РЕНАТА ЄВА ГРИЦЮК. Вiд доньки до професiоналки...

Статтi

Рената Єва ГРИЦЮК
ВIД ДОНЬКИ ДО ПРОФЕСIОНАЛКИ.
ПРО БЕЗПОСЕРЕДНЄ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ В АНТРОПОЛОГIЇ
НА ПРИКЛАДI ДОСЛIДЖЕНЬ
У МIСТI МЕХIКО
Renata Ewa HRYCIUK. From a Daughter to a
Professional Figure: On Intermediate Looking-On in
Anthropology Exemplified by Studies at Mexico-City.

Сучасна етнографiя є складним методом i може включати такi елементи, як спостереження,
участь (чи безпосереднє спостереження), архiвний аналiз i якiснi опитування з елементами iсторiї життя. Польовi дослiдження застосовуються,
в основному, в етнологiї та культурнiй антропологiї, але щораз частiше в соцiологiї, соцiальнiй
географiї, економiцi чи iсторiї, в яких дослiджуваний матерiал часто шукається шляхом опитування – iсторiї життя (oral histories). Прикладом цiєї
дослiдницької тенденцiї в iсторiї можуть бути дослiдження Маргарет Пауер1 . Американська дослiдниця найновiших подiй у Чилi висвiтлила тему
ролi жiнок правицi у перiод з 1970 р., коли прийшов до влади Народний Фронт пiд керiвництвом Сальвадора Альєнде, до 2000 р., коли закiнчилася влада хунти Августо Пiночета. Дослiдницький матерiал вона здобувала значною мiрою
пiд час безпосереднiх спостережень та опитувань
жiнок, якi були задiянi в той час у суспiльнополiтичнiй дiяльностi правицi. До кiнця 90-их рр.
ХХ ст. антиальєндiвську мобiлiзацiю чилiйок iсторики “незауважували”, оскiльки, як пiдкреслює
Пауер, “науковцi неохоче дослiджують тих, з ким
не погоджуються”2 . Бiльше того, не визнавали
полiтичної дiяльностi жiнок (agency), вважаючи,
1
Power M. Right-Wing Woman in Chile: Feminine Power
and the Struggle against Allende.– University Park, 2002;
Еadem, More than Mere Pawns. Right-Wing Woman in Chile
/ “Journal og Woman’s History”.– Vol. 16.– 2004.– № 3.–
Р. 138–151.
2
Ibidem.– Р. 138.
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що вони були скеровуванi кимось: костелом, чоловiками – лiдерами опозицiї, врештi, власними
чоловiками. Дослiдження Пауер порушили також
iншi непопулярнi i часто приховуванi питання –
показали, мiж iншим, неумiлiсть отримання пiдтримки жiнок тодiшньою чилiйською лiвицею, чи
першi кроки фемiнiстичного руху.
Працi Маргарет Пауер спричинилися до заповнення iснуючої до 90-их рр. ХХ ст. прогалини
в знаннях на тему найновiшої iсторiї Чилi. Висловлювання чилiйських консерватисток, зафiксованi дослiдницею, призвели до перегляду переконання, що тiльки жiнки з середнього i вищого
класу, поєднанi класовою солiдарнiстю в умовах
економiчної кризи, були змобiлiзованi до вуличних протестiв лiдерами-чоловiками. Показали, що
вiдносини, якi ґрунтуються на культурнiй статi i
спiльному досвiдi кризи, змiцненi закликами порятунку родини i народу, а попри те виконання
основних материнських обов’язкiв, промовили до
бiльшостi жiнок, в результатi чого до протестiв
приєдналися чилiйки з рiзних суспiльних верств.
Походячи iз родини республiканцiв васпiв
(White Anglo-Saxon Americans), а, отже, знаючи
середовище американської правицi, здобувши освiту в американських унiверситетах, Пауер, приступаючи до дослiджень над чилiйською правицею, зiткнулася iз багатьма труднощами. Починаючи розмови iз правицевими активiстками, мала знання i досвiд, набутi пiд час кiлькарiчного
перебування в Чилi пiд час урядування Пiночета,
коли не тiльки була свiдком брутальних репресiй
зi сторони хунти, але також активно пiдтримувала чилiйську демократичну опозицiю. Внаслiдок безпосереднього спостереження пiзнала реалiї життя в пiночетiвському Чилi i сама стала
на сторону противникiв режиму. Водночас, намагаючись реалiзувати мету дослiдження, повинна
була працювати iз групою осiб, якi мали погляди
i систему цiнностей абсолютно протилежнi до її
власних, бiльше того, пiд час зустрiчей була вимушена вдавати, що подiляє їх погляди на свiт.
Щоб зрозумiти мотиви дiй жiнок правицi, Пауер проводила вiльнi опитування з елементами iсторiї життя, тобто “вiддала голос жiнкам, яких
вивчала”. Пiд час розмов, як зазначає сама дослiдниця, не могла щиро виразити своїх поглядiв
усвiдомлюючи, що це не тiльки вiдштовхнуло би
iнформаторку, але i зруйнувало все дослiдження,
плiтка за принципом снiгової кулi знищила би ме-
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режу контактiв iз потенцiйними iнформаторками.
У результатi вона постiйно вiдчувала спустошенiсть i розчарування, поставала перед численними
етичними дилемами.
Окрiм iнших полiтичних поглядiв, вирiшальною для характеру i перебiгу дослiдження, як пiдкреслювала авторка, була її суспiльно-культурна
позицiя (positionality): раса, клас, освiта. Те, що
вона iноземка – грiнго, полегшувало доступ до
спiврозмовниць. У сильно подiленому класово суспiльствi Пауер сприймалася як жiнка iз елiти,
тому її охоче запрошували до домiвок. Менш заможним iнформаторкам факт “давання” iнтерв’ю
американцi у певнiй мiрi був пiдкуповуючим та
був визначником їх статусу. Входження до середовища консервативних активiсток не становило
для американки труднощiв, на вiдмiну вiд чилiйських дослiдниць, якi вiдразу мусили визначити
свої полiтичнi погляди i розповiсти iсторiю родини, тому проведення подiбних дослiджень для
бiльшостi iз них було би неможливе.
Американський iсторик не тiльки застосувала
методологiю сучасної етнографiї, яка поєднує рiзнi технiки дослiдження, але слiдуючи фемiнiстичним пiдходам у суспiльних науках, якi акцентують авторефлексiйнiсть дослiдницького процесу,
зробила iз особистого досвiду, отриманого пiд час
безпосереднього спостереження, iнтегральну частину дослiдження, отримуючи таким чином контекст, необхiдний для розумiння його характеру i
динамiки. Результатом такого пiдходу стало врахування особистого досвiду авторки у представленнi кiнцевих висновкiв.
Постмодернiстський постулат рефлексiйностi
застосовується сьогоднi представниками рiзних
суспiльних та гуманiтарних наук. Однак, саме антропологи, для яких етичнi проблеми i дилеми
подiбнi до тих, з якими зiткнулася американська
дослiдниця-iсторик, становлять нiби “хлiб насущний” вiд початку виникнення дисциплiни. Особливо фемiнiстичнi дослiдницi є протягом багатьох
рокiв в авангардi експериментування з новими
методологiчними пiдходами, в тому бiльш етичними способами дослiджень3 .
У цiй статтi прагну проаналiзувати свiй досвiд,
набутий пiд час польових дослiджень, проведених
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у мiстi Мехiко в 1999–2006 рр. Пiд час цих дослiджень виникало багато методологiчних i практичних проблем, а також особистих дилем. Щоденно була вимушена встановлювати свiй статус
(як культурний, так i статевий) i неодноразово
виникали проблеми мiжкультурного спiлкування.
Пiд час дослiджень у мексиканськiй столицi нiколи не приховувала своїх фемiнiстичних поглядiв
i завжди була вiдкрита на взаємне опитування.
Предмет моїх дослiджень – досвiд материнства i
батькiвства – схиляв моїх спiврозмовникiв до авторефлексiї, часом перетворюючи нашi опитування на квазi-терапевтичнi сесiї, пiд час яких мене ставили у проблематичну функцiю la doctora.
Особливi етичнi i особистi дилеми виникали у
найменш очiкуваних ситуацiях, наприклад, коли
я була змушена вiдiгравати роль “терапевта” для
iнформаторiв-чоловiкiв.
Польовi дослiдження
у фемiнiстичнiй антропологiї
Фемiнiстична антропологiя становить вiд
1930-их рр. один iз найважливiших напрямкiв
дисциплiни4 . В його рамках особливо важливу
роль вiдiграє акцентування рефлексiйностi пiд час
етнографiчного дослiдження. Фемiнiстичнi дослiдницi започаткували в 80-их рр. ХХ ст. зацiкавлення станом польових дослiджень, а особливо його ситуацiйнiстю, визначеною суспiльнокультурною позицiєю i статтю дослiдника(цi), а
також владнi вiдносини мiж антропологами та дослiджуваними спiльнотами, роблячи авторефлексiйнiсть iнтегральною частиною писаними ними
ж етнографiй. Зараз щораз бiльше уваги придiляється емоцiйному досвiду дослiдника/цi. Опис
i аналiз емоцiйної сторони мiжлюдських вiдносин

4
На тему розвитку субдисциплiни дивись: Baer М.
Ewolucja myśli feministycznej w antropologii kulturowej. Szkic
na podstawie wybranej literatury // Humanistyka i plec, kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś / Red. E.Pakszys,
D.Sobczynska.– Poznan, 1997; Moore H.L. Plec kulturowa
i status kobiet – wyjaśnienie sytuacji kobiet / PrzeÃl.
A.Ostrowska // Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej / Red. E.Kempny, E.Nowicka.– Warszawa, 2003.–
S. 309–339, Eadem.– Co siȩ staÃlo kobietom i meżczyznom?
Plec kulturowa i inne kryzysy w antropologii / PrzeÃl.
A.Kościanska, M.Petryk // Badanie kultury. Elementy teorii
3
Wolf D.L. Situating Feminist Dilemmas in Fieldwork antropologicznej / Red. E.Kempny, E.Nowicka.– Warszawa,
// Feminist Dilemmas in Fieldwork, red. Eadem.– Boulder, 2004.– S. 402–419; Lewin E. Introduction // Feminist
Anthropology. A Reader.– Malden-Oxford, 2006.– P. 1–38.
1996.– P. 4–5.

РЕНАТА ЄВА ГРИЦЮК. Вiд доньки до професiоналки...

717

дає рамки i контекст, необхiдний для iнтерпретацiї результатiв дослiджень i розумiння самого
дослiдження5 .
Шуламiт Рейнхарц визначає фемiнiстичнi польовi дослiдження як “дослiдження, проведенi фемiнiсткою, темою якого є питання, пов’язанi iз
культурною статтю (gender) як в традицiйно однорiдних жiночих, так i в змiшаних середовищах.
У фемiнiстичних польових дослiдженнях дослiдницями є жiнки, мiсце дослiдження – то звичайно жiноче середовище, i головними iнформаторками є найчастiше також жiнки”. Приймаючи це
визначення, польовi дослiдження, проведенi мною
у мiстi Мехiко, є дослiдженнями фемiнiстичними.
Одночасно, повнiстю погоджуюся iз Сонею Хардiнг, яка стверджує, що фемiнiстична методологiя
не iснує як така. Методи дослiдження, використовуванi жiнками-антропологами мають значною
мiрою еклектичний характер i залежать вiд дослiджуваного питання, а не особливого способу
сприйняття суспiльних реалiй6 . Фемiнiзм у цьому контекстi є дослiдницькою перспективою, а
якщо взяти до уваги, що iснує багато визначень
фемiнiзму, то iснує багато фемiнiстичних пiдходiв до дослiдницьких методiв7 . Тому кожна ситуацiя польового дослiдження також визначається суспiльно-культурною позицiєю дослiдницi, її
iндивiдуальним пiдходом до фемiнiзму й особистою заангажованiстю, використовуваними методами, водночас, як i суспiльним та культурним
контекстом дослiдження.
Фемiнiстичний пiдхiд у суспiльних науках передбачає вiддавання голосу жiнкам та вивчення
їхнього досвiду. Я, однак, вирiшила проводити
дослiдження у змiшаному середовищi. Приймаючи гендерну перспективу в антропологiї, яка вимагає вивчення досвiду жiнок у вiдносинах iз чоловiками та iншими жiнками, я вiддала голос як
жiнкам, так i чоловiкам – жителям Санта Марiя Томатлан. Включення чоловiкiв до моїх дослiджень було необхiдне для того, щоб зрозумiти

змiни, якi вiдбуваються у материнських стратегiях мешканок мексиканської столицi в ситуацiї,
коли материнство i, ширше, батькiвськi обов’язки стають щораз частiше предметом суперечок в
подружжях i родинах.
Фемiнiстичнi дослiдницi почали звертати особливу увагу на проблеми, що з’являлися пiд час
польового дослiдження, пов’язаного iз культурною статтю. Як зауважує Дiане Белл, “появляється питання культурної статi, оскiльки етнографи проводять польовi дослiдження шляхом нав’язування контактiв i зв’язкiв, навчаються спостереженню, мисленню i буттю в iншiй культурi, i
робимо це як особи певного вiку, визначеної сексуальної орiєнтацiї, релiгiї, освiти i походження iз
рiзних суспiльних класiв (...) i, що найважливiше,
проводимо дослiдження як жiнки i як чоловiки”8 .
До 1990-их рр. в основному жiнки-антропологи
звертали особливу увагу на вплив, який має їх
присутнiсть на дослiджувану ситуацiю i включали елементи своїх бiографiй, мiж iншим, вiк,
одруження, вагiтнiсть, дiти etc. до етнографiї. З
часом свiй дослiдницький досвiд почали таким
способом аналiзувати чоловiки, насамперед антропологи, застосовуючи фемiнiстичну парадигму
у студiях мужностi. Наприклад, Метью Гутманн,
проводячи на поч. 1990-их рр. дослiдження сучасного образу мужчини (у тому числi батькiвства) в однiй iз colonias populares9 мiста Мехiко. Американський антрополог поселився в Санта Домiнго разом iз дружиною i кiлькамiсячною
донечкою, що мало незаперечно великий вплив на
протiкання дослiдження та отриманi результати10 .
В описах особистого досвiду звертається особливу увагу на факт, що в процесi адаптацiї до дослiджуваного середовища, входження в поле антрополог повинен проявити велику еластичнiсть у
пристосуваннi до локальних прикладiв поведiнки,
у тому числi й тих, якi визначаються культурними нормами для певної статi, може прийняти нейтральну роль чужого-професiонала чи творити зовсiм новi ролi в залежностi вiд iснуючої
11
5
Jackson J.E. “I am a fieldnote”: fieldnotes as a symbol of ситуацiї .

professional identity // Fieldnotes: the making of anthropology
/ Red. R.Sanjek.– New York, 1990.– P. 3–33; Laine M.De
Fieldwork, participation and practice: ethics and dilemmas in
qualitative research.– London; New Delhi, 2000.– P. 1–15.
6
Harding S. Is there a Feminist Method? // Feminism and
Methodology / Red. S.Harding.– Bloomington-Indianapolis,
1987.– P. 1–14.
7
Reinharz S. Op. cit.– P. 240–243.

8

Gendered Fields...– P. 1–2.
Назвою colonia popular в Мексицi окреслюється адмiнiстративно видiлена територiя як колонiя (частина дiльницi),
в якiй мешкають нижчий або нижчо середнiй клас.
10
Gutmann M.C. The Meanings of Macho. Being a Man
in Mexico City.– Berkeley, 1996.– P. 5–9.
11
Whitehead T.L., Price L. Summary: Sex and the Fi9
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Бiльше того, характер вiдносин пiд час польового дослiдження змiнюється з часом, тому
у рiзнi моменти життя дослiдник/ця може виконувати рiзнi ролi. Пiд час моїх дослiдницьких
перебувань у мiстi Мехiко я завжди працювала
сама, менi не складав товариство партнер, дiти
чи iншi члени родини, i хоча iнформатори знали
мою родинну ситуацiю, через вiк та етап професiйного життя, в якому я перебувала на даний
момент, давали менi вiдiгравати рiзнi ролi. На
початку недозрiлої та загубленої в культурi мексиканської столицi доньки, молодої дiвчини, яку
треба захищати, через кiлька рокiв пiдвищили мене до позицiї особи, яка має достатню культурну
компетенцiю, щоб функцiонувати самостiйно як
професiоналка.
“Донька”: тобто як не пiти на дно
Визначальне значення для успiху моїх мексиканських польових дослiджень мали обставини, в
яких я познайомилася iз життям colonias populares
мiста Мехiко. Восени 1999 р. я опинилася у мiстi Мехiко в статусi стипендiатки мексиканського
уряду для навчання у Нацiональному Мексиканському Унiверситетi i для проведення пiлотних
польових дослiджень над культурним конструюванням материнства та досвiдом буття матiр’ю
в одному iз районiв мiста. Однак, я потрапила в епiцентр полiтичного циклону – Мексика
проходила в той час перiод бурхливих полiтичних змiн, одним iз проявiв яких був страйкуючий
протягом кiлькох мiсяцiв Унiверситет12 . Оскiльки
мексиканський уряд не погодився перевести мене до iншої академiчної iнституцiї, протягом бiльшої частини першого дослiдницького перiоду я
була практично вiдрiзана вiд академiчного життя
i змушена до “занурення” в щоденнiсть мексиканської столицi. Протягом 11 мiсяцiв я мешкала
iз мексиканською родиною, яка складалася iз маeldwork Experience // Self, Sex and Gender in Cross –
Cultural Fieldwork / Red. T.L.Whitehead, M.E.Conaway.–
Urbana; Chicago, 1986.– P. 289–304.
12
2 липня 2000 р. вiдбулися президентськi вибори, в результатi яких втратила владу ПРI (Partido Revolucionario
Institucional), яка керувала Мексикою вiд 1929 р. Президентом став Вiкенте Фокс з правої ПАН (Partido Accioon
Nacional). Перед виборами вiдбулися бурхливi суспiльнi дебати, частиною яких був багатомiсячний (квiтень 1999 –
лютий 2000) страйк найбiльшого мексиканського публiчного унiверситету Universidad Nacional Autonoma de Mexico
проти оплати за унiверситетське навчання.

терi та двох дорослих дiтей – вони також стали
моїми основними iнформаторами i провiдниками
по свiту одного iз районiв мiста Iзтапалапi.
Окрiм того, що я не була зовсiм новенькою в
польових дослiдженнях (ранiше проводила дослiдження в Литвi i в Польщi), i мала мериторичну
пiдготовку (закiнчила латиноамериканськi курси
i знала мову), почувалася як бiльшiсть студентiв
антропологiї, якi рушають на польовi дослiдження i не будучи нiколи достатньо приготованими
до цього, або вчаться плавати в нових реалiях,
або йдуть на дно. Для мене той бурхливий рiк у
мiстi Мехiко виявився справжнiм ритуалом переходу, справжньою swim or sink mystique13 .
Пiд час польових дослiджень жiнки часто
сприймаються як особи андрогенiчнi, гордi мужчини, але також i як дiти чи незрiлi особи, якi
треба захищати14 . Несвiдомо, мексиканська родина, з якою я мешкала, вiдвела менi роль прийомної доньки. Я вирiшила прийняти цю роль на
час дослiджень, оскiльки у важкий момент перших крокiв в мексиканських реалiях я потребувала такого роду пiдтримки i певного почуття безпеки. Роль “доньки” узгодилася iз моїми тодiшнiми емоцiйними потребами та дослiдницькими
зацiкавленнями, допомагала краще ввiйти у дослiдницьке поле. З часом, однак, я зауважила,
що змiна цiєї ролi стала практично неможливою
– для моїх мексиканських приятелiв я назавжди
залишилася молодою, недосвiдченою iноземкою,
яку треба захищати вiд труднощiв та небезпек
життя в мiстi Мехiко, i нiколи дорослою жiнкою,
компетентною дослiдницею. Бiльше того, в наступнi роки, пiд час моїх вiзитiв до мiста Мехiко,
вiд мене очiкувалося, як вiд “прийомної доньки”,
втаємниченої у родиннi секрети, участi у розв’язаннi конфлiктiв та приймання чиєїсь сторони.
Врештi, моя вiдмова зайняти позицiю у родиннiй
суперечцi стала причиною болiсного розставання
iз багаторiчними приятелями.
“Професiоналка”: польовi дослiдження
в Санта Марiя Томат лан
Пiд час першого дослiдницького перебування
я навчилася якось “плавати” в мiськiй культурi Мексики, здобула знання, досвiд i контакти,
а навiть потоваришувала з деякими iз моїх iнформаторiв. Один iз них – священик Жаiро –
13
14

Wolf D.L. Op. cit.– P. 7.
Ibidem.– P. 8.
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мав зiграти вирiшальну роль пiд час мого другого
польового дослiдження, яке я вирiшила провести
на територiї його парафiї – Санта Марiя Томат
лан15 .
Пiд час приватних перебувань у мiстi Мехiко
в 2000–05 рр. я вiдвiдувала священика Жаiро в
його новiй, отриманiй у 2000 р., парафiї. Однак,
офiцiйно мене було представлено спiльнотi pueblo
тiльки на фiєстi, яку mayordomia16 органiзувала
для священика Жаiро з нагоди п’ятої рiчницi його перебування на парафiї. Дякуючи за приготування свята, священик, користаючи з нагоди,
представив мене, мету i предмет моїх дослiджень.
Цей момент мав ключове значення для перебiгу мого перебування в Санта Марiя Томатлан –
священик Жаiро високий, ставний креол, якому
минуло шiстдесят рокiв мiг бути моїм батьком (i
цю роль опiкуна-батька iстотно вiдiгравав протягом всього цього перiоду). Представив мене як
свою багаторiчну добру знайому, яка прибула до
Мексики здалека, iз землi святого отця, la tierra
del papa, щоб приготувати дисертацiю на тему антропологiї родинного життя (досвiд жiнок, материнства, mashismo etc.) в Санта Марiя Томатлан.
Це заiнтригувало присутнiх на фiєстi жiнок, якi
вiдразу запросили мене до свого столу, почастували текiлою i почали екзаменувати мої знання
на тему країни, наприклад, жартiвливо вживаючи
doble sentido – слова з подвiйним значенням, щоб
перевiрити мою мовну компетенцiю, випитували
про мiсця, якi я вiдвiдала у Мексицi, улюбленi
страви чи телевiзiйнi програми.
Пiд час дослiджень, якi проводяться на культурно чужiй територiї, дослiдницi з огляду на
свою стать можуть мати другорядний статус, але
отримують авторитет i привiлейовану позицiю через свою расу, клас чи належнiсть до захiдного
культурного прошарку17 . Спосiб, в який я була
15
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представлена на фiєстi, мав далеко сягаючi наслiдки для моїх дослiджень, оскiльки священик
Жаiро, представляючи мене, побiжно пiдкреслив
мою привiлейовану позицiю порiвняно iз моїми
майбутнiми iнформаторами. Однак, факт, що я
була землячкою Папи поляка, який помер кiлька
тижнiв тому допомiг менi скоротити дистанцiю,
створену моєю позицiєю iноземного антрополога.
Я далi була fuerena (чужа) i extranjera (iноземка),
але не була принаймнi протестантською грiнго.
З iншої сторони, коли я пробувала винайняти
собi помешкання в Томатланi, менi пропонували тiльки великi, без меблiв, позбавленi навiть
елементарного оснащення помешкання, якi я не
могла собi дозволити через те, що моя привiлейована позицiя пов’язана iз дохiдним грантом
на фiнансування дослiдження. Пiсля двох мiсяцiв пошукiв i проживання по кутах у знайомих
я пiддалася i вирiшила винайняти помешкання в
околицях унiверситету. А це привело до того, що
щоденно треба було проводити близько трьох годин у мiському транспортi, доїжджаючи до мiсця
дослiджень.
Дослiдницi, якi займаються безпосереднiм спостереженням з фемiнiстичної перспективи пiдкреслюють, що iноземки через свою iнакшiсть
можуть отримати бiльший доступ чи еластичнiсть
в перетинаннi кордонiв, визначених статтю, з iншого боку, знову ж, можуть вiдчувати бiльший
тиск на пристосування до поведiнки, яка приписується жiнкам у данiй культурi. Бiльше того,
антропологи-iноземки, якi проводять дослiдження
в гендерно змiшаному середовищi, наражаються
на певнi загрози, такi як сексуальнi переслiдування, фiзична загроза, дiя стереотипiв, що базуються на культурi статi. Пiд час дослiджень в
Томатланi я почувалася, скорiше, захищеною спiльнотою, у тому числi мужчинами, але при перемiщеннi по мiсту щоденно зiштовхувалася iз насиллям вербальним i фiзичним, що, в результатi, вплинуло на мою поведiнку (дуже обережну,
але в той же час з виразом впевненостi у собi)
i спосiб одягання (скромний спортивний стиль,
вiдсутнiсть макiяжу i окуляри). Прийняття даної
гендерної стратегiї в ситуацiї дослiдження залежить вiд специфiки середовища, особистостi до-

Одне iз 16 доколумбiйських pueblo originarios, якi iснують тепер в найбiльшiй дiльницi мiста Мехiко – Iзтапалапi,
зберiгає локальнi звичаї i народну релiгiйнiсть.
16
Спонсорування церемонiї i свят, пов’язаних iз культом
Матерi Божої (Virgenes), згiдно iз Diccinario Del Espanol
Usual en Mexicо, (Mexico City, 1996): “Mayordomia – це
iнституцiя, характерна для iндiанського та метиського католицизму, завданням якої є опiка над культом, а також
органiзацiя, адмiнiстрування та культивування релiгiйних
свят в дiльницях мiст та мiсцевостях (barrios de los pueblos),
представлення якої довiряється на деякий час особам, якi є
чесними та користуються загальною повагою”.
Newbury Park, 1988 (Qualitative Research Methods Seri17
Warren C.A.B. Gender Issues in Field Research.– es 9).– P. 26.
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слiдницi/ка i характеру проведення дослiджень18 .
Я вирiшила змiнити свiй образ, щоб почуватися впевненiше пiд час щоденних доїздiв i пiд час
самого дослiдження. Очевидно, ця стратегiя мала вплив на те, як iнформатори сприймали мене
пiд час дослiдження. Факт, що докторантiв часто авансом у Мексицi називають doctor/doctora i
серйозний вигляд “iнтелектуалки” у моєму випадку спричинився до створення помилкового образу
la doctora, тобто терапевта.
Я проводила цiлi днi в Томатланi, беручи
участь в життi спiльноти, в фiєстах, церковних
i родинних урочистостях, зустрiчаючи моїх iнформаторiв на вулицях, на базарi, в автобусi. Я
заприятелювала з деякими iз моїх iнформаторок
i почала брати активну участь в життi жiнок з
mayordomii – допомагала у приготуваннi до фiєст, особливо в приготуваннi почастункiв – тут
дуже важливими стали мої кулiнарнi здiбностi i
знання на тему традицiйної мексиканської кухнi,
здобутi пiд час попереднiх перебувань у Мексицi, а також у прикрашаннi костелу. Практично на
кожнi вихiднi мене запрошували на родиннi урочистостi, а з часом я стала їх фотографом, який
реєстрував незлiченнi хрестини, шлюби, презентацiї, 15-рiччя та iнше. Часто, коли виникала така потреба, займалася дiтьми, допомагала готувати уроки тощо, а навiть надавала iнформацiю на
тему урядових програм для найбiднiших (наприклад, seguro popular).
Пiсля певного часу я почала проводити опитування iз моїми головними iнформаторками (key
informants). Нашi розмови додавали їм певного
емоцiйного комфорту i нагоду для авторефлексiї,
i з часом, як це часто буває, за принципом ефекту
снiгової кулi – вже не треба було шукати нових
контактiв, це мешканки Томатлану почали шукати нагоди для розмови зi мною, а для декого я
стала навiть певним видом емоцiйного порятунку.
Бiльше того, жiнки почали органiзовувати iнтерв’ю iз мужчинами, зазвичай iз своїми чоловiками,
але також iз синами i батьками, вiрячи, що вони
також потребують такої собi “терапiї”.

факт, що жiнки-дослiдницi легше перетинають
кордони статi пiд час дослiдження, оскiльки можуть сприйматися бiологiчно як жiнки, але з точки зору культури як чоловiки. Цей особливий
культурний статус виникає iз освiти, незалежностi i факту, що то вони iнiцiюють розмови. Отже,
в багатьох культурах iноземна дослiдниця розмiщується суспiльно ближче до мужчини, нiж до
жiнки19 .
Вважається, що мужчини за своєю природою
менше нiж жiнки призвичаєнi i бiльш неохочi
до розмов про свiй iнтимний досвiд i емоцiї.
Мої першi iнтерв’ю з мужчинами пiдтвердили цю
думку, спiврозмовники звичайно на початку трохи зi мною флiртували, що, однак, не скорочувало
дистанцiю i не схиляло їх до бiльш особистих рефлексiй. З моменту, коли я отримала довiру моїх
iнформаторок, дослiдницька ситуацiя дiаметрально змiнилася. Тодi я почала проводити iнтерв’ю
iз мужчинами iнформаторами, якi за порадою жiнок iз своїх родин погоджувалися на iнтерв’ю з
надiєю, що воно дасть їм не тiльки емоцiйне полегшення, але й дозволить розв’язати особистi i
родиннi проблеми. Щоб проiлюструвати цi питання, коротко опишу контекст моїх зустрiчей iз
трьома iнформаторами, якi розцiнювали нашi розмови як свого роду “терапiю”.
Iнтерв’ю iз Данiелем20 , 38-рiчним вдiвцем,
батьком трьох дiтей, було заплановано й органiзовано його тещею, а разом з тим моєю основною
iнформаторкою – панею Мартою. Її непокоїв спосiб поводження Данiеля iз своїми дiтьми. Ранiше
часто звiрялася менi, що її зять занедбував свої
батькiвськi обов’язки, не докладався на утримання дiтей, витрачаючи грошi на “iнших жiнок”,
зловживав алкоголем i в результатi ставав агресивним. Постiйно залишав онукiв у неї, знаючи,
що там будуть у безпецi, нагодованi i доглянутi.
Тим самим перекладав усю вiдповiдальнiсть на
бабцю. Панi Марта погрожувала, що якщо Данiел не почне поводитися вiдповiдально, то позбавить його батькiвських прав i усиновить своїх
онукiв.
Коли я прийшла до дому панi Марти на доЗдивування: iнтерв’ю iз мужчинами
мовлене iнтерв’ю, Данiел вже чекав на мене “пiдФемiнiстичнi антропологи звертають увагу на готовлений” тещею до нашої розмови. На почат-
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Scaglion R. Sexual Segregation and Ritual Pollution in
Abelam Society // Self, Sex and Gender in Cross – Cultural
Fieldwork...– P. 151–163.

19

Названi студiї вмiщають iнформаторiв у збiрцi: Self,
Sex and Gender in Cross – Cultural Fieldwork...
20
Iмена iнформаторiв було змiнено.
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ку здалека розповiдав менi, як важко було йому, iмiгрантовi iз провiнцiї (зi штату Michoacan),
пристосуватися до життя в Томатланi, з якого
походила його дружина. Коли вона померла через ускладнення пiсля третiх пологiв, вiн пережив
нервове потрясiння i почав зловживати алкоголем.
Розповiдав про свою самотнiсть i безсильнiсть,
про спроби побороти погану звичку (бiльше року
ходив на зустрiчi АА – Анонiмних Алкоголiкiв).
Плачучи, визнавав, що не був хорошим батьком,
а навiть не знав, яким повинен бути добрий батько, бо до смертi дружини його завданням було
утримання родини. Повторював, що хотiв би навчитися проявляти почуття до своїх дiтей i стати
для них прикладом, але це було понад його сили.
Протягом всього iнтерв’ю Данiел пiдкреслював,
що дуже цiнує допомогу, яку надає родина дружини (теща i тiтки), але вкiнцi досить несподiвано i впевнено ствердив, що виховання дiтей – це
жiноча справа i, у зв’язку з тим, їх обов’язком є
йому допомагати!
Пiсля кiлькох днiв ми знову зустрiлися в домi
панi Марти, цим разом, однак, зовсiм випадково.
Данiел визнав, що iнтерв’ю йому сподобалося, бо
нагадало про зустрiчi АА, пiд час яких мiг вiдверто говорити про свої проблеми. Найважливiше
для нього було все-таки те, що всупереч побоюванням, я не вичитувала його пiд впливом тещi.
Ще до того, як провести iнтерв’ю iз моїм наступним iнформатором – паном Родрiго, я заприязнилася iз його дружиною Лупе (наступна iз
моїх головних iнформаторок), а також розмовляла
iз його дiтьми та сестрами дружини. Тобто ознайомилася досить добре iз родинним середовищем
та його проблемами ще до того, як пан Родрiго
погодився зi мною порозмовляти. Погодився на
це тодi, коли – як я довiдалася пiзнiше – впевнився, що я не розсiваю плiтки “як iншi жiнки”.
Виявилося, що я була дискретна, а тому варта довiри. Визнав, що вiдчував потребу порозмовляти
з кимсь про свої проблеми, але то дружина намовила його, щоб погодився на iнтерв’ю. Панi Лупе
була для мене неоцiненним джерелом iнформацiї,
завжди охоча до розмови, розповiдала менi про
своє життя, iсторiю своєї родини i iсторiю pueblo,
а також плiтки, у тому числi тi, що стосувалися
моєї особи. Лупе рiшуче керувала в своїй родинi.
Вона протягом довшого часу пробувала намовити
чоловiка, щоб порозмовляв iз la doctora з надiєю,
що Родрiго побачить родиннi проблеми iз “пра-
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вильної перспективи” i прийме “слушнi рiшення”.
Панi Лупе сподiвалася, що я прийму її сторону в
родиннiй суперечцi i переконаю чоловiка, щоб вiн
усунув свою маму з їх дому. Вона була переконана, що разом iз зникненням “вредної тещi” усi
родиннi проблеми будуть автоматично вирiшенi.
На початку розмови ми обоє вiдчували скованiсть, оскiльки фактично були до неї змушенi Лупе, яка не терпiла спротиву. Її чоловiк –
пiсля п’ятдесяти, тихий, несмiливий, але завжди усмiхнений механiк був fuereno (чужий, особа
ззовнi), бо хоч i походив iз сусiдньої дiльницi,
не був родовитим Томатеро (мешканцем Томатлану). Факт, що то вiн переселився до pueblo,
щоб замешкати у домi тестiв, який з часом отримала у спадок Лупе, став вирiшальним для його статусу у родинi. Не маючи права приймати
жоднi рiшення, що стосуються родини чи маєтку
дружини, завжди почувався чужим у Томатланi.
Сусiди вважали його добрим, турботливим i не
застосовуючим насилля батьком i дiдусем, важко
працюючим на свою родину, однак, для деяких
вiн становив приклад mandilona (пiдкаблучника).
Два роки перед нашою зустрiччю мама мусила
переселитися до дому панi Лупе через серйозний
конфлiкт помiж братами пана Родрiго, що в результатi погiршило його i так важку позицiю в
рамках розширеної родини (Лупе мешкала в оточеннi трьох сестер, якi займали сусiднi частини).
Мiй iнформатор знав, що не було доброго вирiшення цiєї ситуацiї, однак не мiг залишити свою
хвору маму “в нещастi”, а з другого боку його дружина не хотiла вже толерувати конфлiктну
тещу пiд своїм дахом. Пан Родрiго не мiг дозволити собi винайняти окреме мешкання для мами,
а навiть якби то зробив, то i так би мусив займатися лежачою жiнкою, тобто таким чином конфлiкт i так не був би розв’язаним. Мiй iнформатор
розповiдав, що почувався зловленим у пастку суперечливих очiкувань зi сторони окремих членiв
родини, i ситуацiя була причиною великого стресу
для нього.
Пан Родрiго виразно не сподiвався жодних порад iз моєї сторони. Коли ми зустрiлися знову,
то сказав, що цiнує той факт, що я погодилася присвятити час на розмову з ним, подякував
менi за неї, оскiльки перший раз за довгий час
мiг з кимсь порозмовляти вiдверто про свої проблеми i почуття. Пiд час iнтерв’ю я переконливо
здобула довiру мого спiврозмовника, що принесло
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наcтупнi, тим разом спонтаннi розмови на рiзнi –
в тому числi особистi – теми, як тiльки з’являлася вiдповiдна нагода, наприклад, вечорами, коли
пан Родрiго пiдвозив мене на автобусний вокзал.
Третє iнтерв’ю, якого контекст хотiла би тут
представити, було органiзоване також панею Лупе. Певного дня вона задзвонила до мене i попросила, щоб прийшла до її дому пополудню, оскiльки “буде мати для мене спiврозмовника”. Коли я
приїхала на мiсце, провела мене на другий поверх,
який власне був у перебудовi. Я мала порозмовляти iз одним iз робiтникiв, якi там працювали.
Я його нiколи ранiше не зустрiчала, але вiн однозначно чув вже про мене i моїх iнтерв’ю вiд
членiв родини Лупе. Ми сiли на купi цегли i
пан Хуго пояснив, що хотiв зi мною порозмовляти, оскiльки почував потребу звiритися комусь у
своїх проблемах. Панi Лупе розповiла йому, що
la doctora вмiє слухати i розмова зi мною принесе йому полегшення. Перший раз пiд час моїх
дослiджень у Томатланi мужчина сам шукав у
мене допомоги i втiшення, заохочений вiдгуками
iнших.
Пан Хуго, мужчина середнього вiку, був неквалiфiкованим робiтником, працював як помiчним муляра, самотнiм батьком (padre soltero, як
сам себе назвав), який виховував двiйко дiтей,
iммiгрантом зi штату Гуерреро. Коли я познайомилася з ним, вiн винаймав мале помешкання
в Томатланi. Насамперед, вiн очiкував вiд мене
розумiння i спiвчуття щодо своїх проблем. Розповiдав менi про убогiсть, неосвiченiсть i тавро
меншевартостi, яке вiдчував як позашлюбна дитина мiсцевого кацика в малому мiстечку на узбережжi штату Гуерреро, про спроби “покращити
долю”: мiграцiю до мiста Мехiко, а потiм нелегальнiй переправi до Сполучених Штатiв. Про шок,
яким була для нього звiстка, коли повернувся до
мiста Мехiко, що його дружина вже має нового партнера i не хотiла бiльше займатися їхнiми
дiтьми. Пан Хуго мусив виходити iз ситуацiї, в
якiй раптом став самотнiм батьком у чужому мiстi, де не мiг розраховувати на допомогу жiнок iз
своєї родини, де не мав приятелiв анi compadres21 .
Але, незважаючи на це, багато разiв пiд час нашої розмови пiдкреслював, що нiколи не вiддав
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би дiтей до осередкiв DIF22 . Хотiв, щоб родина була разом, щоб дiти могли принаймнi закiнчити середню школу. То була довга i часами iз
потрясiннями розмова – одне iз найбiльш емоцiйно виснажливих для мене iнтерв’ю, проведених iз
мужчинами в Томатланi.
Це iнтерв’ю було особливе також i з iншого
погляду. Пан Хуго – єдиний iз моїх чоловiчих
iнформаторiв окрiм емоцiйної пiдтримки очiкував
допомогу з мого боку в розв’язаннi кiлькох практичних проблем i, очевидно, скористав з неї. Я
пояснила йому, мiж iншими, принципи впроваджуваної власне тодi урядом мiста Мехiко програми seguro popular – соцiального страхування
для найубогiших, знайшла iнформацiю на тему
безкоштовної психологiчної допомоги, доступної
в delegacion (вiдповiдник нашого району), сконтактувала його iз священиком мiсцевої парафiї i
соцiальним працiвником.
Кожне дослiдницьке середовище вимагає вiд
дослiдника прийняття iншого пiдходу. Мої дослiдження в Санта Марiя Томатлан вимагали
входження в особистi стосунки з iнформаторами:
як з жiнками, так i з чоловiками. Однак, моя
участь, яка базувалася на почуттях та емоцiях,
iнтуїцiї та емпатiї, змусила мене до прийняття i
вiдiгрiвання ролi “терапевта”, що принесло багато
сумнiвiв i особистих дилем.
Часто пiдкреслюється, що етичнi i моральнi
проблеми i дилеми є необхiдною частиною дослiджень, однак, неможливо передбачити їх i зазвичай вони з’являються ex post factum23 . Коли
я розпочинала свої дослiдження в pueblo, то сподiвалася, що буду вiдчувати бiльший тиск, щоб
пристосуватися до мiсцевих поведiнкових норм.
Я була приготовлена, що буду вiдповiдати на незлiченнi запитання щодо мого особистого життя, а перед усiм, чому я незамiжня i бездiтна,
сподiвалася також, що менi може бути придiлена роль сексуально доступної iноземки – “молодої, самої i так далеко вiд дому”. Тим часом,
гендерно визначенi кордони поведiнки виявилися
цiлком еластичними – замiсть того, несподiвано
для мене, менi була приписана роль “терапевта”

22
Desarollo Integral de la Familia (DIF) – це мексиканська
урядова iнституцiя, що займається соцiальною допомогою,
21
Цим iменем називають у Мексицi мужчин, якi входять яка скерована особливо для жiнок i дiтей.
23
у розширенi фiктивнi родиннi вiдносини, наприклад, пiд
Fabian J. Dilemmas in critical anthropology / Constructiчас церемонiї хрещення compadres стають батько дитини та on Knowledge: Authority and Critique in Social Science /
хресний батько, так називають також довголiтнiх приятелiв. Red. L.Nencel, P.J.Pels.– London, 1991.– P. 180–202.
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i андрогенiчний статус професiоналки, який дав я робила пiд час iнтерв’ю, опиралися скорiше на
менi доступ до iнформаторiв як серед жiнок, так емпатiю, анiж на компетенцiю. Бiльше того, пiд
час iнтерв’ю iнформатори були часто зворушенi,
i мужчин.
Вважаю, що декiлька чинникiв мало вплив на знервованi, а навiть плакали. Я не була готовою
цю ситуацiю: моя позицiя iноземки-професiонал- до таких ситуацiй, а вже напевно не до видовики, яка знає, однак, добре мексиканську культуру, ща, коли мужчина вiдверто плаче передi мною,
мову i реалiї життя в мiстi Мехiко, предмет моїх розповiдаючи менi про своє особисте життя, надослiджень: досвiд буття матiр’ю / буття бать- приклад, хвалячись про свої сексуальнi перемоги.
Я почувалася вiдповiдальною за моїх спiврозком, мiй статус пiд час дослiджень в Томатланi,
мовникiв,
якi довiрились менi до того ступеню,
легiтимований священиком Жаiро. Також переконання моїх iнформаторок про потребу в психоло- що розповiли про iнтимнi деталi свого життя.
гiчнiй допомозi i розв’язаннi щоденних проблем, Не хотiлося втратити їх довiру. З iншого боку
якi виникають iз їх контактiв iз психологами в єдине, що я могла зробити, щоб їм допомогти –
школi, в парафiї, психологiчними консультацiями уважно їх вислухати, пропонуючи моральну пiдв мас медiа. Вплив мали також змiни, якi вiд- тримку, часом обережнi поради, а коли проблема
бувалися в останнi роки в Томатланi, де жiнки здавалася дуже серйозною – допомогу у пошуцi
надалi вiдповiдають за стан родини, але з iншого професiйної опiки психолога.
Нiта Кумар описує ситуацiю польового дослiбоку молодше поколiння жiнок щораз частiше використовують iснуючий шанс навчання i вибира- дження як: “бравурного, але i незручного зiткють професiйну кар’єру i особистий розвиток. У нення вразливостi дослiдника iз вразливiстю досрезультатi, незамiжнi молодi професiоналки отри- лiджуваних” i називає її “втечею iз мiсця приго24
мують щораз бiльшу повагу та сприйняття своїх ди” . Зв’язок мiж дослiдницею i спiльнотою, в
здобуткiв i нового стилю життя, тим самим при- якiй проводить дослiдження, є завжди складним.
звичаюючись до змiн, якi вiдбуваються у стано- Це є ситуацiя, в якiй обидвi сторони взаємно
на себе впливають, обидвi сторони отримують i
вищi жiнок у спiльнотi Санта Марiя Томатлан.
втрачають.
“Втеча iз мiсця пригоди”
До прибуткiв можна додати новий дослiдницький досвiд, отриманий матерiал, в тому 1/3 розПочинаючи дослiдження в Томатланi я мала мов, записаних iз мужчинами, вiдсутнiсть сервже пенi знання на тему життя в мiстi Мехiко, йозних конфлiктiв пiд час мiсяцiв, проведених з
отриманi пiд час попереднiх перебувань в мекси- мешканцями Томатлану в рiзних ситуацiях, бiльканськiй столицi. Не могла, однак, передбачити, ше того, теплi вiдносини iз багатьма моїми iнщо менi буде нав’язана роль терапевта. Спочат- форматорками i iнформаторами, пiдтримуванi за
ку пробувала протестувати i детально пояснювати допомогою кореспондування мейлами, а тим сатему i цiль моїх дослiджень, а також рiзницю мiж мим перспективу продовження дослiджень на цiй
антропологiєю та психологiєю. Мої iнформаторки територiї у майбутньому. До втрат – насамперед,
реагували розчаруванням на цi пояснення, а на- необхiднiсть прийняття нав’язаної менi спiльновiть злiстю, тому я врештi вирiшила прийняти цю тою ролi, тобто як це неелегантно, але влучно нароль. Зрештою, це нашi iнформатори вирiшують зивають американськi фемiнiстки вхiд в interactiпро хiд дослiджень, коли погоджуються спiвпра- onal shitwork25 , а також величезна фiзична та емоцювати з нами або вiдмовляють нам у спiвпрацi. цiйна цiна, пов’язана iз довготривалим дослiдниОднак, спровокований цiєю ситуацiєю конфлiкт цьким перебуванням в найбiльшiй метрополiї Ларолей поглибив моє фiзичне та емоцiйне наван- тинської Америки.
таження, пов’язане iз польовими дослiдженнями.
Антропологи з-за кордону, якi проводять поКожне iнтерв’ю-“терапiя” викликало у мене супе- льовi дослiдження у мiстi Мехiко, звертають уваречливi почуття, якi в результатi перероджувалося гу на особливо важкi умови життя, на щоденне
в почуття розчарування: я не маю психологiчної
освiти, не є компетентним терапевтом, тобто не
24
Kumar N. Friends, Brothers, and Informants: Fieldwork
маю вiдповiдних нi знань, нi приготування для Memoirs of Banaras.– Berkeley, 1992.– P. 1.
25
проведення терапiї, а коментарi i зауваження, якi
Reinharz S. Op. cit.– P. 58.
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вiдчування наслiдкiв “демократичних форм деградацiї”26 , таких як забруднення середовища, проблеми iз комунiкацiєю, розповсюджена корупцiя,
меандри мексиканської бюрократiї, загроза насиллям тощо. Бiльше того, у випадку iз жiнками
антропологами з приводу їх статi, культурної вiдмiнностi i часто расової, слiд додати дискомфорт,
створюваний вербальними закидами зi сторони
мужчин i постiйне почуття загрози сексуального переслiдування у публiчному просторi.
У моєму випадку те, що при входi до спiльноти виявилося перевагою – свiтлий колiр шкiри i зеленi очi, утруднювало менi перемiщення
у просторi мiста. Пiд час щоденних пересувань
мiстом це притягувало увагу мужчин i, незважаючи на мою скромну поведiнку i нейтральний
образ, наражало мене на коментарi, я була адресаткою не завжди милих piropos27 , а також, особливо пiд час першого перебування, були спроби
переслiдування.
Ще раз про вiдносини влади
Хотiла би звернутися до одного iз найважливiших та найбiльш проблематичних для фемiнiстичних антропологiв елементiв польового дослiдження – владних вiдносинах мiж дослiдниками
та дослiджуваними спiльнотами. Дiане Л.Вольф
розглядає це питання в трьох пов’язаних мiж собою вимiрах, якими є: (1) згаданi вже рiзницi,
якi виникають iз вiдмiнного статусу дослiдника/цi i дослiджуваного (з огляду на расу, клас,
нацiональнiсть, життєвi перспективи, походження
iз мiста/села), (2) вiдносини влади пiд час визначення предмету дослiдження, нерiвний обмiн i
експлуатацiя пiд час дослiдження, як i (3) питання влади пiсля закiнчення проекту, пiд час опрацювання отриманих матерiалiв i представлення
результатiв28 .
Асиметрiя вiдносин мiж дослiдником i дослi26

Garcia Canclini N., Mantecon A.R. Las multiples ciudades de los viajeros, в La ciudad de los viajeros:
travesias e imaginarios urbanos: Mexico, 1994–2000 /
Red. N.Garcia Canclini, A.Castellanos, A.R.Montecon.–
Mexico City, 1996.– P. 61–106.
27
Популярний звичай говорити комплiменти (piropos)
жiнкам привселюдно (на вулицях, площах, перехрестях i
iн.) мужчинами iз нижчих класiв, деякi iз цих комплiментiв можуть мати вишукану або гумористичну форму коротких приповiдок або вiршикiв, але також можуть мiстити
агресивний або неприємний змiст для адресатки.
28
Wolf D.L. Op. cit.– P. 2.

джуваними є найбiльш очевидною в перiод приготувань (це антрополог вирiшує, яка тема має
бути i мiсце, в якому буде реалiзоване польове
дослiдження) i на кiнцевiй фазi, коли опрацьовуються результати i з’являється питання їх представлення. Причому мiсце реалiзацiї дослiдження
не залежить тiльки i виключно вiд рiшення дослiдника/цi, але теж вiд того чи iдея дослiдження
буде прийнята даною групою. Вибираючи Томатлан, я була свiдома тих труднощiв i ризику бути
вiдкинутою спiльнотою. Те, що дослiдження вдалося успiшно провести значною мiрою завдячую
прихильностi i допомозi отця Жаiро.
Другий момент, в якому дослiдник/ця має виразну перевагу над дослiджуваними – це презентацiя i використання результатiв дослiджень. Пiд
час перебування в Томатланi я iнформувала спiврозмовникiв про мету проведення iнтерв’ю, якi
будуть становити емпiричну основу мого докторату. Бiльшiсть iз iнформаторiв проявила велике
зацiкавлення моїм дослiдницьким проектом, частина iз них хотiла, щоб я використала в описi їх
правдивi iмена, бiльше того, звичайно я отримувала згоду на використання фото, зроблених пiд
час родинних фiєст.
Пiд час польових дослiджень мої спiврозмовники не проявляли жодних протестiв чи сумнiвiв
щодо моєї дослiдницької справедливостi. Питання представлення з’явилося гостро в розмовi iз
знайомою отця Жаiро, яка походила iз середнього
класу i приїхала до Томатлану з нагоди мiсцевого
вiдпусту. Вона виразила занепокоєння, що внаслiдок дослiджень в “такому фольклористичному,
вiдсталому pueblo” я можу створити “неправдивий
образ Мексики” i, що гiрше, пропагувати його в
Європi29 .
Пiд час самого польового дослiдження домiнуюча позицiя дослiдника/цi не є вже такою однозначною, як показує опис мого досвiду в мiстi
Мехiко. Нашi iнформатори не є пасивними об’єктами дослiджень, владнi вiдносини не є статичними i встановленими, навпаки – є динамiчними:
29

Питання “невiдповiдного” образу Мексики, створюваного iноземцями, появилася у мексиканському публiчному
обговореннi у 50-60-их рр. ХХ ст., коли гостро критикувалися мiж iншими працi американського антрополога Оскара
Левiса (Los Hijos de Sanchez) та iспанського режисера Луiса Бунуела (Los Olvidados) за те, що представлений образ
суспiльних реалiй Мексики дуже вiдрiзнявся вiд образу сучасної країни, який тодi пропагувався.

РЕНАТА ЄВА ГРИЦЮК. Вiд доньки до професiоналки...
пiдлягають змiнам, а деколи залишаються прихованими, а, отже, неочевидними для дослiдника/цi, принаймнi на початку дослiдження. Трапляється також, що то iнформатори домiнують у
вiдносинах, переймають контроль, а навiть знищують всю iдею дослiдження.
Без сумнiвiв, як європейський антрополог, я
займала привiлейовану позицiю по вiдношенню
до моїх мексиканських iнформаторiв, змiцнену
додатково мексиканськими malinchismo30 , про що
на початку моїх дослiджень в Томатланi запевнив мене один iз iнформаторiв, говорячи, що мене будуть добре приймати люди, бо aqui somos
muy malinchistas (“ми тут всi є дуже malinchistas”), тобто значить, що мексиканцям подобається все, що є закордонним, особливо те, що
походить iз так званого захiдного свiту, а також
через кольоризм (colorism), який привiлеює особи iз свiтлiшим кольором шкiри, свiтлими очима i
волоссям31 . Тому мене часто запрошували на урочистостi, органiзованi мiсцевою спiльнотою, мене
запросили нести фiгурку патронки pueblo пiд час
процесiї в ходi одного iз свят, брала участь як почесний гiсть в багатьох родинних святкуваннях.
Символiчний капiтал, зв’язаний iз моїм статусом,
забезпечував престиж особам i родинам, з якими
я приятелювала. Свiдома наслiдкiв, якi мала для
ходу дослiдження моя позицiя, старалася поводитися так, щоб дистанцiя мiж мною та мешканцями Томатлану була якнайменшою. Я брала участь
у щоденному життi спiльноти i була вiдкритою
на взаємнi розпитування, усвiдомлюючи собi таку рiч, що – як неодноразово вказували фемiнiстичнi дослiдницi – такi спроби є дуже проблематичнi i нiколи не приносять в результатi повнiстю рiвноправнi вiдносини мiж сторонами32 . Хоча
суспiльно-культурна позицiя дає дослiдникам зазвичай перевагу, але було би помилкою вважати,
що то вони контролюють дослiдницьку ситуацiю.
30

Термiном malinchismo у Мексицi називають вiддання
переваги всьому iноземному у порiвняннi iз нацiональним
– космополiтизм, а навiть зрада мексиканському на користь
чужого. Термiн походить вiд iменi партнерки i перекладача Германа Кортеза – Malinche, яка в перiод посиленого
нацiоналiзму в 40-их рр. ХХ ст. була названа зрадницею
мексиканського народу.
31
Кольоризм (colorism) є формою дискримiнацiї з огляду на вiдтiнок шкiри. Перевага надається свiтлiшому вiдтiнку i згiдно з такою градацiєю особи отримують рiзний
суспiльно-економiчний статус i по-рiзному трактуються.
32
Wolf D.L. Op. cit.– P. 10.
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Менше або бiльше усвiдомлюваний опiр зi сторони дослiджуваних i встановлення владних вiдносин мiж антропологами i спiльнотами пiд час польового дослiдження має суттєвий вплив на його
протiкання.
Пiд час моїх мексиканських дослiджень мене
схиляли вiдiгравати певнi ролi, якi я приймала
з бiльшим чи меншим опором. Бiльше того, цi
ролi розвивалися разом iз моїм вiком та статусом. Вiд безпорадної “дiвчини-доньки” перейшла
до компетентної “доньки-професiоналки”, досягненням якої можна було гордитися (так сприймає
мене до сьогоднiшнього дня отець Жаiро), а пiзнiше до ролi професiоналки. Ця остання, нав’язана менi спiльнотою, була пов’язана iз очiкуваннями моїх спiврозмовниць. Мешканки Томатлану
сподiвалися, що розмови зi мною допоможуть їм
i мужчинам з їх родин у розв’язаннi родинних
проблем. Появилися теж очiкування зi сторони
мужчин. Один iз моїх головних iнформаторiв, занепокоєний останнiми змiнами в стилi життя жiнок, вже на початку мого перебування висловив
надiю, що пiд впливом розмов зi мною “вкоротиться розв’язнiсть, яка панує в pueblo i жiнки усвiдомлять собi, якими є їхнi справжнi обов’язки”,
бiльше того, вiн очiкував, що я буду iнструктувати жiнок “як повинна поводитися добра мама”.
Мешканцi Томатлану часто самi шукали контакту зi мною, маючи наперед сформовану мету
наших зустрiчей, визначали дати i години iнтерв’ю, запрошували на фiєсти i вiдверто виражали
незадоволення, коли я не могла прийняти їх запрошення. З другої сторони, часто виявлялося,
що особи, якi спочатку погоджувалися на iнтерв’ю, пiзнiше не приходили на домовлену зустрiч
– особливо тодi, коли воно мало вiдбутися в стiнах парафiї, “забували” або постiйно перекладали термiн розмови. Дуже рiдко траплялося, що
хтось вiдверто вiдмовлявся. Мусило пройти багато часу, поки я переконалася, що це виникає
не через культурно вiдмiнне сприйняття часу чи
мiжлюдських вiдносин, тiльки через певну стратегiю опору зi сторони потенцiйних iнформаторiв.
Мешканцi Томатлану почали керувати моїм часом, що особливо неприємно вражало в ситуацiях, коли на доїзд до pueblo витрачалося 3 години,
а з домовлених в цей день, наприклад, 3 iнтерв’ю
не вiдбувалося жодне. У цiй ситуацiї я не могла,
однак, проявляти незадоволення чи розчарування
проблемами в мiжкультурнiй комунiкацiї, мусила
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за всяку цiну уникати конфлiктних ситуацiй, бо
вони могли швидко якщо не знищити iдею дослiдження, то значно утруднити чи затримати його
реалiзацiю.
Ступiнь, в межах якого можемо змiнювати
свою позицiю в полi є часто обмежений i зовнiшнiми факторами. Рiдко згадується про тиск, пiд
яким працює антрополог в ситуацiї, коли отримання коштiв на довготривалi дослiдження у вiддаленiй країнi є складним i довготривалим процесом, а коли вдається – iснує обумовлене рядом формальних вимог – насамперед, обов’язком
представлення результатiв дослiджень в передбачений час.
Якщо для моїх iнформаторiв iнтерв’ю було цiкавинкою, нагодою для авторефлексiї чи формою
терапiї, то для мене становив насамперед працю,
скеровану на отримання окресленого дослiдницького матерiалу. Бiльше того, проведення польових
дослiджень в мiстi Мехiко було умовою виконання моїх зобов’язань академiчних, фiнансових (реалiзацiя гранту), стипендiальних (виконання вимог стипендiї мексиканського уряду)33 . Усвiдомлення вiдповiдальностi за успiх проекту наклало
на мене додатковi навантаження та обмеження,
мiж iншими, у визначеннi моєї ролi i статусу в
Томатланi. Я була змушена до далекоглядної еластичностi i необхiдностi компромiсу у вiдносинах
iз спiльнотою Томатлану, що неодноразово призводило, в свою чергу, до етичних дилем.
Кiлька кiнцевих зауважень
Етичнi та моральнi дилеми, якi з’являються пiд
час польового дослiдження, не можуть нiколи бути передбаченими чи запланованими, тому завжди слiд враховувати ризик емоцiйних втрат i
у кожному випадку шукати вiдповiднi розв’язання для конкретної ситуацiї, що виникла пiд час
дослiдження.
Я повнiстю погоджуюся iз фемiнiстичними дослiдницями, якi не сприймають контроверсiї чи
непередбачуваностi, пов’язанi iз польовим дослiдженням, як єдинi ускладнення безпосереднього
спостереження i привiд для вiдмови вiд цього ме33
Обидва польовi дослiдження (1999–2000 i 2005–2006)
були реалiзованi пiд час стипендiй мексиканського уряду в
Програмi Студiй Культурної Статi Нацiонального Мексиканського Унiверситету в мiстi Мехiко (Programa Universitario de Estudios de Genero, Universidad Nacional Autonoma
de Mexico, PUEG UNAM).

тоду дослiдження, а сприймають як нагоду для
здобування досвiду i стiйкостi дослiдника до очiкувань оточення, а також розвитку їх самосвiдомостi таким чином, щоб ситуацiя дослiдження
була якнайбiльш етичною як для дослiдника, так
i для дослiджуваного34 .
Щоб це стало можливим, антрополог повинен
отримати якнайширшi методологiчнi знання, у тому числi й такi, що походять iз студiй випадку (case studies). Багата лiтература предмету, яка
з’явилася протягом останнiх трьох декадах в основному у США, призвела до створення пiдручникiв методологiї польових дослiджень, якi мають на метi якнайкраще приготувати майбутнiх
адептiв антропологiї до конфронтацiї iз ситуацiєю
дослiдження. У вступi одного iз них Fieldwork,
Participation and Practice: Ethics and Dilemmas in
Qualitative Research автор Марлен де Лаiн окреслює цiлi написання книги. Вона має заохочувати
до аналiзу та розумiння негативних явищ, якi можуть виникати пiд час польового дослiдження, а
також допомогти виробити способи зарадити собi з практичними i етичними проблемами шляхом
аналiзу прикладiв з польових дослiджень35 .
Виїжджаючи вдруге на польовi дослiдження до
Мексики я мала методологiчнi знання, якi почерпнула iз вивчення багатьох такого типу пiдручникiв. Хоча це не захистило мене вiд помилок
i не вдалося до кiнця передбачити розвиток подiй
пiд час перебування в Томатланi, проте допомогло
менi витримати на “мiсцi подiї” i успiшно завершити дослiдження.
Тому вважаю, що необхiдно переламати неопозитивiстську парадигму надалi iснуючу в польськiй науцi i включити рефлексiйний пiдхiд до
вивчення методологiї в польських навчальних закладах. Багатий польовий досвiд польських дослiдникiв повинен прислужитися до опрацювання
антологiї студiй випадку (як тих вдалих, так i невдалих) поруч iз зарубiжною лiтературою з цього
предмету мусять служити якнайкращiй пiдготовцi
майбутнiх польових дослiдникiв.

34
35

Laine M.De. Op. cit.– P. 15.
Ibidem.– P. 4.

