduje postawę „krytycznego kosmopolityzmu”30. Jej przyjęcie oznaczałoby uznanie
owego statusu „pomiędzy” za coś więcej niż efekt zewnętrznej gry sił — za formę
tożsamości „pozytywnej”. Zakładałaby ona podejrzliwość na równi wobec prawd
uniwersalnych i wobec zamkniętych partykularyzmów, rozumianą podstawowo
nie jako stanowisko intelektualne, tylko jako postawa etyczna. Badacz przyjmujący taką postawę postrzegałby rzeczywistość — jak klasyczny antropolog —
przez pryzmat przenikających ją zróżnicowań, tyle że wykazywałby jednocześnie uczulenie na „tendencję do esencjalizowania różnicy”, jako że sam byłby
z różnic utkany. Antropolog-kosmopolita byłby kimś raz na zawsze wyzwolonym
ze „skłonności imperialnych” — z tych wszystkich przedsądów i supozycji, które
wbrew najlepszym intencjom modelują postrzeganie i kwalifikowanie „innego”
— a to dzięki temu, że pozbawiony byłby jakiegokolwiek trwałego zakorzenienia:
byłby „znikąd” i „zewsząd” zarazem. Antropologiczne postrzeganie świata, wraz
z tak pożądanym dziś „etosem makrowspółzależności”, miałby niejako we krwi
(może nawet bez „niejako”). Mógłby więc, parafrazując znaną sentencję, powiedzieć o sobie: „Moją metodologią jest moja etyka”.
28

Uczyniono to jeszcze przed głównymi wystąpieniami „grupy z Santa Fe”, zwłaszcza w dwóch
tekstach powstałych w tym samym, 1983, roku: J. Clifford, O autorytecie etnograficznym, [w:] idem,
Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. J. Iracka, S. Sikora, Warszawa
2000; C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa 2000.
29 Zob. G. Marcus, Critical Anthropology Now: An Introduction…, s. 16–17.
30 P. Rabinow, Wyobrażenia są faktami społecznymi…, s. 117–118.
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Mógłby, gdyby miał szansę zaistnieć. A ściślej: gdyby można było taką tożsamość zaprogramować i wyuczać jej na uniwersytetach (albo gdziekolwiek indziej).
Propozycja ta, przedstawiana jako składnik projektowanego „paradygmatu postmodernistycznego”, wydaje się, mówiąc oględnie, mało realistyczna: próbując powołać do życia „tożsamość antropologiczną”, opartą na organicznej niezdolności
do „esencjalizowania różnicy”, faktycznie esencjalizuje się samego antropologa.
Większym realizmem w tym względzie wykazuje się Marcus. Nie wypowiada
się on w kwestii, k i m m a b y ć badacz w tych zmienionych warunkach poznawczych, formułuje natomiast zalecenia, jak ma się w nich zachowywać, c o
m a r o b i ć, jaką postawę zajmować. W „terenie”, który przestał być oddzielony
— przestrzennie i kulturowo — od macierzystego świata etnografa, roli jego nie
może już uprawomocnić samo „bycie tam” („being there”). Przede wszystkim
dlatego, że skoro zatarła się, a przynajmniej straciła ostrość granica między „tam”
i „tu”, to nie wystarczy już być „gdzieś” — w tym czy innym miejscu zdefiniowanym jako „teren” — nawet zachowując największą nawet przytomność, uważność czy wrażliwość, bo nie daje to żadnego uprzywilejowanego statusu poznawczego. Trzeba z badanymi dzielić coś więcej niż ich codzienne życie, trzeba wejść
w ich świat intensywniej, niż tylko zamieszkując wraz z nimi, jak Malinowski
w kiriwińskiej wiosce. „Nowi tubylcy” to już bowiem nie jednolite i stabilne społeczności „podporządkowanych”, ale grupy uwikłane w szersze sieci zmiennych
zależności i presji, które wprowadzają wewnętrzne podziały, rozdzielają racje
i pozbawiają je jednoznaczności. By zyskać udział w doświadczeniach tych ludzi,
który stałby się współczesnym ekwiwalentem praktyki „intensywnego zamieszkiwania”, badacz powinien się zaangażować — i to nie ogólnie, n a r z e c z tych
„nowych tubylców” jako całości. Nie tworzą już oni bowiem całości zdefiniowanych w kategoriach wspólnych interesów czy potrzeb — które łatwo zidentyfikować, również moralnie, i wesprzeć — bo rozsadzają je sprzeczne racje i dążności.
Powinien opowiedzieć się p o k t ó r e j ś z e s t r o n, powinien dookreślić swój
status „pomiędzy” w odniesieniu do spraw, wobec których oni sami, i to w różny
sposób, się określają.
Takie są główne uzasadnienia postulatu Marcusa, aby wobec nowych wyzwań
„terenu” badacz przyjmował postawę „etyczno-polityczną” wyrażającą się w „zaangażowaniu sytuacyjnym” (circumstantial activism)31. Przy czym w warunkach
„etnografii wielomiejscowej” zaangażowanie to może, a nawet powinno zmieniać
swój adres, swoje usytuowanie, swoich sojuszników. Dokonywane przez badacza
wybory nie są dowolne, choć nie sprowadzają się też do urzeczywistniania preferowanych wartości. W ostatecznej instancji pełnią funkcję metodologiczną, pozwalając „etnografom prowadzącym badania »wielomiejscowe« zachować istotne powiązanie z tradycyjną, właściwą etnografii »umiejscowionej« (single-site),
31

Zob. G. Marcus, Ethnography in/of the World System…, s. 113–114; idem, Critical Anthropology
Now: An Introduction…, s. 17–18.

Prace Kulturoznawcze 11, 2010
© for this edition by CNS

Prace Kult XI imprim.indb 39

2010-12-07 15:27:05

40

Grzegorz Godlewski

praktyką obserwacji uczestniczącej, prowadzonej w warunkach wędrownego,
mediacyjnego odwzorowywania nowych wspaniałych światów”32. A więc etnograf „zaangażowany sytuacyjnie” reprezentowałby inną jeszcze wersję przywołanej wcześniej sentencji: „Mojej etyki u ż y w a m jako mojej metodologii”. Czy
jednak stanowisko to, wyrastające wszak z ruchu kładącego nacisk na etyczny
wymiar antropologii, nie dokonuje w gruncie rzeczy dość obcesowej instrumentalizacji postawy etycznej badacza?
Tych kilka propozycji „liderów opinii” antropologii postmodernistycznej nie
wyczerpuje jej programu „pozytywnego”, jakkolwiek wydaje się dobrze oddawać
kierunek prac nad „alternatywnym” paradygmatem antropologii. Istnieją wśród
nich również takie, które wydają się absorbować przeprowadzoną wcześniej
w tym kręgu krytykę podstaw antropologii. Ale są to jedynie projekty: wysunięty przez Clifforda33, a podtrzymywany również przez innych, postulat oddania
głosu samym badanym, którzy mieliby występować w pracach etnograficznych
na równych prawach z etnografem (a czasem również z innymi jeszcze uczestnikami sytuacji badania), nie przyniósł oczekiwanego uwiarygodnienia relacji, bo
w większości przypadków dominacja organizującego ten wielogłos autora okazała się trudna do powstrzymania i ukrycia.
Inną ważną inicjatywą — choć nienową, wysuwaną znacznie wcześniej, choćby
przez Jeana Jacques’a Rousseau — stała się idea „zantropologizowania Zachodu”.
Jako jej rzecznik wystąpił Rabinow, który nawoływał, aby „pokazać, jak egzotyczne
jest jego [Zachodu] konstruowanie rzeczywistości”, jak „historycznie osobliwe” są
jego wytwory uważane za „najbardziej uniwersalne”34. Zadanie to — którego wagę
trudno przecenić — próbował podjąć sam Rabinow, zwłaszcza w książce Essays on
the Anthropology of Reason35, ale, podobnie jak inne pokrewne przedsięwzięcia,
chybiła ona celu, a właściwie od początku wymierzona była obok niego, skupiając
się na szczególnych przypadkach, niewspółmiernych wobec postawionego zadania
i niezdolnych do tego, by je reprezentować, choćby metonimicznie.
Przedstawione przykłady wydają się dowodzić, że działania zmierzające
do ukonstytuowania „paradygmatu postmodernistycznego” również nie osiągają
celu. Proponowane rozwiązania albo mają charakter szczegółowy, nie docierają do poziomu ujęć paradygmatycznych, albo nie wytrzymują radykalnych wymogów epistemologicznych stawianych wcześniej antropologii przez samych
postmodernistów, albo wreszcie pozostają niezrealizowanymi ideami (warianty
te nie muszą być zresztą rozłączne). Z całą pewnością nie mamy tu do czynienia z nowym paradygmatem, który zarazem byłby „krytyczny” i zachowywałby „moc normatywną” dawnych paradygmatów. Mamy natomiast do czynienia
32
33
34
35

G. Marcus, Ethnography in/of the World System…, s. 114.
J. Clifford, O autorytecie etnograficznym…, s. 55–63.
P. Rabinow, Wyobrażenia są faktami społecznymi…, s. 97.
Zob. P. Rabinow, Essays on the Anthropology of Reason, Princeton 1996.
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z tak znacznym przesunięciem zainteresowań badawczych i tak daleko idącym
przeformułowaniem roli badacza, że prowadzi to do z a t a r c i a t o ż s a m o ś c i
a n t r o p o l o g i i , swoistości jej podejścia, a w konsekwencji do osłabienia jej
mocy poznawczej.
Jak sami postmoderniści przyznają, otwarcie bądź mimochodem, podejście reprezentowane przez rozwijaną przez nich antropologię zbliża ją do innych, „nieantropologicznych” ujęć, właściwych choćby „studiom kulturowym” bądź też „socjologii krytycznej” czy „zaangażowanej”. Nie oznacza to, że konkretne wypracowane
przez nich propozycje — teoretyczne, ale o wyraźnych odniesieniach praktycznych
— są jałowe czy chybione, ale o ich przydatności niech się wypowiadają badacze
praktycy, niekoniecznie zresztą etnografowie czy antropolodzy. W każdym razie
brak tu nowego paradygmatu, brak teorii antropologicznej, brak szerszej, całościowej koncepcji — za to nie brak postmodernistycznych konceptów.
Nie jest to więc rozwiązanie zadowalające. Remedium na stan antropologii
trzeba szukać gdzie indziej.

Nowy postparadygmatyczny świat
A może żadne remedium nie jest potrzebne? Może potrzebna jest tylko kuracja
uspokajająca dla tych, którym radykałowie z Palo Alto odebrali spokój funkcjonowania w cieniu Wielkiej Teorii, tej czy innej?
Nie jest bowiem pewne, czy krytyczny stan antropologii, głoszony przez postmodernistów, jest rzeczywiście produktem stanu kultury końca XX wieku. Wydaje się, że istnieją mocne powody, by twierdzić — jak Glenn Bowman — że
kryzys był już ukryty w kategoriach, na których ufundowana została nasza dyscyplina. Nie jest
więc tak, innymi słowy, że jej praktyki straciły użyteczność na skutek procesów zmieniających
świat — procesy te uwidoczniły jedynie w sposób jaskrawy pozorność funkcjonalności tych
praktyk w warunkach współczesnych36.

Wszystkie ułomności poznania antropologicznego, odsłaniane od ćwierćwiecza i namiętnie piętnowane, stanowiłyby zatem immanentne jego własności,
tkwiące w nim od początku, nie uznawane jednak wcześniej przez badaczy za
argumenty podważające prawomocność antropologii.
Na obecność tego rodzaju świadomości wśród „ojców założycieli” antropologii — dostrzegających choćby rozziew między „subiektywnością” sytuacji badania i „obiektywnością” relacjonowania uzyskanych wyników — wskazywał już
Clifford w swojej rozprawie z „autorytetem etnograficznym”37. Dość tu przywo36 G. Bowman, Identifying Versus Identifying with „the Other”. Reflections on the Siting
of the Subject in Anthropological Discourse, [w:] After Writing Culture. Epistemology and Praxis
in Contemporary Anthropology, red. A. James, J. Hockey, A. Dawson, London 1997, s. 35.
37 Zob. J. Clifford, O autorytecie etnograficznym…, s. 37.
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łać pogląd Malinowskiego, który nie gdzieś na marginesie, tylko w swoim programowym tekście, Wprowadzeniu do Argonautów Zachodniego Pacyfiku, pisał:
„W etnografii istnieje ogromny dystans między surowym materiałem informacyjnym — jaki zbiera badacz na drodze swych obserwacji, z wypowiedzi tubylców
czy w kalejdoskopie ich życia plemiennego — a ostatecznym, w pełni już naukowym przedstawieniem owych rezultatów”38.
Zdanie to mogłoby z powodzeniem zaczynać któryś z artykułów w tomie Writing Culture, ale choć pojawiają się w nim odwołania do słynnego tekstu Malinowskiego, to tego akurat zdania tam nie znajdziemy. Nic dziwnego, skoro zaraz
potem Malinowski pisze: „Etnograf przezwycięża ten dystans drogą żmudnych
lat pracy od momentu, gdy stawia pierwsze kroki na ziemi tubylców i gdy robi
pierwsze wysiłki w kierunku nawiązania z nimi kontaktu, do czasu, kiedy spisze
ostateczną wersję swoich wyników”. I na następnych stronach przedstawia opis
„tej cierniowej drogi etnografa” — opis doświadczeń, konkretnych problemów
badawczych i praktycznych sposobów ich rozwiązywania, który jego zdaniem
rzuca „więcej światła na tę sprawę niż obszerne i abstrakcyjne wywody”39.
I rzeczywiście, może się wydawać, że na poziomie czysto teoretycznym antropologia od początku ustanowiona została jako dyscyplina „niemożliwa” — oparta
na założeniach poznawczych wchodzących ze sobą w nieuchronną sprzeczność.
Dość wskazać na jej podstawowe zadanie poznawcze: ma badać i adekwatnie
przedstawiać za pomocą kategorii nauki zachodniej światy „innych” kultur, oparte na odmiennych kategoriach, na odmiennych założeniach ontologicznych i epistemologicznych. Jeśli jednak mimo to antropolodzy zdołali w ciągu minionego
stulecia dokonać tak wiele, to czy było to możliwe jedynie dzięki temu, że po
prostu „robili swoje”, nie zważając na tkwiące u podstaw ich działalności antynomie teoretyczne? Czy płynęli naprzód na łodzi swojej dyscypliny dzięki temu, że
sami dmuchali w jej żagle, nie wiedząc, że w świetle praw fizyki nie powinno to
przynieść żadnych rezultatów?
Postmodernistyczne rozpoznanie stanu antropologii nasuwa skojarzenie diagnozy kultury współczesnej przedstawianej przez całą myśl postmodernistyczną. Diagnoza ta, wskazująca na totalną dyspersję rzeczywistości i niemożność
wzajemnego uzgodnienia wielości jej lokalnych ośrodków i porządków, nie
różni się zasadniczo od diagnoz kryzysu kultury, przedstawianych na przełomie
XIX i XX wieku (a więc równolegle — i, być może, nie bez związku — z narodzinami antropologii). Stosunek postmodernistów do tak zdiagnozowanego stanu
kultury przeniknięty jest poczuciem bezradności wobec nieprzezwyciężalnych,
ich zdaniem, procesów rozkładowych i sprowadza się do prób jakiego takiego
urządzenia sobie życia wśród ruin. Przypominają oni w tym względzie pierw38 B. Malinowski, Dzieła, t. 3: Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach
krajowców z Nowej Gwinei, przeł. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, Warszawa 1981, s. 31.
39 Ibidem, s. 31 n.
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sze pokolenie modernistów, dekadentów, którzy, uformowani przez systemy bezwzględne, traktowali współczesny im kryzys — będący nade wszystko upadkiem
nie tyle tej czy innej prawdy absolutnej, ile samej „zasady absolutności” — jako
katastrofę, koniec świata, nieodwołalny, pobudzający więc jedynie do rozpaczy
lub rezygnacji. Inaczej przedstawiciele dojrzałego modernizmu — jako formacji
kulturowej i intelektualnej — którzy widzieli w tym doświadczeniu dziejowym
odsłonięcie właściwego charakteru kultury, zróżnicowanej u samych podstaw
i skazanej na względność, również u samych podstaw, wszelkich swoich wytworów i ich uprawomocnień. Doświadczenie to nie budziło więc w nich desperacji, lecz skłaniało do tworzenia takich konstrukcji myślowych, także o zakroju
ogólnoteoretycznym, które odsłonięty w ten sposób stan, stan „kultury kryzysu”,
przyjmowały jako swoją „pozytywną” przesłankę40.
Analogicznie, „stan krytyczny” antropologii, głoszony z taką mocą, a nawet
osobliwym patosem przez antropologów postmodernistycznych, byłby w istocie
jej „stanem normalnym”, a oni sami w swoich reakcjach dokonywaliby regresu
do postawy właściwej dekadentom, przerażeni, że oto usuwa się im grunt pod
nogami. Tymczasem grunt ten nigdy nie był bezwzględnie pewny i stabilny, tyle
że nie powstrzymywało to wcześniejszych badaczy od chodzenia po nim — od
opuszczenia bezpiecznego domu i wyruszenia w teren. Od czasu przełomu antypozytywistycznego — którego początki nie przypadkiem zbiegły się i z nastrojami kryzysowymi, i z początkami antropologii — wiadomo wszak, że w naukach
o kulturze, w tym zwłaszcza w antropologii, tej nauce o kulturze i kulturach,
grunt poznania z zasady nie jest pewny. Co znaczy, że nie zapewnia osiągania
ścisłych i ostatecznych rezultatów, nie oferuje procedur gwarantujących wytwarzanie wiedzy niezawodnej. Uznanie tego stanu rzeczy za wystarczający powód,
by odmawiać w s z e l k i e j wartości uzyskanym na tym gruncie wynikom, a tym
samym kwestionować sens podejmowanych prac poznawczych, wydaje się wyrastać z założenia, że jedyna postać wiedzy warta starań to wiedza objawiona:
bądź przez istotę nadprzyrodzoną, bądź przez samą „naturę” rzeczywistości. Kryzys poznawczy, w tej ekstremalnej postaci, w jakiej ujawniali go i doświadczali
postmoderniści, byłby więc produktem bolesnego zawodu, że antropolog nie jest
Panem Bogiem lub że badana kultura nie jest naturą. Co poniekąd na to samo wychodzi: nie bez powodu myśl kulturalistyczna — nie dzieląca tego rozczarowania, bo akceptująca stan „odczarowania” świata — konstytuowała się w opozycji
zarówno wobec idealizmu, jak i naturalizmu, a właściwie wobec całego porządku
wyznaczanego przez przeciwstawność tych systemów41.
40

Postawę tę, na przykładzie kulturalizmu polskiego, charakteryzuję w książce Lekcja kryzysu.
Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego, Warszawa 1997, zwłaszcza w rozdziale Stanowisko
kulturalistyczne.
41 Stanowisko takie reprezentował między innymi Florian Znaniecki, zwłaszcza w dziele
Rzeczywistość kulturowa z 1919 roku (idem, Pisma filozoficzne, t. 2, oprac. i przeł. J. Wocial,
Warszawa 1991, s. 474–493).
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Działalność postmodernistów, choć zdradzająca objawy dekadenckiego defetyzmu, przyniosła jednak co najmniej jeden pożyteczny skutek. Ujawniła mianowicie i skutecznie zdemaskowała uzurpacyjny charakter panujących w antropologii paradygmatów. Choć, jak już wskazywałem, jej przedstawiciele niemal od
początku zdawali sobie sprawę z problematyczności i względności wiedzy antropologicznej, to ze świadomości tej nie robili należytego użytku. Nie próbowali —
jako czynili to choćby myśliciele kulturalistyczni — wyprowadzać z niej nowej,
odpowiadającej specyfice swojej dyscypliny, teorii czy choćby strategii poznania.
Świadomość tę zwykle marginalizowali, powołując do życia systemy roszczące
sobie prawo, jeśli nawet nie do niezawodności poznawczej, to do pewności esencjalistycznych orzeczeń, czym jest kultura, co jest jej własnością konstytutywną
i na czym w związku z tym powinno polegać jej badanie.
Wprawdzie od upadku paradygmatu ewolucjonistycznego żaden z takich systemów nie zyskiwał pełnej dominacji, ale jej brak nie odbierał im mocy: współwystępując obok siebie, zabudowywały dostępne sobie obszary na zasadzie wyłączności, nie rezygnując z żadnego z atrybutów paradygmatu naukowego. Tym
samym ta w i e l o p a r a d y g m a t y c z n o ś ć antropologii nie pozbawiała jej statusu nauki „normalnej”. Nawet w kolejnych zwrotach, obwieszczanych w ciągu
ostatnich dekad, a więc, po części przynajmniej, już w zasięgu promieniowania
krytyki postmodernistycznej, można dostrzec tęsknotę za przywróceniem antropologii miar paradygmatycznych, choćby opartych na zupełnie nowych zasadach.
Paradoksalnie, od tęsknoty tej nie są też wolni — jak wskazywałem — sami
postmoderniści, jak gdyby nie wierząc w gruntowność przeprowadzonej przez
siebie krytyki, a może obawiając się radykalizmu płynących z niej konsekwencji.
Niezależnie jednak od tej skłonności, ostrze ich krytyki, kwestionującej najbardziej elementarne założenia poznawcze antropologii, pozbawiło ją w znacznej
mierze zdolności czy uprawnienia do odtwarzania utraconego statusu naukowego. W ten sposób wkroczyliśmy w epokę p o s t p a r a d y g m a t y c z n ą. Stan
ten dotyczy zresztą nie tylko antropologii — doświadczają go, na swój sposób,
również inne nauki. Procesy rozsadzające od wewnątrz antropologię wydają się
tylko jednym z nurtów szerszego i głębiej sięgającego ruchu kwestionowania
podstaw, a przynajmniej wyłączności zachodniego modelu nauki. Ruch ten nie
jest zjawiskiem okazjonalnym czy sezonowym — to wynik skumulowania się
narastających w XX wieku przejawów krytyki miar naukowości wykształconych
w naszym kręgu kulturowym i przez wieki traktowanych jako uniwersalne, bezalternatywne. Choć można rozpoznać główne źródła dokonującego się przesilenia,
a może nawet niektóre jego przyszłe ujścia, to proces ten jest w toku, daleki od
ostatecznych rozstrzygnięć. I nie miejsce tu, żeby poddawać go dalszej analizie,
a zwłaszcza przewidywać jego finał.
Z pewnością natomiast jest to dobre miejsce, by nakreślić dominujące sposoby
racjonalizacji postparadygmatycznego statusu antropologii.
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Antropologia bez właściwości
Statusu tego nie można sprowadzić do zasady, że teraz w antropologii „wszystko ujdzie” — choć da się zauważyć symptomy i takiego podejścia. Występuje ono
zwykle w okresach przejściowych, jako wyraz przekraczania granic panujących
wzorców i sposób wyłaniania nowych, nie można jednak oprzeć na nim działalności poznawczej aspirującej do osiągania wyników, które spełniałyby minimalne
miary trwałości i ładu. Nawet myśl postmodernistyczna swoje diagnozy rozpadu rzeczywistości kulturowej i porządkujących ją systemów próbuje ujmować
w pewne konstelacje kategorii, pozwalające w tym zdekomponowanym świecie
jakoś się orientować i poruszać. Najwyraźniej nie tylko w życiu społecznym, ale
i intelektualnym stan anarchii jest na dłuższą metę nie do utrzymania.
Jak zatem uprawiać antropologię w warunkach postparadygmatycznych, nie
pogrążając się w chaosie i arbitralności? Czy jest to stan wyłącznie „negatywny”,
sprowadzający się do uodpornienia na wszelkie pokusy myślenia systematycznego i systemowego, czy też tkwi w nim jakiś potencjał rozwiązań „pozytywnych”,
konstruktywnego spożytkowania owej „negatywności”?
Dość oczywistą dogodnością sytuacji, w której zanikła presja występowania
pod sztandarem jakiegoś paradygmatu, jest niwelacja „negatywnego” oddziaływania granic. Granic w obrębie antropologii — między obszarami zagospodarowywanymi dotąd i strzeżonymi przez adherentów konkurencyjnych teorii; granic
— strzeżonych nie mniej pilnie — między antropologią, tradycyjnie definiowaną,
a dyscyplinami sąsiednimi (czy może również konkurencyjnymi?); granic między różnymi — i skrupulatnie dotąd rozdzielanymi — porządkami i kategoriami poznania, jak również między poznaniem a innymi funkcjami antropologii.
Wszystkie te granice — i wiele innych jeszcze — jeśli nawet nie zanikają, to stają
się przepuszczalne, stają się miejscami przepływu inicjatyw, które nie muszą już
legitymować się paszportem inter- czy transdyscyplinarności.
W tych warunkach granice, nie tracąc całej mocy dystynkcji, zaczynają — jak
w utopiach pograniczy kulturowych — nie dzielić, lecz łączyć, stawać się „miejscem wspólnym”. Jest to miejsce odpowiednie dla „antropologii pogranicznej”,
której projekt przedstawił Bruce Knauft42. Uważa on, że jesteśmy świadkami
przejścia od poszukiwań „Świętego Graala Wielkiej Teorii” do traktowania teorii
w sposób „miękki”. Dotychczasowe debaty teoretyczne tracą na znaczeniu, a konstytuujące je opozycje ulegają depolaryzacji, obejmując już nie konkurencyjne
rozwiązania, lecz ich warianty. W tej sytuacji antropolog zaczyna postępować jak
bricoleur: ze swojej skrzynki z narzędziami wyjmuje rozmaite instrumenty — metody i podejścia badawcze — i tworzy z nich coraz to nowe kombinacje, stosownie
do konkretnych zadań poznawczych. Ta nowa „mezoantropologia” nie tylko bezceremonialnie łączy ze sobą szczątki dawnych paradygmatów i systemów teore42

B. Knauft, Anthropology in the middle, „Anthropological Theory” 2006, nr 4.
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tycznych, ale również generalnie usytuowana jest betwixt and between, „pośrodku
i pomiędzy” — pomiędzy „teorią i praktyką, ogólnością i szczególnością, globalnością i lokalnością, rozmachem historycznym i skupieniem się na teraźniejszości, podejściem akademickim i zaangażowaniem”43. W konsekwencji — twierdzi
Knauft — coraz trudniej mówić o teorii w antropologii w oderwaniu od konkretnych zastosowań. Wprawdzie przytomnie zauważa, że postawa taka zwiększa ryzyko beztroski i nieobliczalności teoretycznej, konstrukcji niezbornych i nieefektywnych, ale jest to cena, jaką jego zdaniem warto płacić za szerokie otwarcie „pola
pogranicza” przed nowymi poszukiwaniami, ujęciami i koncepcjami badawczymi.
Inną próbą racjonalizacji kondycji postparadygmatycznej jest koncepcja „antropologii mereologicznej” przedstawiona przez Davida Zeitlyna44. Twierdzi on,
że wraz z upadkiem wielkich teorii zanikła zdolność antropologii do tworzenia całościowych obrazów rzeczywistości kulturowej. Nie należy jednak tej zdolności
opłakiwać, jako że jej jedynym oparciem były totalistyczne aspiracje samych tych
teorii. Faktycznie dostępne badaniu są zawsze tylko pewne fragmenty rzeczywistości i to jedynie na ich temat antropolodzy mogą się prawomocnie wypowiadać.
Co więcej, powinni w związku z tym porzucić również roszczenia do ustalania
prawdy — do formułowania twierdzeń o rzeczywistości obowiązujących powszechnie i bezwarunkowo, bo do takich sposobów jej istnienia nie mają przecież
dostępu. A zatem winniśmy odstąpić od „wymogów kompletności i pewności”,
przyjmując, że „nie wiemy i nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego, ale możemy mieć podstawy, by mieć zaufanie do tego, co jednak wiemy”45.
Wiedza, jaką realnie potrafimy zdobyć, jest — przekonuje Zeitlyn — nie tylko
ograniczona i cząstkowa, ale również tendencyjna, stronnicza46. Badając „układy
ograniczone” ludzkiej rzeczywistości, antropolog musi respektować ograniczenia
nie tylko jej zakresu, ale również perspektywy oglądu świata. I nie chodzi tu jedynie o jego własną perspektywę. Jeśli antropologia ma zachować podejście empiryczne — co stanowczo Zeitlyn zaleca — to powinna zajmować się konkretnymi
ludźmi działającymi w określonych sytuacjach społecznych, z całym inwentarzem ich szczególności. A ludzie ci, jako przedmioty badań, sami są podmiotami,
badającymi na swój sposób zamieszkiwane przez siebie światy, toteż wytwarzana
przez nich wiedza — znaczenia wyłaniające się w toku interakcji społecznych —
powinna również stawać się, zwrotnie, przedmiotem dociekań antropologa.
43

Ibidem, s. 422.
Zob. D. Zeitlyn, Understanding anthropological understanding. For a merological anthropology, „Anthropological Theory” 2009, nr 2. Autor odnosi się tu do terminu „mereologia”, który — jak
pisze — stosowany jest w filozofii na określenie, „analizy formalnej relacji części do całości” (ibidem,
s. 225); nie wspomina jednak, że twórcą zarówno samego terminu, jak i teorii badania tych relacji był
polski filozof i logik Stanisław Leśniewski.
45 Ibidem, s. 209.
46 Autor wykorzystuje tu polisemię angielskiego słowa partial, obejmującego oba wspomniane
znaczenia — zob. ibidem, s. 212.
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Stanowisko to w naturalny sposób kieruje autora ku etnometodologii, wraz
ze wszystkimi znanymi jej walorami i ograniczeniami. W tak zorientowanym badaniu nie może już chodzić o prawdziwość — a jedynie o wierność, adekwatność ujęcia szczególnych, a zarazem zmiennych znaczeń określających badane
mikroświaty. W badaniu tym nie należy ukrywać jego nieuchronnej selektywności i „stronniczości”, bo tylko poprzez nie mikroświaty te istnieją — a zatem
tylko poprzez nie możemy o nich cokolwiek powiedzieć. A z kolei świadomość
i odsłonięcie napotykanych ograniczeń może pozwolić na ich stopniowe przekraczanie. Rekomendowana przez Zeitlyna perspektywa nie musi bowiem prowadzić
do całkowitej atomizacji obrazu świata: rozpoznawane części i ich „stronnicze”
ujęcia, nie odnoszone już do wymogu prawdy powszechnej, nie wykluczają się,
lecz mogą się uzupełniać, co stwarza możliwość budowania obrazu świata wykraczającego poza światy konkretnych jednostek. Ale jest to budowanie „od dołu”,
bez zakładanych nadrzędnych odniesień, hipotez całości — i bez presji osiągnięcia spójności, a zwłaszcza kompletności.
Przedstawione tu szkicowo koncepcje antropologii „pogranicznej” i „mereologicznej” to dość przypadkowo dobrane, choć symptomatyczne, przykłady prób
budowania nowej tożsamości antropologii postparadygmatycznej. Nie brakuje
w nich twierdzeń słusznych, a nawet inspirujących — choć, z drugiej strony, nie
całkiem nowych — jednak uderza tu nadmiar terminów, zwłaszcza pełniących
funkcję samookreślenia, które wydają się pokrywać niedostatek „pozytywnych”
wyznaczników teoretycznych. Koncepcje te kładą nacisk na to, czego n i e należy
robić, jakie ograniczenia można czy wręcz trzeba pomijać — są więc powody, by
tego rodzaju koncepcje określić łącznie mianem „antropologii apofatycznej”. Co
skądinąd nie jest zaskakującą formułą antropologii funkcjonującej w warunkach
postparadygmatycznych.
Powściągnijmy jednak demona inwencji terminologicznej. Jego podszepty łudzą sugestią, że nazwanie problemu jest sposobem jego rozwiązania. Tymczasem
terapia nauki nie jest tym samym, co terapia jednostki — „zasada Rumpelstilzchena” tu nie obowiązuje.
Jedno jest pewne: wspólną cechą wszystkich tego rodzaju projektów jest to, że
uzasadniają one i promują o t w a r c i e antropologii — na różne podejścia i metody badawcze, na współpracę z innymi dyscyplinami, na łączenie ze sobą różnych
porządków poznania, a nawet różnych funkcji działalności naukowej. Takie nastawienie antropologii jest nie tylko wykładnikiem jej kondycji postparadygmatycznej — zasługuje na wsparcie niezależnie od współczesnych uwarunkowań.
Zważywszy na szczególny charakter przedmiotu antropologii — który trudno
ustalić zakresowo i z którego trudno cokolwiek a priori wykluczyć, łącznie z nią
samą — podporządkowywanie jej jakimkolwiek systemom o wyraźnie zaznaczonych konturach będzie zawsze ograniczeniem jej mocy poznawczej. Uniwersum
ludzkich urządzeń i poczynań nie da się prefigurować teoretycznie we wszystkich
ich istniejących i możliwych postaciach. Zachowanie otwartości — teoretyczPrace Kulturoznawcze 11, 2010
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nej, metodologicznej, przedmiotowej — jest przeto miarą zdolności antropologii
do sprostania zadaniom poznawczym, które sama sobie postawiła i które decydują
o jej wyjątkowości jako nauki47.
Nie jest to jednak miara wystarczająca. Trudno przyjąć, że wystarczającym
wyznacznikiem poznania antropologicznego, dotyczącego rzeczywistości kultury
jako pola doświadczenia i aktywności człowieka, miałaby być własność w istocie
czysto formalna, a ponadto „negatywna”. Na potrzebę przyjęcia otwartej orientacji poznawczej nie tylko zresztą w antropologii, ale w ogóle w naukach o kulturze, wskazywano zresztą znacznie wcześniej: czynili tak już przedstawiciele
myśli kulturalistycznej, czynił tak — by sięgnąć do bliższych tradycji antropologicznych — choćby Geertz. Ale nigdy dotąd samo wezwanie do przekraczania
granic, do otwartego podejścia badawczego nie występowało samodzielnie, nie
stanowiło wyłącznej podstawy stanowiska teoretycznego. Poprzestanie na takiej kwalifikacji grozi dowolnością, przypadkowością, rozmyciem się tożsamości antropologii, utratą właściwości, które stanowiły dotąd o jej sile poznawczej,
więcej — o jej wyjątkowości jako wytworu kultury zachodniej. Widać to zresztą
w poczynaniach podejmowanych w ramach konstruowania „paradygmatu postmodernistycznego” — cierpiących nie tylko na niedostatek uzasadnień, ale i na
niedostatek… antropologii. Tymczasem wydaje się, że istnieją sposoby, by kryzys
antropologii — wszystko jedno: rzeczywisty czy wyobrażony, samoistny czy indukowany — przekształcić w szansę jej regeneracji.

Paradygmat otwarty,
czyli „pozytywna” moc granic
Pierwszym krokiem może być prosta analiza semantyczna. Zachęcanie
do otwartości ma wszak sens jedynie wtedy, gdy jest coś, co należałoby otworzyć, gdy istnieją jakieś granice, które warto usunąć lub przynajmniej osłabić,
by móc je przekraczać. Najkrócej mówiąc, postawa otwartości może się wyłonić
tylko na tle jakiegoś zamknięcia. Którego w tym przypadku nie da się przypisać obowiązującym wcześniej w antropologii paradygmatom, bo dyktowane
przez nie ograniczenia straciły moc — żyjemy przecież w epoce postparadygmatycznej. Ale nawet bez tych ograniczeń rzeczywistość kulturowa, choć w istocie
trudna do zamknięcia w jakichś przedustawnych ramach, nie jest bezprzymiotnikowym, doskonale chłonnym uniwersum, w którym wszystko zdarzyć się może
i nic nie jest niemożliwe. Wszechświat kultury, jak kosmos, jest zapewne nie47 Otwartość antropologii kultury (odróżnianej od antropologii kulturowej jako nauki
paradygmatycznej) charakteryzuję — jako jej własność konieczną, lecz niewystarczającą do jej
ukonstytuowania — w szkicu Antropologia kultury jako „układ rozkwitania”, [w:] G. Godlewski,
Słowo — pismo — sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008, s. 19–26.

Prace Kulturoznawcze 11, 2010
© for this edition by CNS

Prace Kult XI imprim.indb 48

2010-12-07 15:27:06

49

Antropologia kultury

skończony, ale nie nieograniczony. A jego badacz nie może być wszędobylskim
Światowidem.
Krytyka ukształtowanego w kulturze zachodniej modelu nauki nie musi, a nawet
nie powinna prowadzić do jego symetrycznego przeciwieństwa. Istnieli co prawda
filozofowie nauki opowiadający się za anarchizmem metodologicznym48, jednak
stanowisko to czerpało swoje uzasadnienia z obowiązujących wzorów uprawiania
nauki — jako ich kontestacja, skierowana przeciw nim prowokacja. Trudno byłoby
go bronić w roli jedynej podstawy działalności poznawczej, jeśli miałaby ona zachować jakiekolwiek możliwe do wyobrażenia miary poznania naukowego. Może
więc warto również na użytek opisu współczesnego stanu nauki, w tym antropologii,
zachować czy też zregenerować — jak się zdaje, pochopnie en bloc odrzuconą —
kategorię paradygmatu. Szczególnie jeśli pamiętać, że paradygmat w klasycznym
Kuhnowskim rozumieniu — zwłaszcza w odniesieniu do nauk społecznych — to
niekoniecznie „twardy” i zamknięty system teoretyczny czy doktryna, ale również
program badawczy albo nawet „sposób widzenia świata”49, które można definiować na różnych poziomach ogólności i poprzez różną moc wykluczania.
A zatem można by, respektując całą krytykę podstaw antropologii, podjąć próbę odbudowania jej statusu paradygmatycznego. W tym celu należałoby jednak
zredefiniować paradygmat tak, aby określało go elementarne rozpoznanie rzeczywistości kulturowej, co do którego dałoby się osiągnąć konsens wśród badaczy,
a które zarazem umożliwiłoby jakieś, równie elementarne, zorientowanie pola badań. Zorientowanie przypominające wyznaczenie stron świata, które nie wytycza
żadnej konkretnej drogi, a zwłaszcza jej celu, lecz różnie przebiegające wyprawy
sytuuje we w s p ó l n y m u k ł a d z i e o d n i e s i e n i a. Aby ten układ rzeczywiście był wspólny, aby jego wprowadzenie nie zaprzepaszczało możliwości poznawczych stworzonych przez otwartą formułę antropologii, jego współrzędne nie
powinny być wywiedzione z żadnej konkretnej teorii kultury. Powinny wyłonić
się z samego kulturowego sposobu istnienia świata, z takiej jego charakterystyki,
która sięgałaby głębiej niż ustalenia dotychczasowych teorii paradygmatycznych,
która w jakimś sensie mogłaby je wszystkie pogodzić, a przynajmniej żadnej
z nich nie wykluczać ani też nie uprzywilejowywać. Chodziłoby więc o swego
rodzaju m e t a p a r a d y g m a t, który by nie dokonywał wewnętrznej parcelacji
antropologii, lecz raczej ją integrował, bo oparty byłby na takich kwalifikacjach
obejmowanego przez nią obszaru, które konstytuują ją jako dyscyplinę.
By jednak nie komplikować nadmiernie terminologii, wystarczy może poprzestać na terminie „paradygmat otwarty”. Pierwszy człon wskazywałby, że mamy
do czynienia z jakimś określeniem pola antropologii, pozwalającym jej zachować
tożsamość i swoistość podejścia badawczego; drugi sygnalizowałby, że chodzi tu
48

Zob. P. Feyerabend, Przeciw metodzie, przeł. S. Wiertlewski, Wrocław 1996.
Zob. T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, J. Nowotniak, Warszawa 2001, rozdz. Rewolucje jako zmiany sposobu widzenia świata.
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o paradygmat innego rodzaju, który ma się do klasycznych jego postaci właśnie
tak jak mapa do marszruty. Mówienie o paradygmacie otwartym z jednej strony
implikuje pewne g r a n i c e — nieinwazyjne, o niewielkiej mocy wykluczania,
nie esencjalizujące kultury, lecz raczej przyjmujące postać rozwiązań formalnych,
kategorialnych. Z drugiej strony główną funkcją takich granic byłoby nie wytyczenie ram badania, a raczej zorientowanie perspektywy otwartości poznawczej,
rzutowanie pewnego układu współrzędnych na układy otwarte sytuacji badawczych — co oznaczałoby wyzwolenie m o c y „po z y t y w n e j” tych granic.
W wywodzie tym nie przypadkiem dominuje tryb warunkowy — bo formułowane tezy mają jak dotąd charakter postulatywny. Zmiana trybu na oznajmujący
— a więc przekształcenie przedstawionej wizji w stanowisko teoretyczne — wymaga skonkretyzowania tych postulatów, czyli wskazania podstawy postulowanego paradygmatu otwartego.
Podjęcie tego zadania w warunkach postparadygmatycznych, w sytuacji ogołocenia antropologii z uzasadnień teoretycznych i w obliczu naglącej potrzeby
znalezienia dla niej gruntu — nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Potrzeba
bywa matką wynalazków, ale rzadko kiedy rodzi idee, których znaczenie wykracza poza nakaz chwili. Dlatego lepiej zwrócić się do tych, którzy do rozpoznania
rdzennej warstwy kultury dochodzili stopniowo, w organicznym procesie, znajdując to, czego wcale od początku nie szukali. Używam liczby mnogiej, choć muszę
przyznać, że mam tu na względzie konkretną postać i konkretne ustalenia, jakich
ona dokonała. Myślę mianowicie o Victorze Turnerze, jednym z najwybitniejszych, najbardziej inspirujących antropologów XX wieku. I o jego wypracowanej
pod koniec życia koncepcji — czy może wizji? — antropologii doświadczenia50.
Turner był uznawany przez część twórców antropologii postmodernistycznej
za prekursora zainicjowanego przez nich ruchu. I choć jest to twierdzenie mocno
na wyrost, to warto mieć je na uwadze, bo zdradza pewien rodzaj powinowactwa — choć raczej, by tak rzec, jednostronnego. Antropolog ten przeszedł sam,
w indywidualnym procesie, całą drogę od akceptacji „twardych” paradygmatów
antropologicznych, funkcjonalizmu i strukturalizmu, do zakwestionowania przydatności wszelkiego rodzaju myśli systemowej w antropologii, a nawet w ogóle w naukach o kulturze. Była to w istocie droga, nie nagły wgląd. Na własnej
skórze — czyli w sferze własnego warsztatu badawczego — odczuł krępujący
wpływ ujęć modelowych, wymagających regularności i koherencji, bez których,
przynajmniej u początków jego kariery, trudno było sobie wyobrazić uprawianie antropologii. W konsekwencji Turner doszedł stopniowo do odmówienia racji
bytu paradygmatom w antropologii, jeśli sprowadzałyby się one do „statycznych,
atemporalnych modeli”. Można by więc powiedzieć, że samodzielnie — i do
pewnego czasu na własny tylko użytek — otworzył epokę postparadygmatyczną.
50

Koncepcję tę i drogę, która doprowadziła do jej wyłonienia, przedstawiam szerzej w tekście
Victor Turner: ku antropologii doświadczenia, „Przegląd Kulturoznawczy” 2009, nr 2.
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Tym, co te modelowe ujęcia krępują czy wręcz usiłują wyłączyć z domeny
poznania, jest ż y c i e kultury, ż y c i e człowieka w kulturze. Tymczasem to
ono właśnie, zdaniem Turnera, stanowi rdzenny obszar rzeczywistości kulturowej. A z kolei podstawowym jego wymiarem i sposobem istnienia, miejscem,
w którym zbiegają się różne jego manifestacje i wytwory, jest d o ś w i a d c z e n i e
— najbliższe życiu, najlepiej reprezentujące świat „żywego człowieka”. Stanowi
ono powszechny przejaw życia, bycia człowieka w świecie kultury, a zarazem
pierwotny grunt poprzedzający wszelkie organizujące kulturę modele i wzory
i stwarzające dla nich konieczne podłoże. I właśnie jako takie doświadczenie jest
uporczywie wtłaczane w formy teorii antropologicznych, zdolnych do wykrywania w polu swojego widzenia jedynie tego, co trwałe, systematyczne, ustrukturyzowane. Jeśli więc antropologia ma stać się antropologią doświadczenia, to spod
wszystkich tego rodzaju presji musi się wyzwolić.
„Antropologia wyzwolona”, której ideę głosił Turner w późnym okresie swojej
twórczości51, powinna przede wszystkim zmierzać do osiągnięcia wolności „negatywnej” — od ujęć modelowych i systemowych, nie pozwalających uchwycić
sposobów przejawiania się ludzkiego doświadczenia w tym wszystkim, co stanowi
o jego szczególności i nieredukowalności. To jednak jedynie krok pierwszy; krokiem następnym powinno być urzeczywistnienie wolności „pozytywnej” — przystosowanie antropologii do tego, by stała się zdolna do badania doświadczenia jako
pierwotnej warstwy rzeczywistości kulturowej. A skoro doświadczenie może przejawiać się na wiele różnych sposobów — procesualnie, lecz często nielinearnie, niekonsekwentnie i nieprzewidywalnie, w równej mierze poprzez innowację i rutynę,
frenezję i stagnację, refleksyjność i spontaniczność — i wszystkie one w równym
stopniu współtworzą „naturę” doświadczenia, to jego badanie wymaga czegoś więcej niż nowej metodologii, nowej aranżacji instrumentów poznawczych czy nawet
stworzenia nowego paradygmatu. Rzecz bowiem w tym, że zdaniem Turnera
zachodnia tradycja antropologiczna poważnie oddaliła się od badania — jak to określił D.H. Lawrence — „żywego” człowieka czy raczej „żywego mężczyzny i żywej kobiety”. Tradycja ta
przejęła sięgające Platona […] upodobanie Zachodu do wyjaśniania poprzez modele, schematy,
paradygmaty, kompetencje, plany, programy, reprezentacje — zakładane, hipotetyczne, konwencjonalne52.

I właśnie całą tę tradycję — bagatela! — należy przezwyciężyć.
Projekt antropologii doświadczenia okazuje się więc bardziej radykalny — i trudniejszy — niżby się zrazu wydawało. Jeśli ma ona uznać doświadczenie „nie tylko
za główny obszar badań, ale również za grunt, z którego muszą wyrastać wszystkie
opisy, dociekania i wyjaśnienia”53, to powinna zostać osadzona na zupełnie nowych
51 Zob. V. Turner, The Anthropology of Performance, [w:] idem, The Anthropology of Performance, New York 1987, s. 72 n.
52 Ibidem, s. 84.
53 C.J. Throop, Articulating experience, „Anthropological Theory” 2003, nr 3, s. 220.
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podstawach, wyprowadzona z odmiennych niż dotąd założeń epistemologicznych.
Krótko mówiąc, potrzebna jest ni mniej, ni więcej, tylko nowa antropologia, oparta
na innych wzorach niż te, które ukonstytuowały całą naukę zachodnią.
Turner zdawał sobie sprawę ze skali zadania, które postawił — przed sobą
i przed antropologią. Co więcej, zdołał zidentyfikować — w mojej ocenie trafnie
— główne źródła kulturowe „nachylenia systemowego” antropologii jako nauki.
Nie miejsce tu, by przedstawiać tę diagnozę54, zwłaszcza że Turner nie zdołał (nie
zdążył?) jej rozwinąć, a zwłaszcza wyprowadzić z niej szerszych konsekwencji
dla swojego alternatywnego projektu antropologii. Jedno jednak z tej diagnozy
jasno wynika: skoro przyczyną niezdolności antropologii do adekwatnego ujmowania świata doświadczenia w tym wszystkim, co dla niego swoiste, nie są
ograniczenia takiego czy innego paradygmatu, tylko generalny model poznania
naukowego, na którym opierała się antropologia, to przesłanek projektowanej
antropologii doświadczenia trzeba szukać poza samą antropologią, przynajmniej
w jej dotychczasowej postaci.
I rzeczywiście, przesłanek tych Turner zaczął szukać w myśli filozoficznej,
i to w takich jej nurtach, których przedstawiciele nie tylko uznawali, że podstawowy poziom ludzkiego świata wyznaczają właśnie życie i doświadczenie, ale
jednocześnie głosili konieczność zasadniczej rewizji podejścia epistemologicznego, przystosowującej je do wyzwań poznawczych, jakie stwarza ten nowy obszar
zainteresowania filozofii. Odpowiedzi na te wyzwania odkrył w myśli Wilhelma
Diltheya i Johna Deweya55. Znalazł tam przede wszystkim wnikliwe ujęcia samego doświadczenia, nie redukowanego do żadnego z aspektów ludzkiej podmiotowości, lecz przedstawianego właśnie jako ośrodek ich wszystkich, zdolny do ich
integracji. Obaj filozofowie wskazywali też — co było dla Turnera szczególnie
ważne — na aktywny charakter doświadczenia, które może przekształcać podmiot i jego świat, a z drugiej strony samo może być przez podmiot formowane,
współtworzone. Taki status doświadczenia wymaga reorganizacji postawy poznawczej, która, by dotrzeć do jego treści i zasad funkcjonowania, musi przestać
traktować je przedmiotowo. Musi porzucić klasyczny dystans poznawczy i podjąć próbę wniknięcia w wewnętrzną rzeczywistość doświadczenia — i wyprowadzenia stamtąd kategorii jego ujmowania — bo obserwowane z zewnątrz jest
ono czymś innymi niż przeżywane podmiotowo. To z kolei prowadzi do przekroczenia postawy czysto poznawczej, kontemplacyjnej czy refleksyjnej, bo uczestnictwo w świecie doświadczenia jest równoznaczne z udziałem w tym, co w nim
czynne, co manifestuje się jako działanie.
Postulaty skrócenia dystansu między podmiotem i przedmiotem poznania,
a także między obszarami zainteresowania filozofii i antropologii, to z pewnością
54

Omawiam ją w tekście Victor Turner: ku antropologii doświadczenia, s. 173–178.
Zob. V. Turner, Dewey, Dilthey, and Drama. An Essay in the Anthropology of Experience,
[w:] The Anthropology of Experience, red. V. Turner, E. Bruner, Urbana 1986.
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wskazania doniosłe, również dla antropologii doświadczenia. W ogóle zresztą
orientacje filozoficzne reprezentowane przez Diltheya i Deweya, filozofia życia
i pragmatyzm, wydają się, również pod innymi względami, nieść istotne inspiracje dla przebudowy antropologii w duchu opisywanych tu inicjatyw. Inspiracje,
ale nie program. Poziom filozoficzny ujmowania rzeczywistości pozwala określić
zgodnie z tym duchem samo pole poznania, ale w sposób na tyle ogólny, że trudno poddający się operacjonalizacji badawczej. A przynajmniej operacjonalizacji
takiej nie zdołał dokonać Turner ani też ci, którzy później próbowali w duchu jego
koncepcji podjąć te inspiracje56.
Ale prądy filozoficzne, do których zwracał się i w których pokładał nadzieję
Turner, to nie jedyne wsparcie, jakie filozofia może zaoferować antropologii, poszukującej sposobu poznawczego zagospodarowania pola doświadczenia. Chodzi,
przypomnę, o takie zagospodarowanie, które przyczyniłoby się do ustanowienia
otwartego paradygmatu antropologii — które pozwoliłoby badaczom na czymś
się oprzeć, zyskać elementarną orientację, ale nie wyznaczałoby konkretnych celów ani dróg ich osiągania. Chodzi, innymi słowy, o zasadę sporządzenia mapy
tego pola, nie o wytyczenie konkretnych tras.
Jeśli podtrzymywać pogląd, że doświadczenie stanowi pierwotny poziom istnienia rzeczywistości kulturowej czy, ściślej, człowieka w kulturze, to wszelkie
inne formy, aspekty i funkcje tego istnienia powinny być pochodną doświadczenia. W szczególności jako jego pochodna powinny być traktowane sposoby
postrzegania świata, kształtujące jego obraz, w tym również obraz samego doświadczenia. Wychodzący z tych założeń projekt nowej antropologii w naturalny
sposób zwraca się ku fenomenologii, która oferuje rozwiniętą metodę poznania,
opartą na przekroczeniu rozdzielności podmiotu i przedmiotu poznania, świata wobec niego zewnętrznego. W tradycji myśli fenomenologicznej, uosabianej
przez Edmunda Husserla, z zakresu refleksji wyłącza się istnienie świata jako
takiego, sytuując człowieka jedynie w kręgu „świata przeżywanego”, realnej
przestrzeni jego życia i działania. Wyprowadzany stąd obraz rzeczywistości
sprowadza się do tego, jak przedstawia się ona podmiotowi w jego „światowym”
usytuowaniu. W nawias wzięte zostają wszelkie teorie świata, wszelkie założenia i supozycje na jego temat, które nie znajdują ugruntowania w treściach
bezpośrednio udostępniających się podmiotowi. Zawieszeniu ulegają tu nie tylko
teorie naukowe czy filozoficzne, ale również filozofie „życiowe”, utarte przekonania i obiegowe sądy co do tego, „jak się rzeczy mają”. Zamiast tego należy
się otworzyć na to, jak się rzeczy j a w i ą, jak ukazują się podmiotowi w swojej
bezpośredniości i oczywistości.
56 Zob. na przykład C.J. Throop, Experience, coherence, and culture: the significance of Dilthey’s
“descriptive psychology” for the anthropology of consciousness, „Anthropology of Consciousness”
2002, nr 1; D. Brereton, Why sociocultural anthropology needs John Dewey’s evolutionary model of
experience, „Anthropological Theory” 2009, nr 1.
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Trudno nie zauważyć, że stanowisko to doskonale przylega do otwartego podejścia poznawczego właściwego antropologii „po przejściach”, która po przejściu i pozostawieniu za sobą fazy paradygmatycznej odrzuca dyktat wszelkich
dogmatów teoretycznych i ustanawianej przez nie ortodoksji. Zyskując takiego
sojusznika, podejście to traci charakter apofatyczny i zyskuje uprawomocnienie
filozoficzne, a wraz z nim wsparcie ze strony dokonanych na tym gruncie ustaleń.
Ale cóż to właściwie jest za grunt? Jeśli wyznaczany jest on przez frontalne zakwestionowanie prawd filozoficznych i naukowych, przez postulat Husserla, by
wrócić „do rzeczy samych”, to czy nie oznacza to powrotu na pozycje przednaukowe, zrównania działalności poznawczej fenomenologa i stającego u jego boku
antropologa z rozeznaniem w świecie dowolnej żyjącej w nim i działającej jednostki, niesięgającej wzrokiem ani umysłem poza horyzont własnego doświadczenia? Może formacja postparadygmatyczna nie jest wcale owocem przekroczenia złudzeń „rozumu teoretycznego”, późną dojrzałością myśli, rozczarowanej
skutkami jego jedynowładztwa, lecz regresem do fazy „preparadygmatycznej”,
do przednaukowego stadium kultury umysłowej?
Przypuszczenie to, czasem rzeczywiście formułowane, opiera się na założeniu, że wzorzec nauki i jej funkcji kulturowych, który jest tu kontestowany, to
wzorzec j e d y n y — jedyny istniejący i jedyny, jaki można sobie wyobrazić.
Wzorzec ten — rzeczywiście dominujący w nowożytnej kulturze zachodniej
— ustanawia monopol intelektualizmu, na mocy którego teorie poprzedzają doświadczenie i z zasady przewyższają je pod względem mocy poznawczej. Wzorzec ten zakłada, że „rozum teoretyczny” potrafi objąć i przewidzieć wszystko to,
co mogą przynieść wszelkie konkretne zdarzenia życia, co mogą dostrzec w nich
ci, co je przeżywają. Jest to w istocie absolutyzacja nie tyle samej nauki, ile jej
funkcji nomotetycznych, powszechnie wciąż z nią utożsamianych, tak jakby przełom antypozytywistyczny nigdy nie miał miejsca. Rzecz zresztą nie tylko w tym,
że obok tego, co ogólne, istnieje również to, co poszczególne i szczególne; rzecz
w tym, że jeśli zadaniem nauki jest ogarnięcie i opanowanie poznawcze t e g o,
c o i s t n i e j e , to żadne jej konstrukcje nie mogą aspirować do wyczerpania rzeczywistości, lecz, przeciwnie, powinny zachować otwartość wobec nowych jej
postaci, nowych procesów rozwojowych, nowych rubieży — wobec nowych doświadczeń człowieka żyjącego w świecie i świat ten przekształcającego. Możliwe
jest zatem — czy wręcz niezbędne — takie rozumienie nauki, które sytuuje ją
nie ponad rzeczywistością, lecz na równym z nią poziomie; które aksjomatem
poznania naukowego czyni p o k o r ę w o b e c r z e c z y w i s t o ś c i. „Powrót
do rzeczy” — w fenomenologii i w czerpiącej z niej antropologii — nie musi więc
być i nie jest rezygnacją z funkcji kulturowych myśli naukowej i teoretycznej;
przeciwnie, przywraca im wiarygodność dzięki wprowadzeniu tej myśli w obręb
świata ludzkiego doświadczenia.
Spotkanie antropologii i fenomenologii na tym gruncie nie jest jedynie możliwością teoretyczną. W ostatniej dekadzie XX wieku rzeczywiście wyłoniła się
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orientacja określana jako antropologia fenomenologiczna, której głównym przedstawicielem i prawodawcą jest nowozelandzki antropolog, Michael Jackson57.
Znamienne, że konsekwentnie dystansuje się on wobec kwalifikowania tej orientacji jako nowego paradygmatu czy zwrotu58, a formułując jej podstawy i zadania nie stara się zachować wierności tradycji fenomenologicznej, śmiało sięgając
do innych źródeł intelektualnych, najczęściej zresztą — co ponownie znamienne
— również filozoficznych. Ale bo też klasycznego podejścia fenomenologicznego, mimo wskazanej jego przyległości do potrzeb współczesnej antropologii, nie
sposób do niej przeszczepić in extenso. Choć podejście to zmierza do badania
form doświadczenia w postaci poprzedzającej jego artykulacje i oddala ujęcia teoretyczne hierarchizujące jego domeny i modalności — co legitymizuje perspektywę antropologii doświadczenia — to celem tak ukierunkowanych dociekań jest
dotarcie do form świadomości „czystej”, do tego, co w niej niezmienne i uniwersalne. A to już trudno pogodzić z twierdzeniem Rousseau, które nie przestaje być
credo antropologii: „aby odkryć właściwości, najpierw należy dostrzec różnice”.
Jak pisze Jackson:
Nie istnieje coś takiego jak czysta intuicja czy monadyczne ego transcendentalne, jako że wszelkie akty tego, co nazywa się intuicją, przeniknięte są interesami społecznymi, nastawieniami
kulturowymi i wymogami, jakie każdemu z nas stawia jego szczególny „świat przeżywany”.
Uniwersalistyczna, bezczasowa teoria Bytu, mająca swoje źródło w byciu mieszczańskich intelektualistów europejskich, ma dla antropologii niewielką wartość59.

Czy jednak podejście fenomenologiczne jest w sposób konieczny związane
z uniwersalizmem, będącym w istocie zakamuflowanym eurocentryzmem? Jak
informuje Maurice Merleau-Ponty, Edmund Husserl zapoznał się pod koniec życia z pracami Luciena Lévy-Bruhla poświęconymi „czynnościom umysłowym
w społeczeństwach pierwotnych”, co miało go skłonić do rewizji żywionego
dotąd przekonania, że możliwa jest uniwersalna ontologia, mająca zastosowanie
do wszystkich społeczeństw ludzkich60. Choć tej radykalnej zmianie stanowiska
filozof nie zdołał już dać wyrazu w swoich pracach, płynie stąd sygnał, że możliwa
jest i n n a fenomenologia. Fenomenologia, która zachowując swoje podstawowe
zasady określające, co i jak należy badać, otwiera się na zróżnicowanie badanych
57 Najważniejsze książki Michaela Jacksona reprezentujące tę orientację to: At Home in the
World, Durham 1995; Minima Ethnographica. Intersubjectivity and the Anthropological Project,
Chicago 1998; Excursions, Durham 2007; The Palm at the End of the Mind, Durham 2009.
Syntetyczną charakterystykę założeń antropologii fenomenologicznej zawarł on we wprowadzeniu
do zbioru studiów z tego zakresu: Phenomenology, Radical Empirism, and Anthropological Critique,
[w:] Things As They Are. New Directions in Phenomenological Anthropology, red. M. Jackson,
Bloomington 1996.
58 Zob. na przykład: M. Jackson, Phenomenology, Radical Empirism…, s. 7.
59 Ibidem, s. 18.
60 Zob. M. Merleau-Ponty, Phenomenology and the Sciences of Man, [w:] idem, Phenomenology
and the Social Sciences, t. 1, Evanston 1973, s. 101–104.
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„światów przeżywanych”. Która porzuca dążność do ustalania prawd powszechnie obowiązujących, dostrzegając w niej przejaw etnocentryzmu poznawczego.
Która, zgodnie z niegdysiejszym wezwaniem Rousseau, wyrusza w podróż — podróż do odległych światów i do tych światów, które otwierają się tuż za progiem.
Ta możliwa i częściowo już istniejąca f e n o m e n o l o g i a k u l t u r o w a,
znajdująca swoje główne ujście w antropologii fenomenologicznej, akceptuje,
a nawet akcentuje nie tylko zróżnicowanie ludzkiego bycia w świecie, ale również jego zmienność czy wręcz płynność, których ram nie sposób przesądzić ani
przewidzieć. Nie koniec na tym: kolejnym krokiem w głąb rzeczywistości kulturowej jest uznanie, że to, co bezpośrednio dane — ustanawiające źródłową postać
świata dostępną podmiotowi — w istocie nie jest mu jedynie d a n e , udostępnione, lecz jest przez niego współtworzone i przetwarzane. „Świat przeżywany”
jest więc obszarem aktywności, działania, podobnie jak doświadczenie nie sprowadza się do biernego przyjmowania tego, co przychodzi z zewnątrz, lecz ma
charakter czynny: przekształca świat i samo jest przez podmiot przekształcane.
A jeśli ludzki świat pojmowany jest jako środowisko działania, to jego poznanie
nie może abstrahować od praktycznych okoliczności i warunków podejmowanej
przez człowieka aktywności. Nie może konstruować obrazu świata wydestylowanego, oczyszczonego z wszystkiego, co w idealizacjach klasycznej fenomenologii
rysowało się jako partykularne i przygodne. A co w istocie współtworzy wszelkie
sytuacje ludzkiej aktywności w świecie, stanowi jego szorstki grunt, pozwalający się w nim w ogóle poruszać. Ten więc szorstki grunt trzeba w badaniach
uwzględniać, jeśli mają one dotyczyć r z e c z y w i s t o ś c i kulturowej, nie zaś
świata abstrakcji, którego prawa obowiązują o tyle tylko, o ile wyeliminuje się
z niego tarcie.
Tak zakreślony obszar poznania — którego wyznaczniki wyprowadzone zostały z identyfikacji pierwotnych sposobów istnienia ludzkiego świata — może
stanowić podstawę otwartego paradygmatu współczesnej antropologii. Obszar
ten, wstępnie wskazany przez fenomenologię kulturową, rozpoznawany jest również przez reprezentantów innych podejść badawczych. Ich rozpoznania warto
uwzględnić, bo dzięki nim mogą wyraźniej zarysować się granice tego obszaru,
by lepiej zorientować perspektywę właściwej temu paradygmatowi otwartości
poznawczej. Co wydaje się najskuteczniejszym sposobem wyprowadzenia antropologii ze stanu zapaści i przywrócenia jej tożsamości.

Składniki „środka pobudzającego krążenie”
Najbliższym sojusznikiem fenomenologicznej antropologii doświadczenia
podejmującej to zadanie jest pragmatyzm amerykański, do którego, jak wspominałem, sięgał w podobnych celach już Turner. Myśl Williama Jamesa i Johna Deweya okazuje się tu pomocna nie tylko ze względu na ich antysystemowe
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ujęcie samej kategorii doświadczenia, ale również ze względu na ich radykalny
empiryzm. Odrzucali oni ontologizowane konstrukcje pojęciowe „rozumu teoretycznego” i właściwą mu pozycję poznawczą „widza”, by tym głębiej wniknąć
w sieć praktycznych działań i dążności ludzkich, rozgrywających się w „świecie
przeżywanym”, w rzeczywistych sytuacjach życia codziennego61.
Zbliżone stanowisko, tyle że zogniskowane na społecznych wymiarach rzeczywistości, reprezentował Alfred Schütz62, którego koncepcję, bezpośrednio inspirowaną fenomenologią Husserla, można uznać za odpowiednik antropologii fenomenologicznej w dziedzinie socjologii63. Schütz, którego myśl nota bene stanowi
od półwiecza ciągłe wyzwanie dla teorii socjologicznych, w swoich interpretacjach świata społecznego uwzględniał, choć nie w sposób eksponowany, aspekty
i zjawiska kulturowe. Jego możliwy wkład w nową orientację antropologii polega
jednak na czym innym. Otóż wprowadził on kategorię intersubiektywności, która
pozwala przekroczyć opozycję Husserlowskiego uniwersalizmu i monadycznego
subiektywizmu w postrzeganiu „światów przeżywanych”. Perspektywa ta pozwala rozumieć, w jaki sposób ich uczestnicy mogą wykraczać poza nie i tworzyć powiązania z innymi — ustanawiające właśnie sferę intersubiektywności — poprzez
procesy typizacji doświadczenia i wzajemne uzgadnianie, w toku interakcji społecznych, powstających tą drogą konstruktów poznawczych. Uwzględnienie tego
poziomu istnienia rzeczywistości jest szczególnie istotne dla antropologii, która,
tak jak nie może przystać na sprowadzenie wielości zróżnicowanych doświadczeń
kulturowych do tego, co w nich uniwersalne, podobnie też nie może rezygnować
z poszukiwania i badania ponadjednostkowych wymiarów tych doświadczeń —
tego, co w nich właśnie kulturowe.
Z kolei wsparcia dla nierozdzielnego ujmowania doświadczenia, jako pierwotnej warstwy rzeczywistości kulturowej, i procesów poznawania świata w ten
sposób definiowanego dostarcza antropologia ekologiczna w ujęciu Tima Ingolda. Jego myśl, odważnie kwestionująca ostrość opozycji między kulturą i naturą,
opiera się na przeświadczeniu, że człowieka i jego środowisko należy traktować
nie jak oddzielne, nawet jeśli wpływające na siebie, porządki, tylko jak wzajemnie konstytuujące się składniki jednego układu dynamicznych relacji, a właściwie
61 Powiązania między pragmatyzmem i fenomenologią jako stanowiskami filozoficznymi
są zresztą dobrze znane i obejmują szerszy zakres zagadnień; na znaczenie tych powiązań dla
antropologicznych badań kultury wskazuje M. Jackson, Phenomenology, Radical Empirism…,
s. 4–5, 8–9, 24–25.
62 Zob. A. Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Wien 1932 (wyd. ang.: The
Phenomenology of the Social World, Evanston 1967); A. Schütz, T. Luckmann, Die Strukturen der
Lebenswelt, t. 1, Neuwied 1975; t. 2, Frankfurt 1984 (wyd. ang.: The Structures of the Lifeworld, t. 1,
Evanston 1973, t. 2, Evanston 1989). Po polsku, prócz kilku artykułów, ukazał się tom wybranych
prac Schütza: O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska,
Kraków 2008.
63 Na powinowactwo to wskazuje M. Jackson, Phenomenology, Radical Empirism…, s. 19–20.
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interakcji. Tak jak środowisko s t a j e s i ę, kształtowane przez działającego człowieka, tak i on sam s t a j e s i ę, oddziałując na nie i rozwijając te działania. I jest
to pierwotny sposób istnienia świata człowieka, poprzedzający wszystkie formy
i kategorie, za pomocą których zwykliśmy świat ten porządkować. Jak bowiem
pisze Ingold: „Środowisko nie jest oddzielnie poznawane wcześniej niż działanie, ponieważ to właśnie poprzez działanie w świecie ludzie dowiadują się o nim
i zaczynają postrzegać zasoby, które oferuje”64. Stąd tak ważnym zadaniem jest
stworzenie „nowej teorii postrzegania, pokazującej, jak ludzie zdobywają bezpośrednią wiedzę o swoim środowisku w trakcie swojej praktycznej aktywności”65.
I zadanie to Ingold podejmuje w swoich pracach66, nie tylko budując podstawy tej
teorii, ale również badając, w jaki sposób ludzkie obrazy świata — wyłaniające
się od początków kultury, wśród ludów zbierackich i pasterskich, aż do dziś —
kształtowane były przez rozwijające się umiejętności, techniki i narzędzia oddziaływania na środowisko, przez akty jego zasiedlania i praktyki zamieszkiwania,
sposoby jego zagospodarowywania i formy gospodarowania, metody organizowania czasu i przemierzania przestrzeni.
Podejście ekologiczne Ingolda dostarcza w ten sposób klamry teoretycznej pozwalającej spiąć i zespolić perspektywy wstępnie już zestawione, a może nawet
zestrojone przez innych przywołanych tu myślicieli: perspektywę doświadczenia
jako czynnej, praktycznej obecności człowieka w „świecie przeżywanym” z perspektywą jego poznawania, respektującego swoisty sposób istnienia tego świata.
Formułą zespolenia jest uzasadniany tu pogląd, że procesy poznania rozwijają się
nie tylko w toku działania, ale i p o p r z e z działanie, a może nawet j a k o działanie. I że dotyczy to w podobnej mierze samych uczestników „światów przeżywanych” i tych, którzy podejmują ich badanie.
Choć wskazane dotąd koncepcje w pewnej mierze konkretyzują Turnerowską
ideę „antropologii wyzwolonej”, ujętej wstępnie jako antropologia doświadczenia, to nie na tyle, by współtworzone przez nie podejście poddawało się operacjonalizacji badawczej. Aby paradygmat otwarty antropologii nie sprowadził
się do racjonalizacji teoretycznej jej kłopotliwego położenia, aby stał się przesłanką i impulsem do praktycznych przedsięwzięć badawczych, potrzebny jest
jakiś instrument czy choćby uchwyt poznawczy, pozwalający przerzucić pomost
między ogólnymi dyspozycjami wydawanymi z wyżyn zaawansowanych teorii
a empiryczną realnością „terenu”, nieprzestającego stanowić praktyki definiującej
antropologię w jakiejkolwiek jej postaci. Chodzi, innymi słowy, o jakiś sposób
bliższego rozpoznania rzeczywistości kulturowej, który pozwoliłby badaczowi
wyposażonemu w świadomość strategicznych celów antropologii przełożyć je
64

T. Ingold, Kultura i postrzeganie środowiska, przeł. G. Pożarlik, [w:] Badanie kultury…,

s. 81.

65

Ibidem, s. 74.
Ingold uczynił to zwłaszcza w fundamentalnym dziele The Perception of the Environment.
Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London-New York 2000.
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na konkretne zadania poznawcze, nawiązać bezpośredni kontakt z otwierającą się
przed nim rzeczywistością „terenu”.
W sukurs przychodzi tu teoria praktyk kulturowych, rozwinięta zwłaszcza
przez Pierre’a Bourdieu67 i Michela de Certeau68. Termin ten, choć będący w użyciu, nie jest zbyt precyzyjny, bo, z jednej strony, określenie „teoria” obiecuje zbyt
wiele, z drugiej zaś — nie chodzi tu tylko o koncepcję badania jakiegoś wycinka
świata kultury, wybranych jego przejawów. Jest to podejście, które proponuje traktowanie całości kultury jako domeny nie tyle nawet praxis jako aktywnej obecności człowieka w świecie, ile właśnie praktyk (koniecznie w liczbie mnogiej) jako
specyficznych form tej aktywności, które zabudowują, wypełniają życiem, konkretnymi treściami i procesami, ludzkie „światy przeżywane”. Zwracając się ku
tym światom, badacze praktyk podtrzymują główne rozpoznania rzeczywistości
dokonane przez myśl fenomenologiczną. Odmiennie jednak niż jej przedstawiciele, nie biorą w nawias tych sposobów istnienia rzeczywistości, które wykraczają
poza aktualność; przeciwnie, sytuacje bezpośredniej ludzkiej aktywności ujmują
w szerszych kontekstach historycznych i kulturowych. Innymi słowy, badając tę
aktywność, uwzględniają również te postaci rzeczywistości, które istnieją od niej
niezależnie i dlatego zdolne są do stawiania jej oporu.
Podejście to oczywiście wpasowuje się w generalną perspektywę poznawczą
antropologii. W szczególności odpowiada na potrzeby Turnerowskiego projektu antropologii doświadczenia, który, by stać się podstawą otwartego paradygmatu antropologii, powinien zostać wyposażony w środki operacjonalizacji swoich zasadniczych zamierzeń poznawczych. Domaga się tego już samo pojęcie
doświadczenia. Turner traktował je jako wziernik w realne życie kultury i życie
człowieka w kulturze, pozostające poza polem widzenia antropologii systemowej.
Tymczasem podejmując badania konkretnych przejawów doświadczenia, wciąż
powracał do tych z nich, które zyskują wyraziste i uchwytne artykulacje, obiektywizujące je, utrwalające i strukturyzujące. Sprzeniewierzał się w ten sposób
swojej teorii „doświadczenia żywego”, które nie daje się uchwycić w schematy
i modele, nie staje się strukturą — nie przestając być przez to rzeczywiste, nie
przestając stanowić właściwej substancji kultury. Być może był to skutek siły
ciążenia antropologii systemowej, której niełatwo się oprzeć, nawet dostrzegając
narzucane przez nią ograniczenia; być może też — co pierwszej możliwości nie
wyklucza — był to skutek braku narzędzi poznawczych, pozwalających żywą,
labilną, otwartą rzeczywistość doświadczenia uchwycić i opisać.
W obu tych sytuacjach rozwiązania proponowane przez teorię praktyk mogą
okazać się pomocne. Podstawowo chodzi tu o potencjał poznawczy samej kate67 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów,
przeł. W. Kroker, Kęty 2007; idem, Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków 2008.
68 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków
2008.
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gorii praktyki. Oczywiście, nie obejmuje ona wszystkich postaci doświadczenia,
zwłaszcza tych, które są ulotne, ściśle subiektywne, niepowtarzalne — ale przecież nie wszystko, co dzieje się w ludzkim świecie, ma charakter kulturowy, nie
wszystko więc musi podlegać poznaniu antropologicznemu. Kategoria ta obejmuje zaś te czynności człowieka, które nie mając charakteru zorganizowanego
i trwałego, stanowią jednak jakiegoś rodzaju zagęszczenia doświadczenia, zachowują jakąś tożsamość w przebiegach czasowych. Zaimki nieokreślone zostały tu
(i dalej) użyte celowo: praktyk kulturowych nie da się bowiem jasno zdefiniować
ani sklasyfikować, a ich „gęstość” i odrębność to cechy względne i stopniowalne. Można jedynie nakreślić pewien ich kontur, pozwalający je p r a k t y c z n i e
rozpoznawać: można przyjąć, że to takie formy aktywności, które podejmowane
są przez podmiot w interakcji ze środowiskiem i z innymi ludźmi, które układają
się w pewną sekwencję czasową i wiążą się z jakiegoś rodzaju działaniem. A poza
tym praktyki mogą realizować skrajnie odmienne możliwości: mogą być zaplanowane i zwieńczone lub emergentne i otwarte, improwizowane lub rutynowe,
odświętne lub powszednie, ciągłe lub nieciągłe, dokonujące zmian lub podtrzymujące status quo, zachowujące konsekwencję lub nie, proste lub złożone, przejrzyste lub niejasne… Listę alternatyw można by długo jeszcze ciągnąć, przy czym
i tak konkretne praktyki sytuują się zwykle pomiędzy biegunami tych alternatyw.
Gdy więc Bourdieu podejmuje dociekanie „logiki praktyki”, chodzi mu o coś,
co w gruncie rzeczy znajduje na antypodach klasycznej logiki, rozumianej jako
system uniwersalnych zależności formalnych, kontrolowanych racjonalnie i zachodzących niezależnie od empirycznych konkretyzacji. Chodzi mu o wykrycie
sposobów rozwijania się konkretnych praktyk, o dotarcie do zasad generujących kolejne ich sekwencje, co zwykle możliwe jest dopiero ex post, gdy bada
się procesy już ukończone. Wprawdzie przebieg praktyk nie sprowadza się nigdy do przypadku czy chaosu — choć czynniki te mogą odgrywać w nim pewną
rolę — jednak zasady nimi rządzące mają charakter emergentny: wyłaniają się
w trakcie samego procesu i zyskują kształt w miarę, jak się wyłaniają. Sytuacja
ta przypomina pociąg wiozący robotników, którzy układają przed nim tory — nie
dowolnie, ale i nie w sposób ściśle zaplanowany, bo w interakcji z przemierzanym
terenem, z warunkami wyłaniającymi się w trakcie jazdy.
Logika praktyki to na dobrą sprawę antylogika, a przynajmniej kontrlogika,
logika alternatywna wobec tej, na której opiera się standardowe poznanie naukowe. Aby ją rozpoznawać, a następnie stosować w badaniach, trzeba więc szukać
innego stanowiska poznawczego — antynauki, a przynajmniej kontrnauki, nauki
alternatywnej wobec modelu zachodniego, opartego właśnie na logice klasycznej i uznawanego, wraz z nią, za konstrukcję uniwersalną. Postulat ten pojawia
się również w innych przywołanych wcześniej koncepcjach badania kultury, jednak Bourdieu, a zwłaszcza de Certeau formułują go w sposób wyjątkowo zdecydowany i uzasadniony. Co ważniejsze jednak, podejmują próby jego realizacji
we własnych p r a k t y k a c h badawczych, korespondujących w pewnej mierze
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z praktykami, które badają. Ta dialektyczna relacja znajduje odzwierciedlenie
w położeniu samego badacza, sytuującego się na tym samym poziomie, na którym rozgrywają się interesujące go praktyki, bo tylko z tej pozycji wniknąć można
w ich wewnętrzny świat, i z a r a z e m zachowującego wobec nich dystans, bo
tylko z tej pozycji uchwycić można ich logikę i znaczenie, często ukryte przed
samymi podmiotami działającymi. Cała trudność prób urzeczywistnienia alternatywnej formuły nauki mieści się w tym jednym słowie „zarazem”. Kryje ono
w sobie odmienną logikę postępowania naukowego, kontestującego zasadę niesprzeczności i absorbującego „pozytywnie” napięcia i paradoksy, które na mocy
tej zasady musiałyby zostać usunięte, tymczasem tu współdecydują o wiarygodności i wydajności wyrastającej z nich postawy poznawczej.
Ta nadzwyczajna możliwość skwitowania słowem „zarazem” całej tej wewnętrznie, a nawet źródłowo sprzecznej sytuacji świadczy na pozór o szczególnej
mocy języka, zdolnego w tworzonej przez siebie przestrzeni symbolicznej wyrażać stany niemożliwe czy choćby trudne do osiągnięcia w rzeczywistości pozajęzykowej. W istocie jednak casus ten świadczy raczej o zagrożeniach tkwiących
w języku — w języku uformowanym przez dyskurs naukowy, który, mocą swojego autorytetu kulturowego, żłobi w nim koleiny spójności i „oczywistego” ładu.
Oznacza to, że nie wystarczy zaprojektować nową formułę poznania naukowego,
opartą na innych zasadach niż te służące ukonstytuowaniu zachodniego modelu
nauki. Potrzebny jest jeszcze nowy język, który te alternatywne zasady potrafiłby
artykułować, nie sprowadzając ich na powrót do wzorców, które właśnie chciałoby się odrzucić. I z tym wyzwaniem, jak się zdaje, badacze praktyk nie całkiem
już sobie poradzili.
Dlatego warto na koniec przywołać jeszcze jednego myśliciela, który z wyzwaniem tym — w odniesieniu do szczególnych zadań, które sobie postawił — najwyraźniej sobie poradził. Mam tu na uwadze Ludwiga Wittgensteina, którego „późna”
filozofia, reprezentowana głównie przez Dociekania filozoficzne69, patronuje wielu
współczesnym projektom zreformowania nauki, w tym zwłaszcza nauk o kulturze. Celem Wittgensteina była, jak wiadomo, terapia całej tradycji filozoficznej,
polegająca na terapii — rozumianej jako radykalna krytyka — języka dyskursu
filozoficznego, który jest, jego zdaniem, językiem „świętującym”, obracającym się
„na jałowym biegu”. Trzeba go więc sprowadzić „na szorstki grunt” zastosowań
potocznych, w których używając języka, robi się całe mnóstwo różnych rzeczy,
z wyjątkiem tego, co robią filozofowie: rozważania czystych znaczeń.
Nie sposób w tym miejscu dokonać obrachunku prób przeniesienia tej terapii
na grunt nauk szczegółowych, choć trudno powstrzymać się od oceny, że, mówiąc
oględnie, próbom tym zazwyczaj daleko do radykalizmu przedsięwzięcia Wittgensteina. Jeśli zaś chodzi o zastosowanie jego myśli do rozważanego tu projektu
nowej formuły antropologii, to wydaje się, że jest to możliwość obiecująca, zwa69

L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1972.
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żywszy choćby na to, że „gry językowe”, które uznaje Wittgenstein za właściwy
sposób ż y c i a języka, można by traktować jako swego rodzaju praktyki językowe, które są jedną z odmian praktyk kulturowych, te zaś stanowią właściwy sposób życia kultury. Możliwość tę już tylko sygnalizuję, nie próbując wskazywać
dróg jej urzeczywistnienia. Tym bardziej, że nie może tu być mowy o jakimkolwiek bezpośrednim transferze: jakkolwiek późna myśl Wittgensteina ma istotne
aspekty czy nawet źródła antropologiczne70, to terapia filozofii nie jest i nie może
być tym samym, co terapia antropologii.
Poprzestańmy na tej konstelacji myślicieli i stanowisk. Już w tym wyborze
znaleźć można, jak sądzę, dość przesłanek, by zarysować układ współrzędnych
orientujących współczesne pole badań antropologicznych. By jednak układ ten
stał stabilną podstawą otwartego paradygmatu antropologii, tworzące go koncepcje — tu jedynie wskazane — muszą zostać gruntowniej przebadane ze względu
na zdolność do współdziałania w tych ramach. Jeśli bowiem paradygmat ten —
pierwotny wymiar kultury upatrujący w doświadczeniu, postrzeganym fenomenologicznie i ujmowanym w kategoriach praktyk kulturowych — ma stać się formą
terapii antropologii, „środkiem pobudzającym krążenie”, zdolnym wyprowadzić
ją ze stanu zapaści, to działanie tego środka trzeba jak najlepiej rozpoznać. By
ustalić proporcje jego składników, określić dawkowanie i ustrzec się niepożądanych skutków.
W tym celu trzeba przeprowadzić stosowne badania kliniczne. Do których ten
tekst jest jedynie przygotowaniem.
70

Wskazuję na nie w szkicu „Wyobraź sobie grę językową…”, czyli o pożytkach z wyobraźni
w antropologii słowa, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2008, nr 4.
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