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Zrozumienie inności,                            

Badania od kuchni

MaMy uczą dzieci od Małego, jak ważne jest wyglądać oryginalnie.
„Kultura jest kontekstem,
w którym wszystko
się dzieje, nawet 
zagadnienie prawne 
wyrwane z kontekstu
traci znaczenie”

charles hampden-Turner

czyli zastosowanie etnografii
w badaniu różnic kulturowych

„celeM kobiety w każdyM wieku jest podobanie się”

„od razu widać, jeżeli ktoś jest cudzo- 
zieMceM. nasze dziewczyny wszędzie 
wyglądają szałowo i wyróżniają się”

jeżeli zwykły telefon, to Musi się wyróżniać przynajMniej koloreM.

spacer po piasku nie zwalnia z obcasów.

Używamy tych samych słów na określe-
nie różnych zjawisk (powszechność angiel-
skiego), oglądamy te same programy, 
czytamy te same informacje (internet) i sto-
sujemy te same produkty (globalne marki) 
– daje to złudzenie, że za podobnym zacho-
waniem kryje się takie samo znaczenie. Jed-
nak kilka lat postępującej globalizacji nie jest 
w stanie wymazać historii i tradycji. Wartości 
i normy schodzą na poziom podświadomości, 
przyjmują formę paradygmatów czy postaw, 
a zachowanie ludzi stanowi uzewnętrznienie 
zakodowanych wzorców kulturowych. Dla-
tego wprowadzając marki na nowy rynek 
etnografia pomaga je poznać.

ZasaDa 1

Nic nie jest oczywiste
– szukaj znaczeń,
a nie objawów
Ludzie mają tendencje do interpretowa-
nia innej kultury poprzez pryzmat swojej 
– często przyjmujemy nasze potrzeby i spo-
sób zachowania za naturalny i jedynie obo-
wiązujący. Niestety nie zawsze jest tak, że 

skoro coś się sprawdziło w wielu krajach, to 
wszędzie się sprawdzi. Od badacza wyma-
gana jest duża dyscyplina w zachowaniu 
jak największej obiektywności. Ważne jest, 
aby opisywać, a nie wartościować. Ikea 
w sklepach na całym świecie ma „kącik” 
dla małych dzieci, gdzie rodzice mogą je 
zostawić i spokojnie robić zakupy. Takie roz-
wiązanie sprawdza się wszędzie, ale nie... 
w Usa, gdzie lęk związany z pozostawie-
niem dziecka z obcymi jest tak duży, że 
odrzucane jest takie rozwiązanie.

ZasaDa 2

Badaj jak najwięcej konteks-
tów – szukaj odcieni
i akcentów
subtelności czasem nie są widoczne gołym 
okiem i najważniejsze jest nie dać się zwieść 
powierzchowności. Dlatego w badaniu 
etnograficznym trzeba wyjść poza inte-
resującą nas kategorię. Badacze muszą 
wtopić się w kulturę i robić dokładnie to, 
co robią informatorzy. Jednym z wyników 
naszego pilotażowego badania na Łotwie 

było zrozumienie gleboko zakorzenionej 
potrzeby definiowania się (i definiowania 
innych) poprzez posiadane rzeczy. Na pierw-
szy rzut oka Ryga bardzo przypomimna 
Wrocław czy Krakow, wystarczy jednak 
bardziej się przyjrzeć i zwrócić uwagę na 
szczegóły. Dla wielu marka jest potrzebą, 
tam – koniecznością. Marka jest „bogiem”, 
ważniejsza niż potrzeby, możliwości czy 
wygoda. W domu handlowym à la Gale-
ria Mokotów było 12 sklepów jubilerskich 
(gdzie nawet breloczki do kluczy były z pla-
tyny), a w większości sklepów trudno jest 
cokolwiek kupić za mniej niż średnią kra-
jowa. Kiedy w radiu badacz usłyszał obiet-
nicę nagrody 1000 łatów (6 000 zł) za zwrot 
zgubionego telefonu komórkowego myślał, 
że to przejęzyczenie. Informatorzy poka-
zali w sklepie jubilerskim (!!!) model zagu-
bionego telefonu – telefony Vertu kosztują 
6 000 - 25 000 łatow (36 000 – 150 000 
zł) i w ciągu 2 lat na dwumilionowej Łotwie 
sprzedano kilkaset takich aparatow. Dla 
informatorów nie było w tym nic szokują-
cego: „a co w tym dziwnego – przecież 
właściciel jaguara czy BMW nie będzie uży-
wać Nokii?!!!” (cytat z badania)

ZasaDa 3

Nie ważne, co rozumiesz 
– ważne, jak to rozumieją 
uczestnicy danej kultury 

Fakt, że wszyscy jemy Big Maca, popijając 
Colą i słuchając iPoda mówi tylko o tym, 
że pewne rzeczy możemy robić w każdym 
zakątku świata. Nikt nie mówi natomiast 
o tym, jaki jest w danej kulturze stosunek 
do fast foodu czy muzyki. W badaniu etno-
graficznym staramy się zrozumieć uczestni-
ków kultury z ich własnego punktu widzenia, 
„zanurzyć się” i poznać zasady, według któ-
rych konstruują swój świat i tłumaczą go 
innym ludziom.
Walkmen został wymyślony, ponieważ jego 
twórca chciał słuchać muzyki w drodze do 
pracy tak, aby nie przeszkadzać pasaże-
rom. Jak wiadomo, w wielu innych kul-
turach postawa była zupełnie przeciwna: 
„Mogę słuchać muzyki i nikt nie będzie mi 
przeszkadzał”.
Etnografia pomaga w wychwyceniu sym-
boli, znaków, języka, wartości czy przeko-
nań, które kształtują dane społeczeństwo 
i pozwalają na odkrycie filtrów znaczeniowych 
codziennego życia, dzięki czemu możemy 
lepiej zrozumieć sens wyborów i decyzji 
konsumenckich. 
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