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Wstęp

Postać Bronisława Malinowskiego trudno pominąć w  dyskursie antropolo-
gicznym. Wkład naukowy, jaki do tej dziedziny wniósł badacz, był krokiem 
milowym, który otworzył nowe perspektywy postrzegania tej nauki i badania 
innych kultur oraz ukształtował nowe spojrzenie na teren w antropologii. Pra-
ca ta jednak nie będzie zsumowaniem dokonań autora Argonautów zachod-
niego Pacyfiku, lecz próbą spojrzenia na proces stawania się badaczem — nie 
tylko od strony socjologicznej, ale również psychologicznej.

Punktem wyjścia do większości rozważań są dzieła Bronisława Malinow-
skiego, które stworzył on, pracując na terenach odległych kultur. W swojej 
pracy postanowiłem wyjść od zupełnie innej perspektywy i działalność autora 
oprzeć na jego Dzienniku, który swego czasu wzbudzał wiele emocji i stawiał 
go w nieco innym świetle. Opis życia na Melanezji pozbawiony jest emocji, 
charakteryzuje się pełnym obiektywizmem i nie pozwala czytelnikowi domy-
ślić się, co przeżywał Malinowski, znajdując się w tamtym miejscu. Dziennik 
pokazuje nie tylko życie odległych kultur, lecz również życie polskiego an-
tropologa, jego myśli, rozterki, wahania; słowem — ukazuje nam psychikę 
bohatera i pozwala zajrzeć w jego duszę.

Nowatorskość wynikająca z faktu, że praktycznie nikt do tej pory nie podjął 
się analizy całego Dziennika, bez wątpienia rodzi pewne trudności, ale też 
przyczynia się do rozwoju umiejętności analitycznych i większego nakładu 
sił własnych w stworzenie tej pracy.

Istotną kwestią są również kontrowersje w ocenie omawianego dzieła, co 
wpłynęło na wybór tematu pracy. Dualizm ocen powoduje oraz determinu-
je chęć zbadania tego wycinka rzeczywistości, co doprowadzi nie tylko do  
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zaspokojenia własnej ciekawości, ale także do wypełnienia luki w tym obsza-
rze badań.

Przedstawione zostaną zatem dwie wizje: Malinowski jako badacz oraz 
Malinowski jako człowiek. Nie oznacza to oczywiście, że nie będą się one prze-
nikać. Ważniejszy jednak dla nas będzie opis autora Dziennika jako człowieka. 
Przywoływanie pewnych opinii, stanowisk osób ze świata nauki wzbogaci 
pracę, a analiza tematu przez pryzmat zarówno socjologii, jak i psychologii 
sprawi, że rozważania będą pełniejsze i zadowalające nie tylko dla autora pracy, 
ale też dla czytelnika.

Po ukazaniu się drukiem, Dziennik wywołał skandal. Treść dokumentu 
z  jednej strony jest bogata w liczne opisy życia tubylców, stanowiąc źródło 
inspiracji oraz wytycznych metodologicznych prowadzenia badań terenowych, 
z drugiej zaś — obfituje w kontrowersyjne stwierdzenia związane m.in. z ży-
ciem prywatnym antropologa. Stanowi to zatem kolejny doskonały przyczynek 
do wprowadzenia czytelnika w podróż, jaką proponuje nam Malinowski.

Marta Rakoczy słusznie zaznacza, że „interpretacja dziennika jako tekstu 
o charakterze przede wszystkim opisowym — konstatującym rzeczywistość 
stanów wewnętrznych ich autora — z pewnością nie wyczerpuje jego funk-
cji. Więcej, interpretacja ta, związana z głęboko upiśmiennionym stosunkiem 
do rzeczywistości językowej, warta jest rewizji antropologicznej. To właśnie 
z upiśmiennioną perspektywą patrzenia na język podjął polemikę Malinowski, 
pojąwszy, że koncentracja na referencyjnej funkcji języka nie pozwala zro-
zumieć specyfiki trobriandzkich praktyk językowych, w których słowo jest 
sposobem działania, nie zaś opisywania rzeczywistości […]”1.

1 M. Rakoczy: Słowo — działanie — kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Broni-
sława Malinowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2012, 
s. 61—62.
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Miejsce Bronisława Malinowskiego  
wśród teorii antropologicznych

Na początku warto zaznaczyć, że Dziennik oraz Argonauci nie muszą być trak-
towane jako opozycyjne dzieła. James Clifford pisze następująco:

Doświadczenie Malinowskiego naznaczone jest przez dwa dzieła, które można 
traktować jako pojedynczy, rozszerzający się tekst: Dziennik w ścisłym zna-
czeniu tego wyrazu, osobisty dziennik z Trobriandów z lat 1914—1918, i przez 
klasyczne dzieło etnograficzne, powstałe na podstawie badań terenowych, Ar-
gonautów Zachodniego Pacyfiku […]. Doświadczenia z badań terenowych na 
Trobriandach nie zostają wyczerpane ani przez Argonautów, ani przez Dziennik, 
ani przez ich połączenie. Te dwa teksty są częściowymi refrakcjami, specyficz-
nymi eksperymentami pisarskimi1.

Jak się później okaże, łączenie interpretacji książek Malinowskiego przy-
nosi zadowalające odpowiedzi nie tylko z perspektywy poznania kultury, ale 
także z perspektywy metodologicznej.

Funkcjonalizm, który stworzył Malinowski, do dzisiaj jest wykorzystywa-
ny jako sposób patrzenia na kulturę, co podkreśla wagę oraz istotność jego 
działalności. Współcześnie, mówiąc o antropologii, nie sposób — obok takich 
postaci jak Edward Burnett Tylor, Lewis Henry Morgan, James George Fra-
zer czy Marcel Mauss — nie wymienić autora Dziennika. Sposób rozumienia 
kultury, a właściwie jej pragmatyczne ujęcie, był krokiem milowym w stronę 

1 J. Clifford: O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski. W: Problemy z kul-
turą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. Tłum. E. Dżurak i in. Wy-
dawnictwo KR. Warszawa 2000, s. 105—129.
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zrozumienia działań ludzkich, szczególnie w społecznościach tubylców. Jak 
zobaczymy w toku dalszej analizy, Malinowski to postać niejednorodna, stwa-
rzająca pewien dysonans i nasuwająca rozmaite skojarzenia, szczególnie wtedy, 
gdy weźmiemy pod uwagę właśnie Dziennik. Zanim jednak zostanie podjęta 
analiza utworu, warto skupić się na działalności naukowej antropologa.

Malinowski był jednym z twórców nowoczesnej antropologii społecznej, 
dyscypliny powstałej w  kręgu nauki anglosaskiej, której odpowiedniki na 
kontynencie europejskim sytuowały się na pograniczu etnologii i  socjolo-
gii2. Funkcjonalizm jako nowy kierunek w antropologii społecznej pojawił 
się w pierwszym dwudziestopięcioleciu X wieku. Rok 1922 — rok wydania 
The Andaman Islanders Alfreda R. Radcliffe’a-Browna i Argonauts of the We-
stern Pacific Bronisława Malinowskiego — dość powszechnie uważany jest 
za datę narodzin antropologii funkcjonalnej3. Gdzie ma początek funkcjona-
lizm u autora Argonautów? Punktem wyjścia była pozytywistyczna filozofia 
nauki w wersji Ernsta Macha, którą Malinowski poznawał w czasie studiów, 
jednak w przeciwieństwie do niego odrzucał zasadę „czystego doświadczenia 
i czystego opisu”4. Co to oznacza? Można stwierdzić, że człowiek doświadcza 
świat zewnętrzny przez pryzmat kultury, do której należy, w której wzrasta, 
co pociąga za sobą niedociągnięcia w opisie, ponieważ aby opis powstał, mu-
szą istnieć ramy teoretyczne i pojęcia, w obrębie których badacz się porusza. 
Opis musi więc mieć teoretyczną podstawę, ponieważ w ten sposób powstaje 
analiza, natomiast fakty są czymś innym niż interpretacja, która ma uchwycić 
pewne kwestie ogólne, rzeczy istotne, słowem — ma porządkować zjawiska.

U podstaw klasycznej wersji teorii funkcjonalnej legły następujące zało-
żenia5:

 — założenie o swoistości systemu społecznego — innymi słowy — 
zawiera się tu pytanie o kulturę. Nie jest to całość redukowalna do 
poszczególnych cech, lecz ma ona charakter bardziej skomplikowa-
ny, z widocznymi związkami i zależnościami;

 — założenie o jego samoregulacyjnym charakterze — Malinowski 
zwraca tu uwagę na aspekt funkcjonalny, to znaczy na elementy 

2 A.K. Paluch: Malinowski. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna. Warsza-
wa 1983, s. 7.

3 M. Flis: Malinowski a Radcliffe-Brown: dwie wersje funkcjonalizmu. W: Antropolo-
gia społeczna Bronisława Malinowskiego. Red. M. Flis, A.K. Paluch. Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1985, s. 51.

4 A.K. Paluch: Mistrzowie antropologii społecznej. Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we. Warszawa 1990, s. 128.

5 Na podstawie: M. Flis: Malinowski…, s. 55—56.
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(jak np. sankcje), które zmuszają członków społeczeństwa do tego, 
by utrzymywać stan równowagi;

 — założenie o  istnieniu wymogów funkcjonalnych  — aby społe-
czeństwo mogło trwać, muszą zostać spełnione pewne założenia 
funkcjonalne sprzyjające jego istnieniu. Malinowski zwracał uwagę 
na psychofizyczne potrzeby zbiorowości;

 — założenie o funkcjonalności podsystemów społecznych — nasu-
wa się tu koncepcja społeczeństwa jako organizmu. Aby ono istniało, 
muszą być spełnione konkretne wymogi, a podsystemy mają do tego 
dążyć. Na tym też ma polegać ich samoregulacyjny charakter;

 — założenie o egzogennym charakterze zmiany społecznej — jeżeli 
system działa w ten sposób, że się samoreguluje, zapewnia sobie stan 
równowagi, to naturalne jest, iż zmiany prowadzące do przeformo-
wania struktur nie mogą mieć charakteru endogennego, lecz muszą 
następować z zewnątrz. Dopiero to wprowadza zachwianie i może 
prowadzić do reorganizacji systemu.

Funkcjonalizm Malinowskiego, a co za tym idzie — przyjęty przez nie-
go model antropologii, prowadzi nas do pytania o to, jak zorganizowane jest 
konkretne społeczeństwo. Sam funkcjonalizm natomiast oznacza już meto-
dę, sposób poznania. W różnych swoich pracach Malinowski podkreślał, że 
właściwym przedmiotem badań antropologii społecznej jest człowiek i  jego 
kultura, a ogólna teoria kultury była dla niego ostatecznym celem studiów 
antropologicznych6. Pojawia się oczywiście pytanie o to, czym jest owa kultura 
i jak ją rozumieć. Z socjologii znamy wiele teorii kultury, począwszy od histo-
rycznych, które kładą nacisk na przekazywanie dziedzictwa kulturowego, na 
tradycję, poprzez psychologiczne, a więc rozpatrujące kulturę z perspektywy 
jednostki, jej uczenia się, przyswajania, aż po definicje genetyczne, skupiające 
się na pochodzeniu kultury i jej opozycyjnym charakterze wobec natury.

Malinowski zaś podkreślał z naciskiem — dzisiaj wydaje się to zwracaniem 
uwagi na rzeczy oczywiste i banalne — że kultura jest całością zintegrowaną 
i że jest ukazywana jako aparat instrumentalny służący zaspokajaniu ludz-
kich potrzeb, co jest wyrazem funkcjonalności, gdyż funkcja nie może być 
zdefiniowana w jakikolwiek inny sposób niż zaspokojenie potrzeby poprzez 
działanie7. Błędne byłoby założenie, że chodzi tu głównie o  zaspokojenie 
potrzeb biologicznych czy popędów. Chodzi bowiem o  pewien konglome-
rat, który kryje w sobie zarówno potrzeby biologiczne, związane z życiem 

6 A.K. Paluch: Mistrzowie antropologii…, s. 134.
7 Idem: Malinowski…, s. 62.
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w gromadzie, jak i potrzeby odpowiadające za transmisję kultury i organizację  
społeczności.

Tą drogą dochodzimy do innego, ważnego (jeśli nie najważniejszego) ele-
mentu teorii Malinowskiego. Wspomnieliśmy, że funkcjonalizm oznacza me-
todę, przytoczyliśmy definicję kultury, pojawiają się więc ostatnie pytania: jak 
badać społeczność, do której badacz się udaje?; jaka metoda da zadowalające 
odpowiedzi na pytania o sposób życia tubylców? Malinowski odpowiada jasno: 
Metoda intensywnych badań terenowych.

Nie była ona dla Malinowskiego jedynie efektywnym sposobem pozyski-
wania danych empirycznych, materiału do tworzenia teorii, ale była również 
sposobem porządkowania i racjonalizowania podstawowego dla antropologa 
doświadczenia bezpośredniego i  trwałego kontaktu z  odmienną rzeczywi-
stością kulturową. Nacisk, jaki kładł badacz na to doświadczenie, wyraża się 
w jego przekonaniu, że niezależnie od możliwości i potrzeby ujmowania każdej 
kultury w sposób systematyczny i systemowy, prawdziwym jej podmiotem 
zawsze pozostaje żywa jednostka ludzka8. Jego zdaniem intensywne badania 
terenowe nie miały doprowadzić do zebrania jak największej ilości obserwacji 
z jednej lub kilku dziedzin kultury, lecz chodziło o jak najpełniejsze, wszech-
stronne opisanie danej całości kulturowej w celu jej poznania i zrozumienia 
w całym bogactwie szczegółów i ich wzajemnych powiązań9. Analizując ten 
sposób badań, można zauważyć, że nie ma tu jednoznacznego odniesienia 
do konstruktu etic lub emic; jest to coś pomiędzy. Słusznie zauważa Adam 
Pisarek, że Malinowski

nie żył jak tubylcy. Doceniał doświadczenie wykonywania tych samych czyn-
ności co oni, ale próby takiej formy poznania kultury należy wpisać w szereg 
innych praktyk opartych na obserwacji, notowaniu, zadawaniu pytań, rozda-
waniu tytoniu. Ciesząc się z faktu, że po pewnym czasie mógł brać udział w ich 
zabawach lub denerwując się, że wódz nie chce go zabrać na wyprawę kula, 
rozpatrywał te wydarzenia w kategoriach bliskości i naturalnego obcowania. 
Ten stan miał zaś potwierdzać, że otwiera się przed nim całkowicie nowe spek-
trum zjawisk dostępnych zbadaniu10.

 8 G. Godlewski: Bronisław Malinowski — funkcjonalna teoria kultury i „tubylczy 
punkt widzenia”, http://www.kulturologia.uw.edu.pl/page.php?page=esej&haslo= 
malinowski [dostęp: 13.03.2016].

 9 Z. Mach: Metoda intensywnych badań terenowych w historii antropologii społecznej. 
W: Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego…, s. 43.

10 A. Pisarek: Antropolog, czyli gość. O badaniach terenowych Bronisława Malinow-
skiego jako formie kontaktu kulturowego. W: Laboratorium Bronisława Malinowskie-
go. Red. M. Pacukiewicz, A. Pisarek. Labolatorium Kultury. Katowice 2013, s. 80.
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Sam autor teorii funkcjonalnej pisze we wstępie do Argonautów:

Musiałem się nauczyć jak się zachowywać i wyrobić w sobie pewne wyczu-
cie w  zakresie złych i  dobrych manier przyjętych wśród krajowców. Mając 
je, mogłem czuć się całkiem swobodnie w ich towarzystwie oraz brać udział 
w niektórych grach i zabawach, co wyrobiło we mnie przeświadczenie, że moje 
kontakty z krajowcami są naprawdę bliskie, a to jest z pewnością podstawowym 
warunkiem prowadzenia efektywnych badań terenowych11.

Z jednej strony badacz nie internalizuje norm, obyczajów, które funkcjonują 
w danej społeczności. Wchodząc w rolę „zawodowego obcego”, stara się zbliżyć 
do tubylców, zdobyć ich zaufanie po to, aby być wprowadzonym w życie zbio-
rowości. Stąd rodzi się potrzeba zrozumienia języka, którego należy uczyć się 
na miejscu, założenia swojego punktu centralnego, siedliska, do którego będzie 
można w każdej chwili wrócić — ma ono być niezbyt daleko, ale też niezbyt 
blisko wioski, co ma swoje funkcje praktyczne. Co więcej, niewskazane jest 
zbyt częste kontaktowanie się z ludźmi z własnego kręgu kulturowego. Z dru-
giej zaś strony, jak wynika już z powyższych rozważań, miejsce to musi być na 
tyle blisko, aby poznać zależności, sposoby działania instytucji, korelacje, jak 
i same interakcje wśród tubylców. Dziennik pokazuje, jakie trudności psycho-
logiczne napotyka badacz będący z dala od swojego naturalnego środowiska, 
co prowadzi do tego, że aby nie zatracić celu, jaki mu przyświeca, musi on 
robić przerwy, by spojrzeć na przedmiot dociekań z perspektywy i zachować 
równowagę wewnętrzną, usytuowaną na kontinuum: obserwator — uczestnik 
życia plemiennego.

Słusznie zauważa Zdzisław Mach, że:

teoria funkcjonalna stawiała przed badaczem terenowym wymagania diame-
tralnie różne. Zamiast szufladkować, segregować fakty kulturowe, porównywać 
je, poszukiwać ich podobieństw i różnic w różnych kulturach, miał on teraz 
łączyć je ze sobą, badać ich wzajemne związki i zależności, tworzyć z nich jeden 
spójny obraz dobrze zintegrowanej i działającej kultury12.

Malinowski nadał bez wątpienia nowy bieg badaniom terenowym i sposo-
bom ich prowadzenia. Sęk tkwi w oryginalności — od techniki budowy tablic 
genealogicznych, przez stworzenie zapisu obserwacji i porządkowania, aż po 

11 B. Malinowski: Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygo-
dach krajowców z Nowej Gwinei. Tłum. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz. 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1987, s. 36—37.

12 Z. Mach: Metoda intensywnych badań…, s. 49.
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zachowanie się w terenie. Takie działanie — choć dzisiaj wydaje się normal-
ne — było czymś zupełnie nowym i wyznaczyło nowy bieg działań badaczy, 
którzy nie wyobrażali sobie wyprawy do obcego plemienia bez znajomości 
języka tubylców.

Konkludując, można ponownie przytoczyć słowa Macha:

Malinowski nie był twórcą metody intensywnych badań terenowych w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Badania takie prowadzono już wcześniej, dzięki nim po-
wstały cenne niejednokrotnie monografie terenowe. Wiele technik badawczych 
Malinowski zapożyczył od swoich poprzedników. Wydaje się jednak, że Mali-
nowski opierając się na swoich założeniach teoretycznych, wybrał z istniejącego 
dorobku antropologii wszystkie te metody i techniki, które mogły być przydatne 
w  jego badaniach, odrzucił niektóre z nich, inne udoskonalił, na podstawie 
istniejących technik opracował pełną metodę antropologiczną z jej teoretyczną 
bazą, technikami badawczymi i charakterystycznym sposobem prezentacji13.

Przełom w antropologii był ogromny. Rzucił nowe światło na prowadzenie 
badań i pokazał, że kluczowe jest spotkanie, obcowanie z Innym, ponieważ 
finalnie daje to odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące funkcjonowania 
danej społeczności. Dla przykładu możemy sobie wyobrazić próbę zbadania 
wybranej subkultury, np. metalowców czy hip-hopowców. Poddanie analizie 
wieku czy sposobu ubioru członków grupy oraz słuchanej przez nich muzy-
ki jest bez wątpienia ważne, jednak aby zrozumieć, co przedstawiciele tych 
dwóch subkultur myślą, czują, jak sami definiują przynależność, na co zwracają 
uwagę, jakie podzielają wartości, powinniśmy wtopić się w ich szeregi. Nic, 
poza czasochłonnością procesu, nie stanowiłoby problemu. Dostęp do mediów 
daje ogromne możliwości sprzyjające gromadzeniu materiału empirycznego. 
Mogłoby wówczas okazać się, że to, co widzimy na pierwszy rzut oka, wcale 
tym nie jest. Clifford Geertz przytacza przykład mrugania okiem, omawiając 
przy tym rozmaite konteksty — gest ten może mieć formę kokieterii, może 
pełnić funkcję porozumiewawczą, ale może też być objawem choroby. Nie 
jesteśmy w stanie tego od razu zdefiniować. Dlatego tak ważna jest rozwaga 
i rzetelność w trakcie zbierania materiału oraz analizy.

13 Ibidem.
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Teren w antropologii —  
czym jest i jak go interpretować?

Zanim przejdziemy do omówienia tytułowego pojęcia, warto zastanowić się, 
w jaki sposób doszło do tego, że możemy w ogóle mówić o terenie jako przed-
miocie badań w antropologii. Antropologia kulturowa bierze swój początek 
w drugiej połowie XIX wieku. Za jej twórcę uważa się Edwarda Taylora, autora 
pierwszego podręcznika przedstawiającego istotę i dylematy tej dyscypliny. Na 
uwagę zasługuje także Amerykanin Lewis Morgan, który wsławił się badania-
mi nad Indianami z wielkich jezior, Irokezami (Ateńczykami nowego świata). 
Morgan położył fundament istotny dla myślenia ewolucyjnego. Pierwsza an-
tropologia była antropologią zorientowaną ewolucjonistycznie, której przed-
miot stanowiła naturalna historia człowieka. Dla antropologii ważne były prace 
Herberta Spencera i Auguste’a Comte’a, odtwarzające najwcześniejsze dzieje 
ludzkości i historii człowieka. Ojcami myślenia ewolucjonistycznego był m.in. 
właśnie Morgan. Jego praca silnie oddziaływała na klasyków marksizmu (Karol 
Marks, Fryderyk Engels). Antropologia ta nie koncentrowała się na różności 
stylów życia. Chodziło o to, by stworzyć pewne schematy gradacyjne. Nie ba-
dano kultur jako całości, ale robiono to na podstawie określonych elementów 
(np. magii) i wiedzy o pewnych instytucjach (takich jak rodzina), oceniano 
także stopień kulturowego zaawansowania1.

Z początkiem XX wieku pojawili się ci, którzy prowadząc badania, kosztem 
schematów teoretycznych zaczęli wychodzić od terenu. Antropologia stawała 
się nauką o zróżnicowaniu sposobów życia. Wśród badaczy, którzy stworzyli  

1 J. Gajda: Antropologia kulturowa. Cz. 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Wy-
dawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2003, s. 56.
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kontekst antropologii jako nauki empirycznej, był Bronisław Malinowski. 
W 1922 roku (zwrot modernistyczny — antropologia zrywa z historycznym 
okresem, przepełnionym myśleniem ewolucjonistycznym, dyfuzyjnym) ukaza-
ły się dwa przykłady podejścia antropologicznego. Z Argonautów zachodniego 
Pacyfiku wynika, że kultura powinna być rozpatrywana jako system całości, ma 
być badana poprzez bycie tam, bezpośredni kontakt z terenem, badania zaś 
mają mieć charakter długofalowy. Na tym etapie rozwoju pojawiło się kolejne 
pojęcie relatywizmu kulturowego, zgodnie z którym antropologia jako nauka 
nowoczesna bierze pod uwagę ten element, który musimy uwzględnić w po-
glądzie na Innego. Nowoczesny antropolog pracujący w terenie jest obcym, 
który buduje wiedzę na podstawie dostrzeganych różnic. Nie wartościuje, nie 
ocenia, nie odnosi opisywanego zjawiska do doświadczeń czy świata wartości 
idei, który jest typowy dla badacza. Każda kultura jest swoista i powinna być 
opisywana jako niepowtarzalna2.

Po analizie obcości warto pochylić się nad drugą istotną kwestią, która zosta-
nie poruszona w tej pracy, a mianowicie nad zagadnieniem dotyczącycm terenu. 
Wpisując w wyszukiwarce internetowej to hasło, pojawi się nam wiele wyjaś-
nień, zostanie podanych mnóstwo cech charakterystycznych, wzbogaconych 
dodatkowo o spojrzenie z perspektywy konkretnej nauki. Ogólnie rzecz biorąc, 
intuicyjnie wiemy przecież, że chodzi o „pewien obszar ziemi”, „arenę jakichś 
wydarzeń”, „sferę działań, pole aktywności”3, jednak takie wyjaśnienia, z uwagi 
na tematykę pracy, są niewystarczające i warto sięgnąć do innych opracowań.

Dlaczego zatem warto pytać o teren w antropologii? Tarzycjusz Buliński 
oraz Mariusz Kairski odpowiadają następująco:

Naszym zdaniem warto pytać o teren, gdyż jest to pytanie o dyscyplinę, o jej 
kształt i sposób uprawiania po przełomie interpretatywnym. Dla tych, którzy 
akceptują wnioski wynikające z owego przełomu, kwestie doświadczenia, tere-
nu i badań terenowych wymagają gruntownego przeformułowania. Wiadomo 
już, że wiedza etnograficzna nie jest oczywista, że nie jest tak po prostu robiona 
w terenie, że proces jej wywoływania jest wieloaspektowy. Niemniej jednak 
w dalszym ciągu można odnaleźć dobre argumenty na rzecz jej prawomocności 
i wiarygodności, na to, że ciągle ma sens szacowanie jej wartości poznawczej4.

2 Ibidem, 56—62.
3 Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/teren;2529441.html [dostęp:   

6.03.2016].
4 T.  Buliński, M.  Kairski: Pytanie o  teren w  antropologii. W:  Teren w  antropolo-

gii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Red.  T. Buliń-
ski, M. Kairski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Po-
znań 2011, s. 16.
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Trudno nie zgodzić się z powyższym stwierdzeniem. W istocie, teren w an-
tropologii — co zobaczymy za chwilę — to nie tylko pewien obszar związany 
z badaniami. Wiąże się on także z przyjęciem pewnej metody, regułami po-
stępowania i sposobem zbierania informacji, który może obejmować np. wy-
wiad, obserwację czy storytelling. Wieloaspektowość etnografii ma sprzyjać 
pełniejszemu przedstawieniu obrazu wycinka rzeczywistości, którą poddaje 
się analizie. W tym rozdziale przedstawione zostaną główne zagadnienia zwią-
zane z terenem z perspektywy antropologii.

2.1 
Teren jako proces

Jak już wspomniano, odejście od „tradycyjnego” pojęcia terenu wydaje się, 
z uwagi na temat niniejszej pracy, działaniem w pełni uzasadnionym i celo-
wym. Prace antropologów bez wątpienia różnią się od tych, które podejmują 
socjologowie, gdyż teren może być w nich ujmowany jako proces.

Badania terenowe, a właściwie samo pojęcie teren oznacza zatem, w tej per-
spektywie, raczej pewien toczący się proces, a nie miejsce. To proces poznania 
etnograficznego, którym naraz sterujemy w naszych wewnętrznych odruchach, 
i który jednocześnie toczy się na zewnątrz, w realnym świecie. Jego częścią jest 
jednak też sam etnograf, to jej / jego fragment życia wyznacza bowiem badania 
terenowe, i jego biografia zakreśla też granice terenu5.

Co to oznacza w praktyce? Prowadzenie działań antropologicznych to nie 
tylko rozmowy, wywiady, zapisywanie obserwacji, sporządzanie notatek, lecz 
również swego rodzaju wrastanie w środowisko, które jest poddawane analizie. 
Należy pamiętać, że badana jest obca kultura, a jej środowisko najczęściej ma 
charakter zamknięty. Etnograf zatem, jak twierdzi Malinowski, jest własnym 
kronikarzem; jego źródła, choć niewątpliwie łatwo dostępne, są zarazem trud-
ne do uchwycenia i bardzo złożone; nie są one zawarte w trwałych dokumen-
tach, lecz w zachowaniu i pamięci ludzi6. Jak słusznie zauważa Ewa Nowicka:

5 V. Amit: Constructing the field. London 2000. Za: T. Rakowski: Teren, czas, do-
świadczenie. O specyfice wiedzy antropologicznej po zwrocie krytycznym. W: Teren 
w antropologii…, s. 135.

6 B. Malinowski: Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygo-
dach krajowców z Nowej Gwinei. Tłum. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz. 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1987, s. 31.
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Antropolog miał tylko cele poznawcze, ale i one mogły powodować niechęć do 
jego działań. Zresztą antropologowie bywają w złych stosunkach z misjona-
rzami z zupełnie zrozumiałych powodów. Ich prace są przez misje traktowane 
z podejrzliwością. Antropologia bowiem bywa wiązana z wolnomyślicielstwem 
i co najmniej sceptycznymi postawami wobec religii7.

Innymi słowy, badacz, stając się „zawodowym obcym”, wrasta w teren, stara 
się wtopić w życie społeczności, co wymaga od niego poznania języka tubyl-
ców w celu zrozumienia znaczeń i symboli, którymi się posługują. To nie tylko 
przestrzeń, ale też

obszar badawczy kształtuje się nie tyle w momencie projektowania badań, ile 
w długotrwałym procesie. W czasie badań dokonują się liczne zwroty, kiedy 
z całą wyrazistością coś się wydarza; badania zmieniają wtedy swój kierunek 
i podążają nowym zupełnie śladem, zarysowują nowe rzeczy, nowe zjawiska8.

Oznacza to, że antropolog wychodzi z punktu „zero” i, w przeciwieństwie 
chociażby do socjologów, bada to, czego w gruncie rzeczy jeszcze nie wie, idzie 
w nieznane, kierując się zupełnie innymi przesłankami.

Przykładowo, jeśli chcielibyśmy spytać Polaków o to, jak spędzają najbliższe 
wakacje, to odgórnie zakładamy pewne kategorie, którymi będziemy opero-
wać: być może wyjadą za granicę, udadzą się do rodziny, a może nigdzie nie 
pojadą. Gdy spojrzymy na ten problem od strony antropologicznej, uwzględ-
niając pojęcie terenu jako procesu, może okazać się, że zaproponowane pytanie 
w ogóle zejdzie na dalszy plan, a temat przewodni będzie inny. Teren zatem jest 
czymś trwałym i zaczyna się już przed wyprawą. Może zmieniać się w trakcie 
działań (zarówno pod wpływem badacza, jak i badanych) i dotykać elementów, 
o których nie wiemy. „Teren jest przestrzenią konfrontacji z tym, co widzimy 
i co dopiero zaczynamy widzieć”9. Na tej podstawie można wysunąć następu-
jące twierdzenia:

 — teren jest procesem trwającym już na etapie planowania badań — 
to nie tylko przestrzeń geograficzna, lecz działania badacza, jego 
obserwacje itd.;

 — badana społeczność to tabula rasa — badacz musi być otwarty oraz 
gotowy na zmianę koncepcji i sposobu badań, ma faktycznie badać 
to, czego nie wiemy;

7 E. Nowicka: Świat człowieka — świat kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN. War-
szawa 2005, s. 194.

8 T. Rakowski: Teren, czas…, s. 136.
9 Ibidem, s. 138.
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 — antropologię wyróżnia to, że nie trzyma się twardo konkretnego 
schematu — jest elastyczna i chce dotknąć tego, co nieznane;

 — informacja jest budowana na podstawie zdarzeń i działań, które mają 
prowadzić do rozumienia — notatki zatem to tylko jeden z wielu 
elementów badań.

2.2 
cechy terenu w ujęciu Barbary Fatygi

Ujęcie Barbary Fatygi również bardzo odbiega od tego, co potocznie rozumiemy 
poprzez teren. Przedstawione poniżej cechy terenu będą komplementarne 
z powyższą charakterystyką terenu jako procesu. O ile w poprzednim podroz-
dziale opisywaliśmy to pojęcie w kategoriach trwania, działania, o tyle teraz 
istotna będzie perspektywa czasu i samego badacza w terenie.

Fatyga pisze:

[…] moja postawa jako badacza jest bardziej postawą uważnego i systematyzują-
cego swe obserwacje tubylca, dokonującego dosyć przypadkowych odkryć, niż 
spekulatywnego wynalazcy problemów. Jako taki tubylec zakładam:
 a) przyczynowość ogólną i integralną,
 b) potrzebę metodycznej obserwacji,
 c) konieczność stawiania śmiałych hipotez10.

W powyższym założeniu, które mówi o tym, że rzeczywistość jest upo-
rządkowana, da się zauważyć odwołania do teorii strukturalnej Claude’a Lévi-

-Straussa. Badaczka kładzie nacisk na obserwację jako główną metodę zbiera-
nia danych — czynimy to praktycznie przez całe życie, poczynając od wieku 
dziecięcego. Konieczność stawiania hipotez ma natomiast ułatwić drogę do-
chodzenia do prawdy, co wiąże się poniekąd z ujęciem terenu jako procesu. 
Zakłada się zatem, że przedmiot badań może ulec zmianie, a odrzucane lub 
przyjęte hipotezy warunkują i  torują dalsze szlaki poszukiwań badawczych. 
Można powiedzieć, że jest to sokratejski sposób dochodzenia do prawdy o rze-
czywistości na drodze stawianych pytań i odpowiedzi.

Jakie cechy terenu przytacza Barbara Fatyga? W swoim artykule przedsta-
wia je następująco11:

10 B. Fatyga: Teren: po horyzont (poznawczy). W: Teren w antropologii…, s. 104.
11 Na podstawie: B. Fatyga: Teren: po horyzont…, s. 105—108.
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a) teren istnieje niezależnie od nas — ta cecha stawia badacza niejako 
niżej w hierarchii niż teren, do którego przybył. Antropolog nie ma 
panowania nad obszarem, w którym się znalazł, nie jest też tak, że 
bez niego obszar by nie istniał. W gruncie rzeczy to teren ma władzę 
nad nim i o tym badacz powinien pamiętać;

b) teren jest usytuowanym obszarem badań — oznacza to, że działa-
my w teraźniejszości i nie mamy wglądu w to, co było, czy nawet w to, 
co będzie. Co najwyżej na podstawie tego, co jest, możemy wniosko-
wać o przeszłości lub przyszłości. „Teraz” wyznacza pole naszego 
działania, nie ma nad tym żadnej nadbudowy, która pozwalałaby 
wyciągać wnioski;

c) przestrzeń i czas nie mogą być traktowane niefrasobliwie — ba-
dacz powinien mieć szeroki ogląd sytuacji, musi unikać wąskiego 
spojrzenia na rzeczywistość, chociażby przez pryzmat swoich do-
świadczeń. Coś, co jest dla niego oczywiste, wcale nie musi takie być 
dla tubylca, i jest to wyznacznik nie tylko dla kogoś, kto bada odległe 
kultury, ale również dla każdego, kto decyduje się prowadzić badania 
metodą obserwacji, wywiadów;

d) badacz ma nad terenem tylko tę władzę, że go wyznacza — nie jest 
to oczywiście władza mała, gdyż już wybór miejsca badań warunkuje 
pewne czynności badawcze, które będą podejmowane. Badacz zatem 
nie ma faktycznej władzy nad terenem;

e) teren jest wielowymiarową metaforą — oznacza to, że odbiegamy 
od myślenia o terenie jako miejscu w przestrzeni. To nie tylko fizycz-
ne miejsce, do którego się dociera, ale również idee czy instytucje 
w rozumieniu socjologicznym, ikony, obrazy, malowidła itd.;

f) w terenie badacz zawsze ma status gościa — nie przyjeżdża jako 
ktoś „lepszy”, ponieważ wywodzi się z kręgów europejskich, mniej 
dzikich. Nie może być przesiąknięty etnocentryzmem czy europo-
centryzmem, stawiając przy tym w gorszym świetle badanych. Wpły-
wa to również na sposób traktowania miejscowych, odnoszenia się 
do nich, a co za tym idzie — budowania podwalin pod całościowe 
działania badawcze;

g) jako gościa, badacza obowiązują reguły grzeczności i uwaga po-
święcona światu, do którego otrzymał dostęp — wiąże się to ściśle 
z powyższymi elementami, składając się na całość pojmowania terenu.

Przedstawione dwa ujęcia terenu, choć różne od siebie, to wzajemnie się 
uzupełniają. O ile Tadeusz Rakowski traktuje go jako proces, który trwa tak 
naprawdę od początku poczynań badawczych, o tyle Barbara Fatyga już go 
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konkretnie sytuuje, jednak również nie ogranicza się do ujęcia przestrzennego. 
Poniekąd także traktuje go jako proces, który trwa, i choć przedstawia go z in-
nej perspektywy, to jest ona równie bogata i warta przytoczenia. Rzeczywiście 
jest tak, że terenu nie należy traktować wąsko, ponieważ jest on tworzony 
zarówno przez badanych, jak i przez badacza — wzajemna interakcja wpły-
wa na efekt badań, stąd właśnie cechy przedstawione przez Fatygę, mające 
usystematyzować sposób patrzenia na obszar badań, które są eksplorowane 
przez badaczy.

2.3 
Kategoria „stawania się” oraz rytuał przejścia

W tytule pracy nie bez powodu użyto określenia stawanie się w odniesieniu do 
badacza terenowego. Definicja słownikowa (nie socjologiczna) podaje, że zwrot 
ten oznacza: „przejść stopniowo w inny stan, w inną postać, zmienić się w kogoś 
lub w coś innego”12. Kieruje już zatem naszą orientację w dobrą stronę, gdyż 
nie jest to proces dziejący się szybko, z dnia na dzień, lecz złożony z wielu ele-
mentów, które systematycznie tworzone przyczyniają się do powstania całości. 
Socjologiczne rozważania nad stawaniem się mają korzenie w symbolicznym 
interakcjonizmie, którego twórcami byli klasyczni socjologowie amerykańscy 
Charles H. Cooley oraz George H. Mead. Interakcjonizm symboliczny zakłada, 
że wymiana w interakcji dotyczy nie tyle obiektów materialnych, ile idei, sym-
boli, znaczeń, zatem jej istotą jest komunikacja, a najważniejszy w tak rozumia-
nej interakcji jest cały złożony proces myślowy rozwijający się po obu stronach 
od momentu zetknięcia się partnerów ze sobą. Składa się on z pięciu etapów13:

1)  pojawienie się świadomości partnera, rozpoznanie go i wybranie 
spośród ogółu potencjalnych uczestników interakcji;

2)  identyfikacja partnera jako kogoś ważnego lub nieważnego z punktu 
widzenia tego, co chcemy osiągnąć — określenie jego tożsamości;

3)  definicja sytuacji, w jakiej razem z partnerem się znajdujemy, i roz-
poznanie wszystkich okoliczności otoczenia, tła, w którym zachodzi 
interakcja;

12 Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/stawanie%20si%C4%99.
html [dostęp: 22.12.2016].

13 Przywołuję za: P.  Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo 
„Znak”, Kraków 2010, s. 77—78.
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4)  interpretacja gestów, słów, mowy ciała, fizjonomii, aparycji partnera 
i rozszyfrowanie ich symbolicznej treści;

5)  postawienie się w roli Innego, spojrzenie na sytuację i siebie samego 
z perspektywy partnera oraz wyobrażenie sobie, jak nas postrzega, 
definiuje itd.

Pytając o to, jak coś się staje, chcemy zajrzeć jak najgłębiej, poznać esencję 
tego, o czym mówimy, bo przecież nie pytamy tylko o status jednostki, lecz 
także o procesy tożsamościowe, nabywanie tożsamości w toku tego, jakie dzia-
łania dany osobnik podejmuje. Krzysztof Konecki we wstępie do monografii 
Łukasza T. Marciniaka zadaje następujące pytania:

Dlaczego nabywanie jakiejś tożsamości, której towarzyszą określone emocje, 
procesy poznawcze, zaprzeczenia, objaśnienia indywidualne jednostek, ucze-
nie się od innych, ma stać się przedmiotem analizy socjologicznej? Czy nie 
wystarczyłaby psychologia bądź psychologia społeczna?14.

I dalej odpowiada:

Na pewno te dwie wymienione dziedziny miałyby wiele tutaj do powiedzenia, 
tym niemniej nabywanie tożsamości w powiązaniu z określonymi statusami 
społecznymi jest jak najbardziej procesem społecznym. Utrwalanie struktur 
społecznych czy zmiana społeczna związana jest przecież z nabyciem okreś-
lonej tożsamości przez nowych adeptów określonej grupy społecznej, bądź 
organizacji, oraz często z porzucaniem starych tożsamości i zmianą identyfika-
cji grupowej bądź symbolicznej, odnoszącej się do zaangażowania i związania 
z nowym / innym uniwersum dyskursu15.

Oczywiście nie sposób się z powyższym nie zgodzić, biorąc pod uwagę, w jaki 
sposób Malinowski staje się badaczem terenowym. Nie dzieje się to przecież 
ad hoc, w oderwaniu od różnych rzeczywistości, w których — jeśli nie fizycz-
nie, to psychicznie — funkcjonuje. Jest jednocześnie na miejscu badań, gdzie 
pracuje, zbiera materiał, jednak w  myślach powracają Polska, Melbourne, 
Londyn, a także wspomnienia, z którymi musi sobie radzić, nie poddając się 
różnym, w tym „Dostojewskim nastrojom”. Te i  inne elementy wpływają na 
kształtowanie się jego — bądź co bądź — nowej tożsamości, pełnej mocnych 
stron, pomysłów, siły i wytrwałości, ale również słabości, gorszych momentów 

14 Ł.T. Marciniak: Stawanie się nauczycielem akademickim. Analiza symboliczno-
-interakcjonistyczna. „Przegląd Socjologii Jakościowej. Monografie” 2008, t. 4, nr 2, 

seria: “Becoming”, s. 1—2.
15 Ibidem, s. 2.
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i porażek na gruncie moralnym. Czy jest to w pełni nowa tożsamość? Poniekąd 
tak, bo kształtuje się ona w zupełnie innym obszarze, co determinuje pewne 
sposoby zachowania, jednak jej fundamentem jest nadal postać, którą po-
znajemy w czasach dzieciństwa, latach szkolnych, studenckich, dostrzegając 
wszelkie zawirowania tamtego czasu. Fizycznie autor Argonautów się od nich 
oddala, ale psychicznie one ciągle z nim są i nawiedzają jego myśli, zatem 
można powiedzieć, że jest to budowanie nowego na fundamencie starego i jak 
dalej zauważa Konecki, „ład społeczny wiąże się ściśle z tym, co jednostka robi 
w swoich procesach refleksyjnych i dialogu wewnętrznym, a zatem wiąże się 
z ładem emocjonalnym i tożsamościowym jednostek. Tam dokonują się oceny, 
wybory i plany działań”16.

Rytuał przejścia również nie jest nową kategorią, za pomocą której opisu-
jemy zjawiska zachodzące w społecznościach czy szerzej — w społeczeństwie. 
Początkowo termin zarezerwowany głównie dla antropologów, do opisywania 
pewnych działań współwystępujących z procesem wchodzenia w kolejny etap 
życia jednostki zamieszkującej konkretne plemię, z czasem zyskiwał coraz 
bardziej na popularności i dziś jest używany przez socjologów, psychologów, 
pedagogów, politologów, jak również w języku potocznym. Nie ulega wątpli-
wości, że definicja opisywanego pojęcia zależy od perspektywy nauki, którą 
przyjmujemy, zatem warto skupić się na jednym ujęciu i przedstawić je w spo-
sób niebudzący wątpliwości, zaznaczając jego przydatność do późniejszych 
analiz. Uważam, że warto zasygnalizować koncepcję Arnolda Van Gennepa, 
której nie będę omawiał szczegółowo, a  jedynie przytoczę jej ogólny zarys. 
Bardzo słusznie zauważa Joanna Tokarska-Bakir, że:

w ujęciu Van Gennepa obrzędy te dotyczą wszystkich dziedzin życia ludzkie-
go, w których pojawia się zmiana, poczynając od różnych faz biograficznych 
i zmieniającego się w związku z nimi statusu społecznego, przez awansowanie 
w hierarchii grupowej, przystępowanie do właściwych grup wieku, płciowych 
czy zawodowych, aż po zmiany w otaczającej przestrzeni wiążące się z prze-
kraczaniem granic terytorialnych i wszelkich innych17.

I rzeczywiście, gdy spojrzymy na definicję francuskiego etnografa, zobaczymy 
jej ogólny charakter: obrzędy przejścia to „sekwencje obrzędowe, które towa-
rzyszą przechodzeniu z jednego stanu do innego, z jednego świata (w ujęciu 

16 Ibidem, s. 4.
17 J. Tokarska-Bakir: Przemiany. W: A. van  Gennep: Obrzędy przejścia. Systema-

tyczne studium ceremonii. Tłum. B. Biały. Państwowy Instytut Wydawniczy. War-
szawa 2006, s. 7.
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kosmicznym lub społecznym) do drugiego”18. Takim momentem mogą być 
np. narodziny dziecka, ślub, pogrzeb, osiemnaste urodziny młodego człowie-
ka, wejście na ścieżkę zawodową, a więc momenty, które z psychologicznego 
punktu widzenia nazwalibyśmy krytycznymi, ale również możemy mówić 
tu o procesie wejścia w środowisko badawcze, sposób przyjęcia przez lokal-
ną społeczność oraz całokształt podjętych środków przystosowawczych, by  
w tę społeczność się wpisać. Obrzędowość zatem stoi na straży ładu, wycho-
dząc naprzeciw temu, co budzi niepokój, dyskomfort. Za największy wkład 
van Gennepa w teorię obrzędów przejścia uważa się wyróżnienie i opisanie ich 
trzech faz: preliminalnej (wyłączenie), liminalnej (stan przejściowy) i postli-
minalnej (włączenie)19. Interpretując te pojęcia na przykładzie działań Mali-
nowskiego, można stwierdzić, że aby jednostka mogła zmienić status czy rolę, 
musi dokonać wyłączenia ze starego świata — w tym wypadku wyjechać na 
Trobriandy w celu realizacji badań. Potem następuje moment pogranicza, po-
nieważ jest ona między „starym” a „nowym”, między starą tożsamością a nową, 
ciągle konstruowaną, po czym następuje już włączenie. W naszym przypadku 
drugi etap może tak naprawdę ciągnąć się przez całą wyprawę, wszak nie jest 
to pobyt stały, lecz czasowy, ukierunkowany na poznanie miejscowej ludności, 
zatem postać antropologa jest w tej sytuacji ciągle usytuowana gdzieś na grani-
cy, nie mogąc się uwolnić od tego, co zostało zostawione „tam”, w rodzinnych 
stronach, z dala od przyjaciół. Trzecia faza nie została zatem osiągnięta.

Powyższe omówienie, z uwagi na podejmowany temat, było ważne i choć 
nie zajęło dużego wycinka całego opracowania, to na pewno przedstawienie 
kategorii stawania się oraz rytuału przejścia pozwoliło wyznaczyć szlaki anali-
zie i oprzeć rozważania tożsamościowe na pewnych fundamentach teoretycz-
nych, nie zawieszając ich gdzieś w próżni.

Według Malinowskiego budowanie tożsamości antropologa oznacza m.in.: 
prowadzenie badań terenowych wśród społeczeństw innych niż własne, euro-
pejskie, z czego przecież bierze się antropologia — z tego dystansu oraz różnicy, 
co później spowodowało, że badania terenowe były swego rodzaju praktyką 
inicjacyjną stawania się antropologiem.

Terenu zatem nie możemy definiować wyłącznie z perspektywy fizycznej 
jako pewnego obszaru, do którego udajemy się w ramach badań, po którym się 
poruszamy, w obrębie którego funkcjonujemy. Teren jest czymś zdecydowanie 
więcej, jest wszystkim tym, co występuje w całym procesie badawczym. Będą 
to zatem także stany emocjonalne, metodologia, obrana teoria, przygotowa-

18 A. van Gennep: Obrzędy przejścia…, s. 37.
19 Ibidem, s. 45.
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nie ekwipunku do wyprawy, relacja badacza z innymi ludźmi (nie tylko tymi 
poddanymi analizie) i wszystko to, co go otacza. Nie sposób zatem uciec od 
wrażenia, że z pozoru łatwy do zdefiniowania termin wprowadza niemało 
wątpliwości z uwagi na jego szeroki zakres.





rozDział 3

Kim jestem, jaki jestem i dlaczego,  
czyli rozważania wokół teorii osobowości 

w świetle analizy Dziennika

Tylko uciekam przed samym sobą, 
zamiana jednego więzienia na drugie1.

Jak można by ogólnie scharakteryzować Malinowskiego jako człowieka? Nie 
ulega wątpliwości, iż była to osobowość nie tylko wysoce utalentowana i twór-
cza, ale silna i ekspansywna. O jego magnetyzmie piszą zarówno uczniowie, jak 
i osoby, które zetknęły się z nim w życiu publicznym. Owemu magnetyzmowi 
zawdzięczał prawdopodobnie Malinowski swoje sukcesy w pracy nauczycielskiej, 
jak i w badaniach etnograficznych. Częścią tego magnetyzmu była jego niezwy-
kła zdolność do pozyskiwania sobie przyjaciół. Czarował wielu swoim zaraźli-
wym entuzjazmem, elokwencją, dzięki której propagował swoje intelektualne 
przekonania, brakiem pozy i szczerością (ale niejednego też zraził i odepchnął 
jego egocentryzm, niekonsekwencja, przekora czy nieoględny ton polemik)2.

Próbując zagłębić się w psychologię postępowania Malinowskiego, jego 
stany emocjonalne, psychiczne, nie można dryfować pomiędzy sugestiami 
z Dziennika, jakie snuje autor, a własnymi przemyśleniami i spostrzeżeniami 
na ten temat, bez przygotowania choćby podstaw teoretycznych, które mają 
pomóc zagłębić się w jego duszę. Z racji tego, że niniejsza praca ma charakter 
bardziej socjologiczny aniżeli psychologiczny, nie zdecyduję się jednoznacznie 
wnioskować o zaburzeniach psychicznych, pewnych odchyleniach w postępo-
waniu czy innych niuansach mających bezpośredni wpływ na taką, a nie inną 
strukturę osobowości.

1 B. Malinowski: Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp i oprac. G. Ku-
bica. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2008, s. 471.

2 K.  Symonolewicz-Symmons: Osobowość twórcza Bronisława Malinowskiego. 
W: Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego. Red. M. Flis, A.K. Paluch. 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1985, s. 91—92.
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Zagłębiając się w teorię psychologii, postanowiłem — dokładając wszel-
kich możliwych starań i  konsultując się z  psychologiem  — wybrać takie 
ramy teoretyczne, które nie tylko dadzą nam pewien obraz osobowości Mali-
nowskiego, ale również, zważywszy na pole, po którym się poruszamy, będą 
najbezpieczniejsze i nie wejdą w zakres kompetencji nauk stricte psycholo-
gicznych czy pedagogicznych. Nie chodzi przecież o wyciąganie na wierzch 
jakichś krępujących faktów czy kontrowersji mających zszargać dobre imię 
antropologa, lecz o takie przedstawienie jego postaci, które da nam w miarę 
satysfakcjonującą odpowiedź na pytania: Dlaczego postępował tak, a nie ina-
czej? Skąd u niego stany lękowe, depresyjne? Dlaczego w jednej chwili „jest na 
fali” i czuje, że mógł by przenosić góry, a za moment jego nastrój gwałtownie 
się obniża i kieruje się w stronę apatii? Z jednej strony można to oczywiście 
tłumaczyć pewną izolacją w trakcie pobytu na Trobriandach, odległością od 
rodziny, najbliższych, ale z drugiej strony — być może warto spojrzeć na tę 
kwestię w oderwaniu od tego aspektu i analizować postać Malinowskiego jako 
całość, jako konstrukt osobowościowy? W niniejszym rozdziale podejmuję te-
oretyczne omówienie zasygnalizowanego problemu, by następnie w rozdziale 
analitycznym poszukać zadowalających odpowiedzi na poruszane kwestie.

3.1 
co to jest osobowość?

W naukach humanistycznych, zwłaszcza społecznych, często trudno o  jed-
noznaczną definicję pojęcia, którym będziemy się posługiwać do opisywania 
pewnych kategorii i zjawisk. Zdarza się, że są one co jakiś czas uzupełniane, 
modyfikowane lub całkowicie zmieniane w zależności od nurtu, jaki badacze 
reprezentują. Przykłady można mnożyć: religię inaczej będziemy rozumieć 
w ujęciu funkcjonalnym (istnieją wierzenia i praktyki religijne; niosą one pew-
ne konsekwencje dla zachowań ludzkich3), a inaczej w ujęciu substancjalnym 
(religia, wraz z  jej elementami strukturalnymi, doświadczeniami, ideologią 
i kultem, łączy człowieka ze światem ponadempirycznym, który jest realnie 
doświadczany4; zupełnie inne rozumienie ma kultura w perspektywie histo-

3 F. Adamski: Socjologia religii. Wybór tekstów. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. 
Kraków 1983, s. 35.

4 S. Grotowska: Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wy-
wiadów narracyjnych. Zakład Wydawniczy „Nomos”. Kraków 1999, s. 32.
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rycznej, a inne — w psychologicznej czy normatywnej). Wszystko to dobitnie 
pokazuje, jak różnie mogą być rozumiane te same terminy. Podejmując defini-
cję osobowości i charakterystykę jej typów, nie będę skupiał się na rozbieżnoś-
ciach występujących w proponowanych wyjaśnieniach (nie one są głównym 
tematem), lecz skupię się na jednej definicji, która pozwoli z  jednej strony 
postawić kolejny krok do przodu w analizie, a z drugiej — uniknąć niejasności 
w przedmiocie podejmowanej problematyki.

Definiując osobowość, warto zacząć od określenia, które proponuje Win-
centy Okoń w swoim Słowniku pedagogicznym:

najczęściej oznacza ona zespół stałych właściwości i procesów psychofizycz-
nych, odróżniających daną jednostkę od innych, wpływających na organizację 
jej zachowania, a więc na stałość w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, 
wiadomości i sprawności, w reagowaniu emocjonalnym w stosunku z innymi 
ludźmi oraz na stałość w wyborze celów i wartości. Powstanie tych stałych 
mechanizmów zachowania się jednostki jest efektem rozwoju osobowości, 
w którym szczególnie ważną rolę grają pierwsze lata życia; nabyte wówczas 
przez dziecko wzory zachowania wywierają trudny do przezwyciężenia wpływ 
na całe jego życie5.

Przytoczona definicja ma dość ogólny charakter, ale daje nam już pewną 
jasność sytuacji. Dlaczego? Po pierwsze, wyraźnie zaznacza, że osobowość 
zawiera się w cechach jednostki, które odróżniają ją od innych, co oznacza, że 
każdy z nas jest inny, mimo podobieństwa pewnych cech. Po drugie, pokazuje 
relacyjność między człowiekiem a światem zewnętrznym, który go otacza, 
co widzimy w ukazanych relacjach, celach, czyli wszelakich bodźcach napły-
wających do niego. Po trzecie, zwraca uwagę na okres dzieciństwa, w którym 
najsilniej kształtuje się osobowość, przez co ma on największą wagę. Najistot-
niejsze dla analizy zachowania Malinowskiego będą bez wątpienia dwa pierw-
sze punkty, które, jak by nie patrzeć, są ze sobą powiązane i będą stosunkowo 
łatwe do interpretacji. Wydaje się, że z okresu dzieciństwa, o którym wspomina 
Okoń, informacji jest zbyt mało, aby podjąć ten temat. Oczywiście Michael 
Young, starając się określić charakter relacji między antropologiem i jego ro-
dzicami, zwraca uwagę na elementy, które w sposób istotny mogły wpłynąć 
na osobowość twórcy antropologii funkcjonalnej. Mam tu na myśli przede 
wszystkim silną więź z matką, co mogło być zdeterminowane np. wątłym zdro-
wiem „Bronia” i faktem, że wymagał on wzmożonej opieki. Czy jednak miało 

5 W. Okoń: Słownik pedagogiczny. Wyd. 3. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. War-
szawa 1984, s. 215—216.
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to najistotniejszy wpływ na taki jego obraz? Trudno udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi, a próby jej odnalezienia będą miały raczej charakter domniemy-
wania aniżeli pewności, co jednak nie oznacza, że koniecznie trzeba z tego 
trudu zrezygnować.

Dla porównania można przytoczyć jeszcze inną definicję z podręcznika 
psychiatrii, gdzie podaje się, że „to wieloczynnikowa struktura dynamiczna, 
która integruje i reguluje zachowanie się człowieka oraz jego relacje ze światem 
zewnętrznym”6. Jest ona bardzo podobna do powyższej — zwraca uwagę na 
relacyjność jednostki ze światem zewnętrznym oraz na fakt, że osobowość 
jest strukturą dynamiczną, a zatem można wysnuć wniosek o ciągłości jej 
kształtowania się. Nie kończy się na pewnym etapie życia, lecz trwa cały czas, 
a wszystkie doświadczenia, zdarzenia życiowe dokładają kolejną cegiełkę do 
jej ostatecznego kształtu.

Jan Szczepański przywołuje cztery socjogenne elementy kształtujące oso-
bowość7:

1)  kulturowy ideał osobowości — narzucany w trakcie wychowania, so-
cjalizacji — to najczęściej ideał wychowawczy, służący jako wzór do 
naśladowania, przekazywany młodzieży w szkołach i innych instytu-
cjach wychowawczych, w rodzinie i czasami w grupach rówieśników;

2)  role społeczne — te, które spełniamy, a więc mamy do czynienia 
z wykonywaniem pewnych czynności, zespołem oczekiwań, które 
wykonujemy w sposób formalny lub mniej formalny, ustalony przez 
grupy. Oczekiwania względem studenta są zdecydowanie inne niż 
względem narzeczonego, przyjaciela, syna. Każda z tych ról ma swo-
isty zestaw wymogów, który wypełniamy;

3)  jaźń subiektywna — wyobrażenie o własnej osobie, wytworzone 
pod wpływem innych ludzi;

4)  jaźń odzwierciedlona  — czyli wyobrażenia o  sobie „odczytane” 
z wyobrażeń innych ludzi. Słowem, są oni lustrem, w którym mo-
żemy się przejrzeć i na tej podstawie zbudować swój obraz.

Nie możemy także zapominać o wrodzonych predyspozycjach anatomicz-
no-fizjologicznych, własnej aktywności jednostki, środowisku oraz nauczaniu 
i wychowaniu8.

6 A. Jakubik: Zaburzenia osobowości. W: Psychiatria. Red. A. Bilikiewicz. Warsza-
wa 2008, s. 344.

7 J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Warszawa 1972, s. 47—51.

8 M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża: Psychologia ogólna. Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych. Warszawa, 1972, s. 78.
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Warto również przytoczyć definicję roli społecznej w ujęciu Ralpha Lintona. 
Kontynuując koncepcje istoty organizacji społecznej, Linton w swoich rozwa-
żaniach umiejscawia jednostkę przez pryzmat oddzielenia pojęć roli, pozycji 
i  jednostek9. Według niego pozycja, jako coś odrębnego od jednostki, która 
może ją zajmować, jest po prostu zbiorem praw i obowiązków. Rola stanowi 
dynamiczny aspekt pozycji. Jednostka jest społecznie przypisana do pozycji 
i zajmując ją, występuje w relacji do innych pozycji. Jeśli wprowadzi w czyn 
prawa i obowiązki konstytuujące pozycję, mówimy, że pełni rolę10.

Słusznie zaznacza się, że istnieje wiele teorii osobowości i tak naprawdę 
niemożliwe jest znalezienie jedynie słusznej definicji, którą można określić 
jako najlepszą11. Często to przedmiot badań warunkuje wybór konkretnej te-
orii, która okaże się najbardziej pomocna. W literaturze podaje się różne typy 
zaburzenia osobowości (m.in. osobowość zależna, histrioniczna, lękliwa, pa-
ranoiczna, chwiejna emocjonalnie), jednak nie ma potrzeby, by je w tym miej-
scu omawiać. Trudno wnioskować o zaburzeniach, mając do dyspozycji tylko 
Dziennik autora. Jednocześnie jest to zbyt ryzykowne z uwagi na brak technicz-
nego przygotowania z zakresu psychologii klinicznej — takie diagnozy może 
stawiać osoba wykształcona w tej dziedzinie W naszym przypadku wnioski 
mogłyby być z jednej strony nietrafione, a z drugiej — budzić niepotrzebne 
kontrowersje, gdyż próby udowodnienia takiej, a nie innej diagnozy niosą 
konsekwencje i muszą być przeprowadzone w sposób niebudzący żadnych 
wątpliwości oraz podparte odpowiednimi dowodami, których na podstawie 
Dziennika nie można wysnuć.

3.2 
Koncepcja trzech superczynników osobowości 

hansa eysencka

Hans Eysenck, angielski psycholog niemieckiego pochodzenia, był zwolenni-
kiem tzw. metody korelacyjnej. Badania korelacyjne zazwyczaj „polegają na 
wykorzystywaniu wskaźników statystycznych w celu stwierdzenia związków 

 9 J.H. Turner: Struktura teorii socjologicznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Warszawa 1985, s. 392.

10 Ibidem.
11 C.S. Hall, G. Lindzey, J.B. Campbell: Teorie osobowości. Wyd. nowe. Wydawnictwo 

Naukowe PWN. Warszawa 2004, s. 40.
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(korelacji) między cechami, którymi ludzie różnią się między sobą. Metoda 
korelacyjna kładzie nacisk więc na różnice indywidualne w zakresie cech oso-
bowości oraz dąży do wykazania relacji między nimi”12. Osobowość według 
Eysencka to:

względnie stała i trwała organizacja charakteru, temperamentu, intelektu oraz 
konstytucji fizycznej osoby, która wyznacza jej jedyne przystosowanie się do 
środowiska. Charakter oznacza względnie stały i trwały system wolicjonalnego 
zachowania się osoby (wola); temperament, jej względnie stały i  trwały sy-
stem afektywnego zachowania się (emocja); intelekt, jej względnie stały i trwały 
system poznawczego zachowania się (inteligencja); konstytucja fizyczna, jej 
względnie stały i  trwały system konfiguracji (układu) ciała oraz neuroendo-
krynnego wyposażenia13.

Autor traktował osobowość (z pominięciem inteligencji) i temperament jako 
synonimy. W zdecydowanej większości swoich publikacji unikał jednak pojęcia 
temperamentu na korzyść osobowości, toteż w podręcznikach i monografiach 
traktujących o teoriach osobowości jego koncepcja prezentowana jest jako 
przykład biologicznie zorientowanej osobowościowej teorii cech14. Przyjął on 
cztery następujące założenia15:

1)  o biologicznym charakterze nadczynników osobowościowych — 
posiadają one funkcjonalnie odrębne, uwarunkowane genetycznie 
mechanizmy fizjologiczne;

2)  o  związku z  nimi chorób psychicznych  — ich poziom określa 
skłonność do poszczególnych chorób psychicznych;

3)  o  braku granicy między chorobą a  zdrowiem psychicznym  — 
zarówno w populacji zdrowych, jak i chorych psychicznie istnieją 
te same nadczynniki osobowościowe, chociaż w przypadku dwóch 
z nich (psychotyzmu i neurotyzmu) średnie ich wartości znacznie 
się różnią;

12 L.A. Pervin: Psychologia osobowości. Tłum. M. Orski. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne. Gdańsk 2002, s. 27.

13 H.J.  Eysenck: The Structure of Human Personality. Methuen and Co.  Ltd. Lon-
don 1960, s. 2. Tłum. cytatu — M.K.

14 J. Strelau: Osobowość jako zespół cech. W:  Psychologia. Podręcznik akademicki. 
T. 2: Psychologia ogólna. Red. J. Strelau. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Gdańsk 2004, s. 535—536.

15 Na podstawie: A. Beauvale: Czynnikowe ujęcie osobowości (osobowość w świetle 
psychologii różnic indywidualnych). W: Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. 
Red. A. Gałdowa. T. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskego. Kraków 1999, 
s. 248—249.
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4)  o ortogonalności czynników, tj. braku statystycznych związków 
pomiędzy nimi (od samego początku założenie to było bardzo ra-
dykalne).

Na podstawie wyczerpujących analiz czynnikowych danych uzyskanych 
z badań psychometrycznych i laboratoryjnych prowadzonych na przestrzeni 
kilku dziesięcioleci na zróżnicowanych populacjach, Eysenck doszedł do wnio-
sku, że struktura osobowości jest trójczynnikowa. Te trzy czynniki — wymiary 
osobowości — traktowane jako wzajemnie niezależne to: psychotyczność, 
ekstrawersja, neurotyczność (tabela 1.).

Tabela 1. Wymiary osobowości

Wymiar Charakterystyka Typowe cechy

Psychotyczność Po jednej stronie bieguna mamy 
altruizm, empatię i uspołecznie-
nie, a po drugiej przestępczość, 
psychopatię i schizofrenię

Agresywność, chłód, egocen-
tryzm, bezosobowość, impul-
sywność, aspołeczność, brak 
empatii, twórczość, gruboskór-
ność

Ekstrawersja W przeciwieństwie do intrower-
sji ekstrawersję cechują wysoki 
stopień towarzyskości i poszuki-
wanie doznań

Towarzyskość, żywiołowość, 
aktywność, asertywność, 
poszukiwanie doznań, beztro-
ska, dominacja, wybuchowość, 
śmiałość

Neurotyczność Jest wymiarem, na którego jed-
nym krańcu jest stałość emocjo-
nalna, a na drugim niezrówno-
ważenie emocjonalne z dużym 
pobudzeniem fizjologicznym

Lękliwość, depresyjność, po-
czucie winy, niska samoocena, 
napięcie, irracjonalność, pło-
chliwość, markotność, emocjo-
nalność

Źródło: opracowanie własne na podstawie: j. Strelau: Osobowość jako zespół cech…

Ta krótka charakterystyka wymiarów osobowości daje nam pewien wy-
cinek, po którym możemy się poruszać, dokonując analizy psychologicznej 
Malinowskiego. Już teraz możemy stwierdzić, że najbardziej uwypuklonym 
wymiarem w Dzienniku wydaje się neurotyczność. Jak twierdzi dr n. med. Grze-
gorz Mączka, sam neurotyzm nie jest natomiast zaburzeniem ani chorobą, 
a jedynie jednym z elementów (cechą) charakteryzujących ludzką osobowość, 
jego przyczynami są zaś czynniki mające charakter bio-psycho-społeczny. 
Przykładowo, neurotyzm wiąże się z fizjologicznymi różnicami w budowie 
i funkcjonowaniu systemu nerwowego, jak np. podwyższoną reaktywnością 
układu limbicznego oraz współczulnego. Niektórzy badacze porównują neu-
rotyzm do tzw. hałasu mentalnego — ich zdaniem osoby neurotyczne myślą 
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w sposób mniej uporządkowany, przez ich umysł płynie bardziej „wzburzona 
rzeka” niż „spokojny strumień”. Zachowań neurotycznych możemy się też 
w pewnym stopniu „uczyć”, obserwując ważne dla nas osoby zachowujące się 
w taki sposób16. Niektórzy autorzy dokonują rozróżnienia między neurotykiem 
o ekstrawertycznym typie przeżywania a neurotykiem o introwertycznym ty-
pie przeżywania17: ten pierwszy jest zwykle drażliwy, niespokojny, niesforny, 
pobudliwy i agresywny, tj. dokuczliwy, natomiast drugi jest powolny, słabo 
reagujący, niezdecydowany, stale rozpamiętujący przykrości, których doznał, 
cichy i niesprawiający kłopotów.

Każdy ze wspomnianych trzech wymiarów jest pewnym kontinuum, co 
zdecydowanie rozszerza możliwości interpretacyjne. I tak na jednym biegunie 
jest ekstrawersja, a na drugim introwersja; neurotyczności przeciwstawia się 
równowagę emocjonalną, natomiast psychotyczność z  jednej strony warun-
kuje patologię, z drugiej — przyczynia się do uspołecznienia. Bez wątpienia 
Eysenck biologizuje osobowość, jednak nie wyklucza to przydatności jego 
koncepcji nie tylko ze względu na tematykę niniejszej pracy. Podjęcie próby 
naszkicowania następnej teorii na dalszych kartach rozdziału pokaże nieco 
inną perspektywę, która niekoniecznie będzie wykluczająca, lecz uzupełnia-
jąca oraz równie użyteczna.

Czytelnik może zadać pytanie o  zasadność powyższych rozważań, sko-
ro przedmiotem naszej analizy jest przecież Dziennik. Nie próbując w  ża-
den sposób wcielać się w  rolę psychologa i  przejmować tym samym jego 
kompetencje, pragnę zaznaczyć, że ma to pomóc przede wszystkim w zro-
zumieniu zachowań Bronisława Malinowskiego. Już stwierdziliśmy, że na-
pisany przez niego dokument wywołał ogromne kontrowersje; wielu było 
zszokowanych postępowaniem i  zachowaniem antropologa  — zauważo-
no nie tylko blaski, ale także cienie jego postępowania. Próba odpowiedzi 
na pytanie o  determinanty czy źródła jest zawsze istotna i  dlatego pod-
jąłem się tego przedsięwzięcia, wierząc, że jego efekty w  dużym stopniu  
są zadowalające.

16 G. Mączka: Co to jest neurotyzm? Czym charakteryzuje się osoba neurotyczna, http://
www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/co-to-jest-neurotyzm-czym-charakteryzu 
je-sie-osoba-neurotyczna/ [dostęp: 29.12.2016].

17 K. Tsirigotis: Struktura i organizacja osobowości w koncepcji Hansa J. Eysencka. 
„Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 3—4 (36—37), s. 108. Artykuł udostępniony przez 

Muzeum Historii Polski.
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3.3 
pięcioczynnikowy model osobowości

Drugi model, który warto przytoczyć w  świetle poruszanego tematu, jest 
autorstwa Paula T. Costy Jr. oraz Roberta R. McCrae i  jest stosunkowo mło-
dy. Został skonstruowany w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX wieku, stanowiąc kontynuację teorii Raymonda Cattella  (1946) oraz Gor-
dona W. Allporta i Henry’ego S. Odberta (1936). Pięcioczynnikowy model oso-
bowości tworzono, opierając się na badaniach leksykalnych, a także analizach 
tzw. swobodnych opisów osobowości. Costa i McCrae po wielu latach badań 
nad strukturą osobowości, w których korzystali z modelu Cattella i Eysencka, 
wyodrębnili tzw. superczynniki, stanowiące podstawowe cechy osobowości. 
Badacze uznali, że są one niejako międzykulturowe i uniwersalne dla ludzkiej 
natury. Wymiary te określa się akronimami, zazwyczaj OCEAN lub NEOAC (od 
nazw poszczególnych cech: N — neurotism, E — extraversion, O — openness 
to experience, A — agreeableness, C — conscientiousness)18. Mamy tu na 
myśli oczywiście: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, 
ugodowość, sumienność. Ich wersja uzyskanych w analizie czynnikowej nazw 
została powszechnie zaakceptowana i przyjęta, przy czym autorzy podzielili 
każdą z wymienionych cech na wiele opisujących je komponentów19:

 — neurotyczność — odzwierciedla przystosowanie emocjonalne ver-
sus emocjonalne niezrównoważenie. Obejmuje następujące składni-
ki: lęk, agresywna wrogość, depresyjność, impulsywność, nadwraż-
liwość, nadmierny samokrytycyzm (tabela 2.);

 — ekstrawersja — obejmuje: towarzyskość, serdeczność, asertywność, 
aktywność, poszukiwanie doznań, emocjonalność w zakresie pozy-
tywnych emocji (tabela 3.);

 — otwartość na doświadczenia — składa się na to: wyobraźnia, este-
tyka, uczucia, działania, idee, wartości (tabela 4.);

 — ugodowość — skupia w sobie: zaufanie, prostolinijność, altruizm, 
ustępliwość, skromność, skłonność do rozczulania się (tabela 5.);

 — sumienność — obejmuje: kompetencję, skłonność do utrzymywa-
nia porządku, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, samodyscypli-
nę, rozwagę (tabela 6.).

18 J. Strelau: Osobowość… s. 546—547.
19 Na podstawie: H. Gasiul: Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Centrum 

Doradztwa i Informacji Difin. Warszawa 2006, s. 105—106.
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Tabela 2. neurotyczność

Cecha Charakterystyka

Lęk
tendencja do reagowania napięciem i strachem, nerwowość, 
skłonność do martwienia się

Agresywna  
wrogość

tendencja do doświadczania gniewu i irytacji, niekoniecznie 
wyrażanych na zewnątrz

Depresyjność
tendencja do doświadczania poczucia winy, smutku, bezradno-
ści, samotności

Impulsywność niezdolność do kontrolowania potrzeb i popędów

Nadwrażliwość
podatność na stres, reagowanie paniką i poczuciem bezradno-
ści w sytuacjach trudnych

Nadmierny  
samokrytycyzm

lęk społeczny — niskie poczucie wartości, wstydliwość,
poczucie zmieszania w obecności innych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: h. gasiul: Psychologia osobowości…, 
s. 105—106.

Tabela 3. ekstrawersja

Cecha Charakterystyka

Towarzyskość zakres i liczba utrzymywanych kontaktów

Serdeczność zdolność do utrzymywania bliskich związków

Asertywność tendencje dominatywne i przywódcze

Aktywność wigor, energia, potrzeba bycia zajętym i zaangażowanym

Poszukiwanie doznań poszukiwanie podniet i stymulacji, np. ryzyka

Emocjonalność  
w zakresie  

pozytywnych emocji

tendencja do reagowania pozytywnymi emocjami, np. ra-
dością i poczuciem szczęścia, pogodny nastrój, optymizm 
życiowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: h. gasiul: Psychologia osobowości…, 
s. 105—106.
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Tabela 4. otwartość na doświadczenia

Cecha Charakterystyka

Wyobraźnia fantazja i żywa, twórcza wyobraźnia

Estetyka wrażliwość estetyczna, zainteresowanie sztuką

Uczucia otwartość na stany emocjonalne innych ludzi

Działania aktywne poszukiwania nowych bodźców

Idee intelektualna ciekawość, zainteresowania filozoficzne

Wartości
gotowość do analizy wartości społecznych, politycznych 
i religijnych, odwrotność dogmatyzmu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: h. gasiul: Psychologia osobowości…, 
s. 105—106.

Tabela 5. ugodowość

Cecha Charakterystyka

Zaufanie

przekonanie, że inni mają uczciwe intencje
vs  sceptycyzm i cynizm oraz przekonanie, że inni mogą być 
nieuczciwi i niebezpieczni

Prostolinijność
prostoduszność, szczerość i naiwność społeczna
vs  tendencja do manipulowania ludźmi

Altruizm

tendencja do koncentrowania się na potrzebach innych, 
udzielania im pomocy
vs  egocentryzm

Ustępliwość

reagowanie na konflikty interpersonalne: powściąganie agre-
sywności, potulność i łagodność oraz tendencja do wybacza-
nia i zapominania
vs  agresywność i tendencje rywalizacyjne

Skromność

realistyczny stosunek do samego siebie,
brak tendencji do faworyzowania własnej osoby
vs  przekonanie o własnej wyższości i tendencje narcystyczne

Skłonność do rozczu-
lania się

przejawianie uczuciowości i sympatii do innych, wspieranie 
organizacji, akcji charytatywnych
vs  racjonalność i rzeczowość w kontaktach z innymi oraz 
mała wrażliwość na ludzkie problemy społeczno-bytowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: h. gasiul: Psychologia osobowości…, 
s. 105—106.
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Tabela 6. Sumienność

Cecha Charakterystyka

Kompetencja

przekonanie o możliwościach radzenia sobie w życiu
vs  przekonanie o braku sprawności i braku umiejętności 
radzenia sobie z zadaniami

Skłonność do utrzymy-
wania porządku

uporządkowanie, staranność, schludność
vs  brak metodyczności i porządku w życiu i działaniu

Obowiązkowość
ścisłe kierowanie się własnymi zasadami, np. moralnymi
vs  zawodność i nierzetelność

Dążenie do osiągnięć

wysoki poziom aspiracji i silna motywacja do osiągania 
sukcesów w życiu, zaangażowanie w pracę, skłonność do 
pracoholizmu
vs  brak ambicji, jasno sprecyzowanych celów, rozleniwienie

Samodyscyplina

umiejętność samomotywowania się, by ukończyć rozpoczęte 
zadania, nawet jeśli nie są atrakcyjne
vs  tendencja do porzucania zadań przed ich zakończeniem

Rozwaga

skłonność do starannego rozważania problemu przed podję-
ciem decyzji
vs  impulsywność przy podejmowaniu decyzji, ale i spon-
taniczność oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji, 
jeśli to niezbędne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: h. gasiul: Psychologia osobowości…, 
s. 105—106.

Przedstawienie danych w formie tabel ma służyć ich większej przejrzystości 
i klarowności. Można było to oczywiście opisać tekstem ciągłym, jednak skon-
struowanie powyższego zapisu w taki sposób pozwala nie zagubić się w infor-
macjach, a ponadto skupia uwagę na konkretnych cechach i charakterystyce 
ich komponentów, szczególnie jeśli chodzi o te elementy, które zostały zapi-
sane w sposób przeciwstawny, na zasadzie przeciwieństw. Mimo przydatności 
tej koncepcji nie można nie wspomnieć o uwagach krytycznych, jakie są kiero-
wane pod jej adresem. Jednymi z krytyków byli Walter Mischel oraz Jack Block. 
Pierwszy twierdził, że podane cechy są fikcją wymyśloną przez badaczy i nie 
wyjaśniają tego, co daje się zaobserwować na co dzień — zmienności zachowań 
ludzkich; drugi natomiast stwierdził, że podany model pięcioczynnikowy jest 
ateoretyczny oraz obciążony wszystkimi niedostatkami, jakimi obarczona jest 
metoda analizy czynnikowej20. Od krytyki nie stronił także Eysenck, dodając, 

20 J. Strelau: Osobowość…, s. 558.
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że czynniki zwane sumiennością i ugodowością są niczym innym jak składni-
kami psychotyczności, a czynnik zwany kulturą, intelektem lub otwartością 
na doświadczenie nie należy do sfery osobowości, lecz do obszaru charakte-
ryzującego funkcjonowanie poznawcze, m.in. inteligencję21. Nie wdając się 
w polemikę, pragnę stwierdzić, że zarówno jeden, jak i drugi model spełniają 
swoje funkcje w nauce — pozwalają zdobywać nową wiedzę i rozbudowywać 
teorię, pomagają tworzyć analogie i porównania między różnymi zjawiskami 
i pozwalają sprawdzić w praktyce pewne założenia teoretyczne, służąc również 
jako narzędzie do rozwiązywania problemów badawczych.

* * *

Opis kategorii obcości pozwala spojrzeć z różnych stron na sposób pojmowa-
nia „innych”, szczególnie jeśli chodzi o ludność, która jest poddana badaniom 
antropologicznym, ale nie tylko, człowiek bowiem — nie tylko badacz — może 
czuć się obcy sam w sobie i taka kategoria również została wyróżniona. W celu 
dokładniejszej analizy Dziennika Malinowskiego można używać naprzemien-
nie tych kategorii — w odniesieniu do badanych, ale też do niego samego, co 
spowoduje, że opis będzie bogatszy, a analizy — trafniejsze. Można przecież 
dostrzec, że autorem targają różne emocje, niejednokrotnie przyjmuje on od-
mienne postawy, czuje się wyobcowany, w związku z czym wyjście od kategorii 
obcości wydaje się odpowiednie.

Teren zaś jest jednym z  istotniejszych elementów pracy naukowej antro-
pologa. Przywołanie koncepcji Barbary Fatygi i uzupełnienie jej rozważaniami 
Tadeusza Rakowskiego pozwalają spojrzeć na tę sprawę nie tylko z poziomu 
geograficznego, lecz również psychologicznego, społecznego, bardziej dyna-
micznego.

Przytoczenie koncepcji funkcjonalnej miało za zadanie pokazać miejsce 
Malinowskiego jako badacza w antropologii oraz jego podejście do badań te-
renowych. Zarys tych informacji będzie odpowiednim uzupełnieniem wiado-
mości biograficznych postaci, które w samej analizie będą niejednokrotnie 
przywoływane.

21 Ibidem, s. 559.
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Kategoria obcości i jej ujęcia

Niniejszy rozdział będzie poświęcony problematyce obcości. Badacz-antro-
polog, podejmując badania nad kulturami, staje się obcym, ale też z obcoś-
cią się styka. Ma to jednak charakter bardziej profesjonalny, ponieważ aby 
odpowiedzieć na istotne pytania, musi on niejako wtopić się w społeczność, 
którą będzie poddawał analizie, by lepiej zrozumieć działania, zachowania 
ludzi ją tworzących. Dlatego też ważne wydaje się wyjście od tej kategorii  
teoretycznej.

Choć na ten temat napisano wiele, postanowiłem skupić się na wybranych 
koncepcjach, aby pokazać różne spojrzenia na problem obcości. Ma to przede 
wszystkim nakreślić w pewien sposób sytuację badacza. W związku z tym 
warto będzie posiłkować się pojęciami stereotypu czy uprzedzenia.

4.1 
inny oraz filozofia dramatu

Mówiąc o obcości, spotkaniu z obcością, nie sposób pominąć dwóch ważnych 
postaci: Józefa Tischnera oraz Ryszarda Kapuścińskiego. Pierwszy, filozof 
i duszpasterz, przytacza bardzo ciekawą koncepcję filozofii dramatu. Nie jest 
ona bynajmniej identyczna z koncepcją dramaturgiczną Goffmana, choć w jej 
założeniu znajdziemy takie elementy jak: scena, człowiek czy otoczka społecz-
na. Ogólnie mówiąc, odnosi się do miejsca jednostki, jej roli na scenie życia.
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Filozofia dramatu ma jedną bardzo atrakcyjną stronę. Z góry wiadomo, że to 
nie jest system, bo dramat nie jest systemem. I stąd filozofia dramatu wolna 
jest już na początku od podejrzenia, że chce patrzeć na człowieka, zamykając 
go w klatce jakiegoś systemu, jak to robią czy tomiści, czy marksiści. Jest ona 
jakby z założenia asystemowa, nie znaczy to jednak, że jest alogiczna. Przyznaje 
bowiem ludzkiemu istnieniu specyficzny rodzaj logiki, mianowicie uznaje, że 
jest to logika dramatyczna, szczególny rodzaj logiki dramatycznej1.

Słowa nie są zewnętrznymi względem rzeczywistości znakami, obrazami 
z innego porządku, które Tischner stara się powiązać z konkretnymi doświad-
czeniami. Ten związek jest o wiele silniejszy. Tutaj Tischner wyraźnie pozostaje 
w zgodzie z tradycją filozofii dialogu. Wedle Martina Bubera mowa o spotkaniu 
człowieka z człowiekiem nie pochodzi ze świata zewnętrznego względem tego 
spotkania, lecz wyrasta z samego spotkania2.

Warto w tym miejscu odpowiedzieć na następujące pytanie: co w takim 
razie oznacza stwierdzenie, że człowiek jest istotą dramatyczną? Czas, scena, 
ludzie, o których powiedziano, są elementami niezbędnymi w tej układance. 
Czas dramatyczny to czas, który dzieje się między nami, między człowiekiem 
a człowiekiem. Nie jest on rozumiany w sensie fizycznym. Wiąże ludzi ze sobą 
nawzajem i ze sceną w ramach jednego dramatu. Ma swoją logikę, ciągłość 
i nieodwracalność. Każda chwila jest niepowtarzalna nie tylko w potocznym 
sensie, ale także dlatego, że zawiera ona w sobie pewną historię minionego już 
dramatu. Wszystko to, co się wydarzyło w przeszłości, zostawia w dramacie 
trwały ślad, który ma swoje znaczenie dla teraźniejszości i dla przyszłości 
tego dramatu3. Otwarcie na scenę też nie wystarcza, by mówić o człowieku 
dramatycznym. Dramat warunkuje spotkanie z drugim człowiekiem. „Spot-
kanie z drugim jest na początku wszelkiego doświadczenia świata. Można 
powiedzieć, że drugi jest kategorią a priori, dzięki której możliwy jest tak 
zwany obiektywny świat”4. Co to oznacza? Bez drugiego człowieka, opierając 
się na wierze w Boga, nie zrozumiemy świata, nie zrozumiemy siebie, będąc 
na scenie, zmagając się z czasem. Podobnie jak w teatrze, scena jest miejscem 

1 J. Tischner: Człowiek jest istotą dramatyczną. Rozmowa z ks. Prof.  Józefem Tis-
chnerem. W: C. Wodziński: Filozofia jako sztuka myślenia. Wydawnictwo Prószyń-
ski i S-ka. Warszawa 2000, s. 111—112.

2 M. Buber: Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Tłum. J. Doktór. Instytut Wydawni-
czy „Pax”. Warszawa 1992, s. 39

3 J. Tischner: Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Wydawnictwo „Znak”. Kraków 1998, 
s. 7—9.

4 A. Karoń-Ostrowska, J. Tischner: Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia 
Anna Karoń-Ostrowska. Wydawnictwo „Znak”. Kraków 2003, s. 129.
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spotkania, egzystencji, rozstań i  rozmaitych doświadczeń, które  — choć 
przemijają, kończą się — pozostawiają ślad. Jest to poszukiwanie miejsca dla 
siebie, wspólna kooperacja, codzienność. „Być istotą dramatyczną znaczy: 
istnieć w  określonym czasie i  w  określony sposób otwierać się na innych  
i na świat — scenę”5.

Nie bez powodu Arystoteles pisał o człowieku jako zwierzęciu politycznym. 
Znaczy to mniej więcej tyle, że do funkcjonowania potrzebujemy drugiego 
człowieka, kontaktu z nim, obecności. Otwarcie dialogiczne jest otwarciem 
na innego człowieka. Jego obecność zaznacza się szczególnie w momencie 
pytania, które rodzi zobowiązanie. Pytający oczekuje odpowiedzi, a my zda-
jemy sobie sprawę z konieczności jej udzielenia, co pozwala nam poczuć jego 
obecność6. A kim jest ten Inny, którego spotykamy? Posłańcem Boga. Odkry-
wamy go, poznajemy, zadajemy pytania, odpowiadamy jak bliźniemu. Czy pój-
dziemy tym śladem? „Ślad nie jest śladem na piasku lub śniegu. Jest śladem 
na twarzy innego. Idąc po zwykłych śladach, porzucamy jeden, by móc się 
znaleźć obok następnego; ale tego śladu, którym jest twarz innego, porzucić 
nie możemy. Jest to bowiem ślad na śladzie — idziemy za tym, kto znalazł się 
na śladach Boga”7. Doświadczenie spotkania, danie świadectwa o Innym jest 
możliwe tylko pod warunkiem uczestnictwa w dramacie. Mowa o dramacie 
dobra i zła, gdyż rodząca się wzajemność zachodzi w perspektywie dobra, gdy 
człowiek, przyjmując świadectwo Innego, sam daje świadectwo, lub zła, gdy 
dochodzi do odmowy wzajemności. Finalnie nie możemy być pasywni. Inny 
u Tischnera jest kimś więcej niż u Kapuścińskiego, według którego kategoria 
obcości odnosi się do odróżnienia od Europejczyków, ludzi Zachodu, niebia-
łych, nie-Europejczyków, którzy zresztą postrzegają nas jako Innych. Każdy 
ze spotykanych ludzi składa się z  dwóch istot: jedną z  tych istot jest czło-
wiek ze swoimi smutkami, radościami, troskami; drugą, splecioną z pierwszą, 
jest człowiek jako nosiciel cech rasowych, nosiciel kultury, wierzeń, prze-
konań8. Kapuściński zwraca uwagę na kolor skóry, religię, nacjonalizm, i  tu 
rzeczywiście nie posuwa się tak daleko jak Tischner, jednak łączy ich bez 
wątpienia jedno  — obaj widzą w  Innym nosiciela informacji o  człowieku,  
informacji o sobie.

Tischner „napomina nas, abyśmy spotykając Innego, byli cały czas świa-
domi wagi tego faktu, świadomi jego miejsca i roli prywatnej, indywidualnej 

5 Ibidem, s. 130.
6 J. Tischner: Filozofia…, s. 12—21.
7 Ibidem, s. 54.
8 R. Kapuściński: Ten Inny. Wydawnictwo „Znak”. Kraków 2007, s. 9—10.
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historii duchowej własnego Ja. Tym napomnieniem chce on podnieść o istot-
ny szczebel wyżej charakter, treść i powagę stosunków międzyludzkich, ich 
znaczenie dla nas i  ich na nas wpływ”9. Autorów łączy jeszcze jedna cecha. 
Podkreślają ogromną wagę spotkania z  Innym. Współcześnie, w dobie glo-
balizacji, wydaje się to jeszcze bardziej uzasadnione. Spotykamy się z  róż-
nymi narracjami, perspektywami, dyskusjom towarzyszą rozmaite emocje. 
Inny (obcy) nadal budzi niepewność, obawę, pytania o  gotowość do spot-
kania z nim. W gruncie rzeczy nie chodzi o pytanie o stosunek do Innego, 
lecz o stosunek wobec drugiego człowieka, z jednej strony różniącego się od 
nas, ale z drugiej — w wielu kwestiach do nas podobnego. Warto również 
zasygnalizować wkład Émile’a Durkheima, którego zasada wyjaśniania fak-
tów głosi, że w przypadku danego „zjawiska społecznego trzeba szukać od-
dzielnie przyczyny, która je wytworzyła, i  funkcji, jaką to zjawisko pełni”10. 
Funkcja była równoznaczna z celem. Jak pisze: „Używamy słowa »funkcja« 
przedkładając je nad słowo »cel« właśnie dlatego, że zjawiska społeczne na 
ogół istnieją nie ze względu na użyteczne skutki, jakie wywołują”11. Chodzi 
nie tylko o  relacje międzyludzkie, instytucje, ale  — szerzej  — o  zjawiska 
społeczne. Rozdzielając problem genezy od funkcji, Durkheim sprawił, że ta 
ostatnia stała się ahistoryczna. Oderwał tym samym funkcjonalizm od ewo-
lucjonizmu. Dokonał tego, jak zauważają Jonathan H. Turner i Alexandra Ma-
ryanski, wbrew swym intencjom, sam zresztą uprawiał pewien rodzaj analizy 
ewolucjonistycznej opartej już jednak na metodzie wyłącznie genetycznej 
i  porównawczej, skoro odrzucił metodę historyczną Comte’a12. Zdaniem  
Durkheima:

początku wszelkiego procesu społecznego o jakiejś doniosłości należy szukać 
w ustroju wewnętrznym środowiska społecznego. Czynniki takie jak klimat, 
środowisko geograficzne nie odgrywają istotnej roli, podobnie jak środowisko 
społeczne (inne społeczeństwa), które może oddziaływać wyłącznie za pośred-
nictwem środowiska wewnętrznego13.

 9 Ibidem, s. 58—59.
10 E. Durkheim: Zasady metody socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsza-

wa 2000, s. 132.
11 Ibidem.
12 K. Kaczmarek: Paradygmat funkcjonalny Herberta Spencera. „Studia Socjologicz-

ne” 2013, nr 2 (209), s. 40.
13 E. Durkheim: Zasady…, s. 152—156.
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4.2 
perspektywa Tzvetana Todorova

Jednym z autorów, któremu warto się przyjrzeć, jest Tzvetan Todorov, bułgar-
sko-francuski filozof, autor książki Podbój Ameryki. Problem innego. Twierdzi 
on, że obcość warto rozpatrywać z perspektywy Innego. Proponuje trzy nastę-
pujące płaszczyzny14:

1)  mamy do czynienia z sądem wartościującym: Inny jest dobry lub zły, 
kocham go lub nie, czy też — jak to wówczas mówiono — jest wobec 
mnie równy lub w czymś mi ustępuje. Można powiedzieć, że zary-
sowuje się tutaj pewien etnocentryzm, jeśli weźmiemy pod uwagę 
zderzenie kultur, ponieważ stwierdzenie: „jest wobec mnie równy 
lub w czymś mi ustępuje” zakłada w jakiś sposób, że spotkany obcy 
z samego założenia może być odbierany jako ktoś gorszy;

2)  dochodzi do zbliżenia do Innego lub oddalenia go od siebie: przej-
muję wartości tego drugiego, utożsamiam się z nim albo też dostoso-
wuję go do siebie, projektuję na niego własny obraz. Oprócz podpo-
rządkowania się Innemu i podporządkowania sobie Innego istnieje 
jeszcze trzecia możliwość — neutralność lub obojętność;

3)  tożsamość Innego jest mi znana lub nie.
Elementy, które podaje Todorov, składają się na trzy komponenty postawy 

(poznawczo-oceniający, gdy w spotkaniu z Innym używamy sądów wartoś-
ciujących; emocjonalny, zawierający uczucia żywione wobec Innego, utożsa-
mianie się z nim; behawioralny, czyli zachowanie, reakcja na Innego, a zatem 
unikanie spotkań, niechęć, dystansowanie się lub — odwrotnie — dążenie do 
kontaktu i poznania).

Dobrym przedłużeniem spostrzeżeń Todorova są słowa Ewy Łukaszyk, któ-
ra pisze w jednym ze swoich artykułów:

Prawdziwe zrozumienie Innego i właściwe uchwycenie jego odrębności jest 
trudnym problemem epistemologicznym, dla którego, jak się wydaje, od rene-
sansu aż do chwili obecnej nie udało się jeszcze sformułować w pełni zadowala-
jącego rozwiązania […]. W dalszym ciągu Inny bywa często Piętaszkiem, którego 
szczęście i pomyślność uzależniona jest, w zachodnich oczach, od gotowości 
przyjęcia prezentowanych mu cywilizowanych wzorców […]15.

14 T. Todorov: Podbój Ameryki…, s. 205—206.
15 E. Łukaszyk: Przemówić głosem obcego: humaniści piszący w imieniu autochtonów. 

W: Głos kobiecy, głos męski — Obcy w dawnych literaturach romańskich. Red. M. Pa-
włowska. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2004, s. 230—231.
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Zderzenie się z obcą kulturą nie jest zatem i nie może być czymś łatwym, co 
może już rodzić pytania o obiektywność spostrzeżeń antropologów, ponieważ 
każdy z nas wywodzi się z pewnej kultury, funkcjonuje w polu pewnych norm 
i wartości, a to warunkuje postrzeganie Innego.

Na podstawie rozważań Todorova można wyróżnić trzy figury  
Innego16:

1)  Inny we mnie — związany z tożsamością. Poczucie obcości może 
się brać z faktu doświadczania siebie jako istoty nie do końca jed-
norodnej (odrzucenie siebie, cielesności  itd.), jak również z  pola 
świadomości — w wyniku doświadczeń biograficznych przychodzi 
wiedza, która chwieje naszą tożsamością, i okazuje się, że „nie jestem 
tym, kim jestem”;

2)  Inny z mojego świata — kategoria odrębności związana z życiem 
codziennym, przejawianiem się statusu społecznego: inność ko-
biet wobec mężczyzn, bezrobotnych wobec mających pracę  itd., 
a  więc wobec „konkretnej grupy społecznej, do której my nie  
należymy”17.

3)  Inny nie z  mojego świata  — figura, która od samego początku 
balansuje na granicy tego, co ludzkie i zwierzęce. Inny jest dziku-
sem, przedstawicielem kultury barbarzyńskiej. Ilustrować mogą to 
podróże Kolumba, które odbiegały od dotychczasowego systemu 
wiedzy i wyobrażeń, a rok 1492 był przełomowym doświadczeniem 
dla tożsamości europejskiej.

4.3 
obcy jako trzecia kategoria  

w ujęciu Zygmunta Baumana

Tzvetan Todorov pokazuje Obcego na zasadzie dychotomii, dwubiegunowo-
ści. Jest to najczęstszy sposób jego przedstawiania. Zupełnie inaczej Obcego 
definiuje Zygmunt Bauman, bo oto Obcym nie jest „ten drugi”, czy nawet ktoś, 
kogo nie znamy. Dla niego status Obcego jest czymś nie do końca określonym, 
ponieważ istnieją przyjaciele, wrogowie i obcy, czyli ta trzecia kategoria osób. 

16 T. Todorov: Podbój Ameryki…, s. 9—10.
17 Ibidem, s. 9.



474.3. oBcy jAKo TrZeciA KATegoriA W ujęciu ZygMunTA BAuMAnA

Obcy „nie zgadzają się na ów podział; można powiedzieć, że przeciwstawiają 
się temu przeciwstawieniu. Nie zgadzają się na separację, chroniące ich gra-
nice, występują przeciwko klarowności społecznego świata, który formuje 
się w ten sposób”18. Wrogowie zatem nie są obcymi, są oni potrzebni o tyle, 
o ile przyjaciele mogą się samookreślić. Obcy zaburza tę jasność, rozbija diadę, 
dychotomię stanowiącą podstawę wszelkich klasyfikacji.

Obce jest niedecydowalne — wyłamuje się z klasyfikacji „albo-albo”. Obce 
jest przyczyną wieloznaczności — nie wiadomo, czego się po nim spodzie-
wać. Kategoria ta zmieniała swój wydźwięk wraz z biegiem czasu. W epoce 
nowoczesnej obcy „byli wybrakowanymi i zdyskwalifikowanymi wytworami 
ładotwórczej krzątaniny państwa; ich grzechem niewybaczalnym było to, że 
nie przewidziano dla nich miejsca w wizji nasadzanego przez państwo ładu”19. 
Trzeba było zastosować wobec nich, jako osób skazanych na zanik, niepotrzeb-
nych, dwie strategie pozbycia się ich:

1)  antropofagię — polegająca na „pożeraniu” obcych, a mówiąc jaś-
niej — na asymilacji ich na siłę;

2)  antropoemię — izolację, wygnanie poza granicę, czystki, fizyczne 
wytępienie20.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w  świecie ponowoczesnym. Po-
nowoczesny podział świata przebiega wzdłuż linii, którą wyznacza sto-
pień mobilności człowieka w  przestrzeni21. Łatwość przemieszczania się 
z  miejsca na miejsce sprawia, że ludzie chcą żyć w  zróżnicowanym środo-
wisku. „Ponowoczesne układy społeczne w  niczym skały nie przypomina-
ją — i indywidualne projekty życiowe daremnie szukają tu twardego gruntu 
dla zarzucenia kotwicy”22. Obcym może być zatem każdy, a  ludzie żyją jak 
współcześni nomadzi. Nie jest on już spychany na margines życia, bo nie ma 
przynależności, lecz jest stałym elementem. Różnica jest czymś pozytywnym,  
nie deprecjonującym.

Pokazanie Obcego jako „trzeciego” jest bez wątpienia nowatorskie i po-
kazuje zupełnie inną perspektywę, niż jest przyjęta w ogólnych standardach. 
Zburzenie dychotomii na pewno wzbogaca ogląd i pozwala na wysunięcie 
nowych wniosków, o wiele pełniejszych.

18 Z. Bauman: Socjologia. Wydawnictwo „Zysk i S-ka”. Poznań 1996, s. 33.
19 Idem: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wydawnictwo „Sic!”. Warszawa 2004, 

s. 36.
20 Ibidem, s. 26—37.
21 A. Płachciak: Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych. „Annales. 

Etyka w Życiu Gospodarczym” 2008, Vol. 11, nr 1, s. 195.
22 Z. Bauman: Ponowoczesność…, s. 43.
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4.4 
perspektywa georga Simmla

Równie ciekawą koncepcję Obcego prezentuje niemiecki twórca socjologii 
formalnej, Georg Simmel. Wychodzi on, podobnie jak większość, od perspek-
tywy dychotomicznej „my — oni”, jednak pokazuje ją z nieco innej strony, jako 
stosunek pozytywny:

Nie mamy tu na myśli cudzoziemca jako wędrowca, który dziś przychodzi, jutro 
odchodzi, ale osobę, która dziś przychodzi, jutro zostaje  — niejako poten-
cjalnego wędrowca, który aczkolwiek nie wyruszył dalej, nie zrezygnował też 
całkowicie z owej swobody przychodzenia i odchodzenia. Tkwi w przestrzen-
nie — czy też jakoś inaczej — określonym kręgu23.

Oznacza to, że wędrowiec nie ma jakiegoś stałego punktu w przestrzeni, ale 
istnieje w próżni, ponieważ może stykać się z rozmaitymi elementami grupy, 
jednak z żadnym nie będzie odczuwał więzi.

Choć może to daleko idący wniosek, to trudno oprzeć się wrażeniu, że ta 
perspektywa nasuwa skojarzenia z pracą, jaką wykonuje antropolog, badając 
kultury. Starając się stworzyć jak najlepszy ich opis, uczestniczy w życiu spo-
łeczności, przyswaja normy, ale aby zachować trzeźwe spojrzenie, przywiązuje 
się jedynie w takim stopniu, w jakim jest to konieczne — stosunki muszą zostać 
nawiązane, język powinien być znany itd. Taki postulat wysuwał Malinowski 
(o czym napiszę niżej), sugerując, że aby badania dały satysfakcjonujący rezul-
tat, badacz musi nawiązać kontakty z informatorami, poznać język tubylców, 
mieszkać stosunkowo blisko społeczności i żyć jej życiem, poznawać obyczaje, 
instytucje i na podstawie tego sporządzać systematyczne notatki, które następ-
nie zostaną przekształcone w opis monograficzny.

Można zatem powiedzieć, że za Obcych uważani są przez socjologów albo 
ci, których nie łączy z daną jednostką żadna więź społeczna, albo ci, którzy 
się znacznie od niej różnią (rasowo, plemiennie, kulturowo). Brak więzi spo-
łecznej z  daną jednostką, jako cecha zasadnicza pozwalająca określić Ob-
cych, różnicuje się jednak w zależności od tego, co rozumiemy przez pojęcie  
tejże więzi24.

23 G. Simmel: Socjologia. Tłum. M. Łukasiewicz. Wydawnictwo Naukowe PWN. War-
szawa 2005, s. 204.

24 Z. Benedyktowicz: Portrety „obcego”. Od stereotypu do symboli. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2000, s. 39.
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Jaka jest zatem (i czy w ogóle jest) potrzeba zastosowania kategorii Obcego 
w niniejszej pracy? Wydaje się to uzasadnione z dwóch powodów. Po pierwsze, 
będziemy rozpatrywać postać Malinowskiego jako badacza, który zapuszcza 
się w odległe krańce Ziemi i zawodowo styka się z Innym, ale również sam 
nim jest z perspektywy badanej społeczności. Po drugie, nie sposób pominąć 
kategorii Obcego nawet wówczas, gdy poddamy analizie stany psychiczne 
autora Dziennika, szczególnie w kontekście poczucia obcości wobec siebie. 
O tym należy pamiętać, gdyż to nie główne dzieła są poddawane szczegółowej 
analizie (choć znajdą one tutaj swoje miejsce), lecz właśnie Dziennik, czyli tak 
naprawdę sam Malinowski, nie tylko jako badacz, ale jako człowiek, byt mający 
swoje mocne strony, ale i chwile słabości, przeżywający różne emocje.





rozDział 5

Metodologia badań własnych

Bez rzetelnie opracowanej metodologii nie sposób przejść przez drogę badawczą, 
bez względu na to, czy pracujemy, przeprowadzając wywiady i konstruując kwe-
stionariusze ankiet, czy skupiamy się na dokumentach i analizie informacji w nich 
zawartych. Ten rozdział przedstawia przede wszystkim to, co zostało zbadane, na-
rzędzia, które zostały w tym celu wykorzystane oraz pytania, na które te narzędzia 
pomagają znaleźć odpowiedź. Poniżej doprecyzowuję każdy z tych elementów.

5.1 
cel i problematyka badawcza

Określenie problematyki i celu badań jest jednym z najważniejszych etapów 
w całej procedurze badawczej. W jego ramach musimy poczynić podstawowe 
ustalenia dotyczące tego, czym w trakcie naszych badań będziemy się zajmo-
wali1. Jako jedne z głównych celów Earl Babbie podaje opis (czyli odpowiedź na 
pytania: co?, kiedy?, gdzie?, jak?) oraz wyjaśnienie (odpowiadające na pytanie: 
dlaczego?)2. Zważywszy na tematykę, jaką podejmuję w niniejszej pracy, te dwa 
cele będą jednymi z najistotniejszych.

1 L.A. Gruszczyński: Elementy metod i technik badań socjologicznych. Śląskie Wy-
dawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. 
Tychy 2002, s. 14.

2 E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe  PWN. Warsza-
wa 2006, s. 113.
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Ogólnym celem monografii jest, jak wynika z tytułu, udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, jak człowiek wyruszający w nieznane obszary w celach eksplo-
racyjnych staje się badaczem terenowym. Naukowiec, który ma za zadanie 
zbadać nieznaną społeczność, musi wyróżniać się konkretnymi cechami, 
przymiotami. Jesteśmy w stanie to stwierdzić nawet bez wnikliwej analizy, 
jednak podjęcie tego tematu nakazuje pójść co najmniej krok dalej i skupić 
się na autorze Argonautów nie tylko jako na antropologu posługującym się 
konkretnymi narzędziami, lecz także jako na człowieku, wraz z  jego prze-
życiami psychicznymi, stanami emocjonalnymi, stosunkiem do badanych,  
do świata itd.

Z celu badań wynika również ich problematyka. Bronisław Malinowski to 
postać nie tylko sławna, która nadała nowy tor antropologii społecznej, lecz 
również skomplikowana, którą targają rozmaite, nieraz sprzeczne uczucia. 
Czytając jednocześnie Dziennik oraz analizę ludów Trobriandzkich, można 
nawet odnieść wrażenie, że autorami są dwie różne postaci — z  jednej bo-
wiem strony jest chłodna analiza, wzbogacona przez bogate opisy za spra-
wą kunsztu pisarskiego Malinowskiego, z drugiej — osoba będąca ciągle na 
rozdrożu, nieumiejąca znaleźć swojego miejsca w  życiu, ciągle poszukują-
ca, jednak niepotrafiąca znaleźć. Jak zatem widać, jest to postać niejedno-
rodna, barwna, co pokazuje fragment Dziennika: „Nie mam też energii do 
zabrania się do pracy, nawet do pisania listów do E.R.M. lub przeglądania 
moich notatek etnograficznych. Z drugiej strony jestem niezmiernie drażli-
wy i krzyki boyów i inne hałasy dają mi okropnie na nerwy”3. Podjęcie tego 
tematu wydaje się istotne, zważywszy również na fakt wielu kontrowersji  
po wydaniu Dziennika.

5.2 
pytania badawcze

Pytania badawcze to te pytania, na które w toku badań będziemy szukać od-
powiedzi. W trakcie eksplikacji najczęściej dochodzi do selekcji pytań badaw-
czych, a wskazane na tym etapie pytania obowiązują do końca procesu ba-
dawczego i muszą po jego zakończeniu znaleźć swoje odpowiedzi4.

3 B. Malinowski: Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp i oprac. G. Ku-
bica. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2008, s. 508.

4 L.A. Gruszczyński: Elementy metod…, s. 18.
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1)  Jak Malinowski staje się badaczem?
 — Jaki wpływ na ten proces ma odległość dzieląca go od rodzimego 

kraju i od najbliższych?
 — Jakie przeżycia towarzyszą Malinowskiemu w  trakcie pobytu na 

Trobriandach?
 — Jak relacje z tubylcami wpływają na samopoczucie Malinowskiego?
 — Jakie przeżycia psychiczne towarzyszą autorowi Dziennika w trakcie 

wizyty na Trobriandach, jak również przed wyjazdem?
 — Czym dla samego Malinowskiego jest wyjazd na Trobriandy? Jak on 

go interpretuje?
 — Co ma wpływ na przeżycia Malinowskiego i  jakie to rodzi konse-

kwencje?
2)  Czym jest teren dla Bronisława Malinowskiego?

 — Jak założenia teoretyczne odnosi on do praktyki?
 — Czy teren jest czymś statycznym, czy może raczej dynamicznym?
 — Czy teren jest przestrzenią tylko fizyczną, czy też świadomościową, 

psychiczną?
 — Jakie działania podejmuje Malinowski, by „oswoić się” z terenem?

3)  Jaki wpływ na przeżycia Malinowskiego mają wcześniejsze koleje 
życia?

 — Jak wyglądały jego relacje z matką oraz ojcem?
 — Czy stan zdrowia Malinowskiego był jedną z przyczyn jego proble-

mów psychicznych?
 — Co wiemy o problemach osobowościowych Malinowskiego?

5.3 
Wskaźniki

Wskaźnik jakiegoś zdarzenia lub jakiejś własności Z to takie zdarzenie (taka 
własność) W, że stwierdzenie jego istnienia, pojawienia się lub stopnia inten-
sywności bądź faktycznie jest wykorzystane jako przesłanka, bądź zasadnie 
nadaje się na przesłankę wnioskowania, iż w określonych przypadkach z pew-
nością, z określonym prawdopodobieństwem lub przynajmniej z prawdopodo-
bieństwem wyższym niż przeciętne wystąpiło zdarzenie (własność) Z5. Inaczej 
mówiąc — chodzi o uczynienie obserwowalnym nieobserwowalnego.

5 S. Nowak: Metodologia badań społecznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Warszawa 1985, s. 165.
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W niniejszej pracy wskaźnikami będą przede wszystkim wypowiedzi Ma-
linowskiego zawarte w jego prywatnych zapiskach, ale również listy jego ojca, 
matki oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza. Można zapytać, skąd taki wybór. 
Czy same zapiski autora Dziennika nie będą wystarczające? Oczywiście, jest 
to bogaty materiał i w dużej mierze będzie on przedmiotem analiz, jednak 
aby mieć pełniejszy obraz, dokładniejszy i wzbogacony różnymi punktami 
widzenia, warto sięgnąć do wspominanych listów, gdyż może okazać się to 
bardzo pomocne.

W celu uzyskania lepszej jakości analizy pomocna może być również roz-
mowa ze specjalistą — psychologiem. Naturalnie, zdiagnozowanie zaburzeń 
psychicznych na podstawie Dziennika nie może być w pełni trafne, jednak 
nie chodzi o to, aby wysuwać jakieś kontrowersyjne przypuszczenia i uczynić 
z tego główne źródło analiz, jednak mogłoby to mieć charakter uzupełniający, 
dający pełniejszy ogląd sytuacji i stanu psychicznego Malinowskiego.

5.4 
Metody i techniki badawcze

Termin „metoda” nie ma jednej, powszechnie przyjmowanej definicji i występuje 
w przynajmniej dwóch znaczeniach: jako metoda naukowa i jako metoda ba-
dawcza — w pierwszym znaczeniu chodzi o sposób dochodzenia do prawdy, 
rozwiązywania problemów naukowych, a w drugim zwraca się uwagę na spo-
sób zbierania informacji niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego6. 
Janusz Sztumski definiuje metodę jako „system założeń i reguł pozwalających 
na takie uporządkowanie teoretycznej lub praktycznej działalności, aby można 
było osiągnąć cel, do jakiego się świadomie zmierza”7.

Metoda musi spełniać następujące warunki:
 — Musi być zawsze powiązana z teorią, która stanowi konieczną podstawę 

metody;
 — Musi być adekwatna do zamierzeń badawczych, prowadząc do ich rozwią-

zania;
 — Powinna zapewniać poprawność i precyzję rozumowania, a w szczególności 

uniemożliwiać wpływ elementów subiektywnych na prowadzenie badań 
i ich wyniki;

6 L.A. Gruszczyński: Elementy metod…, s. 38.
7 J. Sztumski: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe 

„Śląsk”. Katowice 1995, s. 68.
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 — Metoda powinna być jasna, zrozumiała i jednoznaczna;
 — Powinna umożliwiać skuteczne zrealizowanie celu możliwie najkrótszą 

drogą;
 — Powinna sugerować wybór technik badawczych, stosowanych narzędzi 

służących zbieraniu niezbędnych informacji;
 — Powinna umożliwiać właściwe opracowanie zebranego materiału empi-

rycznego8.

Metody jakościowe, których użyję, pozwalają spojrzeć na problem dokład-
niej, a nie w sposób migawkowy, statyczny, co staje się jednym z ich atutów. 
Metody stosowane przez badaczy jakościowych są wyrazem powszechnej wia-
ry w to, że mogą one dostarczyć „głębszego” rozumienia zjawisk społecznych, 
niż można byłoby uzyskać na podstawie danych czysto ilościowych9. W swoich 
badaniach wykorzystam podejście biograficzne, u podstaw którego leży prze-
konanie, że wszystkie procesy makrostrukturalne są zakorzenione w poziomie 
mikro, czyli w życiu konkretnych jednostek, a co za tym idzie — badamy bio-
grafię nie tylko po to, żeby poznać człowieka i jego wrażliwość, system wartości, 
decyzje, lecz także po to, by spojrzeć na cały świat społeczny zapisany w jego 
losie. Bierzemy oczywiście pod uwagę Dziennik, można więc postawić pytanie: 
Dlaczego ludzie piszą pamiętniki? Odpowiedzi mogą być różne:

 — z chęci samoobrony, samousprawiedliwienia się w oczach własnych 
i otoczenia;

 — w celu poszukiwania estetycznego zadowolenia;
 — by znaleźć perspektywy własnego życia, podsumować życiową dro-

gę, zrobić rachunek sumienia;
 — by wyładować wewnętrzne napięcie;
 — aby zarobić na tym pieniądze (względów czysto materialne);
 — jest to pewien sposób dążenia do nieśmiertelności — dzieło, które 

będzie przedłużało istnienie człowieka.
Materiały biograficzne można analizować następującymi metodami:

 — metodą konstruktywną — studiowanie największej liczby biogra-
fii pod kątem widzenia określonego problemu. Na podstawie tego 
konstruujemy ogólny obraz procesów, wydarzeń;

 — metodą egzemplifikacji — ilustrowanie i uzasadnianie hipotez, któ-
re stawia badacz, przykładami wybranymi z autobiografii. Badacz 
w autobiografiach szuka potwierdzeń swoich teorii;

8 L.A. Gruszczyński: Elementy metod…, s. 39.
9 D. Silverman: Interpretacja danych jakościowych. Wydawnictwo Naukowe  PWN. 

Warszawa 2012, s. 59.
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 — opracowaniem statystycznym — ten sposób zmierza do ustalenia 
zależności między różnymi cechami utworów (pamiętników) a po-
stawami, zachowaniami jednostek. Poszukuje się korelacji;

 — analizą typologiczną — polega na ustalaniu pewnych typów za-
chowań, osobowości, wzorów współżycia występujących w różnych 
zbiorowościach. Materiały poddaje się pewnej klasyfikacji, kategory-
zacji, by móc później opisać pewne typowe zachowania itd.

Z  punktu widzenia analizy będzie istotna  — jak się wydaje  — analiza 
typologiczna, metoda konstruktywna oraz metoda egzemplifikacji. Zbęd-
ne będzie opracowanie statystyczne, zważywszy na poruszany w tej pracy  
problem.

5.5 
W stronę socjologii jakościowej 

Dziennik jako dokument biograficzny

O ile prace naukowe Malinowskiego stanowią czyste, obiektywne źródło da-
nych empirycznych w antropologii na temat kultury, którą się analizuje, o tyle 
Dziennik jest o wiele bardziej daleki od tego modelu. Sam w sobie stanowiąc 
cenne źródło informacji na temat osobowości antropologa, jak również formo-
wania się metody terenowej, stać się może dla nas nie tylko dokumentem oso-
bistym, dzięki któremu poznajemy przeżycia autora. Zawiera w sobie przy tym 
niektóre elementy autoetnografii, jednej z popularnych metod gromadzenia 
danych (i nie tylko) w antropologii. Jeśli przyjąć, że autoetnografia rozumiana 
jest jako bazujący na procesie introspekcji akt autonarracji, w ramach którego 
narrator analizuje własne przeżycia, poddaje refleksji osobiste doświadcze-
nia życiowe, odnosząc je jednocześnie do kontekstu społecznego, w jakim się 
pojawiły, może — chociaż nie musi — towarzyszyć temu próba dokonania 
jakiejś formy ich utrwalenia, lecz istotą tego znaczenia jest jednak sam toczący 
się proces umysłowy, uruchomiona przez podmiot czynność autorefleksyj-
na i autoanalityczna, której dokonuje się, aby lepiej zrozumieć siebie w ota-
czającym świecie10. Inne zaś rozumienie wskazuje na dokument stworzony 

10 A. Kacperczyk: Autoetnografia — technika, metoda, nowy paradygmat? O metodo-
logicznym statusie autoetnografii. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, t. 10, nr 3, 
s. 37.



575.5. W STronę Socjologii jAKościoWej. Dziennik jAKo doKuMenT…

przez narratora w akcie autonarracji, opisujący jego osobiste doświadczenia 
w danej dziedzinie. W takim ujęciu sama czynność tworzenia autoetnografii 
zbliżona jest do generowania dokumentu osobistego, co nadaje jej bardzo 
konkretny i odnoszący się do „namacalnego” desygnatu wyraz — w postaci 
materialnie istniejącego dokumentu: spisanego autobiograficznego lub autoet-
nograficznego tekstu, notatki, eseju, artykułu posiadającego cechy dokumentu  
osobistego11.

Nie jest to oczywiście pełne rozumienie autoetnografii, wybrano bowiem 
te elementy, które w jakiś sposób wpisują się w całokształt Dziennika, pozwa-
lając dostrzec jakąś namiastkę opisywanej metody. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
pierwsze rozumienie (jako akt autonarracji), to nie sztuką będzie dostrzec kon-
tekstowość Dziennika. Powstaje on w pewnej sytuacji społecznej, jest tworzony 
przez postać funkcjonującą w określonej roli, którą autor sam wybrał, i w tym 
świetle również dokonuje pewnej autoanalizy, często krytycznej, zderzając się 
nieustannie sam ze sobą, niejednokrotnie tę walkę przegrywając. Drugie rozu-
mienie (dokument stworzony przez narratora w akcie autonarracji opisujący 
jego osobiste doświadczenia w danej dziedzinie) odnosi się już bezpośred-
nio do ukazania materiału autoetnograficznego jako dokumentu osobistego. 
Dziennik bez wątpienia do takiej kategorii się zalicza. Zawiera bardzo intymne 
zapiski opisujące niemal każdy dzień spędzony na Wyspach Trobrianda. Bogat-
szy w autoanalizę, może być uzupełnieniem dla głównych dzieł Malinowskiego, 
które pozbawione są tak pikantnych szczegółów. Nie oznacza to jednak, że 
trzeba traktować go jak sensację, ponieważ poza pewnymi intymnymi szczegó-
łami ukazuje, jak metoda badań terenowych się tworzy, rodząc się na naszych 
oczach, mając zrewolucjonizować ówczesną antropologię.

Mówiąc o metodzie dokumentów biograficznych, nie sposób nie wspomnieć 
o dwóch znaczących nazwiskach w tej dziedzinie: Williama Isaaca Thomasa 
oraz Floriana Znanieckiego. Metoda ta została stworzona wtedy, gdy socjo-
logowie zrezygnowali z wielkich syntez wyjaśniających istotę społeczeństwa 
ludzkiego oraz z budowania wielkich koncepcji ustalających prawa i zaczęli 
poszukiwać metod badawczych opartych na zbieraniu materiału (druga dekada 
XX wieku). Thomas był współtwórcą tzw. szkoły chicagowskiej, której jednym 
z podstawowych osiągnięć było odejście od filozoficznej refleksji i skierowanie 
uwagi psychologów, socjologów i antropologów amerykańskich na empiryczne 
badania współczesnego społeczeństwa. Około 1908 roku Thomas rozpoczął 
badania nad współczesnym społeczeństwem, w pierwszym okresie skupione 
na problematyce imigrantów w Stanach Zjednoczonych. W latach 1909—1910 

11 Ibidem, s. 37—38.
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zaczął gromadzić listy imigrantów polskich, które w pierwotnych zamierze-
niach  — po odpowiednim usystematyzowaniu i  skomentowaniu  — miały 
stać się podstawą przyszłej publikacji o charakterze źródłowym. W 1912 roku 
Thomas po raz pierwszy sformułował postulat wykorzystania do celów ba-
dawczych takich materiałów, jak: dzienniki, księgi sądowe i kościelne, kazania 
i programy szkolne12. Co naprowadziło Thomasa na odkrycie polskich listów? 
Podaje się następującą historię:

Postanowiwszy skoncentrować swoje studia na polskiej grupie etnicznej, Tho-
mas zgodnie ze swoim wykształceniem etnicznym, a ponadto stosując proce-
dury badawcze antropologów, wyuczył się języka polskiego, a następnie zaczął 
nawiązywać kontakty z grupą polonijną chicagowską oraz odbywać podróże do 
Polski. Posługiwał się w tym przypadku metodami stosowanymi w badaniach 
nad ludami niepiśmiennymi, nie planując w ogóle gromadzenia dokumentów 
pisanych. Pewnego deszczowego ranka, przechodząc alejką za podwórkiem 
swego domu, musiał odsunąć się nagle na bok, by ominąć paczkę śmieci, którą 
wyrzucił ktoś przez okno. Ponieważ paczka rozerwała się, wypadł z niej długi 
list. Thomas podniósł go, wziął do swego domu i stwierdził, że list ten był pisany 
przez polską dziewczynę odbywającą kurs szkoleniowy w szpitalu. Adresowany 
był do jej ojca i dotyczył głównie spraw i kłótni rodzinnych. Thomas stwierdził, 
że z takich listów można się wiele nauczyć. Ten nieprawdopodobny przypadek 
przyczynił się do rozwinięcia przez Thomasa jego metody dokumentów osobi-
stych, z której stał się sławnym13.

Podstawy metodologiczne metody biograficznej zawarte są w I tomie dzieła 
Thomasa i Znanieckiego, które ukazało się w latach 1918—1920: Chłop polski 
w Europie i Ameryce. Są tam zawarte komentarze uzasadniające stosowanie 
dokumentów osobistych jako materiału źródłowego dla potrzeb socjologii 
i psychologii społecznej.

Mianem dokumentów osobistych określamy takie pisemne wypowiedzi 
ludzi, w których oprócz stwierdzeń dotyczących relacjonowanych sytuacji 
społecznych, wyrażają oni swoje opinie o tych sytuacjach. Do tego typu do-
kumentów zaliczamy: pamiętniki, listy, autobiografie, dzienniki, wspomnienia 
na temat określonego zdarzenia, zapisy spontanicznych refleksji dotyczące 
jakiegoś wątku merytorycznego itp. Ich nieodłączną cechą jest to, że są one 
osobiście napisane przez autora wypowiedzi, co odróżnia je od dokumentów 

12 J. Szacki: Historia myśli socjologicznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. War-
szawa 1981, s. 605.

13 Z. Dulczewski: Florian Znaniecki: dzieło i życie. Wydawnictwo Poznańskie. Po-
znań 1984, s. 142.
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urzędowych i odpowiedzi na pytania kwestionariusza wywiadu14. Luba Soło-
ma podaje następujące zalety dokumentów osobistych15:

 — pozwalają zrozumieć motywy postępowania ludzi;
 — pozwalają zdobyć dane umożliwiające wykrycie zależności między 

zachowaniem jednostki a właściwościami środowiska, w którym ta 
jednostka żyje;

 — pozwalają uzyskać przybliżony obraz zjawiska występującego 
w przeszłości poprzez odtworzenie pamięci o nim;

 — pozwalają poznać punkty widzenia ludzi na daną sprawę;
 — pozwalają przedstawić obrazowo typologię osobowości społecznej 

jednostek ludzkich i grup oraz typologię wzorów współżycia.
Wyróżnia także ich wady:

 — opisy, relacje mogą być rezultatem chwilowego nastroju;
 — pamięć ludzka ma wybiórczy charakter; u jednych doznania przykre 

ulegają zapomnieniu, a przyjemne — przybierają na wartości;
 — opisy, postawy, przeżycia itd. mogą wypływać z racjonalizacji piszą-

cego (tj. rozumowo ustalonego porządku rzeczy, a nie faktycznie 
przeżywanego);

 — podawane informacje mogą być świadomie sfałszowane;
 — materiał zawarty w dokumentach osobistych nie nadaje się do ana-

lizy statystycznej;
 — niekiedy ludzie piszący pamiętniki chcą zaspokoić swoje potrzeby 

literackie, licząc na wydanie w formie opowiadań;
 — autorzy dokumentów osobistych wywodzą się z różnych środowisk 

kulturowych i co za tym idzie — posługują się odmiennym sposo-
bem obrazowania swoich przeżyć, poglądów itd.

14 L. Sołoma: Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. Wyd. 2. 
Wydawnictwo WSP. Olsztyn 1999, s. 120—121.

15 Ibidem, s. 122—123.





rozDział 6

Antropolog, czyli kto?

„Wyobraź sobie czytelniku, że znalazłeś się nagle z całym swym ekwipunkiem, 
sam na tropikalnej plaży w pobliżu wioski tubylczej, podczas gdy statek czy 
łódź, która cię tu przywiozła, odpływa i znika na widnokręgu […]”1 — brzmi 
sławny fragment we wprowadzeniu do Argonautów, po którym autor zapo-
znaje czytelnika z problematyką i krok po kroku prowadzi szlakami Wysp 
Trobrianda. Stając twarzą w twarz z materiałem badawczym, Malinowski nie 
szuka tego, co sensacyjne, zjawiskowe, lecz powszechne, typowe, zwyczajne.

Podejmując analizę Dziennika, moim celem również nie jest szukanie 
kontrowersji w postaci Malinowskiego (choć takowe przecież istnieją), a po-
wyższy wstęp można potraktować w sposób metaforyczny i zamiast plaży 
i wioski mamy wówczas duszę antropologa, jego psychikę, rozterki, porażki, 
ale również zwycięstwa, chwile tryumfu. Słowem, staje przed nami nie tylko 
badacz, który podejmuje trud naukowej wyprawy, ale człowiek w całej oka-
załości przedstawiony na kartach Dziennika. Na tym gruncie rodzi się nowa 
antropologia i jak pisze Michael W. Young:

mimo że Malinowski nie był ani pierwszym etnografem na Trobriandach, ani 
pierwszym zachodnim antropologiem, który spędził co najmniej rok wśród 

„prymitywnego” ludu, dokumentując jego zwyczaje i ucząc się języka, prawdą 
pozostaje, iż jego mit długo służył antropologii społecznej do uwierzytelniania 
metod badania terenowego2.

1 B. Malinowski: Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygo-
dach krajowców z Nowej Gwinei. Tłum. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz. 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1987, s. 31.

2 M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa 1884—1920. Tłum. P. Szy-
mor. Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”. Warszawa 2008, s. 17.
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Nie ulega wszak wątpliwości, że Malinowski-człowiek będzie nam się prze-
platał z Malinowskim-badaczem. To nie są dwie wykluczające się postaci, lecz 
uzupełniające się wzajemnie, bo oto jawi nam się on jako przyjaciel, narzeczo-
ny, osoba o chwiejnej osobowości, oddany syn, a jednocześnie jako genialny 
badacz. Cały ten rys składa się na jego osobę, której poświęcimy sporo uwagi 
w naszej analizie. Pomocna w tej kwestii okazała się wspomniana już praca 
Younga, jednak pragnę dodać, że nie będzie to wierne odzwierciedlenie ani 
streszczenie tego, co zawarł on w Odysei, ponieważ nacisk położony został na 
inne elementy. Choć w kilku miejscach odwołania będą widoczne, to jednym 
z celów niniejszej monografii jest pewna nowatorskość, zatem pragnąłem do-
łożyć wszelkich starań, by elementów odtwórczych było jak najmniej.

6.1 
Kilka słów o historii Dziennika 3

By podjąć próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule tego rozdziału, warto 
pochylić się na początek nad samą historią Dziennika Bronisława Malinowskie-
go4. Nie chodzi oczywiście o jak najbardziej szczegółowe przedstawienie tego 
zagadnienia, lecz o pewien zarys, który pozwoli zrozumieć fenomen tego dzie-
ła i jego skutki, spowodowane zawartą w nim treścią. Nie można mieć żadnych 
wątpliwości co do echa, jakie wywołało, a rysuje się ono dwutorowo — z jednej 
strony spadła na nie fala krytyki wskutek rozmaitych opisów, twierdzeń, a sam 
antropolog stracił w oczach odbiorców jako jeden z autorytetów ówczesnej 
antropologii; z drugiej strony twierdzono, że Dziennik nie wnosi nic nowego 
do świata nauki, jest prywatnymi zapiskami i przede wszystkim tak należy go 
traktować — jako pewną relację psychologiczną człowieka bytującego z dala od 
swoich korzeni, pogrążonego w samotności, częstokroć będącego na rozdro-
żu. Temat ten jest praktycznie cały czas aktualny i do dziś można się spotkać 
z różnymi twierdzeniami na temat twórcy teorii funkcjonalnej w antropologii.

3 Wspomnienie o historii zapisków Malinowskiego wydaje się konieczne nie tylko ze 
względów poznawczych, ale także z uwagi na strukturę pracy. Najbardziej pomocny 
w tym zakresie okazał się Wstęp do Dziennika opracowany przez Grażynę Kubicę, 
który zawiera wszystkie najistotniejsze informacje dające się wykorzystać jako cenny 
materiał do dalszych rozważań.

4 Warto w tym miejscu wspomnieć o Elsie Rosaline Masson, która była żoną Bro-
nisława Malinowskiego. Na kartach Dziennika badacz poświęca jej sporo miejsca, 
towarzyszą mu różne rozterki z nią związane, ale darzy ją miłością.
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W 1967 roku Valetta Malinowska znalazła dwie koperty z napisem wczesne 
polskie dzienniki, które złożyła razem, zamierzając je wydać w języku angiel-
skim i pisząc o tym w przedmowie do A Diary in the Strict Sense of the Term, 
tłumaczenia podjął się natomiast Norbert Guterman. Jak twierdzi Grażyna 
Kubica we Wstępie do Dziennika, pominięto najbardziej intymne obserwacje 
oraz wczesny polski dziennik, ponieważ poprzedza on karierę antropologiczną 
Malinowskiego5. Co to oznacza? Został on potraktowany jako zapis mający 
charakter przede wszystkim antropologiczny i choć nie miał on takiej postaci 
jaką znamy dziś — charakterystyka działań na konkretnym terenie — to tak 
właśnie był postrzegany. Dalej autorka Wstępu pisze:

W dalszej części swojej przedmowy Valetta, sama będąc malarką, pisze, że za-
wsze ciekawiło ją życie i osobowość tych artystów i uczonych, których dziełem 
się zainteresowała. Pozwala to bowiem lepiej zrozumieć ich pracę. Autorka wie, 
że niektórzy uważają, że ze względu na zbyt osobisty charakter nie powinno 
się drukować dziennika jej męża. Ona jednak, po poważnym rozpatrzeniu spra-
wy, zdecydowała, że „ważniejsze jest, aby dać obecnym i przyszłym badaczom 
i czytelnikom antropologicznych dzieł Malinowskiego ten bezpośredni wgląd 
w jego wewnętrzną głęboko osobowość, jego tryb życia i myślenia w okresie 
jego najważniejszej pracy w terenie, niż raczej zostawić te krótkie dzienniki 
w zamknięciu gdzieś w archiwum6.

Widzimy, że Valetta zwraca uwagę na te elementy, które pojawiają się rów-
nież w dzisiejszym dyskursie, a obok których nie sposób przejść obojętnie na-
wet z naukowego punktu widzenia. Owszem, sam dziennik zdradza rozmaite, 
w tym intymne ciemne strony badacza, jednak druga strona medalu jest taka, 
że pokazuje, w jaki sposób dochodzi do tego, iż Malinowski (i każdy zresztą 
antropolog) tym badaczem się staje. Innymi słowy, pokazanie tego, jakie prze-
żywa stany emocjonalne, rozterki, co w pracy badawczej może przeszkodzić, 
pomóc, opinie na temat tubylców, stosunek do nich — wszystko to nazwiemy 
czynnikami stawania się, nie tylko w sensie czysto naukowym, ale również 
psychologicznym, ludzkim.

Równie ważny jest Wstęp Raymonda Firtha, ucznia i kontynuatora dzieła 
Malinowskiego, który pisze o samym antropologu, jego badaniach, później-
szej twórczości i przede wszystkim stara się stępić ostrze możliwej krytyki, 
zaznaczając, że nie ma tam wiele informacji na tematy metodologiczne czy 

5 B. Malinowski: Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp i oprac. G. Ku-
bica. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2008, s. 26.

6 Ibidem.
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teoretyczne związane z techniką badań terenowych, natomiast jest opisana 
reakcja badacza na otoczenie w obcym społeczeństwie:

Uczucie zamknięcia, obsesyjna tęsknota za powrotem, choćby na krótką chwilę 
pobytu w swoim kulturowym otoczeniu, zniechęcenie i wątpliwości na temat 
tego, co robi, żądza ucieczki w fantastyczny świat powieści i marzeń, moralny 
nakaz, aby kontynuować terenowe obserwacje — wielu wrażliwych badaczy 
doświadczyło tych uczuć w takiej sytuacji, a rzadko one były lepiej wyrażone 
niż w jego dzienniku7.

Z tej wypowiedzi można wywnioskować, że nie da się uciec od tego, iż dziennik 
jest przecież czymś osobistym, w związku z czym mogą się w nim pojawiać 
rozmaite zapiski, niekoniecznie związane bezpośrednio z tym, jakie działania 
w swojej pracy się podejmuje. Firth zdaje sobie sprawę z tego, że pewne zapiski 
mogą szokować czytelnika, obrażać go, w pewnym sensie budzić odrazę i nie-
chęć, jednak zanim ktoś wyda osąd, być może powinien szczerze przyznać się 
do swoich wszystkich myśli, które nie wychodzą na światło dzienne, a mogą 
być równie wstydliwe, obnażające. Jak Dziennik został odebrany? Uczniowie 
Malinowskiego uważali, że opublikowanie go było czymś w rodzaju zdrady, na-
ruszeniem prywatności, mimo iż autor już dawno nie żył; pisali, że Malinowski 
z Dziennika ujawnia się jako ktoś zupełnie różny od nauczyciela, którego znali, 
i że publikacja przyniesie korzyść tylko tym, którzy byli mu niechętni, co doty-
czyło głównie Amerykanów8. Clifford Geertz, znany amerykański antropolog 
kultury (autor takich książek jak: Interpretacja kultur. Wybrane eseje lub Dzieło 
i życie. Antropolog jako autor) nazwał Dziennik „kuriozalnym dokumentem”, 
analizując przeciwstawienie empatii, która powinna być przypisywana antro-
pologom, brutalnej postawie Malinowskiego, nazywając go „zrzędnym, zaab-
sorbowanym sobą, hipochondrycznym narcyzem”, co potwierdziło obawy o to, 
jak Dziennik będzie odebrany. Były też oczywiście inne opinie — przykładem 
może być badacz Nowej Gwinei, Anthony Forge, który stwierdził, że wszystko 
to, o czym pisał Malinowski, było mu bardzo bliskie, szczególnie poczucie za-
wieszenia między dwiema kulturami9.

Przykłady tych stanowisk w omawianej kwestii pozwalają odpowiedzieć 
na pytanie, jak wielkim wydarzeniem była publikacja Dziennika i  jakie kon-

7 G. Kubica: Wstęp. W: B. Malinowski: Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyra-
zu. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2002, s. 27. Za: R. Firth: Introduction. In: 
B. Malinowski: A Diary in the Strict Sense of The Term. Stanford University Press. 
Stanford 1989, s. 16.

8 Ibidem, s. 27.
9 Ibidem, s. 27—28.
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sekwencje mogła rodzić nie tylko dla współpracowników Malinowskiego, jego 
uczniów, ale również dla samej antropologii. Nie może dziwić na pewno fakt 
doniosłości dyskusji wokół zapisków, które rzuciły nowe światło na proces 
prowadzenia badań terenowych. Współcześnie te opinie również nie są jed-
noznaczne i wypełnia je cała paleta odcieni, przez pryzmat których możemy 
analizować to, co jest zawarte na kartach Dziennika. Zarzuty właściwie się nie 
różnią, wciąż słychać głosy o rasistowskim nastawieniu Malinowskiego, ale są 
też takie, które nie oceniają jednoznacznie, lecz pozwalają na dozę wątpliwo-
ści, zaciekawienia i próby pochylenia się nad tym, czym są naprawdę badania 
terenowe i  jaką odpowiedzialność nakładają na badacza, poza pewnymi ele-
mentami fascynacji, chęci poznania i uczestnictwa w kulturze obcej, innej niż 
ta, z której się pochodzi.

Warto również poświęcić nieco uwagi funkcjonowaniu A Diary in the Strict 
Sense of the Term w kulturze polskiej. Znaczące będą w tym przypadku na-
stępujące dwa nazwiska: Marii Ossowskiej oraz Marii Danilewiczowej. Pierw-
sza z nich, na łamach „Studiów Socjologicznych” w 1970 roku, podkreślała 
funkcję, jaką mogły pełnić dzienniki w życiu autora: były przede wszystkim 
aide-mémoire, ale także efektem potrzeby ekspresji, samoanalizy, czynnikiem 
samokontroli. Dodała tym samym, że jego aspiracją było dążenie do dosko-
nałości w panowaniu nad sobą, a sam Dziennik nie jest zestawem wskazówek 
metodologicznych, lecz dokumentem osobistym, ludzkim10. Ossowska w tym 
kontekście rozdziela postać Malinowskiego-badacza od Malinowskiego-czło-
wieka, a za sprawą osobistej znajomości z nim idzie bardziej w stronę zrozu-
mienia jego położenia (mając na uwadze również choroby) niż krytyki tego, co 
zawierają notatki. Druga z recenzentek, Danilewiczowa, publikująca na łamach 

„Kultury”, również bardzo trafnie oceniła cel, jaki przyświecał Dziennikowi, 
pisząc m.in., że:

Malinowski uważał siebie samego za przedmiot badań naukowych, prowa-
dzonych z wyraźnie wytkniętym celem […]. Że miał odwagę pisania o sobie 
z żenującą swobodą i szczerością graniczącą z okrucieństwem, a cele dziennika 
nakazywały najdalej idący obiektywizm i rzadko spotykaną w polszczyźnie 
niemal matematyczną oszczędność sformułowań11.

W  pewnym sensie jest to opinia podobna do tej, którą reprezentowała 
Ossowska, jednak Danilewiczowa zwróciła uwagę na obiektywizm notatek 

10 Ibidem, s. 31.
11 G. Kubica: Wstęp… Za: M. Danilewiczowa: Małość w wielkości. „Kultura” 1968, 

nr 243 / 244, s. 212.



66 roZdZiAł 6. AnTropolog, cZyli KTo?

Malinowskiego, na szereg bojów, jakie toczył ze sobą, podkreślając, że pol-
ski czytelnik znajdzie tam na pewno o wiele więcej. Jeśli bowiem weźmiemy 
pod uwagę znajomość chociażby z Witkacym, Leonem Chwistkiem czy in-
nymi postaciami ze świata kultury, literatury, to na pewno są to informacje 
wartościowe, zważywszy na fakt, jaką rolę odegrał szczególnie ten pierwszy 
w kształtowaniu się osobowości Malinowskiego. Nie są to oczywiście wszyst-
kie recenzje, które funkcjonują na gruncie polskim, natomiast nie chodziło tu 
o ich chronologiczne przedstawianie, lecz w miarę systematyczne, rzeczowe 
ukazanie dyskursu, jaki Dziennik wywołał, a był on — jak mogliśmy się przeko-
nać — niemały, często prowadzony w różnych, sprzecznych ze sobą narracjach 
i pozostawił spory, ale niezwykle interesujący i wartościowy ślad dla każdego, 
kto podejmuje wysiłek eksploatowania zapisków.

6.2 
dziennik, czyli…? o wartości zapisków  
Dziennika Bronisława Malinowskiego

Dziennik jako jeden z typów dokumentów biograficznych należy do istotnej 
dziedziny danych socjologicznych, którymi możemy się posługiwać w ana-
lizach jakościowych. W kontekście niniejszej pracy ważne jest wyłowienie 
pewnych artefaktów z rzeczywistości, którą zamierza się poddać interpretacji. 
Jeżeli zasady selekcji są dostatecznie przejrzyste i dobrze uzasadnione, to nie 
ma powodu, by taki materiał do analizy pomijać, szczególnie w warunkach 
społecznych, politycznych czy kulturowych, w których standardowe metody 
i  techniki badań socjologicznych z najróżniejszych powodów nie mogą być 
w pełni wykorzystane, czy też wiarygodność zebranego za ich pomocą materia-
łu przynajmniej w niektórych przypadkach budzi wątpliwości12. Parafrazując 
nieco wypowiedź Krzysztofa Łęckiego, który stwierdził, „że wywiady z pisarza-
mi oczywiście odzwierciedlają jakąś wersję rzeczywistości, ale właśnie — też 
tylko »jakąś«”13, można powiedzieć w odniesieniu do Bronisława Malinowskie-
go, że Argonauci zachodniego Pacyfiku czy Życie seksualne dzikich pokazują 

12 K. Łęcki: Inny zapis. „Sekretny Dziennik” pisarza jako przedmiot badań socjologicz-
nych na przykładzie „Dzienników” Stefana Kisielewskiego. Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Śląskiego. Katowice 2012, s. 85.

13 Ibidem, s. 87.
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oczywiście w sposób naukowy to, co autor chce przekazać — warunki byto-
wania tamtejszej ludności, jej strukturę społeczną, zagadnienia obejmujące 
tradycję, mit, religię. Wnioskując jednak na podstawie Dziennika, nie ukazują 
całego spektrum trudności, z jakimi trzeba się zmierzyć, nie zawierają przeżyć 
wewnętrznych, konfliktów, więc materiał naukowy jest okrojony, jeśli chodzi 
o stronę psychologiczną, co nie znaczy rzecz jasna, że jest mało wartościowy. 
Chodzi raczej o to, że w pewnym sensie Dziennik oraz pozycje naukowe twórcy 
teorii funkcjonalnej uzupełniają się, właśnie przez pokazanie tego, czego nie 
znajdziemy chociażby w Argonautach.

Stąd właśnie wynika chęć zmierzenia się z tym dokumentem, który choć 
trudny w lekturze, czasem przysparzający kłopotów na poziomie samej analizy, 
to na pewno wartościowy. Trudno o walor reprezentatywności w tym przypad-
ku, jednak szeroki wachlarz informacji w nim zawartych, obraz rzeczywistości, 
w jakiej funkcjonuje, i przecież wiarygodność (cały materiał jest nieskażony 
ingerencją badacza i jakimkolwiek jego wpływem) determinują stwierdzenie 
o nieocenionej wartości dzienników w ogóle. Jeśli o nich mowa, warto również 
rozwikłać pewne niedociągnięcia w terminologii, ponieważ można spotkać 
stwierdzenia, które na równi stawiają dziennik i pamiętnik, choć dokumenty 
te w istocie rzeczy się różnią i finalnie nikt nie powinien traktować ich syno-
nimicznie. Mówiąc najkrócej — dziennik to luźne notatki, powiązane tylko 
wewnętrzną nicią tej samej osobowości; od daty do daty przepływający nurt 
codzienności; drobiazgi i błahostki, które wydawały się nam ważne, gdy je 
zapisywaliśmy, a które jakże często z czasem nam umykają; surowiec, miaz-
ga, namuł, które niesie życie i z których niezauważenie kształtuje się ludzka 
biografia. Dzienniki tworzyli Stefan Żeromski, Witold Gombrowicz, Leopold 
Tyrmand czy Sławomir Mrożek. Pamiętnik natomiast opowiada o tym, co po 
spłynięciu ostatniej fali czasu, pierwiastka czynnego życia, zostało w ludz-
kiej pamięci z minionych lat. Opowiada o zdarzeniach, których świadkiem 
był autor. Wbrew pozorom pamiętniki nie mają zbyt wielkiej wartości, gdy 
chcemy poznać osobę i życie pamiętnikarza, nie stanowią zbioru materiałów 
psychologicznych i  biograficznych, natomiast są próbą opracowania mate-
riałów podjętą przez pamiętnikarza w momencie, kiedy te materiały się już 
wymknęły z porywającego nas nieustannie potoku czasu. Przykładem mogą 
być Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska czy Pamiętnik z powstania warszaw-
skiego Mirona Białoszewskiego.

Idąc dalej w rozważania, można powiedzieć, że:

dziennik jest naszym cowieczornym wyznaniem […]. W tej autobiografii, pi-
sanej dzień po dniu, na scenie pojawiają się ludzie, których przypadki życia 
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postawiły na naszej drodze. Kreśliliśmy portrety mężczyzn i kobiet, szukając 
podobieństwa, jakie niesie dzień i godzina; powracaliśmy do nich później, wi-
dząc ich w innym świetle i zgodnie z tym, jak się przeobrażali, przekształcali, 
nie chcieliśmy bowiem naśladować pamiętnikarzy, którzy prezentują postacie 
historyczne namalowane jednolicie, wycięte z  jednej bryły, czy też pokryte 
kolorem zastygłym wskutek oddalenia i niepamięci; słowem, ambicją naszą 
było pokazać zmieniających się ludzi w prawdzie chwili14.

W powyższych wyjaśnieniach w dużej mierze zwraca się uwagę na kry-
terium czasowe tworzenia dokumentów. W sytuacji dziennika istnieje silny 
nacisk na „tu i teraz” i rzeczywiście — Malinowski ten sposób reprezentuje 
w swoich zapiskach. Są oczywiście momenty przerw (trwające czasem na-
wet dłużej niż dwa, trzy dni), ale w gruncie rzeczy osadza on swoją narrację 
w teraźniejszości, dlatego najpewniej dostajemy pełen obraz postaci. Daleko 
szukać nie trzeba — czasami, gdy opowiadamy jakieś zdarzenia z dnia po-
przedniego czy sprzed tygodnia, pewne rzeczy nam umykają, przekazujemy je 
w zmienionej formie, ponieważ nie potrafimy (lub nie chcemy) przytoczyć ich 
z perfekcyjną dokładnością. W grę może również wchodzić pewien sposób kre-
acji wydarzeń przeszłych, tworzenia hierarchii i takiego ich zaprezentowania, 
które przedstawi autora w jak najlepszym świetle. Można jednak spytać: ale czy 
dziennik również nie jest tym obarczony? Mamy przecież do czynienia z czymś, 
co wychodzi spod ręki człowieka, więc pokazywanie pewnych wycinków życia 
również może być wybiórcze. I w tej sytuacji trudno się nie zgodzić, jednak na 
kartach Dziennika widzimy człowieka — ujmując rzecz metaforycznie nagie-
go, pozbawionego szat, pokazującego swoje słabości, stosującego niezwykłą 
krytykę wobec siebie. Ponadto nie pokazujemy świata takim jaki jest, lecz 
jaki ludzie myślą, że jest. Charakter Malinowskiego na pewno nie należał do 
najłatwiejszych, jego osobowość nie była utworzona z prostych, jednakowych 
brył, słowem, był on skomplikowany duchowo i psychologicznie, a obsesyjne 
dążenie do doskonałości nakazywało mu często stawiać siebie w negatywnym 
świetle. Jako potwierdzenie można przytoczyć słowa Bronisława Łagowskiego:

inteligentny człowiek, który bezinteresownie patrzy na swoje czyny sprzed 
dziesięcioleci, dziwi się im i często nie poznaje sam siebie. Strona ówczesnej 
subiektywnej motywacji ulega zamgleniu, na pierwszy plan wysuwa się aspekt 
obiektywny, dzięki czemu łatwiej jest stawiać swoje i cudze czyny na tej samej 
płaszczyźnie i mierzyć je pełną miarą, do czego mało kto jest zdolny, gdy rzeczy 
aktualnie się dzieją. Upływ czasu powoduje zapominanie, ale bez wymieszania 

14 J. Zawieyski: Kartki z dziennika. Oprac. J.Z. Brudnicki, B. Wit. Instytut Wydaw-
niczy „Pax”. Warszawa 1983, s. 23.
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się interesownej intencji nie prowadzi koniecznie do zafałszowania rzeczywi-
stości, a może działać wręcz przeciwnie, to znaczy pozwalać hierarchizować 
fakty i wydarzenia, precyzyjniej ujawniać odmiany dobra i zła, dokładniej roz-
różniać przypadki od konieczności, jednym słowem — sprzyjać prawdzie15.

Pozostaje jeszcze kwestia sytuacji pisania dziennika i próba udzielenia od-
powiedzi na, wydawałoby się, proste pytania: Cóż to znaczy pisać dziennik? 
Jaki jest moment inicjujący ten proces i dlaczego się rodzi? I w końcu: Czy 
rzeczywiście powstaje on wyłącznie na użytek autora? Sytuacja samego piszą-
cego zmienia się znacząco, co już zasygnalizowano. Wchodzi on w nową rolę 
i samego siebie traktuje jako obiekt, który można obserwować ze wszystkich 
stron. A zatem:

normalny człowiek, w pełni sceptyczny i rozsądny zaczyna mimo woli przy-
glądać się sobie z wytężoną uwagą, podpatruje swoje odruchy, podsłuchuje 
swoje myśli, powiększa swoje codzienne emocje. Zaczyna więc siebie i swoje 
chude jestestwo traktować jako bezcenny obiekt badawczy, jako materię epic-
ką i fundamentalne źródło poznawcze […]. Szuka sztucznych podniet w sobie 
i skromnym otoczeniu. Zaczyna czarować, demonizować, mistyfikować16.

Nie ulega wątpliwości, że Dziennik Malinowskiego jest przepojony wieloma 
przemyśleniami i refleksjami autora na swój temat, które wypełniają ogromną 
część rękopisu. Wystarczy przytoczyć następujące fragmenty:

Ogólny nastrój: silne nerwowe podniecenie i  intensywność myślowa na po-
wierzchni połączone z niezdolnością skupienia się, wielka drażliwość i wielka 
wrażliwość umysłowego naskórka i uczucie, że jestem ciągle w niezręcznej 
pozycji wystawiony na pokaz na ludnej ulicy: niemożność osiągnięcia we-
wnętrznej prywatności17.

Czy w innym miejscu:

Wieczorem w łóżku silna fizjologiczna zmysłowość i kapitulacja w  imitacji 
f.f. — Po spuszczeniu się myślę, że tylko E.R.M. kocham naprawdę fizycznie. 
Morał: zaczynam „osiadać się” w Samarai: szyldkret; baby; spacer, widok z mego 
okna — wszystko przesiąknięte myślami o  E.R.M. wystarcza mi normalnie. 
Chwilami jednak tęsknię za nią, chciałbym ją widzieć, powiedzieć jej, że ją 

15 B. Łagowski: Liberalna kontrrewolucja. Centrum im. Adama Smitha. Warszawa 1994, 
s. 186.

16 T. Konwicki: Kalendarz i klepsydra. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. Warsza-
wa 1982, s. 374—375.

17 B. Malinowski: Dziennik…, s. 611.
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kocham, ile czasu z nią zmarnowałem na pół-miłość. Parę dni temu miałem 
rozpacz na myśl, że mogę nigdy jej nie zobaczyć. Wczoraj znowuż, staram się 
uprzytomnić moją apatię, a nawet antypatię parę tygodni przed wyjazdem do 
Adelajdy. — Jestem rozproszony i zbyt mało piszę dziennika; zbyt dużo gadam 
i nie jestem sobą. Wczoraj po powrocie z Sariby chciałem czytać powieść. — 
W takich chwilach mam ostrą, jakkolwiek powierzchowną tęsknotę za E.R.M. 

Gdyby ona tu była, byłbym szczęśliwy? Skupić się, wrócić do pisania dziennika. 
Musisz się pogłębić. Zdrowie ci dopisuje. Czas zebrać siły i być sobą. Opuszczaj 
chwile małych i marnych niepowodzeń i strat materialnych itp. i bądź sobą!18.

Ostatni wers brzmi jak coś na wzór nieustannej walki o swoją tożsamość 
i obraz siebie, nie tylko przed innymi, ale przed sobą. W tym znaczeniu pisać 
dziennik znaczyłoby: dokonywać autorefleksji, pochylać się nad sobą i każdo-
razowo, poza omówieniem kolejno wykonywanych czynności, robić rachunek 
sumienia i wyznaczać kolejne cele w sferze moralnej, zawodowej, duchowej, 
być poniekąd cieniem samego siebie, który będzie krytycznie oceniał poczy-
nania i pomagał wskazywać drogę. Autor oczywiście nie jest sam dla siebie 
mentorem, kreuje go to, co się dzieje, i  to, w czym uczestniczy; staje przed 
lustrem i odbywa dialog wewnętrzny, który ma go uczynić lepszym, który 
z jednej strony oczyszcza, a z drugiej stanowi formę kontroli nad sobą.

O ile pamiętniki pisze się zazwyczaj przeżywszy już co nieco, retrospekcja 
wymaga wszak oddechu czasu, o tyle decyzja o rozpoczęciu pisania dziennika 
bywa często związana z  jakimś szczególnym czasem19. W przypadku antro-
pologa mogą to być wyjazdy i  jego sytuacja społeczno-kulturowa związana 
z tym przedsięwzięciem — obecność w obcej kulturze, rozstanie z najbliższy-
mi, autoterapia, czy nawet próba usystematyzowania swoich działań, co nie 
musi przecież wykluczać wcześniejszych przykładów. Wymaga to ogromnej 
samodyscypliny i systematyczności. „Zarówno w dziennikach i listach szcze-
rość miała być najcenniejszym sposobem obcowania ze sobą oraz z innymi, 
możliwością najpełniejszego samopoznania, najdoskonalszego »grzesznych 
obcowania«”20. Jeśli weźmiemy rzeczywiście pod uwagę szczerość do bólu, 
o  której mówi Helena Zaworska, to u  Malinowskiego jest ona pokazana 
z ogromną mocą, często szokującą i na pewno niepozwalającą przejść obok 
obojętnie. Nie bez powodu w powyższym podrozdziale określono tło dyskursu 
na temat Dziennika, nie mogło to bowiem pozostać bez echa, a cały dyskurs 

18 Ibidem, s. 477—478.
19 K. Łęcki: Inny zapis…, s. 118.
20 H. Zaworska: Szczerość aż do bólu. O dziennikach i  listach. Państwowy Instytut 

Wydawniczy. Warszawa 1998, s. 5.
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oscylujący między dwoma biegunami (krytycznym i rozumiejącym) funkcjonu-
je do dzisiaj i nie sposób się od niego odciąć, analizując postać Malinowskiego 
i jego teorię antropologiczną, która zrodziła się w trakcie intensywnych badań 
terenowych. W tym przypadku zapiski nie służą tylko samemu autorowi (choć 
najpewniej pierwotnie taką miały pełnić funkcję), ale mogą być przydatne 
dla przyszłych adeptów antropologii i innych badaczy społecznych chcących 
prowadzić obserwacje terenowe.

6.3 
Dziś przychodzi, jutro zostaje —  

zawodowy obcy w terenie

Wkraczając na nowy teren, nie sposób odciąć się od wyobrażeń, które towa-
rzyszą nam przed wyprawą, jak również w jej trakcie. Naturalne wydają się na-
stępujące pytania: Czego możemy się tam spodziewać? Jakie trudności czyhają 
za rogiem? Czy wszystko pójdzie tak, jak zostało zaplanowane? I w końcu: Jak 
bardzo jest się przygotowanym na wyprawę? Można je mnożyć w nieskoń-
czoność, zwłaszcza że obszar, na którym przyjdzie nam funkcjonować, jest 
odległy, w dużej mierze nieznany, różniący się kulturowo. Poznanie będzie 
zatem procesem odbywającym się nie tylko na wyznaczonym geograficznie 
obszarze, ale również w nas, a ściślej rzecz ujmując, w świadomości i osobie ba-
dacza. Czytając jakąkolwiek monografię Bronisława Malinowskiego, mamy do 
czynienia z gotowym materiałem, odpowiednio przełożonym, zanalizowanym 
oraz opisanym w jasny, klarowny sposób. Umiejętne posługiwanie się piórem, 
barwność, z jaką przedstawiane jest życie tubylców, nie pozwala może nawet 
na zastanowienie się i zadanie pytania o trud, z jakim przyszło się zmierzyć 
na miejscu, w trakcie gromadzenia materiału.

Sednem nie jest oczywiście podejście do sprawy chronologicznie, przed-
stawiając kolejno epizody z życia badacza, które z mniejszą lub większą (raczej 
większą) częstotliwością są powtarzane. Na kartach Dziennika doskonale uka-
zane są wszelkiego rodzaju trudy podróży, które stanowią przeszkodę w pracy 
badawczej, ale również w funkcjonowaniu badacza. Już zeszyt maliuski dostar-
cza nam następujących stwierdzeń:

W ogóle biorę się do roboty dość energicznie. O pierwszej wsiadam do łódki 
i  jadę do Government House’u. Załoga dzikusów o kędzierzawych głowach 
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w mundurach rządowych daje mi poczucie sahibowatości (Pańskości) w bardzo 
wysokim stopniu. Ogólny nastrój pierwszych godzin: zmęczony długą chorobą 
morską i pierwszym napadem upału, czuję się dość przytłamszony21.

Rano jestem dość zmęczony. Konno do wioski. Speszenie brakiem przewod-
nika, którego Ahuia miał mi zostawić. Idę do Murraya i sprowadza mi Dounę. 
Jedziemy pośród willi położonych w Kanadowa — potem wśród paru ogro-
dów, należących do mieszkańców Hanuabada […]. Przechodzimy do ogrodów 
Ahuii. 3 domki. Kładę się zmęczony na werandzie jednego. Lekcja z Goobą. Parę 
przystojnych kobiet; jedna zwłaszcza w fioletowym kaftanie. […]. Żałuję, że nie 
zabrałem ze sobą tytoniu i cukierków; to mi utrudnia bezpośrednie zbliżenie 
się do publiczności. […]. Po paru milach czuję wyraźne zmęczenie i drętwienie 
lewej nogi. Wyjeżdżam na drogę i peszy wielka odległość od miasteczka. Nie 
mogę się radować pejzażem, chociaż jest on niewątpliwie ładny22.

Już w tych dwóch wypowiedziach jawi nam się kilka spraw, które będą typo-
we dla autora Argonautów. Po pierwsze, powracające złe samopoczucie, które 
niejednokrotnie storpeduje plany pracy na dany dzień, wprowadzi w apatię 
oraz niechęć. Nie są to incydenty, które pojawiają się nagle, gdyż w wielu opra-
cowaniach biograficznych zaznacza się, że Malinowski był wątłego zdrowia 
już podczas dorastania, w dzieciństwie, co było przyczyną wielkiej troski jego 
rodziców — Lucjana oraz Józefy. Po drugie, wycieczki do wioski, ciągłe próby 
kontaktu z miejscowymi (nativami, jak ich niejednokrotnie określał), a tym sa-
mym nabywanie doświadczenia w pracy tubylcami. Kartą przetargową okazuje 
się tytoń, który pozwala przełamywać lody i uzyskiwać informacje. Nie zawsze 
znajduje to jednak zastosowanie — zdarza się, że kierowani różnymi obawami, 
tubylcy nie chcą mówić na dane tematy. Kluczem jest zaufanie budowane nie 
tylko na samej wymianie: tytoń — informacja, ale również na uczestnictwie 
w codziennym życiu, stanie się cieniem i obserwacja w realnym środowisku 
funkcjonowania. Po trzecie w końcu, poczucie wyższości nad miejscową lud-
nością, co kłóci się z postulatami samego Malinowskiego, ponieważ badacz 
miał być niezarażony etnocentryzmem, a jak się okazuje, tego typu stwierdze-
nia, jak również te obraźliwe, przeplatają się w różnych sytuacjach — czy to 
spowodowanych gorszym samopoczuciem, czy chociażby niedotrzymaniem 
obietnicy przez jakiegoś informatora.

Rozpatrując tę kategorię obcości, można pójść o krok dalej i wyjść poza 
schematyczne rozumienie terenu, uwzględniające przede wszystkim położenie 
geograficzne, oraz jego umiejscowienie. Owszem, jak już widzieliśmy, nawet 

21 B. Malinowski: Dziennik…, s. 368—369.
22 Ibidem, s. 372—373.
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charakter klimatyczny obszaru może wpływać na to, jak teren oddziałuje na 
człowieka. Cała rozciągłość badań etnograficznych z udziałem Malinowskiego 
pokazuje jednak, że zawężanie go do tak wąskiego pola wpływa na pozba-
wienie go elementu społecznego i psychologicznego. Rozszerzenie wachlarza 
skojarzeń wprowadzi o wiele pełniejszą perspektywę, dzięki czemu łatwiej 
uniknąć spłycenia tego, co w analizie jest jednym z kluczowych elementów 
(schemat 1.)

Schemat 1. Teren i jego elementy

Źródło: opracowanie własne.

Należy zwrócić uwagę na elementy, które są budulcami tak pojmowanego 
terenu, oraz na uzasadnienie przyjętego schematu. Interesuje nas to, jak an-
tropolog staje się badaczem terenowym, jaką drogą zdobywa informacje, jak 
wrasta w społeczność i w niej funkcjonuje, jak radzi sobie z problemami dnia 
codziennego, jak to wpływa na jego samopoczucie, słowem: w  jaki sposób 
dojrzewa metoda nie w głowie uczonego, nie w gabinecie, lecz „na miejscu”, 
w zdrowiu i chorobie, pomiędzy okresem wytężonej pracy a okresem całkowitej  
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niechęci i zwątpienia we własne działania. Z tego względu nie możemy za-
węzić terenu do rozumienia czysto geograficznego — nieustannie przecież 
przenikają się obrazy antropologa jako człowieka i antropologa jako badacza. 
Takie rozumowanie oczywiście nie przekreśla fizycznych właściwości obsza-
ru, ale uwypukla kontekst psychologiczny oraz społeczny. Skąd Malinowski 
uzyskiwałby informacje, gdyby nie informatorzy (Navavile, Ahuia, ale również 
urzędnicy, misjonarze)? Co wprawiało go w odrazę i wstręt? W jaki sposób 
przejawiały się jego chwile zwątpienia, słabości? Jaką wartość miały dla niego 
pisane i otrzymywane listy? Czym w końcu jest dziennik dla samego autora? 
To właśnie elementy tak rozumianego terenu.

Próbując ująć w definicję swoje rozważania, przyjmuję, że teren to cało-
kształt napięć występujących między etnografem a rzeczywistością, w któ-
rej on funkcjonuje; jest procesem trwającym przez cały okres badawczy, 
obejmującym swym zasięgiem następujące ogniwa:

 — geograficzne — położenie terenu, jego klimat, ukształtowanie, co 
wpływa na charakter życia miejscowej ludności;

 — kulturowe — zwyczaje tubylców, ich sposób funkcjonowania, po-
sługiwania się językiem, otwartość, ale również miejsce badacza 
w tym środowisku, sposób, w  jaki się tam odnajduje, komunikuje, 
czy nawet obraz społeczności w jego percepcji;

 — społeczne — relacje etnografa z miejscowymi władzami, wtopie-
nie się w życie wioski, budowanie zaufania, jego status społeczny 
w oczach badanych;

 — psychologiczne, w  tym intrapsychiczne  — wewnętrzne rozter-
ki, konflikty na gruncie autonomii, tożsamości, wartości, potrzeb, 
sprawczości itd.

Powyższa definicja, choć na pewno niewyczerpująca, pozwala osadzić ana-
lizę terenu w pewnych ramach, które porządkują treść, pozwalając tym samym 
na wyciągnięcie z Dziennika najbardziej wartościowych wniosków. Powyższe 
ogniwa są często kompatybilne ze sobą i  trudno je oddzielić, np. działania 
nativów wpływają na ilość i jakość informacji (ileż to razy Malinowski musiał 
zmieniać plan dnia wskutek niesłowności Trobriandzkich informatorów), ale 
również postawa etnografa wpływa na to, ile jest on w stanie zrobić — czy 
czuje się na tyle silny psychicznie, aby wybrać się do wioski i mimo trudów 
postawić kolejny krok na swej drodze badawczej. Za chwilę zresztą będzie 
można zauważyć, jak nie tylko celowe działania, lecz także losowe przypadki 
mogą wpłynąć na proces badawczy.
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6.3.1 
schodzę z drogi, idę w gaik kokosowy

Trobriandy to archipelag kilkunastu wysp położonych blisko siebie, należą-
cych do Papui-Nowej Gwinei. Wśród najważniejszych znajdują się: Kitava, Ki-
riwina, Vakuta czy chociażby Tuma. Zostały odkryte w 1793 roku za sprawą 
Antoine’a Bruni d’Entrecasteaux. Dzięki badaniom Malinowskiego (m.in. Życie 
seksualne dzikich, Argonauci zachodniego Pacyfiku) zyskały one wielką sła-
wę i do dziś cieszą się zainteresowaniem, czego potwierdzeniem może być 
wyprawa w te strony Aleksandry Gumowskiej i jej książka Seks, betel i czary. 
Życie seksualne dzikich sto lat później, w której autorka prezentuje obraz życia 
Trobriandczyków, częstokroć odwołując się do prac antropologa, idąc jego 
szlakami, znajdując analogie, ale zwracając również uwagę na to, co uległo 
zmianie. Do tej pozycji oczywiście wrócimy, tymczasem zajmijmy się samym 
obszarem i tym, jak nasz bohater go prezentował.

Nie ulega wątpliwości, że poetyka, jaką operował Malinowski, jest czymś 
niezwykłym i nie wygląda bynajmniej jako nieudolne próby opisania krajobra-
zu, lecz pozwala zatopić wyobraźnię w kwiecistości i pełni kolorów, które jawią 
się w trakcie podróży, o wschodzie i o zachodzie słońca. Choć panorama budzi 
podziw i pozytywne skojarzenia, to w Dzienniku prezentuje się różnorodnie, 
co sprawia, że nie tylko stanowi prezentację tego, jak jest, ale również współ-
gra z tym, co badacz odczuwa, i niejednokrotnie właśnie przez pryzmat tych 
odczuć jest charakteryzowana. Za przykład mogą służyć trzy krótkie opisy:

Siedzą rzędem pod ścianą, w kucki, kudłate łby w ciemnych kadłubach, ubra-
ni w stare podarte koszule, jegery mocno przechodzone, kawałki mundurów 
khakowych — spod których to ubrań cywilizowanych wygląda sibi, przepaska 
pokrywająca lędźwie i przylegające części ciała. Faja bambusowa cyrkuluje 
żywo. Trochę speszony tym konklawe siadam do stołu i otwieram książkę […]. 
Wieczór, starzy się rozchodzą; Lohia i Ahuia zostają. Idę spacerem aż do Elewali. 
Wracam już o zmierzchu. Cudne zachody słońca; chłodno; czuję się wypoczęty; 
niezbyt wyraźnie i silnie, ale niewątpliwie czuję, jak między mną i tym krajobra-
zem zadzierzguje się węzeł. Spokojna zatoka, widziana poprzez ramy bujnych 
gałęzi mangrowu, odbijającego się w zwierciadle wody albo wilgotnej plaży; 
blask purpurowy zorzy zachodniej przenikający wnętrze gaju palmowego, po-
wlekający płomiennym żarem spalone trawy, ślizgający się po głębokim szafirze 
wody — wszystko przepojone obietnicą pracy skutecznej i nieoczekiwanego 
powodzenia; wydaje się rajem w porównaniu z potwornym piekłem, którego 
tu się spodziewałem23.

23 Ibidem, s. 371.
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Śpię kiepsko, wstaję b. wcześnie. Włażę na maszt. Wschód słońca. Obserwuję 
chmury, którymi horyzont jest obwarowany. W miarę jak słońce się posuwa, 
rozpływają się one. Pozostają one widocznie na skraju działania promieni sło-
necznych. Są to wściekłe, kompaktne (gęste), nisko leżące kumulusy. Słońce 
wreszcie przedziera się. […]. Za Hulaa zaczyna się robić duszno. Nad brzegiem 
wiszą ciężkie chmury, czarne a raczej głęboko szafirowe ze stalowym odcieniem. 
Włażę znowu na maszt24.

Bezsenność, przemęczenie serca i zwłaszcza zdenerwowanie są najwyraźniej-
szymi, jak dotąd, symptomami. Mam wrażenie, że brak ruchu, spowodowany 
łatwym przemęczeniem serca, skombinowany z dość intensywną pracą umy-
słową, jest powodem tego stanu. […]. Poza tym arszenik jest konieczny, z chininą 
zaś nie można przesadzić. […]. Co do treści życia, to badania etnologiczne po-
chłaniają mnie silnie. Przedstawiają jednak one 2 braki zasadnicze: mam dość 
mało do czynienia z dzikimi na miejscu; za mało ich obserwuję; nie mówię ich 
językiem. Niezmiernie piękna przyroda nie działa na mnie tak silnie25.

Takich i podobnych opisów było oczywiście zdecydowanie więcej. Pozwala 
to zadać pytanie, jakie dają nam one informacje badawcze, także dotyczące 
osobowości i charakteru badacza. Oczywiście musimy pamiętać, że omawiając 
stronę psychologiczną autora Dziennika, poruszamy się częściej w obszarze 
przypuszczeń niż stwierdzeń charakteryzujących się dużą dozą pewności. Nie 
oznacza to naturalnie, że błądzimy we mgle, szukając jakiegokolwiek punktu 
zaczepienia, ale stuprocentowa pewność, przynajmniej w  niektórych kwe-
stiach, byłaby zbyt ryzykowna, nawet jeśli próbujemy umiejscowić ją na grun-
cie konkretnej teorii psychologicznej. Z jednej strony w powyższych cytatach 
Malinowski szkicuje swoje działania badawcze, opisując obecność starszyzny, 
która się zgromadziła, jej podejście do jego osoby, dystans, jaki ich dzieli itd. 
Zaznacza także swoje odczucia, które niekoniecznie muszą mieć związek 
z postępem badawczym, lecz z konstruktem psychologicznym. Barwne opisy 
przyrody, niejednokrotnie współgrającej z jego nastrojem, mogą być obrazem 
przeżyć antropologa i jego bogatego życia emocjonalnego.

Kontekst osobowościowy, jaki rysuje nam się w perspektywie powyższych 
cytatów, możemy nadbudować wokół trójczynnikowego oraz pięcioczynniko-
wego modelu osobowości, do których o wiele częściej będziemy się odwoływać, 
mówiąc o postępach pracy Malinowskiego, o tym, co on sam na ten temat myśli 
i jak postępuje w świetle rozmaitych sytuacji życiowych, w których znajduje 
się na obcym terenie. Z jednej strony widzimy go jako jako neurotyka o intro-

24 Ibidem, s. 433—434.
25 Ibidem, s. 374—375.
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wertycznym typie przeżywania, który jest cichy, o delikatnym charakterze, 
rozpamiętujący przykrości, obarczający się poczuciem winy, a z drugiej — jako 
neurotyka-ekstrawertyka, będącego wręcz przeciwieństwem tego pierwszego, 
odznaczającego się drażliwością, niesfornością, brakiem spokoju, pobudli-
wością.

Ciekawe jest to, że zarówno jeden, jak i drugi typ ma trudności za znajdowa-
niem ujścia dla swoich emocji, i choć brzmią one przeciwstawnie, można po-
wiedzieć, iż poniekąd się uzupełniają w postaci Malinowskiego, który w dzia-
łaniach ujawnia introwersję, a w Dzienniku, gdzie wszelkie emocje znajdują 
upust, pojawia się nutka ekstrawersji.

Wróćmy jednak do opisów krajobrazu, którym poświęca on dużo czasu. 
Krajobraz jest dopełnieniem jego przeżyć. Czasem z „jednej strony brzeg pokry-
ty wysokopiennymi palmami, pochylonymi żyrafowato — nadają śliczną ramę 
głębszemu pejzażowi i żyje nasz bohater w zgodzie z rzeczywistością, czynnie, 
bez chandry”26, a z drugiej — „dokładnie ta sama tęsknota”, ta magia „straciła 
znaczenie, absolutna pustka, cały świat stoi przed nosem, ale nie ma nic”27. 
Jakie źródło ma takie przedstawienie krajobrazu? Sympatycy Freuda na pewno 
szukaliby przyczyn w dzieciństwie, a czynnikami determinującymi byłyby re-
lacje antropologa z rodzicami. W przypadku rozważań socjologicznych byłyby 
to śmiałe tezy, niepozbawione ryzyka, aczkolwiek w świetle socjalizacji wydaje 
się uzasadnione szukać źródeł właśnie w jej początkowych fazach. Ciekawe 
jest to, że na kartach Dziennika praktycznie wcale nie pojawia się postać ojca, 
Lucjana, za to bardzo często autor wspomina o matce, wobec której kieruje też 
swoje tęsknoty, a ostatecznie, po jej śmierci, dręczy go poczucie winy. Z wielu 
opracowań wynika, że jego relacje z ojcem nie były najlepsze, natomiast matka 
otaczała go troskliwą opieką z uwagi na jego wątłe zdrowie. Ale czy w związku 
z tym można mówić o postawie nadopiekuńczej, która warunkowałaby taki 
typ zachowania i osobowości? Maria Ziemska jako efekt takiego wychowania 
podaje nadmierną niepewność, niepokój, lękliwość, a także zbytnią pewność 
siebie i zuchwalstwo28, co rzeczywiście możemy zaobserwować w zachowa-
niu antropologa, jednak są to tylko poszlaki niepozwalające stwierdzić z całą 
pewnością, że stanowią one główną przyczyną takiego, a nie innego rysu oso-
bowości. Warty zaznaczenia jest również fakt, że pewnych opisów nie czy-
ni Malinowski z potrzeb czysto autotelicznych, by obsesyjnie poddawać się  

26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 544—545.
28 M. Ziemska: Postawy rodzicielskie. Wyd. 2 popr. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza 

Powszechna”. Warszawa 1973, s. 67.



78 roZdZiAł 6. AnTropolog, cZyli KTo?

autoanalizie, obserwacji niemal równej z tym, jak obserwował nativów, lecz 
kreuje je dla Elsie, swojej narzeczonej, której w zdecydowanej większości po-
święcone są zeszyty trobriandzkie, a która staje się motorem napędowym jego 
działań. To jej wysyłał mapy i szkice przestrzeni, w których się znajdował, czy 
chociażby krok po kroku przedstawiał schematy kula.

Drugą kwestią, o której wspomnieliśmy, są informacje, jakie możemy uzy-
skać z opisów krajobrazu w odniesieniu do działalności badawczej, a ściślej — 
to, co nam one mówią o Malinowskim jako badaczu. Tutaj owo rozumienie 
możemy nieco poszerzyć, ponieważ nie skupiamy się na odczuciach wewnętrz-
nych postaci, lecz na tym, jaką wartość te opisy mogą wnieść i wnoszą do 
całego przedsięwzięcia badawczego. W tej sytuacji możemy wyjść poza ramy 
przestrzenne i wziąć pod uwagę również to, z czym badacz spotyka się na miej-
scu i w jaki sposób to przedstawia. Ogólnie rzecz ujmując: „etnografowie muszą 
przekonać nas nie tylko, że osobiście naprawdę tam byli, lecz że gdybyśmy my 
tam byli, to powinniśmy zobaczyć to, co oni zobaczyli, odczuć to, co oni poczuli, 
wyciągnąć takie wnioski, jakie oni wyciągnęli”29, jak słusznie zauważa Clifford 
Geertz w swojej książce. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, gdyż 
każde badania muszą możliwie najlepiej spełniać warunki trafności i rzetelno-
ści. Notatki z badań terenowych mają swoją specyfikę, ponieważ ukazują nam 
ludy, o których istnieniu nie wiedzieliśmy lub nasza wiedza na ich temat była 
znikoma. Zarówno Dziennik, jak i Argonauci charakteryzują się bogactwem 
malowniczych opisów, które nie tylko mogą zachwycić czytelnika, ale również 
wprowadzić go w świat nieznany, by razem z autorem uczestniczył w pewien 
sposób w wyprawie. Tym samym nie jest to tylko relacja z pobytu, z opisem 
kolejnych działań, lecz w pewnym sensie tekst poetycki, który może wzbudzić 
artystyczny zachwyt, zrodzić pytania i w sposób naukowy opisać daną społecz-
ność z perspektywy osoby znajdującej się „tam”, wśród miejscowej ludności.

Przystępując do omawiania spotkania z  tubylcami, relacji między nimi 
a badaczem, warto odnieść się do ciekawej koncepcji Floriana Znanieckiego, 
która pozwoli ubrać w teoretyczne ramy całą procedurę poznawania terenu. 
Polski przedstawiciel socjologii humanistycznej w swoim dziele zatytułowa-
nym Społeczne role uczonych proponuje nową rolę badacza, a mianowicie eks-
ploratora jako twórcę nowej wiedzy30. Rozdział poświęcony temu zagadnieniu 
mówi o dynamice poznania naukowego, z dążeniem do powiększania i prze-

29 C. Geertz: Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Tłum. E. Dziurak, S. Sikora. Wy-
dawnictwo KR. Warszawa 2000, s. 29.

30 F. Znaniecki: Społeczne role uczonych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. War-
szawa 1984, s. 443.
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kraczania zasobów dotychczas zdobytej wiedzy poprzez dodawanie nowych 
prawd, jak również ze stałą tęsknotą do myślenia w kategoriach przyszłości 
(jutra), a zarazem, zdaniem Znanieckiego, bardzo istotnym elementem w re-
alizacji tego zadania — dopuszczeniem poznawczego ryzyka i niepewności 
uzyskanego rezultatu. Uwzględniając potrzeby rozwoju i postępu cywilizacyj-
nego, wskazuje on na potrzebę pojawienia się nowego wzoru badacza, który 
niejako systematycznie i celowo (z rozmysłem) podejmuje badania nad nową 
wiedzą31. Eksplorator — jak twierdzi Znaniecki — to uczony, który specjali-
zuje się w robieniu rzeczy nieoczekiwanych i szuka nowych dróg wiodących 
w nieznane. Czy odstaje od normy społecznej, wedle której postępują uczeni, 
a wyznaczonej przez konserwatyzm odbiorców, czy też przysługuje mu nowa 
funkcja społeczna — nowy wzór roli społecznej uczonego — co implikuje 
inne rozumienie samej wiedzy? Pojawienie się w różnych ośrodkach nauki 
ogólnoświatowej solidarności eksploratorów jest niewątpliwie fenomenem, 
ale nadal pozostaje problem z uznaniem odrębności społecznej roli eksplo-
ratora32. Znaniecki zdaje sobie sprawę z rozmaitych problemów, które wiążą 
się z określeniem wyznaczników roli eksploratora, działającego między logiką 
uzasadniania a  chaotyczną  — na tym etapie rozwoju badawczego  — psy-
chologią odkrycia naukowego: brak związku z ważnością epistemologiczną 
jego dokonań, i chociaż zaczątki myślenia eksploracyjnego można dostrzec 
u dawniejszych scholarzy, technologów, a nawet mędrców, jest ono jednak 
nowym typem myślenia i prawdopodobnie nie rozwinęło się jeszcze w pełni33. 
Sam zaś odkrywca problemów nie jest buntownikiem, lecz odrzuca naukowy 
dogmatyzm wyrażający się w tym, że jakaś teoria posiadła jedynie prawdziwą 
wiedzę o  danym przedmiocie, usiłując przy tym zamknąć w  swoim zakre-
sie drogę do nowych możliwości teoretycznych, które eksplorator dostrzega 
w każdej dziedzinie, jaką się zajmuje34. Socjolog zaznacza również różnicę 
odnoszącą się do badacza-teoretyka zajmującego się badaniem rzeczywistości 
kulturowej, który dawno porzucił jako naiwny ciasny punkt widzenia mędr-
ca idealizującego wyznawaną przez siebie religię jako jedynie świętą, sztukę 
własnej cywilizacji jako jedyną sztukę zgodną z kanonami piękna, umacnianą 

31 R.P. Wierzchosławski: Floriana Znanieckiego „Społeczne role uczonych” w kon-
tekście współczesnego naukoznawstwa i  socjologii wiedzy naukowej. „Humanio-
ra. Czasopismo Internetowe” 2016, nr 1 (13), s. 128, http://humaniora.amu.edu.pl/
sites/default/files/humaniora/Humaniora%2013/Wierzchoslawski_Hum_13_s.pdf  
[dostęp: 10.02.2017].

32 F. Znaniecki: Społeczne role…, s. 445.
33 R.P. Wierzchosławski: Floriana Znanieckiego…, s. 129.
34 F. Znaniecki: Społeczne role…, s. 458.
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przez siebie strukturę społeczną jako jedynie słuszną moralnie i politycznie, 
odpowiadającą jemu i jego klasie organizację życia gospodarczego jako jedyną, 
która prowadzi do powszechnego dobrobytu itd. Słowem, zaprzeczenie obiek-
tywności wszelkich systemów kulturowych jest w pewien sposób taką samą 
naiwnością jak twierdzenie, że tylko nasze systemy są obiektywne35. Każdy 
system kulturowy (językowy, artystyczny, religijny, społeczny, ekonomiczny, 
techniczny) wyraża pewien wzór normatywnie uregulowanych czynności, 
stosowany przez ludzi przy rozwiązywaniu problemów spotkanych w życiu. 
Systemy różnią się charakterem i zakresem problemów, które można rozwią-
zać za pomocą ich normatywnych wzorów36. Warto również zaznaczyć, że 
eksploratorzy rzeczywistości kulturowej odkryli, iż ewolucja w jakiejkolwiek 
dziedzinie kultury nie przebiega w jednakowym i jednym określonym kierun-
ku, który byłby ostatecznym celem czy granicą procesu ewolucyjnego.

Na odwrót, każdy system kulturowy może stać się i  często staje się począt-
kiem kilku różnych linii rozwoju kultury, z których każda z kolei otwiera kilka 
nieoczekiwanych możliwości dalszej ewolucji w różnych kierunkach […]. Tak 
więc w świetle eksploracji kultury, względności teorii naukowych nie można 
przezwyciężyć przyjęciem ideału jednego absolutnie ważnego systemu wiedzy, 
do którego przybliżalibyśmy się stopniowo, tworząc coraz więcej ważnych po-
znawczo teorii i odrzucając mniej ważne teorie przeszłości37.

W odniesieniu do Bronisława Malinowskiego również można powiedzieć, 
że przynajmniej w jakiejś części jest swego rodzaju eksploratorem, podejmując 
się realizacji badań terenowych na Wyspach Trobrianda. Jak już zauważono, 
nie jest on pierwszym badaczem, który wybiera ten sposób zbierania informa-
cji o ludach pierwotnych i wyprawia się w dalekie, nieznane obszary, jednak 
swoimi działaniami zdecydowanie wychodzi naprzeciw ewolucjonistom i an-
tropologii gabinetowej, doprowadzając do niemałego przewrotu w tej dziedzi-
nie wiedzy. O ile Argonauci przedstawiają zwarty efekt eksploracji tamtejszego 
terenu, o tyle Dziennik pozwala zajrzeć do tego procesu od wewnątrz i znaleźć 
coś, czego nie znajdziemy w pracach naukowych.

Kolejnym obszarem zdefiniowanego terenu są tubylcy i sposób ich percep-
cji przez Malinowskiego w Dzienniku. I znowuż, nie zawsze można tę kwestię 
traktować rozłącznie z  innymi, które wymieniono w schemacie terenu. Nie 
wprowadzamy tu postaci określanych mianem informatorów, ponieważ tej 

35 Ibidem, s. 471—472.
36 Ibidem, s. 473.
37 Ibidem, s. 475—476.
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kategorii poświęcony zostanie inny rozdział. Chodzi o pojmowanie nativów 
w ogóle, jako całości, ponieważ w taki sposób również można poczynić cie-
kawe obserwacje i spostrzeżenia, a dostarcza ich zarówno zeszyt maliuski, jak 
i  trobriandzki oraz listy do Elsie, do których warto w niektórych miejscach 
się odwołać.

Malinowski w wielu miejscach krytykuje miejscowe władze oraz misjona-
rzy za to, w jaki sposób traktują miejscową ludność — odnosząc się do niej 
z przymrużeniem oka, jak do kogoś, kto nie może przekazać nic ciekawego, 
ponieważ jego rozwój jest na poziomie „dzikiego”, w związku z czym łatwo 
przyjąć postawy etnocentryczne. I rzeczywiście, w wielu miejscach Malinowski 
przychylnie wypowiada się o tubylcach, podkreślając ich przydatność i goto-
wość do współpracy. Wydaje się niezarażony postawami wyższości, czy nawet 
pychy. Jednak są i takie momenty (i jest ich również niemało), kiedy budzą oni 
u niego odrazę, niechęć, poczucie wyższości i falę nienawiści, tak że nawet nie 
chce ich widzieć. Ukazują się więc tutaj postawy dychotomiczne, skrajne, które 
najpewniej są też składową jego nastroju, poczucia sił, zdolności do pracy czy 
stanu wewnętrznego:

Idę do Zakładu Staniforda Smitha i tam czytam Reports — W ogóle biorę się do 
roboty dość energicznie. O pierwszej wsiadam do łódki i jadę do Government 
House’u. Załoga dzikusów o kędzierzawych głowach w mundurach rządowych 
daje mi poczucie „sahibowatości” (Pańskości) w bardzo wysokim stopniu. Ogól-
ny nastrój pierwszych godzin: zmęczony długą chorobą morską i pierwszym 
napadem upału, czuję się dość przytłamszony. Ledwo wlekę się pod górę do 
Mrs. Ashton. […]. Wieczór u Prattów: Bell, Staniford Smith, dwie córki Pratta  
i p. Prattowa. Rozmowa o wycieczkach panien, o boyach (służących) itp.38

Dziś rano, po dziesiątej gr(ainie) chininy, które konieczne były wczoraj, czuję 
się trochę sflaczały i rano, zamiast skupić się i zabrać do dziennika etc., czy-
tam ostatni Buletin. Ale przychodzi reakcja. Muszę popracować intensywnie 
i konsekwentnie. Także muszę zainteresować się pracą i ciągnąć zyski ze spania.
Irytują mnie wciąż „nativy”, zwłaszcza Ginger, którego bym bił, ażby zdechł. 
Rozumiem wszystkie niemieckie i belgijskie okrucieństwa w koloniach — Peszy 
mnie też stosunek pani Billowej do przystojnego negra z Tukwaukwy39.

Ten dzień odkładam na pisanie listów Bożego Narodzenia. […]. Koło dwunastej 
obserwuję robienie saipwany (długiej żałobnej spódniczki) w wiosce. […]. Piszę 
do P.&H., zaczynam do E.R.M. Myślę o liście do N.S. […]. Jestem pełen tęsknot 
i myślę o Melbourne. Jakaś niepewność co do E.R.M.  […]. Chwilami tracę ją 

38 B. Malinowski: Dziennik…, s. 368—370.
39 Ibidem, s. 638.
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z oczu. Zmysłowo nie zdołała mnie ujarzmić. […]. Gubię się w pustce zadumy. 
W ogóle wstręt do niggersów, do monotonii — poczucie więzienia40.

Podobne stwierdzenia spotykamy też w listach do Elsie:

Jestem strasznie wściekły na wszystkich czarnuchów, Misję, brytyjski system 
pobłażania czarnym itd. Oto przyczyna: chciałem dziś wrócić do Sinakety. Wy-
nająłem czółno, płacąc za nie 10 lasek tytoniu, i czterech chłopców, płacąc po 
dwie laski na głowę, do wiosłowania. Wczoraj wieczorem wyszło na jaw w zwy-
kły papuaski sposób, że czterej chłopcy nawet przez chwilę nie mieli zamiaru 
płynąć: w ostatniej chwili okazało się, że mieli umierające dziecko albo ból 
głowy, albo bolący palec u nogi. Właśnie wybieram się do Kaulaki i zaproponuję 
im absurdalną cenę 5 lasek na głowę, bo naprawdę chcę41.

Patrząc na te słowa, można mieć spore wątpliwości co do postawy zrozu-
mienia i równości wobec miejscowej ludności. To właśnie jeden z elementów, 
który po publikacji Dziennika wywołał wiele szumu wokół postaci Malinow-
skiego, podważając tym samym jego autorytet jako antropologa i badacza, bo 
oto postać godna naśladowania, prowadząca świetne wykłady, opowiadająca 
się za czymś zupełnie przeciwnym niż widzimy w powyższych wypowiedziach, 
zostaje pozbawiona swoich atutów. Jak wspominano, wokół tych wypowiedzi 
podejmowano pewne próby wyjaśniania, które z  jednej strony powodowały 
większe zrozumienie, a z drugiej — poddawały krytyce ten element zapisków, 
widząc w nich zuchwałość, pychę i poczucie wyższości. Trudno tak naprawdę 
wypośrodkować oba te stanowiska. Można spróbować zrozumieć w  jakimś 
stopniu taką negatywną postawę, która być może ujawniła się pod pływem 
chwili i  była efektem ubocznym złego stanu psychicznego, jednak czy na-
wet zły stan psychiczny usprawiedliwia takie stwierdzenia? Na pewno należy 
pamiętać, że zrodziły się one w kontekście trudnym dla badacza, z dala od 
cywilizacji i od bliskich mu osób, gdy tak naprawdę nie wiedział, co się z nimi 
dzieje. Sam miał wątpliwości, czy wróci, czy pokona gnębiące go choroby i czy 
doprowadzi swoją pracę do końca. Te sprawy nie są w przez niego w żaden 
sposób przemilczane, a na pewno zostały spotęgowane przez przygniatający 
ciężar apatii, tęsknoty, beznadziei, samotności i poczucia jałowości tego, co 
robi. Z pewnością nie bez powodu zaznacza w jednej z powyższych wypowie-

40 Ibidem, s. 521—522.
41 Historia pewnego małżeństwa. Listy Bronisława Malinowskiego i  Elsie Masson. 

Red. H. Wayne. Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”. Warszawa 2012, 
s. 195.



836.3. Dziś PrzychODzi, jutrO zOstaje — ZAWodoWy oBcy W Terenie

dzi, że czuje się jak w więzieniu. Trudno postawić tu jednoznaczną ocenę tych 
przemyśleń, zważywszy na kolejne ich przykłady:

Główne motywy życia: radość i ulga w spokojnym istnieniu, brak prześlado-
wania przez —-, nieporównanie łatwiejszy stosunek z tubylcami. Opanowanie 
Gingera, który jakkolwiek nie pracuje porządnie, jest mniej zuchwały. Radość 
i pełnia istnienia z powodu nowego otoczenia, nowej pracy, nowego typu pra-
cy […]42.

Moi informatorzy nie wyszli mu na spotkanie, lecz gdy usłyszeli i zobaczyli, że 
nadchodzi, wszyscy zeszli na ziemię i usiedli pochyleni. […]. Potem podszedł 
Dipapa […] — jak dotąd pod względem manier i zachowania mój faworyt na 
Kiriwinie (obok Tokulabakiki). Potem obiecałem 1 laskę tytoniu Touluwie, a ten 
podszedł i stanął przy moim krześle szczerząc zęby w uśmiechu na pół pobłaż-
liwie ironicznym, na pół przyjaznym i pojednawczym.  […]. Poczułem radość, 
ponownie spotkawszy tych wszystkich czarnuchów, których widywałem kiedyś 
codziennie i stali mi się całkiem bliscy, jedni zdawali się całkiem czarujący, 
inni odpychający. Potem, gdy opracowywałem zebrany materiał, wszyscy nagle 
przestali istnieć i zmienili się w coś w rodzaju mitu. A tu znowu stanęli przede 
mną. To właśnie to przełamanie nierzeczywistości, ożywienie mitu, który sam 
stworzyłem, dostarczyło mi największej przyjemności do pracy i do Kiriwiny43.

Drugi biegun percepcji nativów również nie jest rozłączny z tym, co prze-
żywa Malinowski, i bardziej pozwala się zastanowić nie tylko nad samą jego 
postacią, ale też nad sytuacją badacza w terenie. Ktoś powie obrazowo: „Dobrze, 
ale przecież nie muszę być dobrym piekarzem, aby wiedzieć, że chleb, który 
spożywam, jest dobry”. Bez wątpienia, nie musimy być świetnymi antropolo-
gami (czy w ogóle antropologami), by poddać ocenie powyższe stwierdzenia. 
Każdy z nas subiektywnie może określić, co jest złe, a co dobre, co można 
usprawiedliwić, a co — niekoniecznie. Nie chodzi o wydanie jednoznacznego 
wyroku ani o dojrzenie rysów na szkle osobowości czy charakteru Malinow-
skiego. Kluczem jest uchwycenie elementów, które oddziałują na antropolo-
ga jako badacza. Kontakt z tubylcami był tak naprawdę podstawą uzyskania 
informacji na temat tego, jak żyją, jaką mają strukturę, jakimi wartościami 
kierują się w swojej społeczności, słowem — znalezienie tych składowych, na 
których opiera się funkcjonowanie społeczności, bo to pozwala odpowiedzieć 
na pytanie: dlaczego jest tak, a nie inaczej? Z  jednej strony miejscowi zawo-
dzą, są niesłowni, co może rozregulować cały plan badawczy na dany dzień, 
a to zaś prowadzi do frustracji; z drugiej — nie może być najwyraźniej mowy 

42 B. Malinowski: Dziennik…, s. 587—588.
43 Historia pewnego małżeństwa…, s. 133.
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o pewnym dystansie względem badanej ludności, szczególnie gdy przebywa się 
wśród niej z przerwami cztery lata. Cały ten obszar budzi emocje nie tylko na 
początku, gdy jawi się jako idylla, ale również później, ponieważ pewni ludzie 
stają się przyjaciółmi, stałymi współpracownikami, a więc osobami, którym 
daje się kredyt zaufania i na których łaskę jest się zdanym. Rola, w którą się 
wchodzi, jest zatem nie tylko czysto naukowa, ale również (a może przede 
wszystkim w tym wypadku?) ludzka, bo na relacjach budowane są fundamenty, 
przełamywane bariery i prowadzone transakcje (np. sprzedaż tytoniu), które 
mają doprowadzić do uzyskania konkretnych informacji potrzebnych do pod-
jęcia kolejnych działań i stworzenia jak najdokładniejszego i jak najszerszego 
opisu pewnej kategorii zjawisk. Ci obcy są też zwierciadłem niedoskonałości 
badacza i pozwalają w jakimś stopniu dostrzec to, czego mu brakuje w jego 
warsztacie naukowym, metodologicznym.

Metoda rodzi się tak naprawdę na miejscu, tam też jest doskonalona, we-
ryfikowana i poddawana obróbce. Malinowski szybko zrozumiał, że niewiele 
zdziała, gdy nie opanuje języka tubylców — to nie tylko element czysto prak-
tyczny, mający pomóc spojrzeć na społeczność ich oczyma, usprawnić pracę 
i  tym samym uwolnić się od tłumaczy, którzy przecież mogą przekształcać 
informację lub w najgorszym wypadku po prostu się nie pojawić. Zrozumienie 
języka, posługiwanie się nim, to budowanie relacji z Obcym, to w pewnym 
sensie pochylenie się nad nim i osiągnięcie porozumienia dzięki pokonaniu 
barier. Misjonarze, urzędnicy nie znali dobrze języka lokalnej społeczności, 
przez co jako informatorzy nie byli wartościowi — mogli przekształcać sens, 
nie rozumieć, pominąć pewne szczegóły dla nich nieistotne, a ważne z punktu 
widzenia problemu. Brak komunikacji z tubylcami w ich języku nie pozwa-
la także budować zaufania i może ich skłonić do zadania pytania o motywy 
działań przyjezdnych, którzy nie byli pozytywnie odbierani. Pokonanie tych 
problemów stawiało Malinowskiego ponad nimi, jako kogoś bliższego nativom, 
ale nie wiedziałby tego, gdyby nie badania terenowe, obecność na Wyspach 
Trobrianda i podjęcie trudu nauki języka. Zagłębienie się w życie tubylców 
pozwoliło mu zrozumieć, że żadne ich działanie nie jest przypadkowe. Dzięki 
temu uczestnictwu mógł przekonać się, że już wcześniej, podczas pierwszych 
etapów pobytu, uczestniczy w wymianie kula, o czym przedtem nie wiedział.

6.3.2 
nienawiść moja przeciw misjonarzowi wzbiera

Każdy, nawet niesięgający swoim oglądem sytuacji zbyt szeroko, jest w sta-
nie sobie wyobrazić, co może źle wpływać na sposób zbierania wiadomości 
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oraz na nie same. Na kartach Dziennika nierzadko przeplatają się informacje 
o  informatorach, którzy stanowili ważny punkt badań terenowych Broni-
sława Malinowskiego, wobec czego w niniejszej pracy trudno przejść obok 
tego tematu obojętnie, pozostawiając go bez jakiegokolwiek komentarza. 
Wspomniano już w  poprzednim podrozdziale o  roli, jaką odgrywają infor-
matorzy, o sposobie, w jaki mogli postrzegać badacza, czy chociażby o tym, 
jak doprowadzali antropologa do białej gorączki na skutek zaniedbania ter-
minu spotkania. W pewnym sensie ich rola (a właściwie jakiś jej wycinek) 
i pełniona funkcja ewoluuje, by w kolejnych etapach stali się nie tyle tłuma-
czami, którzy pośredniczą między naukowcem a  miejscowymi, ile żywym 
źródłem informacji, kimś, na kim można oprzeć współpracę, działanie, a jed-
nocześnie zaprzyjaźnić się i „nie zwariować”, będąc oddalonym wiele kilo-
metrów od cywilizacji i swojej kultury. Poza opisem tego, jak informatorzy 
przyczyniają się do zbierania materiału, znajdujemy również opinie o nich, 
gdzie jedni oceniani są w samych superlatywach, inni zaś — jako niesłow-
ni, kłamliwi czy mało inteligentni. Praktycznie rzecz biorąc, jest to kolejna 
część puzzli, którą należy odpowiednio dopasować, aby otrzymać miarodajną 
wizję tego, jak Malinowski poruszał się po terenie. Ma to także inne walory, 
patrząc choćby od strony artystycznej, jednak ich dostrzeżenie będzie naj-
pewniej zależne od predyspozycji odbiorcy, od tego, co jest dla niego istotne,  
a co mniej ważne.

Czy można podejść do sprawy chronologicznie? Z uwagi na tematykę pod-
rozdziału jest to uzasadnione, jednak na pewno nie konieczne, ponieważ i bez 
tego można w sposób jasny zasygnalizować, jaką rolę odgrywali informatorzy 
w trakcie badań Malinowskiego. Igua, Ahuia, Tomwaya, Dimdim, Velavi czy 
Omaga to postaci, które pozytywnie zapisały się na kartach całego przedsię-
wzięcia antropologicznego na Wyspach Trobrianda i które przyczyniły się do 
skutecznego zebrania materiału, będąc niejednokrotnie punktem centralnym 
poczynań, wszelkich rozmów, źródłem najlepszych informacji. Nie bez powo-
du autor Dziennika poświęca im też miejsce w swoich monografiach, wyrażając 
się o nich w ciepłych i przyjaznych słowach, mimo że współpraca toczy się 
w sposób mało zachęcający.

Idę do judge’a Herberta i pożyczam Ahuię na cały dzień. Idę z Ahuią i Lohią 
koło jedenastej i zbieram trochę informacji […]. Dopiero koło trzeciej schodzę 
do wioski. Tam w domku Ahiu zgromadzenie mężów starych, którzy przyszli 
tam, ażeby mi dać informacje. Siedzą rzędem pod ścianą […]. Trochę speszo-
ny tym konklawe siadam do stołu i otwieram książkę — Zbieram informację 
co do idubu, genealogię; kwestię co do głównego naczelnika wsi itp. Wieczór, 
starzy się rozchodzą, Lohia i Ahuia zostają. […]. Czuję się wypoczęty; niezbyt 
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wyraźnie i silnie, ale niewątpliwie czuję, jak między mną i  tym krajobrazem 
zadzierzguje się węzeł44.

W innym miejscu ten sam informator zawodzi, mając zorganizować przewod-
nika:

Rano jestem dość zmęczony. Konno do wioski. Speszenie brakiem przewod-
nika, którego Ahuia miał mi zostawić. Idę do Murraya i sprowadza mi Dounę. 
Jedziemy pośród willi położonych w Kanadowa — potem wśród paru ogro-
dów, należących do mieszkańców Hanuabada […]. Przechodzimy do ogrodów 
Ahuii. 3 domki. Kładę się zmęczony na werandzie jednego. Lekcja z Goobą. Parę 
przystojnych kobiet; jedna zwłaszcza w fioletowym kaftanie. […]. Żałuję, że nie 
zabrałem ze sobą tytoniu i cukierków; to mi utrudnia bezpośrednie zbliżenie 
się do publiczności. […]. Po paru milach czuję wyraźne zmęczenie i drętwienie 
lewej nogi. Wyjeżdżam na drogę i peszy wielka odległość od miasteczka. Nie 
mogę się radować pejzażem, chociaż jest on niewątpliwie ładny. […]. Wieczór 
siedzę w domu i zaczynam pisać dziennik45.

Powyższe wypowiedzi dzieli krótki odcinek czasu, bo zaledwie kilka dni, 
jednak jeśli przyjrzymy się tym dwóm opisom, zauważymy, że nie samo rozcza-
rowanie informatorem jest istotne, ale głównie samopoczucie badacza, i o ile 
w pierwszym przypadku czuje on pojawiającą się nić, łączącą go z miejscowym 
krajobrazem, o tyle w drugim — krajobraz się oddala, radość znika, co może 
być spowodowane niezadowalającymi efektami wyprawy. Wydaje się, że nie 
powinno to dziwić, ponieważ były to pierwsze dni wyprawy na obcy teren 
i rzeczywiście brak informatorów w danym dniu, a co za tym idzie — brak 
informacji, niemożność podjęcia jakiegokolwiek tematu powoduje, że stoi się 
w miejscu i trzeba czasem liczyć na łut szczęścia. Była to eksploracja nie tylko 
terenu, ale też samego siebie, eksploracja intrapsychiczna, która być może była 
najważniejsza z tego względu, że to ona warunkowała samopoczucie, dodawa-
ła lub pozbawiała sił, mogąc przyczynić się do jakości uzyskanego materiału. 
Innymi słowy — co już zostało zaznaczane — żaden element przeżyć i poczy-
nań Malinowskiego nie jest odosobniony, oderwany od całości. Stanowią one 
konglomerat, organizm, którego składowe współpracują ze sobą i składają się 
na pełen obraz tego, co zawiera Dziennik. Stąd chociażby wynika sposób, w jaki 
badacz opisuje krajobraz po dokonaniu pierwszych podsumowań z pobytu na 
Mailu. Współgra on z jego przeżyciami, stanowiąc dopełnienie tego, co autor 
w danym momencie czuje. Minęły dwa tygodnie od przyjazdu Malinowskiego 

44 Ibidem, s. 371.
45 Ibidem, s. 372—373.
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do Nowej Gwinei i  to w zupełności wystarczyło, by mógł dostrzec u siebie 
braki niepozwalające sprostać wymogom badań terenowych, jakich się podjął:

Wczoraj minęło dwa tygodnie od mojego przyjazdu tutaj. Nie mogę powiedzieć, 
ażebym się czuł idealnie pod względem fizycznym przez ten czas. W ostatnią 
sobotę na wyciecze z Ahuią przemęczyłem się, i od tego czasu nie doszedłem 
jeszcze do stanu równowagi. Bezsenność, przemęczenie serca i zwłaszcza zde-
nerwowanie są najwyraźniejszymi, jak dotąd, symptomami. Mam wrażenie, 
że brak ruchu, spowodowany łatwym przemęczeniem serca, skombinowany 
z dość intensywną pracą umysłową, jest powodem tego stanu. […] Poza tym 
arszenik jest konieczny, z chininą zaś nie można przesadzić46.

Powyższy cytat pokazuje, że nawet świetnie przygotowane badania tereno-
we mogą napotykać wiele trudności, gdy nie są prowadzone w rytmie jedno-
stajnym. Ponadto nie zawsze szczęście, ale warunki sprzyjają gromadzeniu 
informacji, które wzbogacą materiał. Przykładowo, jeden dzień jest pod tym 
względem jałowy, inny zaś tak obfity, że trudno te informacje zapisywać, ponie-
waż wszystko wydaje się ważne. Świadomość tego, co chce się zbadać (kwestia 
upraw ogrodów, obowiązujące przepisy) nie zawsze prowadzi do osiągnięcia 
celu, szczególnie w opisywanej sytuacji, gdyż to, co stanowi niewiadomą dla 
badacza, jest oczywiste dla tubylców, czym Malinowski narażał się na śmiesz-
ność. Potrzebni są zatem tacy ludzie, którzy będą chcieli opowiadać i nie będą 
skażeni nieufnością. Sam badacz natomiast powinien wykazywać zaangażo-
wanie podczas zbierania informacji. Jak już wiadomo, nie wszyscy byli chętni 
do współpracy. W Port Glasgow:

[…] wychodzi staruszek o sympatycznym wyrazie twarzy […]. Rano informacja 
idzie nieźle. Około piątej idę na ląd i siedzę nad morzem, w cieniu. Informacja 
idzie gorzej. Staruszek zaczyna łgać o pogrzebach. — Wściekłość mnie bierze, 
wstaję i idę na spacer47.

Czego obawiał się staruszek? Najpewniej tego, że Malinowski mógł być jednym 
z przedstawicieli rządu, który zabraniał pochówku zmarłych w obrębie wioski. 
Problem z otrzymywaniem informacji nie ustaje w toku badań, o czym zresztą 
można też przeczytać w listach do Elsie. Przykładem niech będzie jeden z opi-
sów w wiosce Nuagasi, gdzie spotkani informatorzy nie byli pomocni:

„Ludność” siedziała na podłodze pod domem. Byli drobni, wyglądali na cho-
rowitych i przestraszonych. Sprawiali o wiele bardziej wrażenie „dzikich”, niż 

46 Ibidem, s. 374.
47 Ibidem, s. 394.
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Kiriwinczycy. Ale ani oni, ani ich kobiety nie uciekli i byli całkiem przyjemni, 
choć nie mogłem się z nimi porozumieć w żadnym zrozumiałym dla nich języku 
i musiałem polegać na tłumaczeniu doubańskiego przez moich chłopców. Po-
tem przewiosłowałem do drugiej wioski, z jakimiś 4, 5 domami. […]. Nie muszę 
dodawać, że nie zrobiłem zbyt wiele etnografii, a moje nieliczne wysiłki zostały 
powitane uśmiechami, które mówiły „nie próbuj z nami tych głupich sztuczek”48.

Co w tym okresie dręczyło Malinowskiego? Bez wątpienia obecność Saville’a, 
jednak jak sam ocenia, wykonał przyzwoitą pracę, co uwidacznia się w liście 
do Seligmana, w którym opisuje postępy w badaniach, ale też niedociągłości:

Jestem tutaj już ponad trzy tygodnie i zebrałem niezły zapas informacji, chociaż 
w żadnym wypadku nie taki, jaki mógłbym mieć przy bardziej sprzyjających 
warunkach. Misjonarz jest rzeczywiście bardzo zajęty […]. Nikt inny nie mówi 
dwóch słów po angielsku. Gdyby nie ta nędzna odrobina Motu, którą miałem, 
musiałbym zamknąć interes, ponieważ mój Motuański służący jest o wiele za 
głupi, aby go wykorzystać jako niesprawdzonego tłumacza. Jednak nauczyłem 
się trochę Motu wcześniej i szybko go doskonalę49.

Przyjeżdżając do Kiriwiny, ubogacony doświadczeniami z  Mailu, Mali-
nowski również musiał liczyć się z podobnymi przypadkami, jakie mogą mieć 
miejsce czy to jeśli chodzi o przychylność nativów, czy urzędników. O ile tam 
kluczową rolę odgrywał w dużej mierze Saville, o tyle tutaj można wspomnieć 
osobę o nazwisku Raynor Bellamy, która stanowiła dobre źródło informacji. 
Według biografa Bellamyego poczuł on niechęć do Malinowskiego, wynikającą 
z fundamentalnej różnicy co do sfery seksualnej, obracając wniwecz większość 
jego dokonań podczas dziesięcioletniego pobytu na Wyspach Trobrianda, co 
najpewniej odnosiło się do poglądów badacza na takie sprawy, jak: pochówek 
we wsi, ekshumacja zwłok w celu przepowiadania przyszłości, uprawianie 
czarów, tradycyjna moc wodzów oraz poligamia, co Bellamy próbował zwalczyć 
lub zmienić50. Mogło to oczywiście prowadzić do znajomej już sytuacji, a mia-
nowicie obaw krajowców o to, czy Malinowski nie jest jednym z urzędników, 
który próbuje zdemaskować ich praktyki, co może prowadzić do zniekształca-
nia informacji. Nie trzeba wszak mówić, że dla antropologa było to działanie 
nieprawidłowe, uderzające w poczucie tożsamości Trobriandczyków, wpływa-
jące na nich negatywnie i właśnie być może stąd wynika niechęć, jaką żywił do 
Bellamyego, co — jak zauważa Young — przejawia się w braku podziękowań 

48 Historia pewnego małżeństwa…, s. 176.
49 B. Malinowski: Dziennik…, s. 393.
50 M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja…, s. 494.
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sędziemu w  jakiejkolwiek publikacji za pomoc, gościnę, w niewzięciu pod 
uwagę artykułu urzędnika o zwyczajach trobriandzkich czy chociażby wspo-
mnieniach o tym, jakie Bellamy stworzył warunki do prowadzenia badań tere-
nowych pod względem medycznym czy administracyjnym51. Z informatorów 
warto wymienić tu dla przykładu Tomwaya Lakwabulo, któremu Malinowski 
poświęcił artykuł Polowanie na duchy w morzach południowych, Navavile’a, 
ważnego informatora ze wsi Oburaku, czy Niyovę, o którym tak pisał do Elsie:

Poszedłem dziś z Gingerem i Niyową, który jest jednym z moich najlepszych 
informatorów i moim ulubieńcem: spokojny, pełen szacunku, bez pozy czy in-
nych form zarozumiałości, często mi „asystuje”: mówi uprzejmie, samorzutnie 
dostarcza informacji. Po drodze pytałem go o różne zjawiska naturalne, rozpo-
znawanie śpiewu ptaków itd.52

Pisze także o Gilmourze:

Prawdziwy dziwak. Inteligentny, energiczny, pełen zapału, ma szerokie hory-
zonty i pewien poziom kultury, w wielu sprawach myślimy i czujemy tak samo. 
Dobrze rozumie też, jak działa tubylczy umysł i wie więcej o Kiriwińczykach 
niż ktokolwiek inny53.

Nie pomija również Morovata lub Kariwabu czy innego ulubieńca, Bagidou, od 
którego dowiedział się najwięcej o magii:

Nie tylko bowiem pozwolił mi być obecnym podczas każdego obrzędu w ogro-
dzie, ale zwykle powiadamiał mnie o nim na kilka dni naprzód, wyjaśniał sens 
większości swoich zarządzeń, zapraszał do swego domu, podczas gdy recyto-
wał zaklęcia. Z powagą, jak gdyby rzeczywiście spełniał magię, dyktował mi je 
z niezwykłą cierpliwością i zdolnością oraz pomagał mi w ich przekładzie, co 
nie było bynajmniej łatwym zadaniem dla niego czy dla mnie54.

Ogólnie rzecz biorąc, można wywnioskować o etapach uczenia się55, jakie 
wyłaniają się nie tylko z Dziennika, ale również z Argonautów:

51 Ibidem, s. 495.
52 Historia pewnego małżeństwa…, s. 159.
53 Ibidem, s. 160.
54 B. Malinowski: Ogrody koralowe i ich magia: studium uprawy ziemi oraz obrzędów 

towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda: opis ogrodnictwa. T. 1. Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1986, s. 140.

55 J.W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza: Uczyć się — bez granic. Jak zewrzeć „lukę 
ludzką”?  Tłum. M. Kukliński. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1982, 
s. 64.
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 — konwencjonalne uczenie się zachowawcze;
 — uczenie się przerywane chwilami szoku;
 — uczenie się innowacyjne.

Pierwsze — konwencjonalne uczenie się zachowawcze — oznacza naby-
wanie ustalonych światopoglądów, metod i reguł, pozwalających postępować 
w obliczu sytuacji znanych i powtarzalnych. Zwiększa ono zdolność rozwią-
zywania określonych problemów. Ten właśnie typ uczenia służy utrzymaniu 
istniejącego systemu lub ustanowionego sposobu życia56. Można odnieść 
to do wyprawy na Wyspy Trobrianda. W  pierwszym momencie taka oso-
ba będzie próbowała posługiwać się wzorami zachowania wykształconymi 
w  rodzimych warunkach; innymi słowy  — wyuczonymi regułami. Jednak 
kontakt z tubylcami spowoduje szok kulturowy, który postawi antropologa 
przed alternatywą: wrócić do domu albo rozpocząć innowacyjne uczenie 
się. Badacz będzie musiał na zasadzie prób i  błędów przystosowywać się 
do nowego otoczenia oraz przewidywać, jakie zachowania mogą mu nie 
tylko pomóc przetrwać w nowej rzeczywistości, ale przede wszystkim ułat-
wić jej poznanie w  procesie badań terenowych57. Warto w  tym miejscu 
przywołać również pojęcie szoku kulturowego, określanego jako niepo-
kój wywołany utratą wszystkich znanych z  własnej kultury symboli, syg-
nałów, znaków, zachowań i rytuałów, pozwalających jednostce orientować 
się w codziennym życiu58. Możemy przytoczyć sześć głównych oznak szoku  
kulturowego:

1)  napięcie spowodowane przez wysiłek wkładany w adaptację;
2)  poczucie utraty przyjaciół, statusu zawodowego czy posiadanych 

rzeczy;
3)  poczucie odrzucenia lub też odrzucanie przedstawicieli innej kul-

tury;
4)  niespójność ról społecznych, wartości, a także zakłócenie poczucia 

tożsamości;
5)  niepokój, a nawet złość lub wręcz odraza w stosunku do obcych 

praktyk czy zwyczajów;

56 Ibidem, s. 53.
57 P. Miśkiewicz: Bronisław Malinowski — nauczyciel przyszłych badaczy. „Labora-

torium Kultury” 2013, nr 2, s. 174—194, http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/
pdf/LK-2013-7_miskiewicz.pdf [dostęp: 25.02.2017].

58 J.  Grzymała-Moszczyńska: Psychologiczne aspekty powrotów z  emigracji  — 
przegląd teoretyczny. „Studia Migracyjne  — Przegląd Polonijny”  2014, t.  40,  
s. 51—74.
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6)  poczucie bezradności wynikające z niemożności poradzenia sobie 
w warunkach nowego otoczenia59.

Wszystkie te elementy wpływają na samopoczucie, stany wewnętrzne, 
postrzeganie świata zewnętrznego. Czy to oznacza, że poczucie obcowania 
zostaje już na takim poziomie, iż nie jesteśmy go w stanie przezwyciężyć? 
Bieg czasu, próba zaznajomienia się z obcością, oswojenia są bez wątpienia 
istotne z punktu widzenia pokonania lęku, jednak nie może się to obejść bez 
cierpliwości i pokory wobec przedmiotu owych stanów.

Paulina Miśkiewicz twierdzi, że: „Bronisław Malinowski chce hipotetycz-
nych naśladowców ustrzec przed niekontrolowanym przechodzeniem z jedne-
go etapu uczenia się na drugi podczas prowadzenia badań, dlatego bezpośred-
nio opisuje sposoby zachowania się pośród tubylców, wyjaśnia jak poradzić 
sobie z różnicami kulturowymi. Robi to na dwa sposoby. Pierwszym z nich 
jest przekazywanie konkretnych instrukcji, a drugim — podawanie barwnych 
przykładów w formie krótkich narracji i opisów”60.

Wprowadzenie do Argonautów, w którym antropolog zwraca się bezpo-
średnio do czytelnika, może sprawiać wrażenie, jakoby miałby być on swe-
go rodzaju przewodnikiem, który wprowadza w zakątki Wysp Trobrianda, 
i choć był przygotowany na zderzenie z obcą kulturą, to jednak szok kultu-
rowy go nie ominął. Badacz powinien mieć przygotowanie antropologicz-
ne, powinien posiadać bogaty bagaż wiedzy, która nie tylko pozwoli mu się 
odnaleźć w nowym miejscu, lecz również do pewnego stopnia uwolni go od 
stereotypowego myślenia skoncentrowanego na dychotomii: swój — obcy. 
W pewnym sensie Malinowski podaje gotowy wzór postępowania, który po-
winien prowadzić do osiągnięcia celu. Nie znaczy to oczywiście, że badacz 
nie powinien tworzyć własnych ścieżek  — wręcz przeciwnie, ma eksplo-
rować, poddając swe badania pewnej całości, a  co za tym idzie  — w  myśl 
funkcjonalizmu nie powinien badać jednego aspektu kultury, lecz jej całość. 
Triangulacja metod, którą stosuje Malinowski, ma pomóc zdobyć jak naj-
rzetelniejsze informacje i ustrzec od wątpliwości co do wartości zebranego 
materiału. Dlatego przodowała nie tylko obserwacja, ale również współpraca 
z informatorami oraz fotografia, za którą Malinowski nie przepadał, a w któ-
rej niemałą rolę odegrał Billy Hanock za sprawą wspólnego wywoływania 
zdjęć. Był jego etatowym towarzyszem, ale też przyjacielem, który służył  

59 M. Ochwat: Szok kulturowy. Nie taki diabeł straszny, jak go dzieci malują?, https://
www.studiamba.wsb.pl/baza-wiedzy/szok-kulturowy-nie-taki-diabel-straszny-jak 

-go-dzieci-maluja [dostęp: 20.01.2019].
60 Ibidem, s. 178—179.
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pomocą. W nim też nieraz Malinowski próbuje znaleźć to, co go przywiodło  
w tutejsze rejony:

Mam pewne rozczulenie: przypomina mi się, co E.R.M. mówiła o Samie: Jak duży 
szkocki terier. Myślę o jego możliwościach — ja mam wciąż na myśli zasadniczy 
problem Billa: Jego małżeństwo z Marianną: jego miłość dla dzieci. Mariannę 
traktuje on jako native, akcentując w niej brązowy kolor. Dziś reflektuję, że to 
może jest b. mądre z jego strony, że przewiduje najgorsze możliwości. Czasem 
staram się — a raczej mam poryw — czuć w nim oddźwięk moich tęsknot za 
cywilizacją, za białą kobietą. Staram się wydobyć, co go tu przywiodło […]61.

Był nie tylko lustrem, ale przede wszystkim najważniejszą dla badacza postacią 
w całej wyprawie, najszczęśliwszym zrządzeniem losu, jakie mogło się trafić 
etnografowi. Poza wspomnianą pomocą w wyprawach, poza dawaniem schro-
nienia, kiedy ten chciał odpocząć od tubylców, byli dla siebie również przyja-
ciółmi, rozmawiając na rozmaite, „lekkie” tematy, zapominając o obowiązkach. 
Co więcej, Billy był dostarczycielem pożywienia, udostępniał ciemnię i kto wie, 
czy to właśnie nie jego działania przyczyniły się do ukazania na fotografii pracy 
Malinowskiego na Trobriandach. To on podzielił się z przyjacielem spostrzeże-
niami etnograficznymi, jakie poczynił przez wiele lat pobytu na tych wyspach, 
i choć „nie ma tej intensywności interesu, a raczej dla niego to wszystko jest 
trochę głupie”62, to nie sposób nie docenić roli, jaką odegrał w badaniach an-
tropologa. Wspólny wyjazd do Oburaku, gdzie robili zdjęcia podczas obrzędu 
sagali, jest jednym z wielu potwierdzeń tych słów. Tak Malinowski pisze na 
temat wyprawy, z której Mick George (teść Billy’ego) był zadowolony, ponie-
waż finansował imprezę, twierdząc, że „takiego sagali Kiriwina nie widziała”:

Rano wstaję dość późno i zaczynam pisać dziennik, gdy Billi woła mnie. Je-
dziemy. Tam czuję się mocno podmęczony przez cały dzień. Kamera mi cięży. 
Czuję wyrzuty sumienia, że nie opanowałem etnograficznej sytuacji. Obecność 
Billa mi trochę przeszkadza. On nie ma tej intensywności interesu, a raczej dla 
niego to wszystko jest trochę głupie. Tu znowuż moja zdolność poddawania się 
cudzym stanom psychicznym płata mi figla. Współdziałanie z E.R.M. w moich 
badaniach nie działa na odległość. Raczej mam uczucie, że błaźnię się przed nią, 
że muszę jej wyraźnie napisać, że jestem niezadowolony z siebie. […]. Idziemy do 
domku kapitana Towakajse. […]. Potem pieczenie żywcem świni. Pomieszanie 
uczucia okrucieństwa i oburzenia63.

61 B. Malinowski: Dziennik…, s. 505—506.
62 Ibidem, s. 506.
63 Ibidem, s. 506—507.
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Ten tradycyjny obraz jest obecny w całym Dzienniku — z  jednej strony 
opis poczynań, opis tego, co badacz dostrzegł, co robił, a z drugiej strony tęsk-
noty, troski, lęki, niepokoje, które są mu cieniem, powodując po raz kolejny 
przenikanie się postaci Malinowskiego-badacza i Malinowskiego-człowieka. 
Można odnieść wrażenie powszedniości tego, co antropolog opisuje, zupełnie 
tak, jakby nie budziło to fascynacji, choć w wielu miejscach zaznacza on, że 
przecież jest zadowolony ze swojej pracy i z tego, co udaje mu się osiągnąć. 
Mieszanie się kilku światów jest nieodłącznym elementem Dziennika i finalnie 
nie ulega rozdzieleniu.

Young bardzo słusznie zauważa, że Malinowski miał zwyczaj wyniośle 
umniejszać rangę opisów innych białych mieszkańców, których poglądy były 
w znacznej mierze tendencyjne, oparte na z góry powziętych opiniach, nie-
uniknionych u zwykłego człowieka praktyki, czy to administratora, misjonarza, 
czy kupca, jednak był gotów dopuścić wyjątki w postaci Billy’ego, Rafaela Brudy 
czy pastora Gilmoura64. Pierwszy z nich oceniał misjonarzy poprzez kryterium 
niemisjonarskie, natomiast sposób, w jaki Malinowski ich traktował, obrazuje 
poniższa wypowiedź:

Oczywiście byłem uprzejmy, zaprosiłem do swojego namiotu i dałem mu suchą 
marynarkę etc. Teraz poszedł obejrzeć wioskę. […]. Chciałem wspomnieć o roz-
mowach z A.R.M. i Misjonarzem, ponieważ stanowią coś w rodzaju pobocznej 
strony mojego tutejszego życia — nie są w nim zbyt ważni, ale charaktery-
styczni. Z jednej strony reprezentują biurokrację, brak wyobraźni, nadużywanie 
władzy, banalizowanie możliwości (urzędnik), a z drugiej zawzięty purytanizm, 
nie odłączny fałsz na temat głównych celów życia, fatalny wpływ na krajow-
ców (Misjonarz). Wszystko to powoduje, że ich nie lubię i czuję dla nich rodzaj 
pogardy, jakby „nie istnieli”; a jednocześnie z drugiej strony przez to wszystko 
przebija się poczucie solidarności w tożsamości, wspólnego minimum podob-
nych idei i zrozumiałych skłonności65.

Pogardliwy i krytyczny stosunek Malinowskiego do sprawujących urzędy 
białych, w tym misjonarzy, kontrastował z na ogół przyjazną tolerancją oka-
zywaną kupcom i mimo świadomości, że w hierarchii społecznej stoi od nich 
nieco wyżej, status obcokrajowca powodował, iż miał z nimi zbieżne odczucia 
i podobny jak oni brak zaufania do rządu. Jednak stosunki z kupcami naraziły 
go na rasistowskie poglądy i inwektywy. Ani Murray, ani Gilmour nie użyłby 
nigdy pogardliwego określenia niggs (czarnuchy) w listach pisanych do domu. 

64 M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja…, s. 624.
65 Historia pewnego małżeństwa…, s. 161—162.
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Znaczące, że i Malinowski, i Elsie zaczęli go używać bez żadnych skrupułów66, 
nie widząc w tym nic, co mogłoby budzić chociażby krztę oburzenia czy nie-
smaku.

 Kilka powyższych przykładów obrazuje, jak ważną funkcję pełnili informa-
torzy oraz w jaki sposób przyczyniali się do powstawania materiału empirycz-
nego lub — przeciwnie — jak mogli utrudnić życie badaczowi. Kilka postaci 
okazało się wartych wspomnienia, zresztą Malinowski również poświęca im 
uwagę nie tylko w Dzienniku, ale też w monografiach, pokazując, jak bardzo 
przyczynili się do zrozumienia przez niego pewnych kwestii. Sama obser-
wacja na pewno nie byłaby wystarczająca, a nauczenie się języka pomagało 
jeszcze bardziej wpasować się w kontekst, powodując zbliżenie się do tubyl-
ców, bo w końcu dzięki temu mogły być przekazywane informację o magii, 
o rytuale kula, o uroczystościach, ogrodach itd. Nieocenioną rolę pełnił Billy, 
towarzysz i przyjaciel etnografa na Wyspach Trobrianda, ułatwiający wiele 
poczynań, przyczyniający się do odpowiedniego komfortu prowadzenia ba-
dań. Osobną kwestię stanowili, rzecz jasna, misjonarze, których Malinowski 
raczej nie darzył sympatią i  traktował jako zło konieczne, instrumentalnie, 
w przeciwieństwie do kupców, z którymi przebywał chętniej, co mogło mieć 
przyczyny czysto pragmatyczne. W pewnym sensie jest to niejako wytyczanie 
szlaku potencjalnym badaczom, nie tylko osobom badającym odległe kultury, 
ale również tym, którzy chcą podjąć badania nad konkretną grupą społeczną, 
mniej odległą niż tubylcy z dalekich wysp.

6.3.3 
tłukłem się o fale i prułem je

Kolejnym elementem zdefiniowanego przeze mnie wcześniej terenu są stany 
wewnętrzne Bronisława Malinowskiego, jego samopoczucie, nastroje i cały 
asortyment jego przeżyć artykułowanych w Dzienniku. Jak już wspomniano, 
widzimy postać niejednorodną, sprzeczną, skomplikowaną, budząca z jednej 
strony podziw, a z drugiej niechęć, brak sympatii, a nawet odrazę. Skąd się to 
bierze? Z dotychczasowych rozważań, w których tylko wspomniałem o ży-
ciu wewnętrznym antropologa, wynika, że szum po publikacji zapisków był 
ogromny i rzucił zupełnie nowe światło na antropologię, powodując pewne 
zachwianie percepcji tego, co rzeczywiście etnograf myśli, a co przekazuje 
w monografiach czytelnikowi. Raz jeszcze powtórzę, że nie jest moim celem 
ocenianie tych postaw, które przejawiają się w notatkach Malinowskiego, czy 

66 M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja…, s. 625.
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dogłębna analiza psychologiczna. Mając do dyspozycji narzędzie w  posta-
ci omawianych już dwóch koncepcji osobowości oraz pewien zakres wiedzy 
z psychologii człowieka, pragnę zaznaczyć, że czasami bardzo trudno jedno-
znacznie ocenić pewne zachowania, wydać ostateczny osąd, tym bardziej jeśli 
weźmiemy pod uwagę sytuację, w  jakiej Malinowski się znajduje. Owszem, 
pewne wydarzenia opisywane w Dzienniku mogą budzić dyskomfort, całą 
gamę negatywnych emocji, przyzwalających na ocenę danego zachowania, 
i jest to słuszne, bo dlaczego mamy nie ocenić czegoś, co wydaje nam się nie-
poprawne, złe, niedorzeczne? Z drugiej strony warto zauważyć, że ten człowiek 
przecież stał się sam dla siebie lustrzanym odbiciem, obiektem badań, analiz 
i po każdej popełnionej „biblii” (masturbacji czy innych doznaniach erotycz-
nych) czuje ogromne wyrzuty sumienia, jednak jest już za późno, by cofnąć 
czas, co dodatkowo osłabia jego morale. Mimo to nieustannie stara się iść do 
przodu, zaczyna od nowa i nie ustaje w dążeniu do osiągnięcia celu.

By spróbować zrozumieć taki sposób funkcjonowania, wydaje się, że po-
winniśmy cofnąć się do czasów dzieciństwa badacza i podjąć próbę oparcia 
rozważań z uwzględnieniem relacji Malinowskiego z rodzicami. Jest to bez 
wątpienia grząski grunt, dlatego nie będę stawiał radykalnych tez, a raczej 
bardziej pewne przypuszczenia, skłaniające do zastanowienia się i być może 
próby połączenia dzieciństwa z dorosłym życiem. Mamy do dyspozycji tylko 
i aż Dziennik, natomiast o relacjach etnografa z rodzicami pisze Young, co będę 
traktował bardziej jako formę poszlak, na których nadbuduję pewien wycinek 
teorii, i tą drogą postaram się dojść do celu. Nie będzie to jednak ostateczna 
odpowiedź, lecz raczej w pełni otwarte pytanie i być może przyczynek do tego, 
aby zrozumieć stany wewnętrzne autora i spojrzeć na nie z szerszego punktu 
widzenia niż tylko przez pryzmat konkretnych sytuacji i tego, co prezentują 
nam zapiski.

Na początek skupmy nieco uwagi na ojcu, Lucjanie Malinowskim, języko-
znawcy, badaczu dialektów śląskich, profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
o którym syn nie wspomina na kartach Dziennika, a który w pewnym sensie 
przyczynił się do wyboru przez niego właśnie takiej drogi, tj. wyczulenia na 
język i pracy w terenie. O wiele więcej informacji można znaleźć na temat 
matki Bronisława Malinowskiego, Józefy, która zajmowała szczególne miejsce 
w życiu „Bronia”. Ojciec — jak wspominają córki Malinowskiego — nigdy się 
z nim nie bawił, był ponury, surowy, pozbawiony poczucia humoru, zajęty 
swoją karierą zawodową67. Autor Odysei antropologa czyni świetną obserwację 
w kontekście Seksu i stłumienia w społeczności dzikich oraz innych studiów 

67 Ibidem, s. 50.
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o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa, odnajdując analogię w opisach do 
własnej biografii i relacji: syn — ojciec:

Ojciec, z drugiej strony, rzadko pojawia się w polu widzenia dziecka, a i wówczas 
jedynie jako obserwator i człowiek obcy, przed którym dziecko musi odpo-
wiednio się zachowywać i prezentować swoje umiejętności. Jest on źródłem 
autorytetu, od niego pochodzą kary i wobec tego staje się postrachem. Efekt jest 
zwykle mieszany. Ojciec jest istotą doskonałą, dla której należy robić wszystko, 
a jednocześnie jest on „upiorem”, którego dziecko musi się bać i dla wygody 
którego, o czym dziecko szybko się przekonuje, zorganizowany jest cały dom. 
Kochający i współodczuwający ojciec łatwo przyjmie wspomnianą rolę półboga. 
Nadęty, sztywny, czy nietaktowny ojciec szybko ściągnie podejrzliwość albo 
nawet nienawiść pokoju dziecinnego68.

Na tym jednak nie koniec:

Ad Kompleks Edypa. Powód poddania się mu. Bardzo częste i bardzo męczące 
kazirodcze marzenia senne. Duże grono przyjaciół — i to w kraju, gdzie stłu-
mienia jest znacznie mniej. Bezpośrednie zainteresowanie kazirodztwem […]. 
Nienawiść do ojca. Silne przywiązanie do Matki — niższość wobec ojca. Prag-
nienia śmierci. O. mówi o swojej śmierci. Pożądanie. Sny o  jego śmierci. Po 
śmierci bardzo silne sumienie. Dalej w tył. Przywiązanie do matki. Ochota na 
pójście do łóżka. To samo straszne uczucie, kiedy ją opuszczam, co kiedy (je-
stem) strasznie zakochany itd. Nie stłumione. Złożone z elementów wyodręb-
nionych w pamięci69.

Zarówno pierwszy, jak i  drugi niepublikowany cytat, do którego dotarł 
Young, pozwalają wnioskować o analogii między tym, co pisze Malinowski, 
a jego relacją z ojcem. Informacji o dzieciństwie antropologa jest wciąż mało, 
opis relacji z ojcem jest znikomy, zatem i wnioski w tej kwestii nie mogą być 
wyciągane pochopnie. Być może — odwołując się do koncepcji Marii Ziem-
skiej — warto zasygnalizować jedną z postaw rodzicielskich, korygującą, którą 
reprezentują rodzice nadmiernie wymagający, mający pewien ideał dziecka, 
naginany do granic możliwości, aby tylko wypełnić ten obraz. Na boczny 
tor zostają zepchnięte realne zdolności dziecka, a wypowiedzi rodzica mają 
charakter oceniający, głównie dezaprobaty, co w konsekwencji prowadzi do 

68 B. Malinowski: Dzieła. T. 6: Seks i stłumienie w społecznościach dzikich oraz inne 
studia o  płci, rodzinie i  stosunkach pokrewieństwa. Tłum.  B.  Golda, G.  Kubica, 
Z. Mach. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1987, s. 40.

69 M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja…, s. 51. MPY II / 218. Z dopiskiem: „Jest 
to cytat niepublikowany, nie pojawił się w żadnej monografii”.
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braku wiary w siebie, wysokiego poziomu lęku, obsesji na własnym punkcie, 
kompleksów, trudności w  koncentracji i  przejawiania uległości70. To tylko 
jednak nieśmiałe przypuszczenie, i choć Malinowski rzeczywiście przejawia 
tego typu zachowania, trudno zdecydowanie opowiedzieć się za taką posta-
wą rodzicielską, zwłaszcza jeśli zestawimy to z tym, jak ojciec pisał o synu 
w listach do Jarosława Golla, zawierając słowa pełne troski, ale też niepokoju,  
zmartwienia.

O wiele więcej można powiedzieć o relacji łączącej Malinowskiego z matką, 
o której nie milczy Dziennik czy Historia pewnego małżeństwa, gdzie autor czę-
sto sygnalizuje swoje uczucia i mówi o tym, jak ważną postacią jest ona w jego 
życiu. Grażyna Kubica w wywiadzie z Heleną Wayne pyta o kobiety w życiu 
antropologa, o ich rolę i wpływ na jego życie. Odpowiedź jest jednoznaczna:

Przede wszystkim trzeba powiedzieć o roli jego matki. Była ona niezwykle in-
teresującą, uzdolnioną i inteligentną kobietą, Bronio był jej jedynym dzieckiem, 
a od kiedy zmarł jego ojciec, matka była bardzo ważną osobą w jego życiu i vice 
versa. Robili wiele rzeczy razem, razem podróżowali, pomagała mu w lekcjach, 
aż do okresu studiów. [BM był zagrożony ślepotą i matka sama uczyła się wszyst-
kich przedmiotów gimnazjalnych, by potem mu je przekazać w ciemnościach 
pokoju — przyp. GKH]. Również później miała ona na niego wielki wpływ in-
telektualny. Był więc przyzwyczajony, by mieć obok siebie inteligentną kobietę. 
Na tym poziomie wielki wpływ odgrywała jego matka71.

Ta wypowiedź, choć krótka, mówi bardzo wiele o roli, jaką Józefa odegrała 
w całym życiu Malinowskiego, który już od dziecka poważnie chorował, wy-
magając przy tym opieki i ogromnego poświęcenia. Z powodu chorób opusz-
czał zajęcia szkolne, a obowiązki nauczycielskie sprawowała właśnie matka, 
wkładając wysiłek w kształcenie syna. Na marginesie mówiąc, wspólna nauka 
znalazła potem wierne odbicie w kontaktach z innymi kobietami, z którymi 
ramię w ramię czytywał rozmaite książki i oddawał się uczcie intelektualnej, 
co było nasycone wysokim poziomem intymności, a następnie kończyło się 
aktami erotycznymi. Oddanie Bronisława rodzicielce wynika również z jego 
listów do Elsie:

Matka była dla mnie kimś nieskończenie ważniejszym niż wszystkie najlepsze 
matki, które znałem, ja nigdy tego nie doceniałem i byłem bardzo złym synem. 
Czuję straszne wyrzuty pomieszane z żalem. Ale człowiek nie jest naprawdę 

70 M. Ziemska: Postawy rodzicielskie…, s. 63.
71 http://www.cyfrowaetnografia.pl/Content/3471/Strony%20od%20PSL_LI_nr1-2 

-28_Wayne.pdf [dostęp: 5.03.2017].
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odpowiedzialny za swój charakter. A najgorsze jest to, że wiem, że gdybym teraz 
do niej wrócił, mógłbym był dać jej szczęście, którego miała w ostatnich latach 
tak mało. Była pierwszą osobą mającą na mnie wpływ w dzieciństwie i młodości, 
położyła podstawy wszystkiego, co posiadam w sensie umysłowym72.

Przyszła żona Malinowskiego była z tym faktem pogodzona i wykazywała 
zrozumienie, twierdząc, że matka na pewno była ważniejsza dla niego niż 
większość matek dla swych synów, ponieważ myśleli i pracowali razem73. Kon-
testuje to przyjaciel etnografa, Paul Khuner, którego wypowiedź przytacza  
Young:

Wydaje mi się, że niewiele razy w życiu przywiązałeś się do kogoś emocjonalnie, 
wszystko prawdopodobnie koncentrowało się na matce74.

Czy przyjaciel Malinowskiego miał rację? Czy można w sposób jednoznaczny 
ocenić tę sytuację? Możemy spróbować spojrzeć na nią z dwóch perspektyw. 
Po pierwsze, zrozumiała jest wzmożona opieka wobec „Bronia”, który od po-
czątku miał problemy ze zdrowiem. Już to powodowało intensyfikację relacji 
z matką, która poświęcała mu cały swój czas, nie tylko ucząc się z nim, ale 
także organizując wspólne wyjazdy, które miały postawić na nogi chorego syna. 
Zważywszy na powagę schorzeń, które mu doskwierały, trudno się dziwić, że 
rodzic podejmuje ogromny wysiłek, by pomóc własnemu dziecku. Niemniej 
jednak istnieją przesłanki, które pozwalają zgodzić się z Khunerem. Sugerując 
się np. koncepcją Erika Eriksona, możemy odwołać się do V  stadium kryzy-
su rozwojowego, w którym występuje kryzys między tożsamością a pomie-
szaniem ról, co ma miejsce między 12. a 18. rokiem życia. W tym kontekście 
mówi się bardzo często o buncie skutkującym rozluźnieniem więzi rodzinnych, 
kryzysem autorytetu rodziców, a kluczowym problemem jest określenie „kim 
jestem, kim pragnę być”, co idzie w parze z eksperymentowaniem z rolami 
społecznymi, testowaniem, rozmaitymi próbami, natomiast nadmierna presja 
zewnętrzna, wewnętrzne konfliktowe tendencje mogą powodować zagubie-
nie w sobie, lęk. Pomyślne rozwiązanie tego kryzysu prowadzi oczywiście do 
ukształtowania poczucia własnej tożsamości oraz dobrze rozwiniętej autono-
mii oraz zintegrowanej, spójnej osobowości, natomiast rozwiązanie negatywne 
powoduje zagubienie, trudności z podjęciem ról, poczucie pustki i  izolacji 

72 Historia pewnego małżeństwa…, s. 215.
73 Ibidem, s. 163.
74 M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja… Za: P. Khuner do B. Malinowskiego, 

17 sierpnia 1918, MPY I / 325.
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oraz ukształtowanie tożsamości negatywnej (przeciwstawnej do obowiązują-
cych norm)75. Można pójść krok dalej i powtórnie odwołać się do Marii Ziem-
skiej, która charakteryzuje postawę nadmiernie chroniącą, przejawiającą się 
w przesadnej koncentracji uczuciowej i uległości rodzica oraz stawianiu dziec-
ka jako wzór doskonałości; ponadto dziecko jest traktowane nieadekwatnie 
do wieku (najczęściej jako młodsze), występuje nadmierne zaabsorbowanie 
jego zdrowiem oraz jego izolacja społeczna. Wszystko to skutkuje m.in.: opóź-
nieniem dojrzałości społecznej potomka, zależnością od rodzica, wygórowa-
nymi wymaganiami wobec siebie, brakiem powściągliwości, zuchwalstwem, 
problemami przystosowawczymi czy niską samooceną76. Wzmożone życie 
zewnętrzne w toku dojrzewania, skrywane tajemnice, o których Malinowski 
nie powiedział matce (co sam przyznaje na kartach Dziennika), wielkie marze-
nia być może pomogły w jakiś sposób ukształtować jego autonomię, co i tak 
było odroczone. Choroby nie pozwoliły na to, aby wyzbyć się zależności od 
matki, ponieważ nieustannie stawiały go w pozycji uległej, zdanego na Józefę, 
która najpewniej przelała więcej miłości na „Bronia” po śmierci męża. Nie 
zmieniło to jednak sposobu, w jaki pisał o matce, a po jej śmierci, z którą nie 
mógł się długo pogodzić i która była dla niego ogromnym ciosem, odczuwał 
dojmujące poczucie winy.

Charakterystyka relacji rodzinnych Malinowskiego była w mojej ocenie 
potrzebna, aby teraz poświęcić czas na towarzyszące mu stany wewnętrzne, 
które stanowią znaczną część Dziennika. Przytoczenie ich, choć dla niektó-
rych może się wydawać na wyrost, pozwoli spojrzeć na opisy przeżyć w nieco 
szerszym kontekście i nie traktować ich jako coś, co pojawia się znikąd i jest 
zupełnie oderwane od ukształtowanej struktury osobowości etnografa, wszak 
stany te towarzyszą mu nie tylko na Wyspach Trobrianda, ale również przed 
wyjazdem. Można odnieść wrażenie, że całe to napięcie i stany lękowe nie 
opuszczają Malinowskiego ani na chwilę, a opisy momentami przypominają 
Cierpienia młodego Wertera czy inne romantyczne dzieło, w którym ogromny 
nacisk kładzie się na uczuciowość, upoetycznienie samopoczucia wewnętrz-
nego i niepogodzenie ze światem, raz otwartym jak bramy nieba i zapraszają-
cym do działań, a raz przytłaczającym, powodując ból.

Ponadto dostrzegamy nieustającą pracę nad sobą, ciągłą chęć poprawy 
swojej sytuacji i walkę o to, aby nie popełnić tych samych błędów, które do-
prowadzają do depresji. Na jednej ze stron notuje:

75 D.  Musiał: Kształtowanie się tożsamości w  adolescencji. „Studia z  Psychologii 
w KUL” 2007, t. 14, s. 80—83.

76 M. Ziemska: Postawy rodzicielskie…, s. 51—62.
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Mam wrażenie, że dziś jestem w przełomowym punkcie mojego pobytu. Czuję 
się znacznie lepiej; silniej i zdrowiej i mam pewien rodzaj „buoyancy” (pogo-
dy ducha). Wobec tego powinienem rozpocząć czynną akcję wewnętrzną […]. 
Bezwzględnie usunąć wszelkie kanały odchodowe; p. Solska; spacery do Za-
kopanego etc. Unikać kongestii i podnieceń  […]. Niestety nadzieje i zamiary 
wczorajsze wcale się nie ziściły. Już na rydzach czułem się silnie zmęczony 
i miałem to podniecenie, które przypisuję arszenikowi […]77.

Jeden z wielu dni próby, jeden z wielu dni przełomowych, który miał od-
mienić wszystko, wprowadzić nowy ład w życie, uwolnić od lęków, nadmiernej 
emocjonalności i w pełni pozwolić skupić się na pracy, na czymś, co da ujście 
emocjom. Nie przynosi to jednak efektu tego samego dnia, a następne karty 
zawierają kolejne przygnębiające opisy:

Ta przestrzeń czasu jakby znikła bez śladu — od ostatniego dnia przeżytego 
tutaj dzieli mnie jakaś przepaść głęboka niezmiernie, ale której drugi brzeg jest 
tuż tuż — tylko ręką sięgnąć. Chwila tragicznego niemal smutku; beznadziejna 
bezkresność życia. Powrót tego, co już było, topielny dreszcz przeczuwanej stag-
nacji: oto znów jestem w tym samym miejscu, gdzie ongi bujnie kwitły nadzieje, 
skąd szerokim spojrzeniem obejmowałem świat u stóp moich leżący. A teraz? Ile 
z tych kwiatów zwiędło, zeschło? Horyzont jakoś dziwnie się zacieśnił; wzrok 
nie szuka głębi i nie topi tęsknoty w zamglonych oddalach. Ta bezradność — 
chwila zawrotu głowy, jakby ta przepaść, którą czuję za sobą, ciągnęła mnie ku 
sobie. Potem refleksja głos zabiera. Staram się wskrzesić pamięcią dokładnie 
te stany duszy, w których najsilniej szedłem naprzód, które mieściły w sobie 
najwięcej tej dziwnej i tajemniczej mocy, która tworzy i zmienia wszystko w du-
szy. Czy, pomimo braku zdawania sobie sprawy z tego rachunku, nie ma w mym 
życiu linii prostej? Czy zmiany, które we mnie zaszły, nie dadzą się scałkować?78.

No właśnie, czy dadzą? Wydaje się, że nie, ponieważ jak cień podążały za nim 
zmartwienia, bolączki, tęsknoty, ambicje, chęć poprawy, które w jego opinii nie 
były spełniane. Rytualne spacery czy gimnastyka z jednej strony pozwalały za-
pomnieć, ale z drugiej — nie uwalniały, mimo że stawały się centralnym punk-
tem wielu dni, a gimnastyka miała stanowić element samodoskonalenia. Tym 
bardziej jest to zastanawiające, że przecież każdy dzień przybliżał go do celu, 
szczególnie jeśli chodzi o badania terenowe, co niejednokrotnie pisał do El-
sie: „pierwszorzędny dzień pracy ze świetnymi informatorami i rezultatami”79. 
Poczucie winy, samotności, bezradności, skłonności do martwienia się są ty-

77 B. Malinowski: Dziennik…, s. 156.
78 Ibidem, s. 158—159.
79 Historia pewnego małżeństwa…, s. 194.
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powe dla osobowości neurastenicznej. Jeśli dodamy do tego skutki uboczne 
wspomnianych powyżej postaw rodzicielskich i zwrócimy uwagę chociażby na 
konsekwencję nadopiekuńczości, nie dziwi już taka emocjonalność, wysokie 
wymagania wobec siebie, brak tolerancji dla własnych słabości i ciągły pęd do 
perfekcji, który gdy tylko zostaje zatrzymany przez porażkę, powoduje duże 
zachwianie emocjonalne:

Wczoraj, obok ogólnych wyrzutów sumienia, mam specyficzne, w stosunku do 
E.R.M., tracę czas, kiedy moim obowiązkiem w stosunku do niej i do „naszych 
dzieci” jest pracować najintensywniej i osiągnąć pozycję (w stosunku do siebie: 
być kimś, kto naprawdę pozostawił ślad na świecie po sobie). Kiedy czuję się 
tak podle rano, spokojna rozpacz: jeśli będę miał być nieużytecznym kaleką 
na resztę życia, popełnię samobójstwo; w każdym razie nie ożenię się z nią80.

Był to czas, kiedy miał kobietę, z którą mógłby się ustatkować, ułożyć sobie 
życie i która spełniłaby jego oczekiwania duchowe, pozwalając, aby byli jed-
nym ciałem. Dawało mu to siły, budziło motywację, jednak — jak możemy 
zobaczyć — czasem stawało się ciężarem, ulegał pokusom, których żałował, 
i musiał budować w sobie wszystko od nowa:

Morał: Jestem fizycznie dość silny, ażeby pokonać wszystkie rozpręże-
nia i  opanować stany, których nie uznaję. Także czas, żebym pozbył się 
bezwładności,poruszania się po linii najmniejszego oporu. Wczoraj 3 fatalne 
rzeczy: czytanie głupiego szmelcu; bezwładność wieczorem w siedzeniu z dra-
niami i piciu z nimi. A także zbyt zmysłowa postawa w stosunku do Mrs. Gofton 
i Baldie. Sypię im komplementy i mam ten ogólny rys, w którym spoczywają 
możliwości macania. Postanowienie: nie wolno ci lecieć na dno po linii naj-
mniejszego oporu. Dość dużo już zepsułeś w najpiękniejszej miłości twego 
życia. Teraz muszę skupić się na tym. Usunąć potencjalną lubieżność z mojego 
obcowania z babami81.

Niemożność powstrzymania popędu pojawia się bardzo często na kartach 
Dziennika i jest elementem, który Malinowski chce wyeliminować ze swojego 
życia, podobnie jak stany rozprężenia czy oderwania od pracy:

Morale: najważniejszą rzeczą jest eliminować stany rozprężenia, czyli pust-
ki wewnętrznej, w których źródła wewnętrzne nie wystarczają. Jak np. wie-
czorem, kiedy traciłem czas poruszając się po linii najmniejszego oporu 
podświadomej lubieżności (gadanie z babami). Powinienem jasno i wyraźnie 

80 B. Malinowski: Dziennik…, s. 637.
81 Ibidem, s. 480.
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czuć siebie w oderwaniu od obecnych warunków życia, które same w sobie  
nie istnieją dla mnie82.

Taka postawa rodzi wiele pytań, nasuwa mnóstwo wątpliwości i może na-
wet sprawiać wrażenie, jakby nie pisała tego ta sama osoba, która jest autorem 
monografii o Trobriandczykach. Abstrahuję oczywiście od stawania po któ-
rejkolwiek stronie barykady, pragnąłem tylko rzucić światło na determinanty 
takiego zachowania. Sytuacja białego człowieka na odległych wyspach lu-
dów pierwotnych nie jest łatwa, stanowiąc niełatwe zderzenie z zastaną tam 
rzeczywistością i przeplatającą się niepewnością co do efektów i możliwości 
powrotu do swojej ojczyzny. Dodając opisywane relacje z rodzicami oraz moż-
liwe skutki uboczne kolei życiowych Malinowskiego w latach młodzieńczych, 
możemy przynajmniej spróbować wysnuć wniosek, że ten konglomerat zda-
rzeń doprowadza do neurastenicznego typu osobowości, który odnajdujemy 
w Dzienniku. Nie może dziwić fakt, że antropolog budzi sprzeczne odczucia 
i krańcowe opinie, zważywszy na to, jak wiele o sobie pisze. Rozmawiając 
z osobami, które przeczytały w jakiejś części jego zapiski, często słyszałem 
oceny negatywne, podważające autorytet Malinowskiego, nadające mu łatki 
hipokryty, osoby niezrównoważonej, która z premedytacją oddaje się wspo-
minanym lubieżnościom i  nie potrafi się od nich uwolnić. Były to oczywi-
ście luźne przemyślenia czytelników, z którymi rozmawiałem na ten temat, 
niepoddane głębszej analizie, jednak ukazujące charakter odbioru. Trudno 
było o słowa uznania, gdzieś zanikało to, co Dziennik może dać potencjal-
nemu adeptowi badań terenowych, jednak z uwagi na fakt, że jest to doku-
ment bardzo osobisty, mamy w nim do czynienia bardziej z człowiekiem niż 
z badaczem, i właśnie jako człowiek Malinowski zostaje poddany ocenie. Te 
wszystkie kontrowersje wokół wielu stwierdzeń, które autor zapisuje, zostają 
podane jako coś gotowego, jako już istniejący fakt, natomiast nieco pogłębiona 
analiza, próba spojrzenia na problem z innej perspektywy pozwala na udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Faktem jest, że mamy do czynienia 
z postacią skomplikowaną, zupełnie inną, niż jawi nam się w Argonautach, 
Życiu seksualnym dzikich lub w innych książkach. To zupełnie nowe świat-
ło rzucone na prowadzenie badań obcych kultur, na tworzenie się metody 
terenowej, powstającej w cieniu przeżyć, o których była mowa w niniejszym  
podrozdziale.

82 Ibidem, s. 470.
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6.3.4 
Gdyby ona tu była, byłbym szczęśliwy?

Idąc dalej po terenie, który został obrany jako przedmiot analiz, dochodzimy 
do ważnego punktu, któremu autor Dziennika poświęcił sporą ilość miejsca, 
zapisując swoje przemyślenia oraz przeżycia. Trudno je oddzielić od poprzed-
niego podrozdziału, jednak — jak już wspomniałem — problem ten dotyczy 
w pewnym sensie całości analizy, ponieważ elementy, o których mowa, stale 
się przenikają i finalnie bardzo trudno postawić między nimi grubą kreskę 
czy linię mającą na celu ułożenie tych części w prosty, rozłączny schemat. Dla 
zachowania pewnego porządku starałem się każdemu tematowi poświęcić 
nieco czasu, by zasygnalizować jego istotność. Nie jest to proste, ponieważ to, 
co widzimy w Dzienniku, jest dużym konglomeratem powiązanych ze sobą 
czynników, które zlewają w  jedno, powodując takie, a nie inne samopoczu-
cie antropologa. Przykładowo opisy krajobrazów, którym poświęciłem jeden 
z podrozdziałów, często współgrają z tym, co dzieje się w duszy Malinowskiego, 
i wpływają na sposób prezentacji przestrzeni, nastroju oraz ogólnego klimatu 
miejsca, w którym badacz się znajduje. A z czego biorą się takie nastroje? Tu 
również mamy cały wachlarz możliwości: raz są to postępy w badaniach i pracy 
terenowej, innym razem — oddanie się „powieścidłom”, odraza do tubylców, 
tęsknoty za cywilizacją, wspomnienia przeszłych zdarzeń, przyjaźni z Wit-
kiewiczem, aż w końcu relacje z kobietami, którym również warto poświęcić 
trochę więcej miejsca.

Kobiet w życiu Malinowskiego nie było mało, a perypetie z nimi były różne. 
Pojawia się pytanie, czy warto przywoływać Tośkę, Żenię, Annie i inne postaci, 
czy lepiej skupić się przede wszystkim na Elsie i w jej kontekście analizować 
fragmenty Dziennika. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę tematykę pracy, roz-
sądniejszy będzie wybór drugiej opcji — nie ma konieczności przywoływania 
wszystkich miłosnych zawirowań Malinowskiego, tym bardziej że z samych 
zapisków oraz z Historii pewnego małżeństwa jesteśmy w stanie wiele na ten 
temat wyczytać, a wspomnienia o poprzednich kochankach antropologa i tak 
się pojawiają; szczególnie mam tu na myśli Ninę Stirling, która praktycznie 
do końca wprawia go w zakłopotanie i wobec której żywił mocne uczucie. 
Nie ulega wątpliwości, że miał on słabość do płci przeciwnej, co zresztą było 
przyczyną jego wyrzutów sumienia z powodu „lubieżnych myśli”, „macania 
dziwki jak Pan Bóg przykazał”, zamiast „napisania kilku wierszy dla Elsie”.

Labilność odczuć Malinowskiego daje się zauważyć na wielu stronach 
Dziennika. Żywił prawdziwą miłość do E.R.M. (jak pisał skrótowo), która 
była jego epicentrum na wielu poziomach (w tym również pracy terenowej),  
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natomiast nie uwolniło go to od podążających za nim demonów i słabości, 
które wynikały z  jego usposobienia, charakteru. Jak nikt inny przymykała 
ona oko na jego potknięcia, stała za nim murem w chwili, gdy jego reputacja 
moralna, związana z postacią Niny Stirling, odbijała się echem w jej życiu 
i wpływała na postrzeganie antropologa przez rodziców Elsie, osłabiając przy 
tym morale związku. Jak nikt (może poza matką) była motorem napędowym 
jego działań, nadzieją na stateczne życie i niejako kręgosłupem moralnym, 
wyznacznikiem norm postępowania. Gdzie jednak szukać przyczyn odstępstw 
od normy? Próbować odnaleźć je w charakterze Malinowskiego? A może po-
wtórnie zwrócić uwagę na jego relacje z rodzicami, odwołać się do nich i tam 
szukać determinant takiego postępowania? Albo poświęcić więcej uwagi temu, 
że na Wyspach Trobrianda był sam, i wyobcowaniem, alienacją, tęsknotą za 
cywilizacją tłumaczyć wszelkie „biblie”, które popełnił, będąc już w związ-
ku z Elsie? Przyjęcie odpowiedzi, że taki po prostu był, nie jest zadowalające, 
jednak chcę, by jakakolwiek próba jej znalezienia nie poszła w kierunku sen-
sacji, piętnowania, lecz uchwycenia motywów mających pomóc zrozumieć 
wewnętrzne rozterki etnografa. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ po pierw-
sze, kierujemy się pewnymi poszlakami, na podstawie których możemy wnio-
skować o przyczynach danego zachowania, jednak musimy brać poprawkę na 
to, że bazujemy na źródłach, które, bądź co bądź, są cennym źródłem infor-
macji, jednak wysuwanie na ich podstawie ostatecznych i niepodważalnych 
wniosków jest mocno wątpliwe. Jeśli np. szukamy odpowiedzi w charakterze 
Malinowskiego, podporządkowujemy go pod konkretny profil osobowościowy, 
to warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego proces wychowania, socjalizacji, 
stworzył w nim taką, a nie inną strukturę osobowości. Wnioski z tego pły-
nące byłyby niewątpliwie cenne (zważywszy na rolę socjalizacji pierwotnej 
i wtórnej), jednak bazujemy na zapiskach z dziennika, listach, które pisał do 
Elsie, materiałach analizowanych przez Younga, i choć są to bogate źródła, to 
wysuwanie niepodważalnych tez jest obarczone dużą dozą ryzyka (najpewniej 
nawet dobrej klasy psycholog nie mógłby ostatecznie udzielić zadowalającej 
odpowiedzi). Po drugie, tłumaczenie jego zachowań tylko wyobcowaniem, 
alienacją i oddzieleniem od cywilizacji także nie będzie odpowiednie, a nawet 
stałoby się ograniczające, zamykając przy tym inne drogi interpretacji i tym 
samym spłycając obszar analizy do jednego tylko wycinka, który i tak jest nie-
pewny. W mojej ocenie podejście dwutorowe, biorące pod uwagę na wszystkie 
powyższe kwestie, pozwoli pełniej uchwycić problem, przyczyniając się do 
zwiększonej obiektywizacji analiz i wniosków oraz sprawiając, że nie będą 
one wyłącznie bezcelowymi dywagacjami, ale skuteczną próbą uzupełnienia, 
wzbogacenia wiadomości o Bronisławie Malinowskim.
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Jak wiele innych sfer, tak również ta jest przesiąknięta nieustanną walką 
ze sobą, tłumieniem popędów, wyznaczaniem ciągle nowych granic, które 
raz kończą się porażkami, raz zwycięstwami. Warto jednak nawet skrótowo 
zasygnalizować, że w trakcie pierwszych zalotów do Elsie ważną rolę odegrał 
Paul Khuner, który wraz z żoną Hede wynajął dom „Carinya” na Canberra 
Grove nr 6 w dzielnicy East Malvern, zapewniający neutralne miejsce spotkań. 
Gdyby nie to małżeństwo, to antropolog najpewniej miałby jeszcze większe 
problemy w tym trudnym okresie, był to bowiem rok 1917, a dokładnie luty. 
Można powiedzieć, że Paul i Hede przyczynili się do rozkwitu znajomości 

„Bronia” oraz Elsie. Przyjaźń Malinowskiego z Mim (siostrą Elsie) skończyła 
się z upływem 1917 roku i mimo wspólnych studiów widział on, jak oddala się 
od niej, zamykając trójkąt miłosny, który przecież nie był pierwszy83. Inny — 
o wiele mniej typowy — stworzony został na linii: Elsie Masson — Bronisław 
Malinowski — Charles Adams Matters, który poległ na polu walki w Lone Pine, 
a który nieustannie był w sercu swej wybranki, co stanowiło nowość w do-
świadczeniach życiowych antropologa. Obecność ducha zmarłego ukochanego 
Elsie stanowiła przeszkodę, z jaką Malinowski wcześniej nie miał do czynienia, 
a  jej żałoba nie tylko nakładała na nią tabu, lecz także jeszcze „uświęcała”. 
W skrajnym wyobrażeniu antropolog wyniósł zmarłego Charlesa na piedestał, 
poświęcając mu miejsce w dzienniku retrospektywnym84. Nie były to jednak 
przemyślenia, które budowały, a raczej wprawiały w stan depresyjny i nostalgię, 
czemu może służyć poniższy przykład:

Dużo myślę o Twojej przeszłości i o Charlesie. Jest to coś, co czasem powoduje, 
że czuję się bardzo nieszczęśliwy i ponury. Naprawdę nie potrafię wyjaśnić 
dlaczego. Wiesz, że czuję głęboką cześć dla jego pamięci i Twoich uczuć dla 
niego, jakby nasza miłość była plamą na pamięci Twych uczuć i jakby Twoja 
przeszłość rzucała cień na przyjaźń dla mnie. […] Gdybym nawet mógł zmienić 
los i wymazać całą Twoją przeszłość, nie zrobiłbym tego85.

W innym miejscu w Dzienniku pisze:

Problem heroiczności. Silne przygnębienie. Charles i ja. Chwilami tęsknota, że 
ja nie mogę się poddać próbie. Przypominam sobie przesadne przeczucie, że 
jeśli E.R.M. pokocha mnie, ja będę miał zły cień w N.G. — Chwila, kiedy czuję, 
że w cieniu jego chwały nie ma dla mnie miejsca w jej sercu, kiedy pragnąłbym, 
żeby on wrócił, a ja jej nigdy nie znał. […] Teraz: ująć codzienność mojego życia 

83 M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja…, s. 577.
84 Ibidem, s. 581.
85 Historia pewnego małżeństwa…, s. 96—97.
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w tę ramę heroizmu, bezwzględność w stosunku do apetytów i słabości, niepod-
dawanie się depresjom i takim zboczeniom jak niemożność robienia fotografii. 
Otrząsnąć się z niedołęstwa, poddawania się tęsknotom i sentymentalizmom. 
Miłość do E.R.M. może być oparta, musi być na tym poczuciu, że ona wierzy 
w mój heroizm, że gdybym ja był powołany, tobym się nie cofnął. I ja też mu-
szę wierzyć w siebie, inaczej do niczego nie dojdę. Walczyć i iść naprzód i być 
gotowym w każdej chwili, bez depresji i przeczuć86.

Wygląda na to, że był świadomy tego, co mu doskwiera. Tendencja do od-
czuwania poczucia winy, bezradności, odczuwanie lęku po raz kolejny, ujaw-
niły swoje oblicze na skutek przemyśleń. Brzmi jakby poszukiwał siebie, jakby 
szukał potwierdzenia swojej tożsamości, zestawiając się przy tym z kimś, komu 
w pewnym sensie chce dorównać, czyniąc to z obawy przed odrzuceniem ze 
strony Elsie. Walka i gotowość w każdej chwili nie pozwala na popełnienie 
jakichkolwiek błędów, bo te trzeba wyeliminować, a samo przeżywanie me-
lancholii, smutku jest słabością, na którą Malinowski nie może sobie pozwolić. 
Niskie poczucie własnej wartości dodatkowo podkopywało fundament mający 
doprowadzić do pełnej integralności. Czy nie jest to zbyt wiele dla osoby ma-
jącej tendencje neurasteniczne?

Nie tylko ten układ był kłopotliwy dla Malinowskiego. Chodzi mianowicie 
o Ninę Stirling, o której w kontekście relacji antropologa z Elsie warto wspo-
mnieć, a z którą rozpoczął romans w ostatnim tygodniu pobytu w Adelajdzie. 
Przysporzył on obojgu wiele bólu, a skandal zniszczył serdeczne dotychczas 
stosunki między trzema rodzinami wybitnych uczonych w dwóch miastach, 
a w istocie między nobilitowanymi obywatelami, którzy byli australijskimi 
patronami Malinowskiego — jego kariera wisiała więc na włosku87. Young 
podaje, że ich związek nie był pozbawiony pedagogicznej domieszki, gdyż 
ich spostrzegawczy wspólny przyjaciel nazwał Ninę Galateą przy Malinow-
skim — Pigmalionie88. Rzeczywiście, patrząc metaforycznie na wspomniany 
mit, można się zgodzić z tym stwierdzeniem, ponieważ Ninę od reszty ko-
biet odróżniał fakt bycia niezamężną czy niezwiązaną z  innym mężczyzną, 
a w dodatku była ona młoda i inteligentna. Być może idealnie „wyrzeźbiony” 
w sercu obraz osoby, której się pragnie, o której się marzy, w końcu przybrał 
w oczach Malinowskiego realne kształty i rysy? Finalnie jednak romans trwał 
cztery tygodnie i mitologiczny obraz Pigmaliona i Galatei został zmieniony 
w „raj utracony”, który praktycznie do końca zapisków będzie nieprzyjaznym 

86 B. Malinowski: Dziennik…, s. 539—540.
87 M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja…, s. 480.
88 Ibidem.
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cieniem w życiu antropologa. Do pewnego momentu Nina była kimś, na kim 
mógł opierać swoje myśli i dla kogo mógł prowadzić badania terenowe. Wspo-
mnienia o poprzednich kobietach stawały się blade, a w trakcie pobytu w Mel-
bourne zaprzyjaźnił się z kilkoma jeszcze dziewczętami, głównie z pięcioma 
siostrami Peck, których rodzina była bliska Ninie Stirling89. Jedna z sióstr, Leila, 
podobała się Malinowskiemu i nawet gdy już duchowo był oddany Elsie, miał 

„lubieżne myśli o Leili Peck”. Rodzina Pecków wiedziała o zalotach badacza 
i Niny, a inna z sióstr, Marjorie, początkowo nie popierała ich potencjalnego 
związku, widząc w nim tragedię, jednak później stwierdziła, że Nina stała się 
niezależna i najrozkoszniej zakochana, z dziewczyny wzbudzającej instynkt 
opiekuńczy zmieniając się w kobietę niezależną, silną90. U Malinowskiego 
pojawił się nawet impuls, aby ją poślubić, do czego jednak nie doszło. Jej listy 
nie dawały mu spokoju emocjonalnego, co jednak nie sprawiło, że przestał 
o niej rozmyślać. Miał poczucie winy, że nie potrafił ostatecznie zakończyć 
tego związku z uwagi na chorobę gruźliczą dziewczyny.

Niedokończenie sprawy z Niną nie pozostało bez wpływu na relację Ma-
linowskiego z Elsie, a to wszystko za sprawą Baldwina Spencera, z którym 
kobieta rozmawiała, o czym zresztą pisze w liście:

Ktoś (Sir Baldwin Spencer) rozmawiał dziś ze mną o Tobie i powiedział o róż-
nych rzeczach, które jego zdaniem są prawdą. Oskarżał, że w czasie, gdy Ty i ja 
byliśmy przyjaciółmi, zaplątany byłeś w inne historie. Jedną z nich jest związek 
z N.S. i, według niego, również z innymi — z trzema dziewczętami, z którymi 
kiedyś miałeś jakieś powiązania, albo też miałeś je w niedawnej przeszłości. On 
uważa i chce, bym ja również tak uważała, że jestem jedną z szeregu kobiet wy-
strychniętych na dudka […]. Powiedziałam, że zawsze byłeś ze mną całkowicie 
szczery ma temat przeszłości i chwili obecnej, ja Ci wierzyłam i byłam wszyst-
kiego świadoma. Nie uwierzyłam w historię o trzech dziewczętach, a w kwe-
stii tej innej sprawy, byłam w pełni poinformowana. Oświadczył, że mnie po 
prostu oszukałeś, a on jest pewien, że wszystko, co powiedział, jest prawdą. 
[…] Oczywiście nie wierzę, że były jakieś inne oprócz N.S., bo byłbyś mi przecież 
powiedział. Szczególnie w okresie, gdy tak często się widywaliśmy, byłoby to 
niemożliwe, bo uczyniłoby nasz cały związek fałszywym. Ale ufam Ci nawet 
jeszcze bardziej: gdybyś powiedział mi, że te historie nie są bezpodstawne, lub 
gdybym zobaczyła dowód czarno na białym, i tak nie oceniałabym, dopóki nie 
powiedziałbyś mi wszystkiego91.

89 Ibidem, s. 519—520.
90 Ibidem.
91 Historia pewnego małżeństwa…, s. 140—141.
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Malinowski odnosi się do tego w liście z 9 lutego 1918 roku:

Czytałem ponownie Twoje listy. Najpierw o panu, który ostrzegł Cię przede 
mną i doniósł Ci o N.S. i „3 dziewczętach”. Muszę przyznać, że bardzo mnie to 
przygnębiło. […] Masz rację, potępiając mnie za N.S. Jednak zrozumieć wszystko, 
to wszystko przebaczyć i gdybym podał Ci wszystkie fakty, być może doszłabyś 
do wniosku, że w tym przypadku zachowałem się w sumie lepiej, niż miewałem 
w zwyczaju. Jeśli chodzi o „3 dziewczęta”, mówiłem Ci, że nie zachowywałem 
się po purytańsku. Przedtem, od wrześnie do marca, miałem kilka luźnych 
związków, w które się zaplątałem, ale „upadłem” tylko raz i to wtedy, gdy byłem 
najbardziej przygnębiony swoim zdrowiem. Do września 1916 uważałem się za 
związanego z N.S. i dochowywałem jej całkowitej wierności. Potem poprosiłem 
ją, by oświadczyła ojcu, że myśli już o mnie jako tylko o przyjacielu. W tym sa-
mym czasie zacząłem czuć się beznadziejnie chory i straciłem wszelkie nadzieje 
na przyszłość. Ten szaleńczy nastrój i poczucie, że mój związek z N.S. nie ma 
przyszłości, spowodowały, że znowu zacząłem bardziej frywolne życie. Mimo 
tego, nie miałem stosunków z żadnymi trzema dziewczętami. Musiałem Ci po-
wiedzieć te wszystkie szczegóły. Być może powinienem był to wcześniej zrobić. 
Chciałbym zaznaczyć, że nie mam tendencji do oszukiwania w tych sprawach. 
Od przyjazdu na Kiriwinę nie wracałem pamięcią do żadnych namiętności 
z przeszłości. Jesteś dla mnie jedyną kobietą na świecie. Nie przypuszczam, 
bym w przyszłości robił od tego odstępstwa czy żałował. Dla mojego ideału 
wierności konieczne jest, by między dwojgiem ludzi istniało poczucie, że są 
dla siebie „jedyni”92.

Czy to poczucie Malinowski mógł zapewnić? W liście z 21 sierpnia 1918 roku 
Elsie pisze o jej kontakcie z Niną, która ostrzegała przed nim i zalecała, aby 
była bardzo ostrożna w okazywaniu zaufania, co nastąpiło nieco ponad mie-
siąc po zerwaniu przez nią korespondencji z Bronisławem. Jeszcze w ostatnim 
zdaniu z Dziennika etnograf pisze: „Zdrada Stasia i N.S. Nie jestem naprawdę 
prawdziwym charakterem”93, niejako sam na siebie wydając wyrok, nie tylko 
w sprawie Stasia czy N.S., ale też własnych słabości i charakteru.

Tak w skrócie przedstawiała się historia relacji Niny z Malinowskim, która 
odcisnęła swoje piętno na jego psychice, ale też przysporzyła trochę kłopotów 
w relacji z Elsie. Nie wyczerpuje to jednak analizy uczucia, jakie łączyło go 
z kobietą, z którą później miał dzieci, z którą się ożenił i która została jego 
spełnionym marzeniem o stateczności. Nieco wyżej padło pytanie, czy Mali-
nowski mógł jej zapewnić to poczucie, że są dla siebie jedyni. Znamy historię 
z N.S., mamy na uwadze wcześniejsze historie z kobietami oraz zapiski, które 

92 Ibidem, s. 166—167.
93 B. Malinowski: Dziennik…, s. 657.
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przynajmniej w kilku miejscach podają w wątpliwość kwestię wierności et-
nografa. Dochodzimy do miejsca, w którym miesza się tęsknota za Elsie i mi-
łość do niej z lubieżnościami wobec innych, czemu autor mocno daje wyraz 
w Dzienniku. Temat ten porusza Aleksandra Gumowska w książce Seks, betel 
i czary. Życie seksualne dzikich sto lat później, wspominając krótko nie tylko 
okres trobriandzki, lecz także maliuski, gdy podobały mu się nie tylko kobiety, 
ale również jeden z fotografów, co zresztą nie było pierwszym incydentem 
homoseksualnym — miał taki miejsce już z jego przyjacielem, Stanisławem 
Witkiewiczem, czemu poeta daje wyraz w  622 upadkach Bunga. Same akty 
lubieżności odbywają się w różnej formie — z jednej strony są to „biblie”, czyli 
masturbacje, których Malinowski dokonuje pod moskitierą, z drugiej, jak sam 
zaznacza, dotyka trobriandzkich kobiet, w myślach je rozbiera, co czasem 
jest przesiąknięte poczuciem winy, a czasem dozą wulgaryzmu, agresywności 
i bezpośredniości, czego nawet czytelnicy Dziennika by się nie spodziewa-
li. Miał do siebie pretensje, że w nocy nachodzą go erotyczne myśli i  to nie 
o Elsie, lecz o żonie Billy’ego czy o Leili Peck. Jako przykład można podać 
korespondencję z 10  i 12  listopada 1917 roku zestawioną z tym, co możemy 
przeczytać w Dzienniku. Swojej narzeczonej opisuje dzień w Samarai, doda-
jąc, że gdyby nagle się przed nim pojawiła, to czułby się szczęśliwy, natomiast  
w liście z 12 listopada wspomina o rozmowie ze Szwedem oraz o tym, że jest 
ona (Elsie) najbardziej atrakcyjnym tematem jego życia. W Dzienniku czytamy 
zaś, że 10  listopada tęskni za E.R.M., ale w myślach „obłapuje” Mrs. Gofton, 
z którą się spotkał, a 12 listopada po dotykaniu jednej z kelnerek i wyrażeniu 
jednocześnie tęsknoty za Elsie, chce wyeliminować stany rozprężenia i lubież-
ności. Zestawmy te fragmenty ze sobą:

Fragment listu do Elsie z 10 listopada 1917 roku:

Czułem, że gdybyś się nagle przede mną zjawiła, wiedziałbym, czym jest szczęś-
cie. Byłem jednocześnie szczęśliwy i nieszczęśliwy z powodu intensywnego 
pożądania Twojej obecności i Ciebie całej (metafizycznie i fizycznie)94.

Fragment zapisków z Dziennika z 10 listopada 1917 roku:

Chwile gwałtownej tęsknoty za E.R.M. Przypominam sobie jej fizyczną obec-
ność, uczuciową atmosferę bezpośredniego wrażenia: spotyka mnie na scho-
dach Library, przychodzi do mnie rano i budzi mnie itd. […]. Siedzę o 10.30 i pi-
cuję się do Mrs. Gofton, która jest niegłupia, jakkolwiek bardzo niekulturalna. 
W myślach macam ją i rozbieram i rachuję, ile czasu by mi zabrało, ażeby ją 
obłapiać. Przedtem mam jeszcze myśli lubieżne o Leili Peck. W ogóle zdradzam 

94 Historia pewnego małżeństwa…, s. 93.
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Złotko (Elsie) w myśli. […] Zdaję sobie sprawę, że jeśli zdołam opanować moralną 
stronę mojej chwilowej anarchii, wejść w głęboką samotność i rozpocząć nie-
ugięte pisanie dziennika, to czas mój spędzony tu nie będzie na darmo — a więc 
na przyszłość: E.R.M. jest moją narzeczoną i więcej, istnieje dla mnie tylko ona 
i nikt inny; nie wolno mi czytać powieści chyba że jestem chory albo w stanie 
gwałtownej depresji: oba te stany należy przewidywać i zapobiegać im95.

Fragment zapisków z Dziennika z dnia 12 listopada 1917 roku:

Wczoraj: po napisaniu dziennika lecę na krótki spacer. Czuję się b. dobrze ze 
zdrowiem; potrzeba fizycznego ruchu, biegnę drogą. Po śniadaniu pragnę za-
brać się do retrospektywnego dziennika. […] Captain robi uwagi o nieinteresu-
jącości tutejszych nativów i ich niewdzięczności. […] Wstaję o trzeciej, z Tedem 
wyglądamy „Itaki”. Piszę listy […]. Native półcywilizowany, włóczący się po Sa-
marai, jest dla mnie czymś apriorycznie wstrętnym i nieinteresującym. Nie czuję 
bynajmniej natchnienia, ażeby pracować nad nim. Myślę o Elsie i przypominam 
sobie fazy naszej ostatniej miłości, skojarzonej z socjalistami […]. Wieczorem 
macam wątrobę kelnerki i dostaję erekcji, zamiast napisać parę wierszy dla Elsie. 
Zasypiam łatwo i prędko96.

Schemat wydaje się bardzo znany i często w zmodyfikowanych wersjach poja-
wia się na kartach Dziennika. Tutaj mamy przypadek dotyczący jego wybran-
ki — nieustanna walka z popędem względem innych kobiet (zarówno tych 
obecnych na miejscu, jak również tych poza zasięgiem), powtarzająca się chęć 
poprawy oraz zostawienia za sobą nieczystych myśli wprowadzających w jego 
życie dysharmonię i poczucie winy, która ma stać się fundamentem ciągle 
mającej nadejść przemiany. Ktoś ciekawy, szukający sensacyjnych doniesień 
może spytać, czy Malinowski w końcu uprawiał seks z którąś z trobriandz-
kich kobiet, czy też nie. Badacze życiorysu Malinowskiego odpowiadają, że 
nie, i tej wersji trzymają się zarówno Michael Young, jak i Grażyna Kubica, nie 
znajdując dowodów na tego typu zajście. A Trobriandczycy? Przekazy ustne 
są różne i  jedne zaprzeczają jego bliskiemu obcowaniu z kobietą, inne zaś 
tego nie wykluczają, dopuszczając wersję, że Malinowski płacił tamtejszym 
kobietom tytoniem w zamian za seks. Nie znajduje to jednak jakiegokolwiek 
potwierdzenia, trudno to nawet nazwać poszlaką, a niewykonalne jest zwe-
ryfikowanie powyższych informacji, dlatego warto poprzestać na akceptacji 
doniesień badaczy wykluczających te sytuacje.

Postawmy w tym miejscu inne pytania: Czy owa przemiana, o którą tak 
walczył antropolog, nadeszła? Czy można uznać, że pokonał on swoje słabości 

95 B. Malinowski: Dziennik…, s. 466—468.
96 Ibidem, s. 469—471.
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w kontekście relacji z Elsie i zwyciężył z tym, co przyprawiało go o melancholię, 
przygnębienie? Truizmem jest już stwierdzenie, że praktycznie nie było obsza-
ru, w którym Malinowski nie przeżywałby konfliktów, rozdarcia, i tak też jest 
w tym przypadku — niejednoznacznie, zawile, labilnie, nieco kontrowersyjnie. 
Z jednej strony mamy sytuacje, o których już powiedziano: wiele erotycznych 
myśli o  innych kobietach, powracający wzmożony popęd, który znajduje uj-
ście w „biblii”, prowadząc do tego, że w końcu czytelnika przestają dziwić 
zdania typu: „Cały czas mam podświadomą tęsknotę za E.R.M., a pomimo to 
macam skandalicznie Inopulę i mam paskudną erekcję”97, w których przeplata 
się niemoralny czyn z tęsknotą za ukochaną kobietą. Na tej płaszczyźnie bez 
wątpienia możemy stwierdzić, że ta walka nie została wygrana, a każde kolejne 
postanowienie kończyło się fiaskiem na skutek porażki z własnymi popędami, 
których Malinowski nie był w stanie kontrolować, co owocowało powrotem do 
punktu wyjścia. Przebłysk szczerości miał miejsce w liście do Elsie z 29 listopa-
da 1917 roku z Samarai. Opisuje on w nim jedną z kobiet, która mu się spodobała:

Miałem tu także pewne pokusy: nie wśród brązowoskórych, oczywiście. Nic, co 
mogłoby być niebezpieczne lub zmaterializować się w jakiejkolwiek formie. Tyl-
ko tutaj jest kobieta, niewątpliwie bystra i zdolna, lecz spospoliciała i zbanali-
zowana przez warunki. Jest żoną dość odrażającego mężczyzny. Nie umizgałem 
się do niej, ale nie mogłem się oprzeć podziwowi i myślałem, że szkoda, że tak 
się marnuje. Chciałem Ci o tym powiedzieć, choć nie ma w tym nic złego. Jakoś 
mi się wydaje, że gdyby Tobie zdarzyło się to samo, chciałbym o tym wiedzieć 
i byłbym trochę zazdrosny […]. Zawsze czuję, że to nie fair w stosunku do Ciebie, 
że miałem więcej „wcześniejszych doświadczeń” niż Ty98.

Nie sposób jednak podważyć wypowiedzi świadczących o miłości, jaką 
darzył Elsie, i o wielkim znaczeniu, jakie miała ona w życiu Malinowskiego, 
wpływając tym samym na różne płaszczyzny jego poczynań. Praca w pew-
nym momencie przestaje być wartością samą w sobie, przestaje prowadzić 
wyłącznie do odkrycia nieznanych kultur, poznania ich i poddania analizie 
socjologicznej. Narzeczona staje się punktem centralnym działań również na 
gruncie antropologicznym i ocenia wszelkie działania według swojego kodek-
su, niezależnego od Malinowskiego, co zresztą jest dla niego bardzo ważne, 
a co znajdziemy i w Dzienniku, i w listach do Elsie:

Poczucie, że E.R.M. czeka na mnie, że całą moją pracę mogę złożyć — nie u jej 
stóp — ale wprost dać jej i ona będzie ją dzielić ze mną, pomoże mi i da mi 

97 Ibidem, s. 641.
98 Historia pewnego małżeństwa…, s. 113—114.
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wszystko, co zrozumienie i miłość dać może — to szczęście marzone, jak złoto, 
czyste jak kryształ, leży przede mną jak jaki skarb przeklęty, który widzę, ale 
który oczu moich nie raduje. To przejdzie, a prawda i głęboka wartość prze-
trwa99.

Kiedy myślę o Tobie, wiem, że nie odtwarzam mego własnego obrazu Ciebie 
w jakiejś psychologicznie bezkształtnej przestrzeni, w czysto pasywnej, podat-
nej mentalności. Cały czas czuję, że jesteś tam, krytyczna i czujna, oceniająca 
mnie według Twoich własnych, a nie moich norm100.

W każdym niemal liście etnograf opisuje efekty swojej pracy, charakter 
podjętych działań. Elsie staje się dla niego niejako pierwszym odbiorcą opi-
sów czynności wykonywanych w terenie, kimś, kto może poddać całokształt 
działań ocenie, a jednocześnie je napędzać. To właśnie z listów do niej dowia-
dujemy się o „najważniejszym etnologicznym wydarzeniu sezonu”, na którym 
przekonał się, że obecność na jednej z wypraw dała mu o wiele więcej war-
tościowego materiału niż wszystkie zebrane do tej pory opowieści, i jak sam 
podkreśla: „Jest to też bardziej fascynująca, jeśli nawet niekoniecznie łatwiejsza, 
metoda pracy. Lecz to właściwa metoda”101. Właściwa, bo odnosi się stricte do 
pełnego uczestnictwa w życiu miejscowych, do obecności fizycznej w ważnych 
wydarzeniach życiowych, owocująca rzetelniejszym i odpowiedniejszym ma-
teriałem niż same relacje. Jest to spowodowane uczestnictwem w tych waż-
nych chwilach, możliwością przekonania się naocznie, co się tam dzieje, jak 
funkcjonują pewne struktury, a tym samym — byciem in side, w środku całego 
przedsięwzięcia, które właśnie się dokonuje.

Inną płaszczyzną jest sam Dziennik, który nie tylko dla nas jest skarbnicą 
wiedzy o twórcy funkcjonalizmu w antropologii, lecz również dla niego samego 
o sobie. Jego wartości poświęcę więcej miejsca w kolejnym podrozdziale. Tutaj 
jednak warto poruszyć ten temat z uwagi na to, że był on przedmiotem roz-
mów z ukochaną, do której pisał listy. Konwersacje nie toczyły się tylko wokół 
zapisków Malinowskiego, lecz również wokół dziennika Elsie, zachęcanej do 
jego prowadzenia. Początkowo nie była ona do tego chętna, tłumacząc, że „aby 
naprawdę miał wartość, taki dziennik powinien być całkowicie szczery i ni-
czego nie ukrywać”102, co zaś ze względu na wielu zainteresowanych mogłoby 
być kłopotliwe i blokować całkowitą otwartość (można wywnioskować, że 

 99  B. Malinowski: Dziennik…, s. 563—564.
100  Historia pewnego małżeństwa…, s. 97—98.
101  Ibidem, s. 135—136.
102  Ibidem, s. 99—100.
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prowadziła jednak pamiętnik, z którego notatki zamieszczone są w cytowanej 
pozycji). Jakie argumenty miał Malinowski? Odwoływał się często do swoje-
go przykładu, wskazując, jak wiele Dziennik wniósł w jego życie. Pozytywne 
strony „rozwinięcia samoanalizy”, „wejrzenia w głąb swojej duszy”, pod wa-
runkiem, że nie jest to „jedynie wyliczanką wydarzeń świata zewnętrznego”, 
mają prowadzić do poprawy własnej kondycji psychicznej, rozwinięcia samo-
świadomości oraz do odpowiedniego wartościowania tego, co się uczyniło. 
Postawił sobie za cel, aby wysyłać fragmenty zapisków, prosząc, by Elsie robiła 
to samo. Twierdził, że:

[…] pisanie listów miłosnych jest nieco jednostronne: przychodzi bardziej na-
turalnie i łatwo, kiedy jest się w emocjonalnym uniesieniu, a nie łatwo, kiedy 
uczucia dla ukochanej osoby przeżywają spadek. I dlatego listy miłosne mają 
zdolność do wzmacniania blasków i minimalizowania cieni103.

Zależało mu bez wątpienia, by odczuwać braterstwo dusz, by relacje (podob-
nie jak siebie) doprowadzić do perfekcji i poprawiać to, co ewentualnie mogło 
budzić wątpliwości, jak np. fakt, że „są sztywni i skrępowani w listownych 
rozmowach”.

Dzienniki zatem miały być nicią wiążącą zakochanych. Czy jednak można 
postawić tezę, że były ważniejsze od listów? Jeśli spojrzeć na treść pisanych 
wiadomości, można stwierdzić, że były one głębokie, zawierały istotne infor-
macje na temat życia postaci, więc trudno postawić je niżej w hierarchii niż 
wspomniane dzienniki. Dla jakiegokolwiek badacza i czytelnika A Diary in 
the Stricte Sense of the Term jest kopalnią wiedzy włąściwie o wszystkim, co 
dotyczy Malinowskiego, tj. o planie dnia, przemyśleniach, tęsknotach, rozwoju 
metody itd. Listy między nim a Elsie również są bogate w takie informacje, 
szczególnie jeśli zważymy na fakt, że działania w terenie skupiał on wokół niej, 
tworząc podstawy swoich poczynań, zasięgając opinii odnośnie do metody 
badawczej czy rozważając na teoretyczne tematy. Niejednokrotnie w słowach 
do E.R.M. możemy znaleźć więcej informacji z danego dnia niż w Dzienniku, 
co — patrząc szerzej — nie powinno dziwić, ponieważ tak jak w poprzednich 
przypadkach, tak i teraz znalazł osobę, z którą mógł obcować intelektualnie 
i do której zbliżył się w pełnej „komunii” dusz. Czy to pokłosie tego, że matka 
spędzała z nim wiele czasu na nauce z powodu jego chorowitości? Nie jest to 
wykluczone, zważywszy na to, jak istotną rolę odgrywała w jego życiu.

Przytoczone przykłady prezentują nie tylko wielką wagę relacji Mali-
nowskiego i  Elsie, ale również pole, na którym odbywała się ciągła walka,  

103  Ibidem, s. 112.
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a której przedmiotem były inne kobiety, pobudzenie seksualne, zmysłowość. 
Nie wdając się oczywiście w moralną ocenę jego postępowania i mając na 
uwadze powyższe przesłanki, można po raz kolejny stwierdzić z całym prze-
konaniem, że postać autora Dziennika jest niejednorodna, często sprzeczna 
w  odbiorze, budząca różne odczucia, skłaniająca do pytań: Jaki właściwie 
jest? Z kim mam do czynienia, czytając Dziennik? Choć pytania te wydają się 
na pozór banalne, a może nawet niedorzeczne, w istocie przysporzyć mogą 
niemało trudu, a  jednocześnie przybliżają nas do Malinowskiego nie tylko 
jako badacza, ale również (a może przede wszystkim) człowieka niepozba-
wionego słabości, wad, mającego problemy, nieustannie toczącego walkę  
z samym sobą.

6.3.5 
rozmowa z samym sobą, spojrzenie na treść życia

W poprzednim podrozdziale zasygnalizowałem tylko kwestię wartości i istot-
ności Dziennika dla Malinowskiego, a teraz przyszedł moment, by wejść głębiej 
w znaczenie tego, co możemy przeczytać na jego kartach. Nie ulega wątpliwo-
ści, że był on pisany przede wszystkim (a można by nawet rzec — wyłącznie) 
na potrzeby autora. Obok badań realizowanych na Wyspach Trobrianda Ma-
linowski prowadził także istotny eksperyment, którego treść jest niedostępna 
w Argonautach czy w innych mongrafiach terenowych, a który nie wymagał 
nakładów finansowych i którego wyniki miały najpewniej nie ujrzeć światła 
dziennego. Chodzi oczywiście o eksperyment przeprowadzony na sobie w celu 
uchwycenia pewnego stanu, zdania sobie sprawy z rzeczy dziejących się wokół 
autora i w  jego wnętrzu oraz przeanalizowania tych elementów, by potem 
skupić się na polepszeniu jakości swojego życia, jakości prowadzenia badań, 
pójściu dalej i mimo upadków — niejednokrotnie brutalnie poddawanych  
krytyce — niepoddawaniu się temu, co ściągnęło w dół. W jednych z pierw-
szych rozważań nad dziennikiem Malinowski pisze:

Chodzi tu o dokument chronologiczny posiadający wartość społeczną. Są pew-
ne rzeczy, które nigdy nie staną się tanie ani łatwe, ani sprofanowane, bo się 
do nich dochodzi za cenę cierpień osobistych, pracy. Dla siebie dziennik jest 
czym innym. Dziennik dla siebie pisany nie może być dostępny dla wszystkich. 
Taki dziennik powinien prowadzić. Takie memoranda na listy, sprawy ważne. 
Natomiast wyeliminować stado104.

104  B. Malinowski: Dziennik…, s. 104—105.
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W tym krótkim fragmencie można już zauważyć cel dokumentu, który będzie 
prowadzony przez całą wyprawę. Cena „osobistych cierpień, pracy” rzeczywi-
ście stanie się myślą przewodnią znacznej części tego, co zapisuje Malinowski. 
Moment oderwania się od stada, towarzyskości, a oddanie się samotności, 
narzuci sztywne ramy, samodyscyplinę, bo jeśli ma on prowadzić dziennik, to 
musi być w pełni szczery, nakłaniający (w przypadku Malinowskiego można 
wręcz rzec — zmuszający) do polepszenia sytuacji, oderwany od koloryzowa-
nia i nadmiernej subiektywności. Prowadzi to do poddawania ocenie samego 
pisania, daje przyczynek do refleksij i wymaga głębokiej wiedzy i daleko idącej 
pracy nad sobą. Chwile skupienia stają się potrzebą, jednak by dziennik speł-
niał swoje zadanie, autor musi zdać sobie sprawę z jego wartości i tego, czym 
on ma być, co pokazują już dzienniki zakopiańskie:

Jazda do Morskiego Oka. […] Wyjazd. Nie cieszę się (jak zresztą zazwyczaj). Pogo-
da całkiem ładna. […] Skały szare przyprószone śniegiem. Zwłaszcza nad samą 
wodą, gdy fale napierają plastyki i gdy czujesz, że woda idzie ku tobie… czuję się 
jak w wielkim zamkniętym kościele. Ogarnia mnie uczucie religijne — i prawie 
że chęć zniknięcia co prędzej! […] myślę o konieczności pisania dziennika i bycia 
samemu. Schodzenia w bezpłodne głębie […]105.

Moment oczyszczenia i uwolnienia myśli, który ma przyjść wraz z tworzeniem 
zapisów, staje się punktem centralnym każdego dnia. W tej sytuacji odcho-
dzimy na chwilę od tego, co Malinowski zawiera w Dzienniku, na rzecz tego, 
co on sam notuje o swoich postępach, określając przy tym wartość własnych 
zapisków. Cały ten proces jest stawiany na równi z działaniami podejmowa-
nymi w imieniu nauki, bo właśnie poprzez napominanie samego siebie, próby 
większej samokontroli, ma uczynić Malinowskiego lepszym, doskonalszym, 
ograniczającym wady i słabości, a wzmacniającym strony pozytywne. Temu 
ma służyć przede wszystkim retrospekcja pozwalająca wejrzeć w głąb siebie, 
zapomnieć o chwilach niepowodzeń. Czy próby te kończą się sukcesem czy 
porażką? Poniższy cytat rozwikłuje zagadkę, której rozwiązanie najpewniej 
nie wzbudzi zdziwienia:

Postanowienie: spokojnie, bez zaciśniętych zębów; piszę dziennik retrospek-
tywny, jako pracę przygotowawczą. Istotą tego jest spojrzenie w przeszłość, 
głębsze ujęcie życia. […] Absolutnie wyeliminuj myśli zmysłowe; tylko miłość 
dla E.R.M. istnieje (wczoraj wieczorem myślami z Leilą Peck itp.). I jasno uświa-
domiłem sobie, że z jednej strony piszę szczerze płomienne listy do Rózi — El-
sie, a równocześnie myślę o świństwach à la Casanova. Czytając mój list Elsie  

105  Ibidem, s. 157—158.
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Rosaline nigdy by nie podejrzewała mnie — Uświadamiam to sobie i lubieżność 
odpada sama przez się106.

Na następnych stronach, odnosząc się do kolejnego już dobrze znanego 
postanowienia, nie chce podążać po linii najmniejszego oporu, gdyż w jego 
ocenie zepsuł już dużo, jeśli chodzi o związek miłosny, a gdyby ona postępo-
wała w ten sam sposób, odebrałby to jako porażkę i ujmę. Znając już wartość 
czynienia własnych zapisków, chce taką chęć rozbudzić w  Elsie, by miała 
na uwadze problem istoty życia, samokrytycyzmu. Niemal każdy spytany 
o to, czego uczy pisanie dziennika, na pewno wymieniłby kilka następują-
cych elementów: zapamiętywanie faktów, wyrażanie emocji, uczenie się na 
błędach, śledzenie własnego rozwoju  itd. Wszystko to bez wątpienia znaj-
dujemy na kartach A Diary in the Strict Sense of the Term. Sam autor zresztą  
pisze do Elsie:

Stopień skrajności samoanalizy jest patologiczny. Nie tylko zawsze próbuję 
dotrzeć do samej podszewki najniższej warstwy, ale w trakcie tego procesu 
mam tendencję do makabrycznej przesady. Mam w sobie żądzę nienormalności, 
sensacji, dziwactwa i moja wyobraźnia zawsze podąża tymi torami. Zawsze 
jestem skłonny podejrzewać innych, wyobrażać sobie straszliwe ewentualno-
ści, cierpieć na manię prześladowczą. To łączy się z moim kiepskim zdrowiem, 
a szczególnie ze słabymi nerwami. Kiedy czuję się silny i w dobrej kondycji, 
wszystko to znika nieomal całkowicie107.

Nie dziwi fakt, że zwraca uwagę na zdrowie, co zresztą jest dość powszednie 
w  jego przypadku. Interesujące jest to, w  jaki sposób dokonuje autodiagno-
zy, nie mając żadnych oporów wobec narzeczonej, a także wobec siebie, by 
spojrzeć prawdzie w oczy. Zdarza mu się pewne rzeczy pomijać w listach do 
E.R.M.  — jest to nie do podważenia, szczególnie jeśli chodzi o  lubieżności, 
natomiast synteza swojej osobowości, trafne ujęcie swoich cech, budzi nie tyle 
podziw, co raczej pewną refleksję. Czy może to stanowić jakikolwiek dowód na 
to, że pisanie dziennika przyczyniło się do takiego poziomu samoświadomo-
ści? Wydaje się, że przynajmniej w jakimś stopniu można udzielić odpowiedzi 
twierdzącej, czemu Malinowski daje wyraz w wiadomości do Elsie:

Przeczytałem dziennik, część, którą napisałem w Samarai i, na Boga, wierzę 
w pisanie dziennika. Dał mi dużo do myślenia, poczynając od czysto teore-
tycznych idei, a kończąc na determinacji, by wzmocnić intensywność pracy 

106  Ibidem, s. 479.
107  Historia pewnego małżeństwa…, s. 111.
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i w ogóle życia wewnętrznego. Z dziesięciorga przykazań, które sobie dałem, 
jedno mówi, że muszę codziennie pisać do Elsie108.

Jeśliby spróbować stworzyć kilka punktów mających usystematyzować, 
czym był Dziennik dla Malinowskiego, można by wówczas zanotować:

1)  dziennik był czymś w rodzaju przyjaciela, bratniej duszy — w tym 
przypadku jego rola nie różni się od tego, czym jest dzisiaj dla wielu 
ludzi. Zapisywane tam zdarzenia, przemyślenia nie podlegają ocenie 
innych, są wolne od krytyki, stanowią własność prywatną, która 
służy przede wszystkim autorowi;

2)  pozwalał spojrzeć na wydarzenia z innej perspektywy, szczególnie 
jeśli był pisany w formie retrospektywnej. Sytuacje, czynności wy-
konywane pod wpływem chwili, jakiegoś bodźca zostają poddane 
ocenie, powtórnie przetworzone, co pozwala na bardziej obiektywną 
ocenę tego, co się stało;

3)  przyczyniał się do rozwinięcia umiejętności nazywania emocji, 
oswajania się z nimi, porządkując tym samym myśli;

4)  był formą uzewnętrznienia, co pozwalało lepiej poznać samego sie-
bie i kształtować samoświadomość. Dyscyplina ta miała być również 
przydatna na innych polach, w tym podczas pracy terenowej, która 
także wymagała porządku, pewnej hierarchii działań i umiejętności 
szerszego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość;

5)  pomagał w kontroli swojego rozwoju i postępu, uwidaczniając ob-
szary wymagające poprawy i te, które były dobrze zagospodarowane.

Oczywiście, to tylko kilka przykładów tego, czym skutkowało pisanie Dzien-
nika dla Malinowskiego. Dla nas to równie ważny dokument, ale z nieco in-
nych powodów, głównie badawczych, poznawczych, bo pozwalający odkryć to, 
czego nie znajdziemy w oficjalnych dziełach etnograficznych. W prywatnych 
zapiskach badacz jawi nam się przede wszystkim jako człowiek stający przed 
różnymi trudnościami. To kolejny element tak rozumianego terenu, który sta-
nowi nadbudowę stawania się badaczem, eksploratorem tamtejszych obszarów.

Autor Dziennika nie jest bynajmniej ekshibicjonistą popisującym się swymi 
tajemnicami. Jest badaczem własnej psychiki, podobnie jak jest badaczem psy-
chiki ludzi pierwotnych, właściwie niemożliwych do pełnego poznania przez 
człowieka cywilizowanego. Mieszka z nimi na ich egzotycznych wyspach, oto-
czony niebywale pięknymi krajobrazami, z godnym podziwu uporem i talen-
tem uczy się ich języków, uczestniczy w ich obrzędach, podziwia wyobraźnię,  

108  Ibidem, s. 184.
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estetykę, bóstwa, magię i zaklęcia. Nie rozumie ich w pełni, ale przecież w pełni 
nie rozumie też samego siebie. Właśnie to połączenie dziennika intymnego 
z zapisanymi odkryciami uczonego stwarza niepowtarzalną możliwość wspól-
nego odkrywania tajemnic własnych i tajemnic egzotycznych ludzi109.

6.3.6 
co do treści życia, to badania etnologiczne pochłaniają mnie silnie

Dziennik wyposażył nas już w wiedzę na temat osobowości Malinowskiego, 
jego stanów psychicznych, słabości, kontaktów z kobietami, z tubylcami oraz 
sposobu, w jaki traktuje on pisany przez siebie dokument. Teraz pochylimy się 
nad równie istotną kwestią, a mianowicie nad pracą, którą badacz wykonuje 
wśród nativów i postanowieniami, jakie kryją się w związku z tym w jego za-
piskach. Po raz kolejny posłużą nam w tym celu listy pisane do narzeczonej, 
Elsie Masson, będącej wtajemniczoną w proces zbierania informacji oraz po-
dejmowania kolejnych działań. Wspomniałem wcześniej, że metoda rodzi się 
tak naprawdę w trakcie badań i na bieżąco jest poddawana korekcie. Ponadto 
mamy już pewien ogląd codziennych poczynań, a więc wizyt w wiosce, rozmów 
z informatorami, szlifowania języka. Podobnie jak inne obszary, również ten 
nie sposób oderwać od całości, ponieważ tak jak wpływa on na samopoczucie 
Malinowskiego, tak samopoczucie wpływa na podjęcie działań i jakość efektu. 
Niejednokrotnie (co już nie dziwi) etnograf bywał z siebie niezadowolony, bo 
jego zdaniem zawsze mógł zrobić więcej, bardziej się przyłożyć i uzyskać lepszy 
efekt, jednak były też dni, kiedy „czuł się byczo” i zdobywał „pierwszorzędne 
informacje” czy to poprzez wywiady, czy uczestnictwo w jakimś święcie.

Zapiski maliuskie przynoszą nam pierwsze informacje na temat samej me-
tody i problemów, które antropolog dostrzega, ukazując przy tym, czym dla 
niego jest praca i do czego może go ona zaprowadzić.

Już podczas początkowej fazy wyprawy dostrzega braki, które istotnie mogą 
wpływać na zebrany materiał, bo jak zrozumieć obcy nam lud bez znajomości 
jego języka? Można co prawda wykorzystać do tego tłumacza i Malinowski 
tak czynił, jednak język to przecież nie tylko słowa, ale też sposób widzenia 
rzeczywistości. Badacz zdawał sobie z tego sprawę i podjął w związku z tym 
odpowiednie wysiłki. Kilka dni później dostrzegamy kolejną formę autodiag-
nozy, z  której wynika, że praca nie stanowi czegoś autotelicznego czy na-

109  Recenzja Heleny Zaworskiej, http://www.instytutksiazki.pl/ksiazki-detal, 
literatura-polska,479,dziennik-w-scislym-znaczeniu-tego-wyrazu.html [dos-
tęp: 14.04.2017].



1196.3. Dziś PrzychODzi, jutrO zOstaje — ZAWodoWy oBcy W Terenie

kierowanego na odkrycie nowych faktów, lecz „jest raczej formą narkotyku 
niż wyrazem twórczości i nie stara się jej powiązać ze źródłami głębszymi, 
zorganizować”110. W Dzienniku temat ten będzie się pojawiał do samego końca, 
jako jeden z obiektów postanowień. Praca będzie musiała być coraz wydajniej-
sza, a czas nie będzie marnowany na czytanie powieści. Ponadto jego działania 
będą przesiąknięte Elsie. Niektóre dni stanowią swego rodzaju sinusoidę, cze-
go dowodzi chociażby jedna z wypraw do Kuere, wioski nad zatoką Amazon. 
Opis zaczyna się standardowo: od charakterystyki samopoczucia, zaznaczenia, 
że pisze dziennik, i wzmianki o tym, ile zebrał informacji. Refleksje tam po-
czynione odnotowuje w następujący sposób:

Wieczorem idę do Kuere, nie jestem b. zmęczony. Idę swobodnie. […] Tańczą 
Tselo — najładniejsza z melodii tu słyszanych. Patrzę i odczuwam zadowolenie 
artystycznej i naukowej ciekawości. […] Przychodzą mi na myśl refleksje o nie-
zmiernej sztywności zwyczaju. Ci ludzie trzymają się pewnych określonych 
form tańca i melodii — pewnej sztywnej kombinacji błazeństwa i poezji. Mam 
wrażenie, że zmiany mogły następować tylko niezmiernie powoli i stopniowo. 
Niewątpliwie zetknięcie dwu sfer kulturalnych musiało też mieć dużo do czy-
nienia ze zmianą zwyczajów111.

Malinowski miał przemożne uczucie, że jest kronikarzem znikającego świa-
ta. Oceniał, że poukładany system elementów kultury pierwotnej przetrwa 
najwyżej dwa pokolenia. Lamentował, że Touluwa jest ostatnim wodzem Oma-
rakany i ostatnim wodzem Kiriwiny, ponieważ po jego śmierci nikt go nie za-
stąpi. Jasno wskazywał winnych: urzędników kolonialnych i misjonarzy. Winił 
ich za zakazywanie kultywowania tradycyjnych zwyczajów bez najmniejszego 
racjonalnego powodu. Touluwie, który miał już tylko szesnaście żon, zakazano 
żenienia się z nowymi, a przecież to ich liczba świadczyła o potędze i bogac-
twie wodza. Jego poprzednicy mieli po sześćdziesiąt małżonek. Nie były to 
nałożnice, zatem nie można przyrównać tego do haremu. Znaczące obowiązki 
wobec wodza miały nie tyle żony, ile ich krewni: zaopatrywali wodzowskie 
spichrze, dzięki czemu wódz mógł być potem hojny podczas prac społecznych 
i uroczystości. Cieszył się głębokim szacunkiem. Malinowski oczekiwał, że 
po śmierci Touluwy nastąpi zupełna dezorganizacja społeczeństwa, a z nią 
stopniowy rozpad kultury i wymarcie całej rasy112. Okazało się, że życie na 

110  Ibidem, s. 390.
111  Ibidem, s. 396—397.
112  A. Gumowska: Seks, betel i czary. Życie seksualne dzikich sto lat później. Wydaw-

nictwo „Znak”. Kraków 2014, s. 19.
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wyspie nadal trwa i mimo rozwoju oraz zmian pewne elementy zachowały 
się, co sprawia, że współczesne Trobriandy są w jakimś stopniu podobne do 
tych sprzed lat.

Pobytu maliuski Malinowski ocenia pozytywnie, „coraz kompletniej po-
krywając grunt swojego terenu”. Jak sam twierdzi:

Niewątpliwie, gdybym mógł tu mieszkać jeszcze jakie parę miesięcy lub lat — 
zgłębiłbym dużo lepiej tych ludzi. Ale na powierzchowny, krótki pobyt, zgłę-
biłem maximum tego, co się da zrobić. Jestem wcale zadowolony z tego, co 
zrobiłem w tych arcypodłych warunkach […]113.

Był to jednak pierwszy krok ku udoskonaleniu metody, a przede wszyst-
kim — jakżeby inaczej — samego siebie w całym postępowaniu badawczym. 
Zadowolenie nie wykluczało pewnych niedociągnięć, o czym badacz wiedział 
i na co zwracał uwagę, czy to odwołując się do znajomości języka tubylców, 
czy w trakcie rozmowy z informatorami, czy też oceniając swój stan w kontek-
ście podejmowanych działań. Jeśli spojrzymy całościowo na zapiski maliuskie, 
to dostrzeżemy, że w wielu miejscach są one analogiczne do trobriandzkich, 
z tym że te drugie wydają się jednak nieco bogatsze z naszego punktu widzenia. 
Co zaś do podobieństw, możemy wyróżnić kilka:

 — zarówno w jednych, jak i drugich zapiskach są odnotowane tęsknoty 
i bolączki, którym ma przeciwdziałać praca, rzetelna i pozbawiona 
stanów rozprężenia wybijających etnografa z rytmu;

 — zeszyty maliuski i trobriandzki obfitują w ciągłą walkę z samym sobą. 
Pokonanie chęci czytania powieści, które jest formą kontaktu ze 
światem cywilizowanym, sprowadza się do tego, że badacz marnuje 
czas, który może zostać przeznaczony na pracę;

 — w obu zeszytach dokumentuje on czasowe znużenie, a nawet nie-
chęć wobec tego, co robi, i  izolację. Brak zdobytych informacji 
dodatkowo potęguje to poczucie, wprawiając w apatię, znużenie. 
Zarówno w jednym, jak i drugim zeszycie Malinowski koncentruje 
się na stanach chorobowych, które uniemożliwiają odpowiednie 
poprowadzenie swojej pracy.

Zeszyty trobriandzkie niosą coś nowego nie tyle w kontekście pracy, ile 
w odniesieniu do obecności w życiu Malinowskiego Elsie Masson, dla której 
chce on pokonać swoje słabości, czego skutkiem ubocznym jest możliwość 
pracy będącej jedyną drogą ucieczki od trosk oraz niechlubnych pożądań. 
Kolejnym celem staje się powolna praca, nie prędka, zdezorganizowana, lecz 

113  B. Malinowski: Dziennik…, s. 430—431.
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systematyczna, całościowa, co powoduje, że powinien pracować tak, aby nie 
tracić czasu. To przywodzi na myśl następujące przemyślenia autora:

Ambicja wynikająca z miłości pracy, z upojenia konstrukcją własnego dzieła; 
z wiary w wartość nauki lub sztuki — oczy, zwrócone na dzieło, nie widzą 
artysty — ambicja wynikająca ze stałego widzenia siebie — romans własnego 
życia; oczy zwrócone na swą własną sylwetkę. Ambicja zewnętrzna. Kiedy myś-
lę o dziele, czy dziełach, o przełomie, który pragnę spowodować w socjologii 
antropologii, to jest prawdziwa ambicja twórcza114.

Przemyślenia na temat własnego wkładu w dorobek antropologii mają swoje 
korzenie nie tylko w ambicji czy też chęci zaistnienia na arenie międzynaro-
dowej. Można śmiało stwierdzić, że determinantą takiego myślenia jest jego 
narzeczona, chęć ustatkowania swojego życia, posiadania dzieci i zapewnienia 
im przyszłości, o czym zresztą badacz wspomina zarówno w listach do E.R.M., 
jak i w Dzienniku. Niemniej trzeba pamiętać, że w każdej pracy znajdują się 
takie elementy, które stają się dla jej wykonawcy żmudne, monotonne, ale 
mimo wszystko konieczne do wykonania, ponieważ wpływają na całokształt 
przedsięwzięcia. O tym również wspomina Malinowski w liście do Elsie, pi-
sząc np. o notowaniu magicznych formuł lub po prostu mając dość krajowców, 
którzy wprawiają go we wściekłość:

Dzisiaj zbierałem magiczne formuły — zapisywałem je po raz pierwszy od przy-
jazdu i nie bawi mnie to, ale jest konieczne — kryje się w nich wiele przesądów, 
wierzeń, tabu, szczegółów technicznych tradycji115.

Dzisiaj czuję się prawie histeryczny — w nastroju, który uczyniłby dziecko 
kapryśnym i płaczliwym. […] Kilku bezużytecznych czarnuchów kręciło się 
wokół mego namiotu — wydaję się zawsze przyciągać kaleki, idiotów i  inne 
rodzaje trutni, jak bramy kościołów w (cywilizowanych) krajach rzymskoka-
tolickich. W Oburaku jest dwóch idiotów, którzy niezmiennie zasiadają przed 
moim namiotem116.

Wyraźnie widać, że w  swoich komentarzach Malinowski nie przebiera 
w słowach, nie stosuje kurtuazyjnych określeń, nie próbuje tłumaczyć zacho-
wania tubylców, lecz emocjonalne zaznacza to, co się dzieje, wraz z opisem 
swojego samopoczucia. Najpewniej m.in. te określenia przyczyniły się (i pew-
nie przyczyniają się jeszcze teraz) do dyskusji na temat tego, o co apelował,  

114  Ibidem, s. 649.
115  Historia pewnego małżeństwa…, s. 144.
116  Ibidem, s. 145.
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badając obce kultury (zrozumienie ich, równość, brak etnocentryzmu, po-
czucia wyższości  itd.), a  co rzeczywiście reprezentuje. Powyżej mieliśmy 
przykłady negatywnych ocen misjonarzy, którzy — według Malinowskiego — 
ograniczają tę społeczność, pozbawiając ją indywidualnego kształtu, nato-
miast w tym przypadku mamy mocno nieprzychylne słowa, wręcz obraźliwe, 
które w pewien sposób sytuują go „po drugiej stronie”, bo przecież badacz 
powinien być daleki od takich stwierdzeń. Nie wdając się w próbę oceny mo-
ralnej, zaznaczę tylko, że odwołujemy się do Dziennika i do listów między 
narzeczeństwem, które są przecież z samego swojego założenia prywatnym 
dokumentem. W pewnym stopniu obrazuje to trudy wyprawy w tak odległe 
tereny i potencjalnym badaczom pozwala rozszerzyć perspektywę o elementy 
bardziej intrapsychiczne.

Druga wyprawa to także momenty doskonalenia swoich notatek będących 
systematyzacją tego, co Malinowski zaobserwował i co zbadał, jednak trzeba 
pamiętać, że i to zostało przedstawione na tle odczuć, przeżywania, rozmyślań, 
słabości, które są nieodłącznym elementem Dziennika:

Postanawiam: wprowadzić ład do moich notatek i polepszyć system dotych-
czasowy. […] Myślę o moim obecnym stosunku do pracy etnograficznej i do 
nativów. Moja uczuciowa niechęć do nich. Tęsknota za cywilizacją. Po śniada-
niu przeglądam dotychczasowe notatki, adnotuję, porządkuję. Nie idzie mi to 
zbyt dobrze117.

W końcu przychodzi moment, gdy poznajemy jedno z jego istotnych prze-
myśleń na temat języka. Twierdzi, że:

[…]  język jest wytworem obiektywnym i  jako taki odpowiada on instytucji 
w równaniu (wyobrażenie społeczne = instytucja + myśli indywidualne). Z dru-
giej jednak strony język jest narzędziem, naczyniem myśli indywidualnych 
i jako taki jest pierwszym z brzegu, gdy bada drugi składnik równania118.

Jak jasno wynika z koncepcji, twórca antropologii funkcjonalnej patrzył 
na kulturę z perspektywy tego, jakie funkcje spełnia określony fragment życia 
społecznego, materialny i niematerialny. Ludzkie potrzeby są zaspokajane 
przez instytucje, czyli zbiorowości ludzi powiązanych wspólnym zadaniem, 
wspólnymi regułami i dysponujących wspólnymi urządzeniami technicznymi. 
Celem antropologa ma być uchwycenie poglądu tubylców na świat widziany 
ich oczyma, znalezienie typowych sposobów ich myślenia i odczuwania oraz 

117  B. Malinowski: Dziennik…, s. 514—515.
118  Ibidem, s. 520—521.
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zrozumienie, co się z nimi dzieje, a także ustalenie, co jest normą, zwyczajem, 
powszechną regułą obowiązującą w danej zbiorowości. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę chociażby instytucję, a więc cykliczną wymianę dwóch wartościowych 
przedmiotów: bransolet, naszyjników z muszli, to możemy sobie wyobrazić, 
że bez znajomości języka trudno zrozumieć to, co się dzieje. Do pewnego mo-
mentu badacz nie był świadomy, w jakim świecie uczestniczy, a żeby tę świa-
domość zyskać, musi znać język, gdyż tłumacz jest tylko filtrem, który może 
powodować zniekształcanie informacji.

Przywołajmy także model przekazywania sygnałów Claude’a Shannona 
i Warrena Weavera119, który rozpoczyna się od „źródła informacji” (nadawcy), 
potem przekaz jest przekształcony w „sygnał” przez nadajnik, ten sygnał jest 
zaś dostosowany do „kanału” prowadzącego do „odbiornika”, który z kolei 
rekonstruuje przekaz odebranego sygnału i taki przekaz dociera do „adresata”. 
Sam sygnał podatny jest na zakłócenia, czyli szumy (których źródłem mogą 
być informatorzy).

Reguła Kula służy do budowania kontaktów, tworzy solidarność na pozio-
mie zobowiązań interpersonalnych (reguła wzajemności), jednak aby to zro-
zumieć, nie wystarczy tylko być i patrzeć, lecz poznać — i dzięki temu znaleźć 
to, co jest typowe, powszechne, a jednocześnie najistotniejsze. Innymi słowy:

[…] jeśli chce się analizować język jako instrument przekazywania myśli, emo-
cji  itd., trzeba najpierw zadać pytanie, w jakich okolicznościach to przekazy-
wanie się odbywa, w jakim stopniu potrzebne jest użycie języka i jakie są inne 
sposoby przekazywania znaczenia120.

Dalsze strony również obfitują w rozmyślania o metodzie etnograficznej:

Myślę o  metodzie etnograficznej: poza kwestią „wymiaru społecznego” wy-
obrażeń religijnych i wiary, jest problem „definicji aktualnej” reguł zwyczajo-
wych. Jest reguła, podana w pewien sposób; reguła niezmienna i stała. Wszyscy 
informanci zgadzają się, że jest tak a nie inaczej; reguły te sprawdzić. Dalej: 
Mitologiczny sposób opisywania pewnych zjawisk, jak np. huragan, rozbicie 
statku itd.: tendencja do schematyzowania faktów. Dalej: Podwójny sposób 
ujmowania: Obserwacja i przyczynowość magiczna121.

Nowy punkt teoretyczny: 1. Definicja danej ceremonii, sformułowana sponta-
nicznie przez negrów; 2. Definicja otrzymana po wypompowaniu ich pytaniami  

119  T. Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 
telewizji, Internetu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002, s. 58.

120  Historia pewnego małżeństwa…, s. 207.
121  B. Malinowski: Dziennik…, s. 575—576.
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naprowadzającymi; 3. Definicja otrzymana przez odczytanie konkretnych da-
nych — wracam do namiotu zmęczony122.

Mitologiczny sposób ujmowania zjawisk przez Trobriandczyków jest widoczny 
niemal na każdym kroku. O czym to świadczy? W rozdziale teoretycznym za-
warłem rozważania o metodzie intensywnych badań terenowych i o teorii Ma-
linowskiego, zatem nie ma sensu ich tu przytaczać po raz kolejny. Te dwa krót-
kie fragmenty z Dziennika w kontekście całości pokazują przede wszystkim,  
że badacz nie jechał tam z konkretnym założeniem, z teorią, która prowadzi-
łaby i wyznaczała wytyczne kolejnych działań. Widzimy, że teoria — niczym 
trochę teoria ugruntowana — rodzi się w trakcie, na miejscu, i dopiero po-
znane zjawiska nadają jej kształt. Zapiski pochodzą przecież z pierwszej poło-
wy 1918 roku, a więc z ostatniego etapu wyprawy, i właśnie w tym momencie 
pojawiają się jedne z pierwszych przemyśleń odnośnie do treści teoretycznej.

Sposób patrzenia na własne badania ma u Malinowskiego charakter instru-
mentalny, co nie zmienia faktu, że lubi on wyobrażać sobie, iż pracuje dla swo-
jej ukochanej Elsie, koncentrując wokół niej swoje główne motywacje. Samo 
wydanie książki to tylko dodatkowy atut, jednak mający charakter uboczny.

Nietrudno zauważyć, że podobnie jak cały teren rozumiany przez nas jako 
całokształt napięć występujących między etnografem a rzeczywistością, w któ-
rej funkcjonuje, tworzenie teorii, metody jest procesem ciągłym, dziejącym się 
praktycznie bez przerwy i wyłaniającym się w trakcie badań. Dziennik przynosi 
wiele odpowiedzi, przynajmniej do pewnego stopnia rozjaśniających pogląd 
na pewne kwestie związane z całą procedurą badawczą. Sama praca również 
dzieje się nie jako osobny byt, niezależny od otoczenia, myśli, przeżyć, ale 
jako coś współgrającego, bo przecież mowa nie tylko o Malinowskim-badaczu, 
który był na Wyspach Trobrianda, stworzył teorię i zasłynął świetnymi mo-
nografiami, ale również o Malinowskim-człowieku, mającym taki, a nie inny 
charakter, pogląd na świat, słabości, dolegliwości chorobowe, czy ogólniej 
mówiąc — tożsamość i o tym finalnie traktuje dokument pozwalający nam 
spojrzeć na całokształt postaci antropologa, a nie tylko jeden wycinek.

6.3.7 
nie widzę prawie możliwości porozumienia

Przyglądając się Dziennikowi pod kątem przyjętego przez nas rozumienia te-
renu, nie sposób pominąć postaci Stanisława Ignacego Witkiewicza, a więc 

122  Ibidem, s. 576.
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kogoś, kto był ważną osobą w życiu Malinowskiego i kto pomagał kształtować 
jego charakter. W dokumencie znajdziemy kilka wzmianek o ich spotkaniach, 
o tym, ile ta relacja dla badacza znaczyła, jednak finalnie nie przybliża on bar-
dziej szczegółowo tego, czego chcielibyśmy się dowiedzieć. W związku z tym, 
aby opis był pełniejszy, odwołam się nie tylko do zapisków antropologa, ale 
również do listów poety oraz jego 622 upadków Bunga.

Zanim jednak to uczynię, chciałbym zaznaczyć jedną kluczową kwestię. 
Nie można zapominać, że Malinowski i Witkiewicz wyruszyli wspólnie na 
wyprawę w 1914 roku na Wyspy Trobrianda, gdzie przyjaciel antropologa miał 
pełnić funkcję rysownika i fotografa. Po dwutygodniowym pobycie na Cejlo-
nie, zwiedzeniu zachodniej Australii wraz z członkami kongresu Brytyjskiego 
Towarzystwa Popierania Nauk, przyjaciele poróżnili się w Sydney i Witkacy 
5 września na statku „Morea” odpłynął do Europy z zamiarem wzięcia udziału 
w toczącej się wojnie123. Podróż miała wyleczyć go ze stanów depresyjnych 
spowodowanych tragicznymi zdarzeniami. Niestety, konflikt między mężczy-
znami, kiedy to Witkiewicz publicznie wypowiada się na temat obywatelstwa 
przyjaciela, jego stosunku do wojny, powoduje, że rozstają się w złości. Inną 
ważną postacią w życiu Malinowskiego była jego przyjaciółka Maria Czaplic-
ka, która wyjechała z nim do Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu upragnionych 
studiów na najlepszych uczelniach brytyjskich podjęła się w ramach badań 
organizacji brawurowej i ekstremalnej, trwającej niemal rok (1914—1915) wy-
prawy w dolinę Jeniseju. Opis ekspedycji i  jej wyniki zostały opublikowane 
m.in. w wydanej niedługo potem książce My Siberian Year  (1916). Jednakże 
autorka, będąc badaczką uznaną już w środowiskach anglosaskich, a także 
w kraju, laureatką licznych nagród oraz jedną z pierwszych kobiet wykładow-
czyń na tamtejszych uczelniach, nie wytrzymała presji: sytuacji niepewnego 
jutra, braku stałego kontraktu, a może osamotnienia na obczyźnie. Jej samo-
bójstwo zaskoczyło najbliższe otoczenie badaczki, w którym prawdopodobnie 
zabrakło właściwego, skutecznego wsparcia, które pozwoliłoby jej przetrwać. 
Była osobą niezamężną, co znaczyło (i kosztowało) wówczas dużo więcej niż 
bycie tzw. kobietą samodzielną w dzisiejszym świecie nauki124.

Wróćmy jednak do relacji Malinowskiego i Witkiewicza. Niezaprzeczalnym 
faktem jest, że wpływali na siebie intelektualnie, dzielili się najskrytszymi myś-
lami i chętnie zaglądali w zakamarki swoich dusz, co później doskonale widać, 

123  Malinowski — Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką. „Polska Sztuka Ludo-
wa. Konteksty” 2000, nr 1—4.

124  D. Collins, J. Urry, M.A.Czaplicka: Życie i praca w Wielkiej Brytanii i na Syberii. 
„Lud” 1998, t. 82, s. 1—73.
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gdy introspekcja staje się podstawą w ich poczynaniach. Michael W. Young 
zauważa, że w stosunkach Witkacego z Malinowskim było coś, co wywołało 
niepokój u ojca Witkiewicza, bo już w roku 1900 nazwał Malinowskiego w li-
ście „Lordem Douglasem”, podejrzewając go zapewne o niebezpieczne ekspe-
rymenty w zakresie „miłości, której imienia nie wolno wymawiać”. W listach 
utrzymywał jednak ton pojednawczy, dyplomatyczny i mimo próśb syna nie 
napisał ostatecznej opinii o badaczu125. Sam autor 622 upadków Bunga tak 
w książce pisze o Malinowskim:

Nevermore, wypięty jak struna, boso (miał nogi jak u greckich posągów), w ka-
kowych spodniach i sztylpach, stąpał pewnym, miarowym krokiem i patrzył 
w dal, pokonywując astygmatyzm lekkim przegięciem głowy, a twarz jego, pełna 
straszliwej woli, wyrażała tęsknotę za nasyceniem wszystkich apetytów życio-
wych, czemu sprzeciwiało się jego nadwątlone od trzydziestu sześciu pokoleń 
zdrowie […]. Nevermore poza tym, że był przyjacielem Bunga, który dopełniał 
jego naturę, tak jak kolor dopełnia odpowiedni zielony, wywierał dotąd zasad-
niczy wpływ na jego życiowe poglądy i Bungo, mimo ciągłych kłótni z Edgarem, 
był z nim au fond coraz lepiej. Umiał brać z niego to, co było w nim najlepszego, 
ponieważ kochał go naprawdę Książę był dla niego najistotniejszym „dopin-
giem” w chwilach życiowej depresji i symbolizował w tej walce wewnętrznej 
Bunga element dążenia do jednolitości w życiu126.

Rzeczywiście, ich przyjaźń od małego była nacechowana wspólnym prag-
nieniem dochowania wierności sobie i swoim ideałom, i dopełniali się dosko-
nale. W pewnym momencie nadchodzi jednak jej kres i  trudno ostatecznie 
odpowiedzieć na pytanie, co było tego powodem. Czy były to rozbieżności 
w poglądach? Czy chodzi o uwagę, którą Witkiewicz poczynił wobec Malinow-
skiego na jednym ze spotkań? A może o coś zupełnie innego? Pierwsze dwa 
przypuszczenia można w pewnym sensie połączyć, ponieważ wraz z dojrze-
waniem intelektualnym przyjaciele zaczęli określać swoje poglądy i postawy 
filozoficzne. Dla ich wzajemnego stosunku ta ewolucja miała duże znaczenie, 
gdyż Malinowski zajmował odmiennie niż Witkiewicz stanowisko, jeśli chodzi 
o etykę i sens więzi międzyosobowych, co zaczęło się odbijać na ich przyjaź-
ni, i o ile poprzednie dyskusje intelektualne były jednym z jej fundamentów, 
o tyle teraz spory filozoficzne, którym wyraz dawał Witkiewicz, zaczęły ich 
dzielić127. Chodziło o poglądy na sztukę, życie, jednostkę w społeczeństwie. 

125  M.W. Young: Bronisław Malinowski. Odyseja…, s. 106.
126  S.I. Witkiewicz: 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta. Oprac. A. Miciń-

ska. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1992, s. 36—37.
127  Idem: Listy do Bronisława Malinowskiego. Wstęp E.C. Martinek. Państwowy 

Instytut Wydawniczy. Warszawa 1981, s. 17—18.
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Malinowski, jako książę Nevermore, twierdził, że należy zrozumieć, czym jest 
życie, oraz mieć na tyle siły, aby dążyć do osiągnięcia zrozumienia. Służyć ma 
temu np. sztuka dająca nie tylko odpowiedzi, ale przede wszystkim siłę do 
poszukiwań odpowiedzi na pytania o istotę życia. Zarzuca Witkacemu w dużej 
mierze brak dążenia do zrozumienia najgłębszej istoty jestestwa.

Kolejną kwestią sporną było to, że Malinowski w oczywisty sposób redu-
kował społeczeństwo lub kulturę do podstawowych potrzeb psychofizjolo-
gicznych i do odczuć takich jak strach, gniew, głód itd., z których wywodziły 
się początki religii. Dla niego potrzeby jednostek były pierwotne, wtórne zaś 
bądź pochodne były potrzeby społeczne lub integracyjne, a społeczeństwo 
stanowiło warunek zaspokajania potrzeb pierwotnych128. Dla Witkiewicza na-
tomiast kultura miała wartość autonomiczną, niedającą się sprowadzić do in-
strumentalnych celów, takich jak zaspokajanie potrzeb psychofizjologicznych. 
Stanowiła raczej sferę przeżycia symbolicznego i metafizycznego, wykraczają-
cą poza taką „funkcjonalną” interpretację. Jego zdaniem podstawą przeżycia 
metafizycznego było uświadomienie sobie przez człowieka jego dylematu 
egzystencjalnego w świecie, czyli odczucia różnicy między „ja” i „nie-ja”. Za 
źródło wielkości jednostek i twórczości artystycznej uważał dążenie do prze-
kraczania granic narzuconych jednostce. Według Witkiewicza początkiem reli-
gii było zdobycie przez człowieka władzy nad klanem, a jednostka była zdolna 
do czegoś więcej niż zwyczajne zaspokajanie potrzeb psychofizjologicznych129.

622 upadki Bunga mówią nie tylko o zawiłych relacjach z kobietami, kon-
flikcie między mężczyznami, ale również o  incydencie, który miał miejsce 
między przyjaciółmi, i  jeśli przyjmiemy jego prawdziwość, to mógł również 
mieć wpływ na dalsze losy ich relacji. Warto w tym celu zacytować poniższy 
fragment:

Edgar siedział teraz w kucki na materacu, całkiem goły, i palił papierosa. Nagle 
rzucił go i począł oglądać swoje poranione ręce. Potem drgnął, jakby chcąc 
wstać, ale nie ruszał się z miejsca […]. Siedział do nyży trochę tyłem, ale tak, że 
Bungo mógł widzieć jego profil w skróceniu. Bungo rozbierał się szybko, chcąc 
jak najprędzej zasnąć. Jednak ruchy Edgara zrobiły na nim dziwne wrażenie 
i zaczął się mu przyglądać. Edgar drgnął znowu i tym razem wstał odwracając 
się jednocześnie tyłem do Bunga. Stał tak przez chwilę, jakby chcąc pokonać 
chęć jakąś […]. Nagle obrócił się, zszedł z materaca i zaczął iść ku nyży.

— O  czym myślałeś, że jesteś tak podniecony?  — spytał ze śmiechem Bun-
go, zauważywszy pewną zasadniczą zmianę u księcia. Ten nie odpowiedział,  

128  Ibidem, s. 25.
129  Ibidem, s. 26—27.
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tylko nagle przekręcił guzik od lampy, która oświetlała nyżę i spojrzał na Bunga. 
Bungowi śmiech zamarł na ustach […].

— Chcesz? — spytał głosem, którego prawie nie poznał. Książę lekko skinął 
głową. — Masz te? — spytał znowu Bungo. — Bez tego nie — dodał z cieniem 
obrzydzenia w głosie. […].

— Nie ma — rzekł bezradnie z ponurą, beznadziejną żądzą w głosie. Ale teraz 
Bungo kombinował dalej.

— A więc perwersja i żądam rewanżu — rzekł zimno, jakby się targował w skle-
pie.

— Dobrze.
— Słowo?
— Słowo.
— Zgaś lampę — szepnął Bungo. Książę skręcił światło i wślizgnął się pod bal-
dachim. Z góry sączył się zielony, matowy blask drugiej lampy.
[…]. Dokonany czyn stał przed nim jako nie dająca się cofnąć rzeczywistość 
i Bungo musiał zmierzyć się z nim oko w oko. „A jednak to była zbrodnia” — 
pomyślał nagle z dziecinnym zadowoleniem. Przyzwyczajenie narkotyzowania 
się czymkolwiek bądź wystąpiło u niego nawet w tej wstrętnej chwili i poczuł 
pewną ulgę. Słyszał, jak Edgar mył się „w tubie” i prychał głośno, a potem wy-
cierał się stękając z lekka. Bunga porwała nagła wściekłość. Wyskoczył z łóżka 
i nagle otrzeźwiał. Książę odwrócił się i wydał mu się zupełnie obcym, a nawet 
dość sympatycznym. Nie mówili do siebie nic oprócz oficjalnego: „Dzień do-
bry”. Bungo zlał się pospiesznie zimną wodą i poczuł nawet, że wypadki nocne 
przyjemnie wstrząsnęły jego zblazowanym aparatem przyjmowania wrażeń 
zewnętrznych130.

Erotyczna przygoda z księciem miała miejsce po balu wydanym w Birnam, któ-
ry jest być może opisem przyjęcia wydanego przez Malinowskiego w 1908 roku 
dla przyjaciół z  okazji ukończenia przez niego studiów. Czy jednak przed-
stawioną sytuację należy traktować jako coś, co rzeczywiście miało miejsce? 
Pojawiają się głosy mówiące z pełnym przekonaniem, że taki obrót sprawy 
mógł mieć miejsce. Ja jednak wstrzymuję się od tak radykalnych ocen, nie 
mając żadnej pewności, choć na pewno jest to warte zastanowienia, mimo 
że dryfujemy w sferze, która bardziej ma charakter jakiegoś stopnia prawdo-
podobieństwa aniżeli faktu. Co zaś do dalszego toku relacji, najwięcej listów 
pochodzi z okresu, kiedy Witkacy przeżywał samobójczą śmierć swojej uko-
chanej i potrzebował wsparcia, które Malinowski mu dał nie tylko w słowach, 
ale także proponując wspólny wyjazd na badania, co wywołało z jednej strony 
apatię, a z drugiej chęć podjęcia wyprawy jako drogi do zagojenia się ran po 

130  S.I. Witkiewicz: 622 upadki…, s. 115—118.
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traumatycznym przeżyciu. Doszło nawet do tego, że prosił on antropologa 
o swego rodzaju pomoc w akcie samobójczym:

Chcę mieć cyjanek potasu dlatego, żeby w każdej chwili być panem swego życia. 
Gdybym kończył, to nie chcę strzelać, bo to niepewne i można chybić i być od-
ratowanym. Gdybym to zrobił, to z rozmysłem i na pewno, i już wrócić bym nie 
chciał za żadną cenę. Nie będziesz nic miał na sumieniu, bo jeśli żyć nie zechcę 
i nie będę mógł, to i tak to potrafię zrobić. Tylko będzie to dla mnie przykrzejsze. 
Mój drogi, nie odmów mi tego. Wiedz, że lekkomyślnie nie postąpię131.

Malinowski jednak nie ugiął się i wyprawa doszła do skutku, ale tylko na kilka 
tygodni. Ostatnia akcja rozstania rozgrywa się w Australii, w miejscowości 
Toowoomba. Podczas rozmowy w większym gronie znajomych Witkacy zacho-
wuje się dość nietaktownie. Publicznie wypowiada się na temat obywatelstwa 
Malinowskiego, jego stosunku do wojny, dodając, co o tym wszystkim sądzi. 
Tak bardzo denerwuje to badacza i wystawia na próbę ich przyjaźń, że rozstają 
się w wielkiej złości.

Warto  wspomnieć, że przyjaźń obu mężczyzn w  czasie podróży wielo-
krotnie była wystawiana na próbę. Zdarzały się im także spory o pieniądze. 
Malinowski nie zwracał wystarczającej uwagi na problemy Witkacego, jego dy-
lematy egzystencjalne, tylko — całkiem zresztą słusznie — zajmował się sobą 
i rozwijaniem swojej kariery. Dodatkowo wybuch I wojny światowej sprawił, 
że stanęli we wrogich obozach. Witkacy chciał walczyć, a wiadomość o wybu-
chu wojny zrobiła na nim ogromne wrażenie. Malinowski natomiast nie miał 
zamiaru wracać, mimo odległości, która dzieliła go od jego kochanej matki. 
Wolał trzymać się od wojny na dystans, swoją energię i myśli skierował na wy-
prawę i rozpoczęcie badań terenowych132. W Dzienniku 2 listopada 1914 roku 
Malinowski notuje:

Stracenie subiektywizmu i wyzbycie się woli. Życie tylko pięcioma zmysłami 
i ciałem sprawia zlanie się bezpośrednio z otoczeniem. Miałem poczucie, że 
charcząca i tłucząca maszyna i łódź — to ja; miałem poczucie bezpośredniego 
ruchu łodzi — to ja tłukłem się o fale i prułem je. […]. Problem Stasia mnie mę-
czy. Faktycznie on postępował w stosunku do mnie niemożliwie. […]. Nietzsche 
zrywa z Wagnerem. Bezwzględnie uznaję jego sztukę; podziwiam inteligencję 
i wielbię indywidualność, ale nie znoszę charakteru133.

131  Idem: Listy…, s. 61—62.
132  Koniec. Witkacy rozstaje się z  Malinowskim, http://podrozniccy.com/pl/witka 

cy/365/koniec-witkacy-rozstaje-sie-z-malinowskim.htm [dostęp: 15.04.2017].
133  B. Malinowski: Dziennik…, s. 392—393.
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Myśli te jednak wracają do niego i z ostatniego zapisu, w którym odnosi się 
do Witkiewicza, można wywnioskować, że jeszcze do końca nie ochłonął po 
incydencie, który przekreślił ich szanse na utrzymanie ciepłych i przyjaznych 
relacji, i nadal winą obarcza byłego przyjaciela:

List Stasia peszy mnie głęboko. Odczuwam jednocześnie wyrzuty sumienia, 
że nie postępowałem w  sposób zupełnie nienaganny, równocześnie odczu-
wam głęboki żal i nienawiść za jego odniesienie się do mnie. Sentyment prawie 
zduszony tym listem. Nie widzę prawie możliwości porozumienia. Wiem także, 
że, jakkolwiek było wiele win z mojej strony, on postępował b. bezwzględnie 
w stosunku do mnie; przez cały czas zachowując gesty i minę uciśnionej wiel-
kości i moralizując mnie z akcentem głębokiej, dojrzałej i obiektywnej mądrości 
w głosie. Nie było cienia życzliwości w  jego zachowaniu się w stosunku do 
mnie  […]. Niezmiernie mnie peszy i  przygnębia bankructwo mojej najistot-
niejszej przyjaźni. Pierwsza reakcja brania odpowiedzialności za wszystko jest 
przeważająca i czuję się capitis deminutio; człowiekiem bez wartości, o zmniej-
szonej wartości. […]. Trudno — wina zerwania leży przede wszystkim w jego 
nieubłaganej pysze i bezwzględności, która nic nie umie przebaczyć innym, a b. 
wiele samemu sobie134.

Na tym się kończy w Dzienniku wspominanie przyjaźni. Ciekawe jest to, 
że mimo jej wagi antropolog pisze tak niewiele i zdawkowo o tej relacji, któ-
ra kształtowała ich charaktery. Gdyby nie dwa powyższe zapisy, mielibyśmy 
tylko obraz tego, co działo się w Zakopanem, a więc informacje, że się spo-
tykali, rozmawiali. Listy, które Witkacy pisał, pozwalają stwierdzić, że kore-
spondencja, po prawie 21 latach milczenia i coraz bardziej gorzkiej wzajemnej 
pogardy, została wznowiona w 1936 roku, jednak nie wiadomo dlaczego i kto 
ją zapoczątkował. Mimo antypatii, oboje okazywali jak najgłębszy wzajemny 
szacunek dla swoich osiągnięć naukowych. Antagonizm wygasł natychmiast 
po wymianie grzeczności i stanowisk. Być może każdy z nich rozumiał punkt 
widzenia drugiego. Dalsza dyskusja nie wydawała się już potrzebna. W to-
nie dwóch ostatnich listów Witkiewicza (1938) pobrzmiewa to samo zaufanie 
i gorąca miłość do Malinowskiego, które przepełniały listy sprzed podróży 
do Australii — podróży bardzo dla nich obiecującej, lecz z katastrofalnym 
skutkiem dla przyjaźni.

134  Ibidem, s. 388—389.
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Czy powyższa kafeteria, wzięta pod uwagę podczas analizy terenu, po któ-
rym poruszał się Malinowski w trakcie całej swojej podróży, na pewno została 
wyczerpana? Starałem się w trakcie analizy uchwycić te elementy, które były 
najbardziej widoczne w Dzienniku, a którym Malinowski poświęcał najwięcej 
miejsca w swoich rozważaniach. Znajdują się tu fragmenty, które mogą być 
określone jako kontrowersyjne, sensacyjne, jednak próbowałem w miarę moż-
liwości minimalizować to wrażenie, ponieważ — tak jak już niejednokrotnie 
wcześniej wspominałem — moim celem nie było pokazanie antropologa od 
jak najgorszej strony, ale przedstawienie go jako człowieka, który ma swoje 
przywary, ale i mocne strony, który ma być może mroczne tajemnice i który 
wyrusza w teren, mając pewien bagaż doświadczeń życiowych. Podejście do 
tematyki pracy od strony Dziennika rzuca nowe światło na badania terenowe, 
pozwala zwrócić uwagę, że badacz nie jest bez skazy, że może być zmęczony, 
znudzony, może dawać się ponieść emocjom i przegrywać wiele walk, które 
toczy nie tylko ze światem zewnętrznym, ale także z samym sobą. Pewne 
kwestie nadal są niewyjaśnione, niedopowiedziane w literaturze, jednak takie 
szersze spojrzenie na postać Malinowskiego pozwala analizować całościowo, 
bez koloryzowania, i odpowiedzieć na pytanie, jak naprawdę wygląda proces 
badawczy. Lektura Argonautów, a także innych monografii, może być teraz 
odczytywana w  nieco odmienny sposób, ponieważ mając w  pamięci frazy 
z Dziennika, a przed oczami naukowe dzieło, widzimy nie tylko dwa różne 
oblicza Malinowskiego, ale także inne oblicze badań. Widzimy co i jak może 
wpłynąć na materiał, dostrzegamy, jak cała procedura się tworzy, i  obser-
wujemy w końcu dochodzenie do perfekcji w konstruowaniu metody, która  
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prowadzi antropologa przez całą wyprawę. Słowem — monografia jest goto-
wym produktem, natomiast Dziennik procedurą jego tworzenia wraz z wszel-
kimi jego konotacjami.

Odpowiedź na postawione pytanie, w  jaki sposób człowiek wyruszający 
w nieznane tereny w celach eksploracyjnych staje się badaczem terenowym, 
w mojej opinii o wiele pełniej zawiera się w Dzienniku niż chociażby w Argo-
nautach. Nie ulega wątpliwości, że nie powinniśmy całego procesu „stawania 
się” ograniczać wyłącznie do pobytu na Trobriandach — byłoby to niedociąg-
nięcie oraz spłycenie oglądu sytuacji badacza. Czytelnik, wcielający się być 
może w rolę adwokata diabła, może zarzucić nadmierną psychologizację prob-
lemu, jednak jeśli ograniczylibyśmy analizę głównie do sfery socjologicznej 
i metodologicznej, nie moglibyśmy w pełni zweryfikować części składowych 
omawianego problemu.

Owszem, pierwszym krokiem jest bez wątpienia zapoznanie się z mate-
riałem źródłowym, którego również dokonuje Malinowski, zanim wyruszy 
w podróż. Jednak wraz z  tymi poczynaniami idą pokusy, problemy natury 
wewnętrznej, z którymi walczy:

Niemniej jednak, jakkolwiek znam moje siły, nie umiem doprowadzić ich do 
harmonii z zamiarami i dlatego zarówno technika pracy, jak stosunek planów 
do rzeczy dokonanych jest bardzo marny […]. Główną rzeczą jest także podnie-
sienie poziomu mojej twórczości […]; taka praca da mi azylum przed pokusami 
rzeczy marnych1.

Walka jest zatem ciągłym towarzyszem bohatera rozważań — potrafi rozre-
gulować dzień, kiedy ten przegrywa, ale też potrafi wzbić go na wyżyny moż-
liwości i zmotywować do największego wysiłku. Jest to moment, kiedy „staje 
się” on badaczem. Nie jest to coś jednorazowego, zewnętrznego w stosunku do 
bycia człowiekiem. Już gdy Malinowski podejmuje decyzję o wyjeździe, dociera 
na miejsce, to metoda wciąż się tworzy, modyfikuje, doskonali. Oto widzi on, 
że „mało ma do czynienia z dzikimi na miejscu oraz za mało ich obserwuje, nie 
mówi ich językiem”2. Wprowadza więc korekty, szlifuje języki, przebywa z nimi, 
towarzyszy im podczas rytuałów, zabaw i codziennych czynności, ciągle bijąc 
się z myślami, tęskniąc, wspominając, a także upadając.

Początkowa faza (zebranie materiału, poznawanie języka, nawiązanie kon-
taktów z tubylcami, informatorami, misjonarzami) to niepewność, poruszanie 

1 B. Malinowski: Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp i oprac. G. Ku-
bica. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2008, s. 122

2 Ibidem, s. 374—375.
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się po grząskim gruncie, który nie wiadomo, jaką odpowiedź przyniesie. Po-
zyskiwanie zaufania jest żmudną pracą i nie daje żadnej gwarancji — chwile 
zwątpienia przychodzą w momencie, kiedy Malinowski umawia się z nativa-
mi, że pojedzie z nimi na wyprawę, po czym zostaje z niczym, ponieważ albo 
wyruszają bez niego, albo traci kontakt z informatorami, choć przygotowania 
do podróży z nimi trwały kilka dni. Czy ta niepewność znika? W żadnym wy-
padku. Gdy badacz już dłużej gości na Wyspach Trobrianda, wciąż rysuje nam 
się sinusoida — od sukcesu jednego dnia, napawającego chęcią działań w dniu 
następnym, po porażki spowodowane nie tylko niedostatkami w swojej pracy, 
lecz także moralnymi uchybieniami ciągnącymi się za nim niczym cień. Gro-
madzenie zapisków z życia dzikich pochłania dużo uwagi i wymaga ciągłych 
uzupełnień. Monografia Malinowskiego jest najwyższej jakości gotowym pro-
duktem, ale jeśli chcemy poznać tajniki metody procesu „stawania się”, warto 
sięgnąć do Dziennika, ponieważ ukazuje on omawianą problematykę w całej 
rozciągłości i przynosi o wiele więcej odpowiedzi.

Jaki płynie z  tego wniosek dla nas? Możemy wiele czytać o  metodach 
i technikach badań społecznych oraz znać dokładną procedurę ich realizacji. 
Prawdziwa weryfikacja przychodzi jednak z chwilą, kiedy stawiamy pierwszy 
krok, i bynajmniej nie jest to wyjście w teren. Zaznajomienie się z problema-
tyką badawczą, wstępna analiza danych zastanych i w końcu nasze odczucia 
już kształtują naszą postawę jako badacza. Zderzamy się z problemem obiek-
tywności, z nastawieniem względem grupy docelowej czy chociażby wiarą 
w powodzenie przedsięwzięcia, a wokół tego napotykamy problemy natury 
codziennej. Nie twierdzę, że bycie badaczem jest równoznaczne z nieustanną 
walką, natomiast zdanie sobie sprawy ze złożoności „stawania się” pomoże 
spojrzeć na naszą pracę kompleksowo i pokaże, że zanim osiągniemy uprag-
niony cel, to często musimy przejść długą, niełatwą drogę, pełną zakrętów 
i wątpliwości. Nie oznaczają one jednak porażki, lecz pozwalają poznać siebie, 
doskonalić metodę, ucząc przy tym pokory i cierpliwości.

Dziennik Bronisława Malinowskiego — jak pisze Grażyna Kubica — poka-
zuje człowieka badającego swe wnętrze w czasach, które (poza specjalistami) 
nie znały jeszcze Zygmunta Freuda i psychoanalizy. Dokument ten ukazuje 
świat bardzo różny od naszego: świat gorsetów, sztylp i oświeceniowych mrzo-
nek, a jednocześnie bardzo nam bliski: twórczego stosunku do samego siebie, 
nieustawania w wysiłkach, niepoddawania się3.

3 G. Kubica: Dlaczego warto czytać dziennik Bronisława Malinowskiego? Wyodręb-
nienie sprężyn życia, http://www.tygodnik.com.pl/numer/276022/kubica.html  
[dos tęp: 12.05.2019].
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Marcin KozaK

Becoming a field researcher as depicted  
in Bronisław Malinowski’s Diary

S u M M A r y

The author of the monograph attempts at analysing Bronisław Malinowski’s Diary from 
the standpoint of conducting field research. This document, wherein Malinowski ex-
pands upon his experiences, does not only give an account of what he went through in 
Trobriand Islands, but also becomes a journey into his inner life, highly complicated and 
full of contradictions. When utilising the category of field, the author departures from 
its strictly geographical meaning that refers to some location, a place. The field in the 
present monograph acquires a broader sense, which encompasses the entirety of tension 
occurring between a researcher and reality involving geographical, social, cultural, and 
psychological components. It means, therefore, that we deal with a process, compre-
hensively depicted by Malinowski’s Diary, allowing us to look at a research endeavour 
from multifaceted perspective, providing us with a picture of him as both a researcher 
and a human being.

Scholarly / scientific works are devoid of descriptions of researchers’ mood, particu-
lar emotional states, or intensely personal thoughts or ruminations. They are well-honed 
intellectual products designed to prompt awe, admiration or, conversely, to provoke 
cri ticism. Diary, which at times astounds readers by its straightforwardly delivered pow-
erful message, shows the ins and outs of the path to research data collation. Often it 
becomes a mirror for readers to reflect upon themselves in order to see our weaknesses, 
failures, but also successes and moments of elation. The monograph is written for a wide 
spectrum of audiences — not only social sciences’ and humanities’ students, but also 
non-academic readers aiming at quenching their thirst for knowledge.

K e y W o r d S: diary, becoming, field, functionalism, foreigness / strangeness





Марцин КозаК

Становление полевого исследователя  
по Дневникам Бронислава Малиновского

Р е з ю М е

Автор анализирует Дневник Бронислава Малиновского в аспекте проведения 
полевых исследований. Документ, в котором антрополог описывает свои 
переживания и приобретаемый им жизненный опыт, является не только 
формой записей того, с чем он столкнулся на Островах Тробриан, но также 
путешествием в его внутренний мир, очень сложный и противоречивый. 
Используя категорию территории, автор отходит от ее stricte географического 
понимания, относящегося к положению, месту. Территория представляется 
в работе во всеобъемлющем контексте напряженной атмосферы между 
исследователем и действительностью и охватывает географические, 
общественные, культурные, психологические звенья. Исходя из этого, можно 
сказать, что мы сталкиваемся с процессом, который очень умело показан 
в Дневнике. В нем открывается возможность посмотреть на исследовательский 
проект с более широкой точки зрения, а самого Малиновского увидеть не 
только как исследователя, но и как человека.

Научные труды не включают описаний самочувствия, эмоциональных 
состояний, настроений, размышлений частного характера. Это готовые 
продукты, которые становятся предметом восхищения, но нередко 
также критики. Дневник, иногда очень удивляющий своим звучанием 
и непосредственностью, отражает многогранный путь сбора данных. 
Неоднократно он является зеркалом, в котором мы сами можем узреть себя, 
свои слабости, поражения, но также успехи и возвышенные моменты. Книга 
адресована широкому кругу лиц  — как студентам социологии и других 
гуманитарных наук, так и людям, не связанным с миром науки, которые 
стремятся прежде всего удовлетворить свой познавательный интерес.

К л ю ч е В ы е  С л О В А: дневник, становление, территория, функционализм, 
чуждость
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