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Czystość czy zmaza? Czy jest sens łączyć rozumienie z wyjaśnianiem w antropologii
i interpretatywnej socjologii?

Piotr Pawliszak
Uniwersytet Gdański
Czystość czy zmaza? Czy jest sens łączyć
rozumienie z wyjaśnianiem w antropologii
i interpretatywnej socjologii?
Abstrakt Dwie ostatnie dekady są okresem kryzysowych przeobrażeń w tych obszarach nauk społecznych,

Decydujące jest nie tyle wydobycie się z owego koła

w terminach uniwersalnych1 praw, czy to determi-

[hermeneutycznego], ile odpowiednie weń wejście.

nistycznych, czy probabilistycznych (Hempel 1968),

Martin Heidegger (1994: 217)

nie może uniknąć odwołania się do rozumienia pojęć i relacji między ich obiektami-referentami jako

Dopiero przez to przekształcenie, przez uporządko-

wstępu do poszukiwania relacji przyczynowych.

wanie pojedynczych wrażeń w coś „zrozumiałego”

Heisenberg, opisując procesy formowania się fizyki

dochodzimy do „postrzeżenia”. Należy więc najpierw

kwantowej rozwijające się w „kontekście odkrycia”

sprawdzić, skąd pochodzą obrazy do naszych przed-

(Hoyningen-Huene 1987), podkreślał rolę rozumie-

stawień, jak są ujmowane pojęciowo i jaki jest ich sto-

nia pojęć i refleksyjnej manipulacji ich znaczeniami

w których dokonuje się jakościowych, interpretatywnych analiz kultur. W ramach rozpowszechnio-

sunek do rzeczy, zanim będziemy z taką pewnością

dla formowania „nauki rewolucyjnej” (Kuhn 2001).

nej tendencji do nieskrępowanego łączenia paradygmatów z czasem pojawił się także, częściowo opo-

wypowiadać sądy o doświadczeniu. Przedstawienia

W fazie „normalnej” rozumienie nie osiąga z regu-

zycyjny wobec niego, nurt zmierzający do łączenia elementów humanistyki i nauk przyrodniczych,

są bowiem przed doświadczeniem, są one założeniem

ły tak znacznego stopnia refleksyjności. Naukowcy

w szczególności rozumienia i wyjaśniania. Nie reprezentuje on jednak znanej z historii tendencji

doświadczenia.

przyjmują wtedy, że znaczenie pojęć teoretycznych

do podporządkowania humanitas wymogom scientia, lecz szuka nowej równowagi pomiędzy nimi

Werner Heisenberg (1987: 19)

jest względnie oczywiste i nieproblematyczne. Od-

i teoretycznych podstaw do integracji pozwalającej na wytwarzanie bardziej ugruntowanej wiedzy,
a także umożliwiającej lepsze przewidywanie i refleksyjną kontrolę życia społecznego. Jest to zadanie szczególnie istotne w sytuacji późnonowoczesnego dynamicznego rozrostu coraz bardziej złożonych systemów społeczno-technologiczno-ekologicznych generujących nowe ryzyka i możliwości.

noszą je do obserwowanych zjawisk i do innych

Wprowadzenie – podstawowe ustalenia
terminologiczne w odniesieniu do
rozumienia i wyjaśniania

W eseju, za pomocą narzędzi z obszaru analizy dyskursu i socjologii oraz filozofii wiedzy, zostaje

tury epistemicznej (Knorr-Cetina 1999: 246). Pojawienie się anomalii powoduje jednak konieczność

Koncepcja koła hermeneutycznego Martina He-

reinterpretacji przynajmniej niektórych elementów

cja. Przedstawiono również propozycję połączenia procedury interpretacji i wyjaśniania w koncepcji

ideggera wywodząca się z metodycznych analiz

teorii, tak aby była zdolna wyjaśnić obserwowane

„maksymalnej interpretacji”, a także próbę wyjaśnienia tendencji, która ją zrodziła i jej interpretacji

myślenia potocznego i wspomnieniowe refleksje

zdarzenia. Często pojawiają się konkurencyjne in-

w kategoriach teorii kulturowej Mary Douglas.

Wernera Heisenberga na temat powstawania fizyki

terpretacje pojęć teoretycznych, propozycje nowych

kwantowej wyrażone w książce pod znamiennym

pojęć, alternatywnych modeli, a nawet paradygma-

tytułem Część i całość są wyrazistymi przykładami

tów, które mogą doprowadzić do fundamentalnych

tezy o niezbywalnej roli interpretacyjnego rozu-

przemian rozumienia fizycznego świata, jego ele-

mienia w poznaniu wszelkiego typu i tezy o kul-

mentów, relacji między nimi, a także formy i same-

turowym uwarunkowaniu każdej wiedzy, nawet

go rozumienia teorii i jej relacji z rzeczywistością2.

doktor, adiunkt w Zakładzie Teo-

rii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych (Insty-

także socjologią relacyjną, szczególnie strukturą i dynami-

tej weryfikowanej empirycznie za pomocą mate-

ką znaczeń w sieciach społecznych.

rialnych instrumentów. Fizyka, powszechnie – choć

tut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie

6

obowiązującymi w obszarze dyscyplinarnej kul-

podjęta analiza kilku kluczowych teoretycznych założeń, na których może być ufundowana integra-

Słowa kluczowe rozumienie, wyjaśnianie, maksymalna interpretacja, konsiliencja

Piotr Pawliszak,

pojęć zgodnie ze zbiorowo podzielanymi regułami

niezgodnie z licznymi ustaleniami filozofii i socjo-

Gdańskim). Prowadzi badania w zakresie teorii i metod

Adres kontaktowy:

analizy dyskursu, szczególnie narracyjnej analizy dyskur-

Uniwersytet Gdański

radykalnie różniący się od interpretatywnych nauk

su oraz empiryczne badania dotyczące przemian dyskursu

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

humanistycznych najczystszy przypadek zmate-

i polityki ekologicznej oraz ich relacji. Interesuje się rów-

ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

matyzowanej nauki przyrodniczej (np. Snow 1999),

nież socjologią wiedzy, socjologią kulturową, a ostatnio

e-mail: p.pawliszak@gmail.com

której główną funkcją jest wyjaśnianie zjawisk

©2016 PSJ Tom XII Numer 4

logii nauki (np. Collins, Pinch 1993) – uznawana za

Ściśle niemal uniwersalistycznych, ponieważ fizyka wyznacza granice, poza którymi nie obowiązują jej prawa, np. temperatura Plancka (1,4 × 1032 K).

1

2
Kontrowersje naukowe rozwijają się według opisywanego
przez pragmatystów klasycznego schematu, zgodnie z którym
refleksyjność wzmaga się w momentach kryzysowych, gdy
wypróbowane praktyczne schematy myślenia i postępowania
zawodzą. O tym jednak czy mamy do czynienia z faktycznym
kryzysem, czyli przede wszystkim z sytuacją niezgodności
przewidywań teoretycznych i wyników eksperymentu, a nie
z „zanieczyszczeniem danych” lub wadami ich interpretacji
decyduje kontyngentny proces negocjacji w obrębie dyscypliny.
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Piotr Pawliszak

Czystość czy zmaza? Czy jest sens łączyć rozumienie z wyjaśnianiem w antropologii
i interpretatywnej socjologii?

W przypadku tworzenia podstaw fizyki kwanto-

plinarności” ponad podziałem scientia–humanitas

nia, szczególnie ta podjęta od strony rozumienia,

rozmaitości codziennych gier językowych, gdyż

wej przez Wernera Heisenberga można dostrzec,

spotyka się ze znacznie większą rezerwą ze strony

uwzględniająca i rozwijająca silniej wyjaśniający

szata naszego języka wszystko ujednolica” (Wit-

że oprócz wyjaśniania przyczynowego występuje

humanistów niż „ścisłowców” (Slingerland b.d.). Nie

aspekt rozumienia niż interpretatywny aspekt

tgenstein 2000: 314). „Rozumienie” w fizyce i na-

w niej także refleksyjna interpretacja rozumiejąca3.

da się tego wyjaśnić tylko obawą humanistów przed

wyjaśniania. Łączenie rozumienia i wyjaśniania

ukach przyrodniczych ma inne znaczenie niż „ro-

Jest to obserwacja w pewnym stopniu zgodna z roz-

pogłębieniem dominacji nauk przyrodniczych, ale

w naukach społecznych jest znów od lat 90. coraz

zumienie” w naukach humanistycznych5. W obsza-

powszechnioną i dobrze uzasadnioną w filozofii na-

trzeba uwzględnić także głębokie przywiązanie

bardziej popularne i dokonuje się głównie pod

rze nauk humanistycznych rozumienie przyjmuje

uki tezą o jedności wiedzy. Ma ona olbrzymie zna-

humanistów do wizji, idei i wartości związanych

ukrywającą olbrzymią różnorodność (Reiss 2007:

różne formy i różnie jest rozumiane (np. Brozek

czenie dla polityki nauki. Jeśli metoda nauk przy-

z kulturalizmem. Rozszerzona interdyscyplinar-

165) etykietą „mechanizmów przyczynowych”

b.d.). Mimo tych odrębności form można pokusić się

rodniczych i społecznych choć w części pokrywa

ność jest jednak szczególnie pożądana w badaniu

(np. Hedstroem, Swedberg 1998). Ten nurt rozwija

o przedstawienie transdyscyplinarnych typów ro-

się, to możliwe jest przekroczenie wzmocnionego

zjawisk, w których oba aspekty – materialny i kul-

jednak idee związane z scjentystycznymi modela-

zumienia. Louis Mink (1987: 49) wyróżnia trzy pod-

i utrwalonego przez modernistyczną dyferencjację

turowy – są znaczące i silnie ze sobą splątane. Ta-

mi wyjaśniania. Usiłuje podporządkować logikę

stawowe typy rozumienia naukowego: teoretyczne,

poznawczego i instytucjonalnego podziału scientia–

kie zaś zjawiska wytwarzane są coraz intensywniej

humanitas logice sciencia.

konfiguracyjne (czyli narracyjne) oraz kategorialne.

humanitas oraz silnego, a miejscami także antagoni-

w zwiększających swą złożoność i heterogeniczność

stycznego zróżnicowania dyscyplinarnego.

globalizujących się społeczeństwach współcze-

W niniejszym artykule zamierzam pokazać, że ist-

nych elementów zjawiska-wydarzenia w znaczącą

snych, gdzie przyroda została głęboko wciągnięta

nieje także droga odwrotna. Koncepcja rozumienia,

całość. Różnią się jednak zasadami konstruowania

W kilku ostatnich dekadach obserwujemy intensy-

w procesy społeczne (Beck 2002), tworząc nowe ry-

a szczególnie ta związana z hermeneutyką, pozwa-

relacji między elementami. Pojmowanie teoretycz-

fikację tego rodzaju dążeń, które przyjmują formę

zyka, a także nowe możliwości zrównoważonego

la na sformułowanie koncepcji wyjaśniania przy-

ne, zdaniem Minka, właściwe dla nauk przyrodni-

inter- lub transdyscyplinarności. Nie jest to nowy

rozwoju, w tym i rozszerzonej demokracji. Nauka

czynowego niewymagającego stosowania reduk-

czych oraz formalnych, opiera się na wnioskowaniu

trend. W epoce nowoczesnej pozytywiści francu-

„współwytwarzająca społeczeństwo” może i coraz

cyjnego „rzadkiego opisu”. Celem tego artykułu jest

logicznym, czyli odniesieniu zdarzenia do ogólnej

scy w I połowie XIX wieku postulowali jedność

częściej chce4 czynić to refleksyjnie (Jasanoff 2004:

w szczególności uzasadnienie, iż idea „interpretacji

relacji (prawa natury lub prawa logiki). Narracyj-

nauki. Interpretowano ją jednak najczęściej hege-

37). W tym celu potrzebuje rozszerzonej interdyscy-

maksymalnej” (Reed 2011a; 2011b), powstała w ra-

ne polega na ujmowaniu zjawiska w wyjątkowym

monicznie, próbując podporządkować metody hu-

plinarności, ale bez jednostronnej naturalistycznej

mach socjologii kulturowej Jeffreya Alexandra, oraz

i konkretnym systemie relacji, a kategorialne na

manistyki metodom nauk szczegółowych. Tak było

dominacji i scjentystycznego redukcjonizmu zagra-

wiele kompatybilnych z nią idei i praktyk z obszaru

ujęciu zjawiska jako należącego wraz z innymi do

też podczas niedawno przedstawionych i szeroko

żających autonomii dyscyplin humanistycznych.

interpretatywnej socjologii i antropologii są uży-

określonej kategorii.

komentowanych teoretycznych koncepcji „konsi-

Taką ideę propagują i starają się dać jej metodolo-

teczne w rozwiązaniu problemu ustanowienia zba-

liencji” Edwarda O. Wilsona (2012) i „wertykalnej

giczne i teoretyczne podstawy Edward Slingerland

lansowanych relacji pomiędzy interpretacją a wy-

Powyżej świadomie zestawiono fizykę i humanisty-

integracji” (Slingerland 2008). Szczególnie koncep-

i Mark Collard (2012), nazywając ją „drugą falą inte-

jaśnianiem przyczynowym czy też humanistyką

kę jako gry językowe o podobnych, ale nie identycz-

cja Wilsona wywołała gwałtowny sprzeciw huma-

gracji nauki i humanistyki”.

i naukami szczegółowymi.

nych regułach (Wittgenstein 2000: 49–50), których

Każdy z nich polega na ujmowaniu doświadcza-

nistów, głównie z powodu redukcjonizmu i odrzu-

kontekst istotnie modyfikuje znaczenie takich po-

cenia utrwalonej kulturowo dystynkcji ciało–umysł

Jednym z fundamentalnych dla rozszerzonej inter-

ugruntowanej w pierwotnym podziale natura–kul-

dyscyplinarności teoretyczno-metodologicznych

tura. Generalnie postulat „rozszerzonej interdyscy-

zagadnień jest integracja rozumienia i wyjaśnia-

Jest oczywiście różnica pomiędzy obiektami przyrody, które
nie dysponują własnymi interpretacjami wpływającymi na ich
działanie a obiektami kultury, których znaczenia i interpretacja oraz autointerpretacja mają kluczowe znaczenie dla przebiegu działań i procesów.

3

8
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4
Takie cele przyświecają STS oraz rozwijającym się różnorodnym badaniom nad ryzykiem, środowiskowej ekonomii, teorii
modelowania złożonych systemów oraz jeszcze bardziej multidyscyplinarnym naukom o rozwoju zrównoważonym systemów ekologiczno-społecznych (np. Ostrom 2009).

Podstawowe ustalenia terminologiczne

jęć i praktyk jak „rozumienie”. Przy takim założeniu teza o twórczej współegzystencji wyjaśniania

Powyższe, intencjonalnie prowokacyjne, zestawienie rozumienia w obszarze nauk przyrodniczych
i humanistyki oparte jest na lingwistycznym zjawisku homonimii. Rodzaj „rozumienia” to efekt gry
językowej. „Nie uświadamiamy sobie niesłychanej

Por. „Doznań drugiego człowieka mogę być tak samo pewny,
jak każdego innego faktu. Jednakże zdania: «On jest bardzo
przygnębiony», «25 × 25 = 625» i «Mam 60 lat» nie staną się
przez to podobnymi instrumentami. Nasuwa się wyjaśnienie,
że chodzi tu o inny rodzaj pewności. Zdaje się ono wskazywać
na jakąś różnicę psychologiczną. A jest to tymczasem różnica
logiczna” (Wittgenstein 2000: 314).

5
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Piotr Pawliszak

Czystość czy zmaza? Czy jest sens łączyć rozumienie z wyjaśnianiem w antropologii
i interpretatywnej socjologii?

i interpretacji w naukach humanistycznych, po-

jako motywowane różnymi interpretacjami wspól-

Nauka społeczna, która ograniczałaby się do herme-

re stanowią znaczące lub marginalne alternatywy.

dobnie jak w naukach szczegółowych, nie jest tylko

nych kulturowych symboli. Większość uczestników

neutycznej interpretacji, byłaby radykalnie niekom-

Jedne i drugie stanowią heterogeniczne, dynamicz-

potoczną heurystyką opartą na luźnej analogii, ale

nie wie, jak się zachować z powodu ambiwalencji

pletna. Wykluczałaby z badań społecznych obszerną

ne sieci złożone z idei, pojęć, terminów, zobiektywi-

hipotezą o istnieniu jeszcze jednej kulturowej regu-

w odczytywaniu ich znaczeń. Mistrz ceremonii (mo-

klasę zależności przyczynowych, strukturalną presję

zowanych symboli znaczących takich jak artykuły

ły wspólnej dla „spokrewnionych” gier językowych

din) i ojciec zmarłego stają się jednak zdecydowany-

na działania i wpływy niezamierzonych konsekwen-

i książki, badawczych i analitycznych operacji oraz

albo – w języku nauk społecznych – kultur episte-

mi oponentami. Podejmują konsekwentne działania

cji na procesy społeczne. Badacze społeczni powinni

innych praktyk je wytwarzających oraz indywidu-

micznych (Knorr-Cetina 1999: 246). W porównaniu

na bazie rozbieżnych definicji sytuacji, których ze

być raczej eklektyczni w swoim podejściu do proble-

alnych tożsamości badaczy i teoretyków oraz toż-

do Mertonowskich (1982: 881) urefleksyjnionych

względu na twarde wymagania zorganizowanych

mów, łącząc przyczynową i hermeneutyczną analizę,

samości zbiorowych zespołów badawczych i całych

i niemal uniwersalnych norm idealizmu, komuni-

ideologicznych systemów nie mogą renegocjować.

ilościowe i jakościowe metody i zespoły teorii wyja-

środowisk. Tego typu procesy analizowane były

zmu, bezinteresowności, zorganizowanego scepty-

Uznają pogrzeb odpowiednio za akt polityczny, czy-

śniających i mechanizmów przyczynowych. (2008)

w ramach różnych koncepcji relacyjnych: teorii ak-

cyzmu przedstawia się ona raczej jako etnometoda

li profaniczny, oraz za akt sakralny. Nie nazywamy

(Garfinkel 1984) niż zasada metodologiczna.

tego wyjaśnianiem przyczynowym tylko dlatego,

Ten postulat uzupełnienia hermeneutycznej inter-

światów społecznych (Star, Griesemer 1989), argu-

że konwencjonalnie i nierefleksyjnie przyjmujemy

pretacji wyjaśnianiem przyczynowym rozprze-

mentacyjnej teorii dyskursu (Hajer 1993) i socjologii

Wyjaśniające i systemowe ambicje nauk społecz-

rygorystyczną interpretację zasady przyczynowości

strzenia się w naukach społecznych, w antropologii

relacyjnej (Tarrow 2008).

nych uznawane bywają za iluzje albo jeszcze bar-

Davida Hume’a, iż przyczyna musi być z odrębnego

także, od lat 90. (Slingerland, Collard 2012). Jest to

dziej krytycznie – za element społecznych systemów

porządku niż skutek. Motywy (kulturowe) w tym

kontynuacja trendów z lat 50. (Barnard 2000: 174)

dominacji6. Często jednak idea rozumiejąco-wyja-

przypadku nie są odrębne od działania, więc nie

zatrzymanych przez zwrot interpretatywny z lat 70.

śniającej nauki społecznej jest odrzucana werbalnie,

są powszechnie uznawane za przyczynę. Wyraźnie

Konieczne jest oczywiście określenie, na czym może

ale praktycznie przyjmowana. Weźmy na przykład

deklarowane idiograficzne, interpretatywne, anty-

polegać specyfikacja (Alexander 1984: 292) tej „zasa-

Clifforda Geertza7 z jego ideą „gęstego opisu” kono-

strukturalistyczne stanowisko Geertza i wielu mu

dy” w polu antropologii i szerzej nauk społecznych.

tującą naukę idiograficzną i kulturę jako kontekst

podobnych antropologów i socjologów jest w znacz-

konieczny do właściwego odczytania działań akto-

nym stopniu wynikiem powszechnie stosowanej

Tak jak inne postulaty łączenia opozycyjnych ten-

ła na kształt nauk społecznych9, była i nadal jest

rów8. W eseju analizującym zakłóconą ceremonię

w naukach społecznych i ogólnie w sferze kultu-

dencji, na przykład subiektywizm–obiektywizm,

opozycja romantyzm–racjonalizm oświeceniowy.

pogrzebową na Jawie Geertz (2005a: 169–198) przed-

rowej twórczości strategii kontrpozycjonowania

indywidualizm–holizm, socjologia konfliktu–socjo-

Zwrot kulturowy (interpretatywny, lingwistyczny)

stawia wspólną kulturową tradycję i jej dwie zin-

się w odniesieniu do dominujących idei i praktyk

logia regulacji, także postulat połączenia naturali-

w naukach społecznych drugiej połowy XX wieku

stytucjonalizowane ideologiczne interpretacje. Ist-

(Abbott 2001). W istocie koncepcja Geertza podobnie

zmu z antynaturalizmem jest stale obecnym, mniej

to kolejne odnowienie tego konfliktu. To, co Nor-

niejący między nimi konflikt uniemożliwił sprawne

jak i inne teorie, a właściwie „programy badawcze”

lub bardziej jawnie artykułowanym celem w polu

man Denzin i Yvonna Lincoln (2009) nazywają fazą

odprawienie rytuału i opanowanie emocjonalne-

(Lakatos 1995), stanowi nie do końca zsynchronizo-

nauk społecznych. Są one realizowane na wiele

rozmytych gatunków w etnografii (1970–86) i kolej-

go napięcia wywołanego śmiercią bliskiej osoby

waną paradygmatyczną hybrydę (Pepper 1942: 104;

sposobów (Abbott 2001: 23). Zwolennicy i przeciw-

ne fazy: kryzysu (lata 80. i 90. XX w.), postmoderni-

i członka grupy. Geertz opisuje działania aktorów

Lakatos 1995) – w tym przypadku bardzo oryginal-

nicy różnych rozwiązań uwikłani są w konfliktowe

zmu, eksperymentów i nowej etnografii (1990–2000)

ną, otwartą na różnorodne interpretacje i dopełnie-

negocjacje. Interlokutorzy przejawiają różne prefe-

to inwazja romantyzmu. Faza metodologicznie

nia, a przez to szczególnie inspirującą. Przypisywa-

rencje w zależności od tego, w jakim „świecie zna-

kontestowanej teraźniejszości (2000–2004) oznacza

nie motywów bywa jednak uznawane za właściwą

czenia” są zakorzenieni (por. Limoges 1993: 420).

ostrą reakcję racjonalizmu, która doprowadziła do

dla nauk społecznych procedurę wyjaśniającą, choć

W tym dyskursywnym procesie kształtują się roz-

zaostrzenia sproblematyzowanego już wcześniej

często za niewystarczającą do adekwatnego wyja-

wiązania zdobywające względną, a niekiedy hege-

śnienia zjawiska. Jak słusznie zauważa Daniel Little:

moniczną – ale tylko czasowo – przewagę i te, któ-

Jednym z pierwszych zbiorowych przedsięwzięć popularyzujących tę ideę była publikacja Paula Rabinowa i Williama
M. Sullivana (1979).

6

Został wybrany jako przykład teoretyka poszukującego równowagi pomiędzy wieloma teoretyczno-metodologicznymi
dychotomiami (Balas 2015).

7

Zob. szczególnie zaczerpnięty od Ryle’a przykład interpretacji „puszczania oka” (Geertz 2005a: 20).

8

10

©2016 PSJ Tom XII Numer 4

tora sieci (Latour 1988), interakcjonistycznej teorii

Na jakiej podstawie łączyć rozumienie
i wyjaśnianie (oraz inne opozycyjne
tendencje)?
Jedną z kontrowersji kulturowych i jednocześnie
dyskursywnych konfliktów, która silnie oddziała-

9

Także nauk przyrodniczych (Jamison 2006: 45–59).
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Czystość czy zmaza? Czy jest sens łączyć rozumienie z wyjaśnianiem w antropologii
i interpretatywnej socjologii?

zagadnienia metody w antropologii i generalnie

Dla badaczy przywiązanych do Weberowskiego

stan faktyczny, ale siła napędowa rozwoju nauk

a więc dyskursy, nie należą już całkowicie do sfery

do dopełnienia procesów urefleksyjnienia antro-

ideału nauk o kulturze jedno i drugie to horren-

społecznych wiodąca w dłuższej perspektywie ku

umysłu. W takich warunkach wyjaśnianie tekstu

pologii (Walczak 2013). Ostatnia faza przełomowej

dum. Czy jest to jednak tylko kwestia ugruntowa-

głębszemu samorozumieniu i świadomej rekon-

nakierowane jest na analizę struktur tekstowych

przyszłości (od 2005 r.), gdzie badacz może wybie-

nego w habitusie gustu i/lub wyboru politycznego,

strukcji dyscypliny.

i kontekstowych, rozumienie zaś na intencjonalną

rać i łączyć paradygmaty w sposób nieskrepowany,

czy też także racjonalnie albo chociaż rozsądnie

podobnie jak w brikolażu, to częściowo normalny

(Walton 2008) uzasadniony aksjologiczny wybór?

Traktując antropologię jako dyskurs, a więc zło-

Ricoeura dwa bieguny interpretacji. Znaczenie in-

w naukach społecznych stan współistnienia róż-

Ponieważ nie można „patrzeć znikąd” (Nagel 1986),

żony tekst w kontekście, poszukujemy jego wła-

tendowane przez autora wypowiedzi i znaczenie

nych paradygmatów, a raczej „programów badaw-

to wybór tej lub innej wizji zawsze jest ugruntowa-

ściwego sensu. W szczególności sensu stosowanej

wypowiedzi są mediowane przez szereg pośred-

czych” w sensie Imrego Lakatosa10. Z tym, że teza

ny w podzielanych wartościach doświadczanych

w antropologii interpretacji działań i ich wzorów

nich terminów, co sprawia, że ich dialektyka nie jest

o nieskrępowanym majsterkowaniu jest tu jednak

jako oczywiste i zobowiązujące. Pojawia się kolejne

oraz intersubiektywnych i zobiektywizowanych

nigdy zerwana, nawet jeśli miewają dychotomiczny

postulatem postmodernistycznym wywodzącym

pytanie: czy to irracjonalne „przesądy” zakotwiczo-

symbolicznie motywujących znaczeń tychże dzia-

charakter.

się z romantycznych założeń i raczej projekcją po-

ne w arbitralnym „ja” albo kolektywnym „my”, któ-

łań. Zgodnie z Gadamerowską ideą poszukiwania

stulowanej przyszłości niż stanem aktualnym.

rych nie da się uzasadnić, czy też „przedsądy” pod-

zaczynamy zawsze od sensu cząstkowego uwarun-

Przynajmniej w świetle tych, co podkreślają wie-

legające rewizji (Gadamer 2007: 369)? Jeśli prawdzi-

kowanego tradycją. Przedrozumiana część pozwa-

loparadygmatyczność i hybrydalność antropologii,

we jest pierwsze, to w antropologii skazani jesteśmy

la uchwycić całość, a ta z kolei umożliwia reinter-

na przykład Allana Barnarda (2000: 174) lub Jacka

na „wojny kulturowe” albo na płytką tolerancję,

pretację sensu cząstkowego i tak dalej. W kolejnych

W obszarze nauk społecznych z dualizmem Diltheya

Ellera (2009). Skrajnie romantyczna wizja uznaje,

a więc swobodne „majsterkowanie”. Jeśli drugie, to

obrotach „koła hermeneutycznego” zbliżamy się

odrzucającym możliwość i sensowność łączenia ro-

że dostęp do wartości jest bezpośredni. Wartości da

mimo braku nieuwarunkowanego punktu widze-

ku pełniejszemu i głębszemu sensowi niezależnie

zumienia z wyjaśnianiem rozprawił się zdecydo-

się tylko odczuć i przeżyć. „Mędrca szkiełko i oko”

nia da się wykorzystać „koło hermeneutyczne” do

od punktu wyjścia.

wanie Max Weber (1949). Dilthey utożsamił metodę

nie są w stanie adekwatnie ująć wartości. Przy ta-

stopniowego poprawiania rozumienia całości (para-

kim stanowisku antropologia ostatecznie zależy

dygmatów) i części (teorii, projektów badawczych,

Sam Gadamer, podobnie jak i jego mistrz Heideg-

uznawał za nieistotne dla nauk społecznych. Prze-

od indywidualnego „smaku”, który zawsze jest

szkół), co może prowadzić do zlania się horyzontów

ger, odrzucał jednak możliwość użycia wyjaśniania

ciwko temu stanowisku Weber ukuł dwa argumenty.

spolityzowany, a interpretacja jest swobodnym wy-

poznawczych (Gadamer 2007).

przyczynowego w naukach społecznych. Krytyku-

Po pierwsze, można zaprojektować taką formę rozu-

jący to stanowisko Paul Ricoeur (1989: 156–179) wy-

mienia, która nie będzie niezgodna z metodami na-

twarzaniem tekstów odnoszących się do tekstów

„jedność dyskursu”. W sumie stanowią one według

Jak użytecznie łączyć wyjaśnianie
i rozumienie?

naukową z poszukiwaniem ogólnych praw. Te zaś

interpretowanych. Czysto racjonalistycznie-pozy-

Czerpiąc z tradycji pragmatycznej, Hans Joas

kazał, że to stanowisko wywodzi się od Diltheya

ukowymi. Po drugie, nauki społeczne niekoniecznie

tywistyczna wizja to poszukiwanie adekwatnego,

(2009), wbrew analizom wywodzącym się z konser-

i zasadza się na przyjęciu dualistycznej ontologii

opierają się na generalizacjach czy abstrakcyjnych

jednoznacznego opisu niezależnych od niego zja-

watywnych, liberalnych, komunitarystycznych czy

w postaci romantycznej opozycji między naturą

systemach praw (Rex 1998: 115). Weber opowiada się

wisk albo obiektywnych struktur i mechanizmów

krytycznych tradycji, dowodzi, iż deliberacja o wy-

a umysłem, sferą przyczynowego przymusu i sfe-

za taką interpretacją, która łączy rozumienie z wyja-

generujących te zjawiska, tak jak to ujmuje realizm

borach i wartościach bez kontrfaktycznej w istocie

rą wolności. Dzisiaj, w świetle neuropsychologii,

śnianiem. Ujmuje ona przyczynowość wraz z aspek-

krytyczny (Sayer 2000: 11).

izolacji od wartości jest możliwa. Możliwe jest więc

ta opozycja nie jest już tak przekonywująca. Rico-

tem wartości: „nauka o kulturze dotyczy subiektyw-

nie tyle ostateczne znalezienie, czy wypracowywa-

eur zrewidował romantyczne przedsądy Diltheya,

nych przekonań w takiej mierze, w jakiej odnosi się

nie, wspólnej ontologiczno-aksjologicznej podsta-

Heideggera i Gadamera i doszedł do wniosku, iż

do tych elementów rzeczywistości, które znajdują się

wy, względem której skonfliktowane wizje będą

interpretacja tekstów (także działań jako tekstów)

w relacji – nawet pośredniej – do wydarzeń, którym

mogły znaleźć zakorzenienie. W tej optyce starcie

ma zawsze charakter dialektyki między rozumie-

przypisujemy znaczenie kulturowe. Mimo tego jest

wartości i opartych na nich paradygmatycznych

niem i wyjaśnianiem. Używane w zróżnicowanych

to w pełni wiedza przyczynowa, tak jak i wiedza

preferencji to nie tylko niemożliwy do uniknięcia

kontekstach, różnorodnie obiektywizowane teksty,

o wydarzeniach naturalnych, które mają charakter

Dla Lakatosa (1995) Kuhnowskie „paradygmaty” czy Popperowskie „teorie” to w gruncie rzeczy mniej lub bardziej spójne
zespoły teorii odwołujących się do wspólnych idei – „twardego rdzenia”. Nazwał je „programami badawczymi”. Naukowcy zaangażowani w dany program badawczy starają się chronić jego rdzeń przed falsyfikacją za pomocą formułowanych
ad hoc hipotez pomocniczych, co pogłębia jeszcze ich heterogeniczność.
10
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jakościowy” (Weber 1949: 82 [tłum. własne]). Inter-

wzory, ponieważ w miarę konsekwentnie kierują

mi dlatego, że uświadamiał sobie, iż Weberowska

Geertz zdaje sobie sprawę, że w istocie jego inter-

pretacja prowadzi do tworzenia modeli rzeczywi-

się oni obowiązującymi w ich światach racjonalną

inicjalna procedura „wczuwania się”, nawet w od-

pretacja jest także „domysłem”. Jest to jednak do-

stości o charakterze typów idealnych. Poddawane

czy tradycjonalnymi logikami, które są względnie

niesieniu do mniej zróżnicowanych społeczeństw

mysł bardziej trafny niż Weberowski, bo oparty na

są one procedurze podobnej do procedury stawiania

stabilne i spójne. Słabością Webera jest to, że trady-

niezachodnich, nie może się powieść. Plastyczną

„zanurzeniu” się w badaną rzeczywistość tak, żeby

hipotez i testowania ich w naukach przyrodniczych.

cji nie należy pojmować jako nawykowego odtwa-

ilustracją tego przeświadczenia są niewyobrażal-

rozumieć ją lepiej niż jej uczestnicy. De facto tu tak-

Łączenie subiektywnego rozumienia i obiektywne-

rzania wzorów (por. np. Malinowski 1980: 52–53).

ne perypetie Cohena opisane na wstępie Inter-

że badacz buduje model, który „sprawdza” w róż-

go wyjaśniania polega na tym, że badacz społecz-

Emocjonalny i tradycjonalny typ działania to sła-

pretacji kultur (Geertz 2005a: 22–23). „Płytki opis”

nych wydarzeniach, w jakich uczestniczy, a także

ny proponuje, a następnie testuje „przyczynowe”

bo określone kategorie rezydualne, które pozostały

zbudowany na odwołaniu się do sformułowanych

doskonali i rozbudowuje. Nie zaczyna jednak od

relacje pomiędzy wewnętrznymi doświadczeniami

po opisie działania racjonalnego (Bailey 1958: 154).

uprzednio w oparciu o własne doświadczenia an-

własnych „przedsądów”, ale od „przedsądów” tu-

a ich kulturowym wyrazem. Oczywiście „przyczy-

Dla klasycznych antropologów badających bardzo

tropologa typów idealnych działań nie może dać

bylców, zinterpretowanych jednakże w świetle

ny” nie mają charakteru deterministycznych praw,

zróżnicowane społeczeństwa tradycyjne jest to

nawet wstępnej charakteryzacji zjawiska. Zacząć

własnych przedsądów. Rezultatem jest zawsze wie-

ale są możliwymi do obserwacji regularnościami

marna podstawa do tworzenia wstępnych modeli.

trzeba od opisów uczestników badanej kultury

dza lokalna, uwarunkowana perspektywicznością

lub statystycznymi prawidłowościami. Propozycje

Co więcej, obserwacje nowoczesnego świata skła-

i interpretować je, zmierzając do opisu autonomicz-

spojrzenia danego badacza, ważna wyłącznie w da-

formułowane są w odniesieniu do typów idealnych

niają do opinii, że motywujące do działania wzo-

nego systemu symbolicznego, w kontekście które-

nym kontekście. Geertz (2005b: 9) ma jednak proble-

działań. Usytuowanie badacza w społeczeństwie

ry kulturowe stają się coraz mniej spójne, a nawet

go odbywają się znaczące działania podlegające

my z tą konsekwencją własnych założeń i dlatego

nowoczesnym pozwala mu zrozumieć działania

bywają zdefragmentaryzowane. Działania aktorów

obserwacji: „niezależnie od tego, czym są – czy też

w późniejszej swojej twórczości postuluje badania

racjonalne analizowanych aktorów i przedstawiać

stają się więc motywowane i formowane w odnie-

w czym się zawierają – «rządzące się własnymi za-

porównawcze. Zadaniem antropologii nie ma być

odpowiednie propozycje ogólnych wzorów i kon-

sieniu do wielu niespójnych i różnorodnych matryc

sadami» systemy symboliczne, empiryczny dostęp

jednak ani poszukiwanie uniwersaliów, ani zjawisk

kretnych działań. Następnie analizowane są odchy-

znaczeń. Określanie wzorów działań i modelowa-

do nich zyskujemy poprzez badanie zdarzeń, a nie

unikatowych, ale kontekstualizacja, czyli „jedno-

lenia od przewidywanych zachowań i modelu. Jeśli

nie leżących u ich podłoża układów znaczeń staje

wtłaczanie wyabstrachowanych tworów w ramy

czesne zachowanie unikalności rzeczy i włączenie

aktorzy społeczni działają w oparciu o logikę trady-

się więc zgadywaniem, które nie może być efektyw-

ujednoliconych wzorców” (Geertz 2005a: 33)11. Tu

ich w szerszy świat sensu” (Geertz 2005b: 9). Do

cyjną, wtedy badacz społeczny działa podobnie jak

ne. Geertz, który zamierzał zerwać z naturalistycz-

także istnieje problem weryfikacji czy – jak woli

kontekstualizacji sam „gęsty opis” jednak nie wy-

fizyk, nie odwołując się do własnych doświadczeń.

nymi ujęciami strukturalizmu i funkcjonalizmu,

Geertz – oceny, który opis jest lepszy, a który gor-

starczy. Ujmuje on bowiem działania aktorów i ich

Inspirując się dotychczasowymi ustaleniami nauki

odwołał się wprost do koncepcji interpretatywnej

szy. Wysoka ocena wiąże się ze zdolnością do sub-

wytwory wyłącznie w kategoriach emicznych ogra-

i potocznych obserwatorów, a także własnymi robo-

nauki Webera:

telnego odsłonięcia subiektywnego i kulturowego

niczonych do kontekstów lokalnych. Kontekstuali-

znaczenia działań. Nie chodzi przy tym o potwier-

zacja nie może się do nich ograniczyć, lecz musi odnaleźć i odnieść się także do kontekstów szerszych.

czymi modelami myślowymi, przedstawia hipotezy
co do celów aktora społecznego i „reguł rytualnych”,

Będąc, wraz z Maxem Weberem, przekonanym, że

dzanie trafności interpretacji w maksymalnie du-

do których się on stosuje, a następnie przygląda się,

człowiek jest zwierzęciem zawieszonym w sieciach

żej liczbie przypadków, ale „powinniśmy się kiero-

na ile różnorodne działania aktorów potwierdzają te

znaczenia, które sam utkał, kulturę postrzegam wła-

wać w tej ocenie tym, jak silna jest moc wyobraźni

Geertz, przedstawiając „gęsty opis” jako właściwą

hipotezy (Ringer 1998: 114–116). W ten sposób stop-

śnie jako owe sieci. Jej analizę traktuję zaś nie jako

naukowej umożliwiającej kontakt z życiem niezna-

dla antropologii metodę, postulował, by zastąpił on

niowo doskonali model.

eksperymentalną naukę, której celem jest odkrywa-

nych nam ludzi” (Geertz 2005a: 32).

„opis rozrzedzony”, który nie potrafi w pełni ująć
subtelności znaczeń działań. Przy tej okazji odrzu-

nie praw, lecz jako naukę interpretatywną, która za

Propozycje Webera określają wyjaśnianie i rozu-

cel stawia sobie odkrycie znaczenia. (Geertz 2005a: 19)

mienie jako wzajemnie konstytuujące się procesy.
U podłoża tej koncepcji leży jednak założenie, że

Odrzucił jednak Weberowską procedurę konstru-

działania aktorów układają się w dość regularne

owania adekwatnego wyjaśnienia, między inny-

14
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11
Lub metaforycznym językiem: „celem semiotycznego podejścia do kultury jest [...] zdobycie klucza dostępu do konceptualnego świata, w którym żyją ludzie będący przedmiotem naszych badań, tak byśmy mogli, w pewnym rozszerzonym znaczeniu tego słowa, prowadzić z nimi dialog” (Geertz
2005a: 40).

cił także Weberowską „interpretację adekwatną”,
która odsłania motywacje aktorów wytwarzające
obserwowane prawidłowości, traktując ją (nie bez
pewnej dozy słuszności) jako tożsamą z „opisem
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rozrzedzonym”. To w konsekwencji oznaczało od-

Isaak Reed postuluje więc, że właściwą metodą

być jednak antropologia bez generalizujących czy,

jednak bez wątpienia cząstkowe wyjaśnienie kul-

rzucenie możliwości i sensowności wyjaśniania

nauk społecznych jest szersza niż „gęsty opis” i za-

jak chce Geertz, kontekstualizujących tendencji.

turowe.

przyczynowego w antropologii. „Opis gęsty” nie

wierająca go „maksymalna interpretacja”, a więc

Bez generalizacji, i to generalizacji umiejscowio-

odnosi się jednak do kultury jako źródła motywa-

odbywająca się na wielu poziomach interpretacja

nych w „gęsto opisanych” kontekstach społeczno-

Podobną drogą idzie mocny program socjologii

cji do działania, lecz do systemu kulturowego jako

kultury i działań znaczących jako tekstu. Ta kon-

-kulturowych, nie będzie czego wyjaśniać13, chyba

kulturowej Jeffreya Alexandra (Alexander, Smith

kontekstu działań. „Opis gęsty” nie wyklucza więc

cepcja zgodna jest także z tezą Ricoeura (1989) o dia-

że uznamy także możliwość jednostkowych twier-

2003), którego Isaak Reed jest kontynuatorem. Tu

„adekwatnej interpretacji” Webera, choć tę drugą

lektycznych relacjach pomiędzy wyjaśnianiem i ro-

dzeń przyczynowych (Spillman 2008). Wyjaśnia-

zamierzenia są nieco skromniejsze, bo nie poszuku-

należy poddać rewizji w świetle krytyki Geertza

zumieniem oraz o głębszych i płytszych poziomach

nie w naukach społecznych, zgodnie z ideą Webe-

je się wyjaśnień (i interpretacji) historycznych spo-

i „zagęścić” ją.

rozumienia.

ra, musi nie tylko odnieść konkretne działania do

łeczeństw czy formacji społeczno-kulturowych, ale

generalizacji, ale i zrekonstruować proces moty-

konkretnych wydarzeń historycznych, na przykład

wacyjny aktorów społecznych. Wyżej zaznaczono,

afera Watergate (Alexander 2010: 339–364) albo ze-

że w wielu przypadkach nie można zasadnie od-

społu typowych wydarzeń, na przykład wymie-

wołać się do „oczywistego” dla zachodniego, no-

rzania kar cielesnych (Smith 2003) w historycznym

Isaak Reed (2011b: 65–77) wskazuje, że propozycję Geertza – wbrew jego twierdzeniom – można

Propozycja: rozumiejące wyjaśnianie /
wyjaśniające rozumienie

traktować jako swoiste wyjaśnianie przyczynowe.
Odnosi się ono jednak nie do przyczyn „wymusza-

Stosowanie „maksymalnej interpretacji” wymaga

woczesnego badacza typu idealnego działań racjo-

kontekście. Podstawowym założeniem heurystycz-

jących”, ale „formujących” (por. także Hirschman,

jednak wciąż rozwiązania problemu punktu wyj-

nalnych. Czy wtedy pozostaje tylko zalecana przez

nym jest poszukiwanie publicznych i kulturowych

Reed 2014). Reed rozszerza tu Humowską i Hem-

ścia interpretowania. Mówiąc językiem hermeneu-

Geertza żmudna droga „zanurzenia” się w obszar

narracji (Somers 1994), które aktorzy społeczni sto-

plowską koncepcję przyczynowości, odwołując się

tyki, należy ustalić, skąd wyprowadzić pierwszy

badany, tworzenie „zagęszczonego opisu” i znów

sują do wyjaśniania działań i wydarzeń, których są

do Arystotelesa, który wyróżnił nie tylko „wymu-

domysł. Z abstrakcyjnego i ogólnego typu ideal-

żmudna kontekstualizacja w nadziei znalezienia

uczestnikami i obserwatorami, a także tych, które

szającą” przyczynę sprawczą, ale także „formujące”

nego działania czy z konkretnej, szczegółowej ka-

podobieństw, a może i szerszych generalizacji? We-

mniej lub bardziej refleksyjnie stosują do konstruk-

przyczyny: formalną, materialną i celową. W tej

tegorii emicznej? Wybór zależy – zgodnie z ideą

ber (1994) w sposób praktyczny wskazał też drogę

cji własnych działań. W istotnym stopniu czerpie

konwencji na przykład Freudowskie nieświadome

Webera – od naszych wartości. Problem polega na

pośrednią, pisząc Etykę protestancką i ducha kapita-

ona inspiracje od Viktora Turnera (2005), który ana-

popędy albo socjobiologiczne inklinacje byłyby

tym, jakiej nauki społecznej chcemy. Czy takiej,

lizmu. Analiza zobiektywizowanych treści kultu-

lizował dramaty społeczne jako realizacje kulturo-

przyczynami sprawczymi. Nie działają one jednak

której celem jest klasyfikacja układów społecznych

rowych (tekstów pisanych i społecznych praktyk)

wych scenariuszy narracyjnych, i Marshalla Sah-

samodzielnie, ale w interakcjach z uformowaną kul-

w ogólnych terminach formalnych, czy też takiej,

pozwoliła mu odsłonić coś, co można nazwać re-

linsa (2007) przedstawiającego zabicie kapitana Co-

turowo i społecznie świadomością i/lub nawykami.

która rozróżnia między systemami ze względu na

alizowanymi w życiu codziennym wzorczymi

oka jako realizację tubylczego mitu o bogu Lono.

Nie wywołują bezpośrednio skutków (działania

treść konkretnych szczegółów oraz przedstawia

narracjami. Religijna etyka wewnątrzświatowego

W tych przypadkach kultura nie jest traktowana

jednostki), ale wyłącznie poprzez mniejszą bądź

i wyjaśnia zróżnicowane bogactwo ich treści (Rex

ascetyzmu zakorzeniona w doktrynie chrześcijań-

tylko jako kontekst działań. Ujawnia ona „Januso-

większą modyfikację dokonywaną przez przyczyny

1998: 79). Jest to dylemat, ale tylko na poziomie in-

skiej wygenerowała szeroką motywację do ofiarnej

we oblicze: ludzie są prowadzeni przez symbole

formujące, modyfikowane z kolei przez ludzką pod-

dywidualnego badacza, bo na poziomie systemu

pracy, działań inwestycyjnych i poszukiwania zy-

swojej kultury, ale również używają jej, aby uzy-

miotowość. System kulturowy Geertza oraz głębo-

nauk jednocześnie są realizowane różne koncep-

sku. Weber nie uważał, że dostarczył w pełni ade-

skać bogactwo i władzę” (Laitin 1988: 589 [tłum.

kie kody kulturowe opisywane przez Lévi-Straussa

cje. Socjologia skłania się częściej ku pierwszej,

kwatnego wyjaśnienia fenomenu wczesnego kapi-

własne]). W tym przypadku mamy do czynienia

należy uznać za przyczyny formujące należące do

antropologia raczej ku drugiej, antropologia inter-

talizmu. Nie wyjaśnił, dlaczego pewne teologiczne

z rozwiniętymi symbolami o bardziej skonden-

różnych poziomów12.

pretatywna zdecydowanie ku drugiej. Nie może to

koncepcje rozwijały i upowszechniały się. Było to

sowanym znaczeniu, mniej podatnymi na silnie
zróżnicowane odczytania – z publicznymi narra-

Można interpretować je także w duchu realizmu krytycznego jako obiektywne struktury rzeczywistości. Socjologia
kulturowa, w obrębie której powstała ta koncepcja, skłania się

12
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raczej ku interpretacji relacyjnej, jako zobiektywizowane intersubiektywne, normatywne wzory transakcji między podmiotami społecznymi.

13
Nie wszyscy zgadzają się z poglądem o istotnej roli generalizacji w naukach społecznych. Tego rodzaju stanowiska przedstawia Philipp Mayring (2007: 9–13).

cjami. Interpretacyjno-przyczynowa analiza socjologii kulturowej zmierza jednak dalej niż analiza
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Turnera i Sahlinsa. Nie tylko pokazuje zbieżność

się rozpowszechnionemu w naukach społecznych

w tym przypadku separacji humanitas i scientia, róż-

ij i in. 2006). Mimo że nie jest ono w pełni zado-

sekwencji działań z narracyjną fabułą i tożsamo-

i wiedzy potocznej przekonaniu, że wyjaśnianie

nych dyscyplin i subdyscyplin nauk społecznych,

walające dla badaczy funkcjonujących w różnych

ści aktorów z postaciami narracji, ale także przed-

działań społecznych koncentruje się na podmioto-

a także rozumienia i wyjaśniania, albo akceptacja

strukturalno-kulturowych kontekstach, to jednak

stawia, w jaki sposób i za pomocą jakich środków

wości i motywacji. Jest to konstatacja trafna, acz nie-

„zmazy”, czyli tendencje do ich łączenia, dają się

według teorii kulturowej jest ono możliwe do

dramaturgicznych i materialnych narracyjny sce-

wystarczająca. Reed odwołuje się bowiem do zbyt

wyjaśnić poprzez odwołanie się do kultur-sposo-

kompromisowego zaakceptowania. Jest ono także

nariusz wystawiany jest na „scenie społecznej”

ubogiej koncepcji działania społecznego (Browne

bów życia (Douglas, Wildavsky 1982; Thompson,

pragmatycznie najskuteczniejsze w sytuacji, gdy

jako performans, jak jego znaczenie negocjowane

2013: 233). Jego przebieg zależy bowiem nie tylko

Ellis, Wildavsky 1990), w których zakorzenieni są

żaden z podmiotów nie dominuje i dąży do zrów-

jest w sferze publicznej, jakie emocje generuje i jak

od konfiguracji znaczeń, ale także od władzy i hi-

naukowcy. Ci, funkcjonujący w ramach silnie izo-

noważonej wymiany z innymi. Takim zaś coraz

wpływa na przyjęcie przez opinię publiczną defi-

storycznie ukształtowanych, strukturalnych kon-

lujących się od otoczenia kolektywistyczno-hierar-

bardziej staje się środowisko nauk społecznych,

nicji sytuacji, która staje się podstawą do działań

tekstów interakcyjnych. Wyjaśnianie musi więc

chicznych układów, przejawiają awersje do hetero-

gdzie obserwujemy wzrastający pluralizm teorii

indywidualnych i zbiorowych.

uwzględniać także i te aspekty, które sprawiają, że

genicznych konstrukcji. Ci, co operują w ramach

życia społecznego, koncepcji kultury i metod jej

każde działanie jest kontyngentnym procesem two-

egalitarnych i otwartych struktur sieciowych, two-

analizy. Warto rozważyć także czynniki zewnętrz-

rzenia i realizacji alternatyw. Takie wyjaśnienie nie

rzonych przez względnie swobodne autorskie nego-

ne dynamiki pola naukowego. Integrację rozumie-

prowadzi do pewnych przewidywań.

cjacje, są skłonni akceptować tego typu koncepcje

nia i wyjaśniania oraz łączenie różnych jego form

(Bloor 1993). Wzrastająca pod presją izomorfizmu

można rozumieć jako próby radzenia sobie z wzra-

Zamiast konkluzji – interpretacja
mocnego programu socjologii wiedzy
Dyskurs antropologiczny w latach 50. i 60. zawierał

Skąd bierze się coraz częstsza tendencja do przekra-

defragmentacja i horyzontalne usieciowienie po-

stającym zróżnicowaniem i wewnętrzną współza-

liczne głosy mówiące o istotnym znaczeniu przyczy-

czania zinstytucjonalizowanych granic w nauce?

dzielonych w XIX wieku na odrębne dyscypliny,

leżnością, czyli złożonością współczesnego świata

nowego wyjaśniania. Od lat 70. były zastępowane

W kategoriach Wittgensteina można powiedzieć, że

silnie zinstytucjonalizowanych nauk społecznych,

(Drozdowski, Szlendak 2013). Złożone, dynamicz-

wezwaniami do ograniczenia się do hermeneutycz-

jest to tendencja do reintegracji różnorodnych na-

objawiające się między innymi w trans- i interdy-

ne, sieciowe układy są trafniej ujmowane przez

nej interpretacji życia społecznego. Jednakże ujaw-

ukowych gier językowych. Według niego gry języ-

scyplinarności, generują heterogeniczne tendencje

metody uwzględniające zarówno bardziej uwzoro-

niono, że tej rozumiejącej retoryce towarzyszyły

kowe osadzone są w „formach życia”, a ich tworze-

do łączenia rozumienia i wyjaśniania, a także ak-

waną dynamikę pochodzącą od zobiektywizowa-

niekiedy praktyki wyjaśniające, co nie było jednak

nie i ewaluacja odbywają się z pozycji, a raczej z głę-

ceptację tego typu działań.

nych struktur i układów znaczeń, a także tę bar-

refleksyjnie uświadamiane. Rozwiązaniem tej para-

bi własnej lub obcych „form życia” (Derra 2007). Jest

doksalnej sytuacji jest przekroczenie ugruntowanej

to więc proces zakorzeniony w intuicyjnych prze-

„Maksymalna interpretacja” jest przykładem tak

aktorów i deterministycznego chaosu układów

w kulturze naukowej dychotomii rozumienie–wy-

świadczeniach, które bywają później urefleksyjnia-

zwanego „niezgrabnego rozwiązania” (Verwe-

złożonych.

jaśnianie, osadzonej w zinstytucjonalizowanym

ne i racjonalizowane.

dziej kontyngentną, wynikającą z podmiotowości

podziale nauki o kulturze–nauki przyrodnicze.
Takiego kroku dokonał Isaak A. Reed, proponując

Jeśli „formę życia” zinterpretujemy jako koncepcję

zamiast „gęstego opisu” koncepcję „maksymalnej

równoważną tradycyjnemu antropologicznemu po-

interpretacji”. Jest to propozycja zgodna między in-

jęciu kultury jako „sposobu życia”, to stanowisko

nymi z „egalitarnym” stanowiskiem Ricoeura, któ-

Wittgensteina jest zbieżne z koncepcją kulturowe-

ry ukazuje relacje między rozumieniem a wyjaśnia-

go odchylania percepcji Mary Douglas (1992; 2004),

Abbott Andrew (2001) Chaos of Disciplines. Chicago: University

Alexander Jeffrey C. (2010) Znaczenia społeczne. Studia z socjo-

niem jako dialektykę.

wywodzącą się z niej teorią kulturową (Thomp-

of Chicago Press.

logii kulturowej. Przełożyli Stanisław Burdziej, Jacek Gądecki.

son, Ellis, Wildavsky 1990) i odwołującym się do
Koncepcja Reeda zakłada, że działanie i motywacja

niej mocnym programem socjologii wiedzy (Bloor

są kształtowane przez znaczenie i przeciwstawia

1993). Zgodnie z nimi tendencje do „czystości”, czyli

18
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Purity or Danger? Is It Useful to Combine Understanding with Causal Explanation in
Cultural Anthropology and Humanistic Sociology?
Abstract: For the two last decades cultural social sciences have been facing critical methodological transformation. The widespread
tendency in qualitative research to mingling and synthesizing differing interpretive paradigms has been recently confronted with
a venture to integration of science and the humanities. This current is not a plain revitalization of historical tendency to submit
interpretive methods to scientific explanation of social life, but is seeking a new theoretical base to establish a balance between
hermeneutic and causal analysis. This essay discusses different theoretical concepts of the relationship between hermeneutic interpretation and causal explanation. It introduces a concept of “maximal interpretation” devised inside the strong program of cultural
sociology as a procedure of unified interpretive-causal analysis of historical events, and analyzes this innovation with theoretical
lenses of grid-group theory.
Keywords: understanding, explanation, maximal interpretation, consilience
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„Klęska urodzaju” w polu badań
jakościowych

jakościowych wyznaczać zaczęły łamy pięciu anglojęzycznych czasopism naukowych2, przyczyniając się do przyrostu wiedzy w tym obszarze w tem-

Wieloparadygmatyczność jakościowej praktyki ba-

pie około 350 artykułów rocznie3. Nowe, liczne

dawczej, sankcjonująca współistnienie wielu róż-

świadectwa jednostkowych realizacji jakościowych

nych metodologii, i towarzysząca jej niezwykła

praktyk badawczych potwierdziły tezę głoszącą, że

kreatywność środowiska, które od lat 80. XX wieku

„otwarta natura jakościowego projektu badawcze-

twórczo przezwycięża ograniczenia własnego po-

go stawia nieustanny opór przeciwko próbom uję-

Abstrakt Celem artykułu jest zapoznanie polskiego środowiska badaczy jakościowych z ideą opracowania onto-

dejścia1, sprawiają, że sporządzanie spójnego obra-

cia go za pomocą jednego, prostego paradygmatu”

logii dziedzinowej współczesnego pola badań jakościowych. Opisywane w artykule przedsięwzięcie,

zu pola badań jakościowych staje się coraz bardziej

(Denzin, Lincoln 2011: xiii [tłum. własne]).

oparte na wielowymiarowej analizie zawartości międzynarodowych czasopism metodologicznych,

karkołomnym zadaniem. Do trudności z dokona-

zmierza ku uporządkowaniu aktualnej wiedzy w obszarze teorii i metodologii badań jakościowych

niem wyczerpującego przeglądu aktualnych wa-

Jednak potrzeba orientacji w obszarze własnej prak-

z intencją ułatwienia orientacji w rozległym i zróżnicowanym polu jakościowych praktyk badawczych.

riantów jakościowej praktyki badawczej przyznają

tyki badawczej, wzmacniana chęcią „bycia na bie-

Artykuł opisuje przebieg oraz wstępne wyniki pilotażowego projektu badawczego stosującego metodę

się nawet czołowi kreatorzy trendów w tym obsza-

żąco”, skłania do podejmowania prób redukowania

słownikową do odkrywania i systematyzowania wiedzy na temat metodologii badań jakościowych na

rze (Denzin, Lincoln 2011). Już w 1994 roku można

złożoności, która w jednostkowych aktach reali-

podstawie licznych, bieżących sprawozdań i refleksji operujących w tym polu badaczy.

było spotkać się z opinią, że stan, w którym znajduje

zacji jakościowych praktyk badawczych pozwoli

się pole badań jakościowych, nosi znamiona „klęski

dostrzec reprodukcję pewnych wzorów postępo-

urodzaju” (Denzin, Lincoln 1994). „Nigdy dotąd nie

wania. Niniejszy artykuł stanowi sprawozdanie

było tylu paradygmatów, strategii badawczych i me-

z przebiegu jednej z takich prób, podjętej w celu

tod analizy, z których moglibyśmy korzystać” – pi-

usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy na te-

sali wtedy Norman Denzin i Yvonna Lincoln (1994:

mat jakościowej praktyki badawczej oraz okiełzna-

Adres kontaktowy:

11 [tłum. własne]). W kolejnych latach dalszemu

nia rozmaitości jej wariantów4. Prezentowanemu
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tykowania badań jakościowych zaczął towarzyszyć

podstawowych elementów współczesnego pola ba-

dodatkowo lawinowy przyrost wiedzy na ich temat.

dań jakościowych i ich konfiguracji, składającego
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The Qualitative Report (zał. w 1990 r.), Qualitative Inquiry (zał.
w 1995 r.), Forum: Qualitative Social Research (zał. w 2000 r.), Qualitative Research (zał. w 2001 r.) oraz International Journal of Qualitative Methods (zał. w 2002 r.).
2

Szacunek oparty na założeniu, że w każdym numerze danego
czasopisma ukazuje się przeciętnie dziesięć artykułów.

3

Pilotażowy projekt analizy trendów w obszarze teorii i metodologii badań jakościowych z wykorzystaniem metody słownikowej zrealizowany został w okresie od października 2015
r. do maja 2016 r. Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem
wypracowanych w projekcie procedur analitycznych oraz rozszerzeniem merytorycznego zasięgu projektu.

4

Ograniczenia uświadomione w trakcie potrójnego kryzysu
dotykającego sfery reprezentacji, legitymizacji i oddziaływania jakościowej praktyki badawczej (por. Denzin, Lincoln 1994;
2005; 2011).

1
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Zawarte w artykule refleksje stanowią pochodną

nych w celu odkrywania i systematyzowania wie-

guracje. Pod pojęciem ontologii mogą kryć się różne

nych (Piatetsky-Shapiro, Frawley 1991Larose 2008;

pracy nad nowym podejściem do analizy zawarto-

dzy o współczesnym polu badań jakościowych na

struktury wiedzy, co oznacza, że w praktyce zakres

Manning Raghavan, Schütze 2008; Bryda 2014a),

ści międzynarodowych czasopism metodologicz-

podstawie licznych, bieżących sprawozdań i reflek-

jej stosowania może być różny. Stąd określone po-

zmierzamy ku rekonstrukcji sieci semantyczno-lo-

nych, które dają wgląd w bieżący charakter jako-

sji operujących w tym polu badaczy. Prezentowane

działy ontologii. Najbardziej podstawowym jest po-

gicznej odzwierciedlającej relacje między podsta-

ściowej praktyki badawczej. Publikowane w nich

podejście zmierza ku uporządkowaniu aktualnej

dział na ontologie o uniwersalnym (bazowe) i ogra-

wowymi elementami współczesnego pola badań

artykuły stanowią reprezentację różnorodnych spo-

wiedzy w obszarze teorii i metodologii badań ja-

niczonym (dziedzinowe) zakresie reprezentacji

jakościowych. Przyjęta przez nas strategia analizy

sobów konceptualizowania i realizowania badań

kościowych i wyrażeniu jej w czytelnym systemie

wiedzy o świecie. Ontologie bazowe zawierają po-

ukierunkowana jest na odkrywanie i systematy-

jakościowych, także tych, które z racji swej świeżo-

reprezentacji, opartym na nawiązaniu do informa-

jęcia podstawowe o uniwersalnym zastosowaniu,

zowanie wiedzy metodologicznej, identyfikowanie

ści lub wyjątkowości nie należą (jeszcze) do kano-

tycznej idei ontologii dziedzinowej, z intencją uła-

natomiast ontologie dziedzinowe opisują wycinek

dominujących trendów w obszarze teorii i metodo-

nu kształtowanego przez antologie i podręczniki.

twienia orientacji w rozległym i zróżnicowanym

lub fragment rzeczywistości w ramach określone-

logii badań jakościowych oraz poszukiwanie rela-

Ze względu na stosunkowo krótki cykl wydaw-

obszarze jakościowych praktyk badawczych.

go obszaru wiedzy. Ze względu na stopień forma-

cji między paradygmatami teoretycznymi, nurtami

lizacji wyróżnia się również ontologie nieformalne

metodologicznymi oraz metodami i technikami

rozwijane w oparciu o predefiniowane słownictwo,

prowadzenia badań jakościowych, odzwierciedlo-

słowniki, tezaurusy czy taksonomie oraz ontologie

nymi w języku, którym posługują się badacze.

niczy czasopisma metodologiczne dużo szybciej
reagują na zmiany zachodzące w obszarze badań
jakościowych, umożliwiając dostrzeganie tendencji

W stronę ontologii dziedzinowej pola
badań jakościowych

nieusankcjonowanych tradycją. W dużo większym

formalne oparte na danych lub logice5.
Zgodnie z logiką metodologii mieszanej (ang. metd;

stopniu odzwierciedlają również wielogłos, który

Intencja stworzenia katalogu podstawowych ele-

stoi za różnorodnością jakościowej praktyki badaw-

mentów współczesnego pola badań jakościowych

Jako sposób reprezentacji przestrzeni semantycznej

Tashakkori, Teddlie 1998; 2003; Burke, Onwuegbuzie

czej, na który składają się myśli i działania zarówno

i ich konfiguracji plasuje nasze przedsięwzięcie bli-

danej dziedziny ontologia tworzy podstawę komu-

2004; Collins, Onwuegbuzie, Jiao 2007; Creswell

autorytetów, jak i nowicjuszy oraz przedstawicieli

sko idei opracowania ontologii dziedzinowej, a więc

nikacji między badaczami, sprzyjając kształtowaniu

2015) w procesie odkrywania wiedzy wykorzystu-

różnych dyscyplin. Jako repozytoria pojedynczych

zadania z zakresu inżynierii wiedzy.

się spójnego sposobu ujmowania jej problematyki.

jemy techniki analizy jakościowej (Dey 1993; Kelle

Konsekwencją jej rozwijania może być budowanie

1995; Creswell 1998; Miles, Huberman 2000; Bong

świadectw badawczego doświadczenia stanowią
obfite (i stale powiększające swą objętość) źródło

Inżynieria wiedzy, jako dział informatyki zajmują-

bazy wiedzy, czyli systemu informatycznego or-

2002; Gibbs 2011), techniki analizy treści (Berelson

informacji na temat współczesnej kondycji pola ba-

cy się metodami pozyskiwania i reprezentowania

ganizującego wiedzę, który pozwala na monitoro-

1952; Holsti 1969 Weber 1990; Krippendorf 2004;

dań jakościowych. Przekształcenie tych informacji

wiedzy na potrzeby systemów komputerowych

wanie trendów, zarządzanie wiedzą i jej efektywne

Bernard, Ryan 2010; Schreier 2012) i metodolo-

w wiedzę metodologiczną wymaga jednak syste-

wykorzystujących ją do rozwiązywania różnorod-

wykorzystywanie w praktyce badawczej.

gię text mining (Berry 2004; Feldman, Sanger 2006;

matyzacji.

nych problemów, ontologią nazywa przedstawienie

Leetaru 2012; Ignatow, Mihalcea 2016). Podejścia te

wybranej dziedziny wiedzy, które zawiera słownik

Założenia stojące za ideą opracowywania ontologii

integrujemy, wykorzystując programy do wspoma-

W artykule przedstawiamy zarys nowego podejścia

pojęć tej dziedziny i zbiór wyrażeń logicznych opi-

dziedzinowych wyznaczają horyzont intencjonal-

ganej komputerowo analizy danych jakościowych

do systematycznej analizy treści publikacji nauko-

sujących ich wzajemne relacje. Według jednej z kil-

ny naszego przedsięwzięcia. Do osiągnięcia celów,

(ang. CAQDAS; Fielding, Lee 1993; 1998; Kelle 1995;

wych w polu badań jakościowych, wykorzystują-

ku obowiązujących współcześnie definicji ontologia

które na poziomie konceptualnym podzielamy

Lewins, Silver 2007; Fielding 2012; Bryda 2014b).

cego metodę słownikową, która umożliwia analizę

jest „formalną, jawną specyfikacją współdzielonej

z inżynierami wiedzy, stosujemy metody z własnej

W celu odkrywania i systematyzowania wiedzy za-

dużej ilości tekstu i włączanie nowych dokumentów,

konceptualizacji” (Gruber 1993: 200) określonego

dyscypliny: wychodząc od wspomaganej kompu-

wartej w danych tekstowych stosujemy procedurę

a tym samym ciągłą aktualizację wiedzy i śledzenie

wycinka rzeczywistości. Tak rozumiana ontologia

terowo jakościowej i ilościowej analizy treści, ma-

kodowania wraz z procedurą rozwijania słownika

trendów w interesującym nas obszarze. Rozwijana

tworzy schemat pojęciowy, który odzwierciedla

jącej na celu odkrywanie wiedzy zawartej w da-

klasyfikacyjnego, budowanego zgodnie z założe-

przez nas strategia analizy łączy podejście jakościo-

strukturę danej dziedziny, umożliwia wgląd w jej

we ze stosowaniem ilościowych procedur analitycz-

sklasyfikowane elementy oraz ich wzajemne konfi-
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Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ontologia_(informatyka)
[dostęp 3 listopada 2016 r.].

5

niami metodologicznymi analizy treści i text mining (Hopkins, King 2010; Ho Yu, Jannasch-Pennell,
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DiGangi 2011; Tomanek, Bryda 2014). Rozwiązanie

Z punktu widzenia ewolucji metodologii i technik

wzory postępowania, a co za tym idzie – systema-

artykułów w podziale według tytułu i roku publi-

to wzbogaca proces jakościowej analizy treści

analizy treści w obszarze badań jakościowych pro-

tyzować wiedzę o współczesnym polu badań jako-

kacji zawiera tabela nr 1.

(Kuckartz 2014) opartej na manualnej procedurze

ponowane przez nas podejście jest wynikiem re-

ściowych, zawartą w publikacjach naukowych.

kodowania o możliwość automatycznego, nadzo-

fleksji nad wykorzystaniem wspomaganej kompu-

rowanego przez badacza kodowania nowych treści

terowo analizy danych jakościowych, technologii

Pierwszym krokiem w zrealizowanej przez nas

na dwa podzbiory: uczący i testowy. Zbiór uczący

z wykorzystaniem wzorców klasyfikacji zawartych

informatycznych oraz algorytmów i technik anali-

pilotażowej analizie artykułów naukowych po-

zawierał 333 artykuły, które wykorzystaliśmy do

w słowniku6, a także dodawanie i weryfikowanie

tycznych umożliwiających przetwarzanie dużej ilo-

święconych

jakościowych

rozwijania kategorii klasyfikacyjnych w słowniku,

istniejących kategorii kodowych lub klasyfikacyj-

ści danych tekstowych (Wiedemann 2013). Ważnym

było stworzenie korpusu tekstów9. Nasz korpus

a zbiór testowy do sprawdzania trafności klasyfi-

nych w modelu reprezentacji wiedzy. Słownik kla-

krokiem w tym procesie jest przejście od trady-

zawierał zbiór artykułów anglojęzycznych opu-

kacji. Losując artykuły do zbioru uczącego, zacho-

syfikacyjny zawiera reguły językowe i kontekstowe

cyjnej analizy jakościowej (ang. qualitative analysis)

blikowanych w latach 2002–2015 w trzech opi-

waliśmy zrównoważony rozkład liczby artykułów

dotyczące trafności wyszukiwania i klasyfikowania

opartej na procedurze kodowania tekstu, przez

niotwórczych czasopismach metodologicznych:

według czasopisma i roku publikacji. Szczegółowe

predefiniowanych treści. W przypadku słownika

kompleksową analizę treści (ang. mixed content ana-

„Qualitative Inquiry” (QI), „Qualitative Research”

zestawienie liczby artykułów w zbiorze uczącym

rozwojowi i weryfikacji podlegają zarówno reguły

lysis)8, w kierunku zastosowania metod eksploracji

(QR) i „International Journal of Qualitative

w podziale według tytułu i roku publikacji zawiera

dotyczące użycia języka, jak i rozpoznawane słow-

i odkrywania wiedzy w danych tekstowych (Larose

Methodology” (IJQM)10. Artykuły te zostały po-

tabela nr 2.

nictwo. Zastosowanie metody opartej na predefi-

2006; Bryda 2014a; Bryda, Tomanek 2014). Proces ten

brane z bazy wydawnictwa SAGE jako dokumenty

niowanych wzorcach pozwala trafnie rozpozna-

wiąże się z przechodzeniem od analiz przyczyno-

PDF i zaimportowane do programu QDAMiner.

Przed przystąpieniem do kodowania danych

wać i kodować dane w ich kontekście leksykalnym

wo-skutkowych do analiz korelacyjnych, opartych

Następnie artykuły zostały przez nas sprawdzone

w zbiorze uczącym przeanalizowaliśmy artykuły

i semantycznym oraz umożliwia wielowymiarową

na poszukiwaniu związków i zależności w dużych

pod kątem wykorzystania ich jako materiału ba-

pod kątem ich struktury logicznej i zawartości tre-

analizę eksploracyjną dużych zbiorów danych tek-

zbiorach danych (ang. big data; Meyer-Schonberger,

dawczego. Z korpusu tekstów wyłączyliśmy recen-

ściowej. Następnie ustaliliśmy, że jednostką kodo-

stowych, co byłoby trudne do zrobienia w tradycyj-

Cukier 2014).

zje, wstępy redakcyjne, zestawy abstraktów, noty

wania i analizy będą słowa i frazy kluczowe. We

pokonferencyjne i sprawozdania wydawnicze. Po

wstępnej fazie kodowania treści wyróżniliśmy sześć

selekcji artykułów zostały one opisane przez na-

obszarów tematycznych: paradygmaty teoretyczne,

stępujące zmienne: identyfikator artykułu, autor,

nurty metodologiczne, metody i techniki badawcze,

ny sposób. Podstawą tego podejścia jest indukcyjne „uczenie” programu komputerowego w oparciu

Rozwijanie ontologii opartej na słowniku

o skategoryzowane wcześniej przez badacza wzor-

Następnie korpus tekstów został losowo podzielony

metodologii

badań

ce. W podejściu tym, znanym w informatyce jako

Poniżej przedstawiamy kluczowe etapy rozwijania

rok publikacji, czasopismo, rodzaj artykułu, fakt

problemy i wyzwania, tematy i obszary badań oraz

dictionary-based approach lub dictionary-based clas-

słownika klasyfikacyjnego, który stanowi swoisty

występowania słów kluczowych, fakt występowa-

autorytety. Ostatecznie, ze względu na dużą różno-

sification, stosuje się również techniki uczenia ma-

pomost między pojedynczymi świadectwami ba-

nia abstraktu. Ostateczny korpus tekstów zawierał

rodność wskaźników w postaci słów i fraz kluczo-

szynowego7 do klasyfikacji danych, poszukiwania

dawczego doświadczenia a czytelnym systemem

2043 dokumenty: artykuły tradycyjne, artykuły

wych, skupiliśmy się na trzech pierwszych.

regularności i odkrywania wzorców w nieuporząd-

reprezentacji wiedzy o współczesnym polu ba-

w formie esejów, artykuły w formie wierszy i inne

kowanych zbiorach danych.

dań jakościowych. Tworzony z materii „żywego”

formy pisemne. Szczegółowe zestawienie liczby

budowy słownika11 rozpoczęliśmy od przeglądu

języka opisu badań jakościowych (tzw. metodą
Kategorie kodowe w książce kodowej i kategorie klasyfikacyjne w słowniku są izomorficzne. Kategorie w słowniku zawierają listę ustalonych przez badacza wskaźników leksykalnych
danej kategorii kodowej, które umożliwiają wyszukiwanie
w treści artykułów odpowiadających im słów i fraz kluczowych, a w konsekwencji automatyczne przypisywanie przez
program komputerowy określonej etykiety (kodu).

6

Uczenie maszynowe (ang. machine learning) to dziedzina nauki
zajmująca się tworzeniem algorytmów, które mogą „uczyć się”
na podstawie przetwarzanego przez siebie zbioru danych.

bottom-up) odzwierciedla wyrażoną w nim rozmaitość wariantów jakościowej praktyki badawczej.
Stosowany jako narzędzie w wielowymiarowej,
eksploracyjnej analizie danych pomaga odkrywać

7
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Oznacza strategię analityczną polegającą na łączeniu
podejścia jakościowego i ilościowego w analizie treści.

8

Zgodnie z założeniami metodologicznymi proces

Korpusy stanowią jedno z podstawowych narzędzi w badaniach nad językiem, literaturą i kulturą. Dla językoznawców,
tłumaczy, autorów słowników i podręczników do nauki języka
są nieodzownym narzędziem pracy. W analizie treści korpus
jest zbiorem danych tekstowych.

listy słów i fraz kluczowych otrzymanych w wy-

Podstawą wyboru tych czasopism była pozycja, jaką zajmują
w środowisku badaczy jakościowych na świecie ‒ odzwierciedlona wysoką wartością wskaźnika Impact Factor (odpowiednio: 1.934, 1.671, 0.769 w roku 2015) ‒ oraz ich transdyscyplinarny charakter.

metody i techniki badawcze. Przyjęta przez nas

9

10

niku kodowania w podziale na trzy obszary: paradygmaty teoretyczne, nurty metodologiczne oraz

11
Etapy budowy słownika klasyfikacyjnego zostały szczegółowo opisane w artykule Tomanek, Bryda 2014.
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Tabela 1. Zestawienie artykułów według roku publikacji i czasopisma.

lizowanych artykułów oraz narzędziem wstępnej

metodologicznych oraz metod i technik badaw-

eksploracji trendów w teorii i metodologii badań ja-

czych.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

OGÓŁEM

QI

67

66

61

61

72

69

89

93

96

112

93

91

132

86

1188

QR

21

21

22

27

29

27

38

34

43

41

46

44

46

44

483

IJQM

26

15

23

22

32

29

21

27

21

31

42

39

28

16

372

Dalsze etapy pracy nad słownikiem i rozwojem on-

tekstowej zmienności znaczeń słów czy wyrażeń

OGÓŁEM

114

102

106

110

133

125

148

154

160

184

181

174

206

146

2043

tologii dziedzinowej pola badań jakościowych obej-

języka praktyki badawczej (np. DANCE jako me-

mować będą rozbudowę słownika o kategorie zwią-

toda i DANCE jako przedmiot badań). W praktyce

zane z tematami i obszarami badań jakościowych

oznacza to konieczność każdorazowej weryfika-

oraz dylematami i wyzwaniami, przed którymi sta-

cji przynależności kodowanych treści do katego-

ją badacze jakościowi; nadzorowane, automatyczne

rii kodowych przez interpretację na podstawie

kodowanie pozostałych artykułów znajdujących się

abstraktu, a czasem nawet całego artykułu. Ma

w korpusie za pomocą utworzonych kategorii słow-

to również związek z napięciem, jakie występu-

nikowych; weryfikację trafności kodowania oraz

je między powszechnie przyjętą definicją meto-

opracowanie reguł leksykalnych i kontekstowych

dy naukowej a swobodną praktyką posługiwania

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zestawienie artykułów w zbiorze uczącym według roku publikacji i czasopisma.

kościowych, której wyniki prezentujemy w dalszej
Pierwszy problem wiąże się z kategoryzacją (ko-

części artykułu.

dowaniem słów i fraz kluczowych) i dotyczy kon-

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

OGÓŁEM

QI

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

112

QR

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

8

8

111

IJQM

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

110

zwiększających trafność klasyfikacji z wykorzysta-

się tym określeniem przez autorów artykułów

OGÓŁEM

24

24

24

24

24

24

24

24

24

22

24

23

24

24

333

niem wzorców opracowanych w procesie kodowa-

(np. EMBODIMENT jako metoda). W trakcie ko-

nia artykułów w zbiorze uczącym; wzbogacenie

dowania trudno było czasami zdecydować, co jest

korpusu o artykuły opublikowane w 2016 roku.

wariantem jakiejś metody, a co osobną metodą

Źródło: opracowanie własne.

(co włączyć do istniejącej kategorii słownikowej,
QUALITATIVE

RESEARCH,

Problemy rozwijania ontologii opartej na
słowniku

metoda budowania słownika opierała się na: 1) ko-

PARTICIPATORY

dowaniu słów i fraz kluczowych (występujących

PARTICIPATORY RESEARCH jako leksykalne

w tytułach, abstraktach i słowach kluczowych)12,

wskaźniki jednego nurtu metodologicznego) lub

za pomocą których autorzy artykułów określają

dających się zaklasyfikować do bardziej ogólnej

Rozwijanie ontologii dziedzinowej opartej na me-

kacyjny ma w założeniu odzwierciedlać „żywy”

paradygmaty teoretyczne, nurty metodologicz-

kategorii (np. wyrażenia WALKING, WALKING

todzie kategoryzacji i słownikowej klasyfikacji „ży-

język opisu badań jakościowych, to już na wstęp-

ne oraz metody i techniki badawcze; 2) przypo-

INTERVIEW, MOBILE EXPLORATION zgrupowa-

wego” języka opisu badań jakościowych niesie ze

nym etapie naszych badań uwagę zwraca jego

rządkowaniu zidentyfikowanych słów i fraz do

ne w kategorii MOBILE METHODS).

sobą szereg problemów. Pojawiają się one zarów-

obszerność, odzwierciedlająca niezwykle boga-

no na etapie kodowania słów i fraz kluczowych

ty zasób wyrażeń, którymi posługują się autorzy

jednej z trzech kategorii: teorie, metodologie, me-

a z czego utworzyć osobną).
Jeśli opracowywany przez nas słownik klasyfi-

tody i techniki; 3) porządkowaniu słów i fraz w

W konsekwencji, po redukcji kategorii, w słowniku

w artykułach oraz na etapie budowania słownika

analizowanych artykułów, charakteryzując swoje

obrębie poszczególnych kategorii, w tym redu-

klasyfikacyjnym wyróżniliśmy 27 paradygmatów

klasyfikacyjnego. Chcemy wskazać dwa dominu-

przedsięwzięcia w odniesieniu do paradygmatów

kowaniu ich semantycznej złożoności poprzez

teoretycznych, 78 nurtów metodologicznych oraz

jące problemy, z którymi zetknęliśmy się w trakcie

teoretycznych, nurtów metodologicznych oraz me-

grupowanie słów i wyrażeń odnoszących się do

77 metod i technik badawczych13. Powstały w ten

budowania słownika i które wynikają ze zróżnico-

tod i technik badawczych. Wiąże się z tym kolejny

tej samej teorii, metodologii lub metody (np. wy-

sposób słownik stał się podstawą klasyfikacji ana-

wania obszaru jakościowych praktyk badawczych,

problem dotyczący rozwijania kategorii słowniko-

niejasności używanych pojęć oraz metodologicznej

wych oraz listy słów i fraz kluczowych z użyciem

kreatywności samych badaczy. Problemy te odno-

reguł semantycznych. W rozwijaniu ontologii dzie-

szą się przede wszystkim do klasyfikacji nurtów

dzinowej badań jakościowych w oparciu o metodę

rażenia

PARTICIPATORY

METHODOLOGY,

W przypadku wątpliwości sprawdzaliśmy trafność kodowania, odnosząc się do treści artykułu.

12

30

©2016 PSJ Tom XII Numer 4

13
W trakcie analizy eksploracyjnej uzyskaliśmy 197 szczegółowych metod i technik badawczych, które zostały zredukowane do 77 kategorii.
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słownikową nie możemy zastosować gotowych list

Spojrzenie na słownik i poprzez słownik

referencyjnych, bo takie nie istnieją, a stworzenie

Z drugiej strony obserwowana w tym obszarze „klę-

Samo zestawienie nazw kategorii zbiorczych (sta-

ska urodzaju” skłania do krytycznej refleksji na temat

nowiących ⅓ wszystkich kategorii słownika z ob-

takiej listy na podstawie istniejących typologii

Poniżej prezentujemy komentarze do pilotażo-

potencjalnie fałszywej innowacyjności (gdy nowator-

szaru metod i technik badawczych), zaczerpniętych

nurtów metodologicznych, metod i technik badaw-

wej wersji słownika, stworzonej według opisanej

stwo staje się podstawową miarą wartości publikowa-

wprost z „żywego” języka opisu badań jakościo-

czych oznaczałoby narzucanie usankcjonowanych

wcześniej procedury, zastosowanej do analizy 333

nych artykułów) i praktycznych konsekwencji niskie-

wych, daje wgląd w różnorodność, z jaką mamy do

tradycją podziałów, które eliminują z pola widze-

artykułów ze zbioru uczącego oraz wstępne wyni-

go poziomu standaryzacji opisu jakościowej metody-

czynienia na poziomie instrumentarium jakościowej

nia nowości i pojedyncze przypadki. Nie da się

ki eksploracji trendów w teorii i metodologii badań

ki badawczej, która kumulację wiedzy i doświadczeń

praktyki badawczej. Pokazuje również, w jaki spo-

również skorzystać z tezaurusów, bo do termino-

jakościowych, zrealizowanej z wykorzystaniem

prowadzącą do doskonalenia określonej praktyki ba-

sób porządkowania wiedzy na tej płaszczyźnie do-

logii metodologicznej nie stosują się wprost regu-

słownika jako narzędzia klasyfikacji.

dawczej czyni praktycznie niemożliwą.

konują sami badacze.

ły synonimii, homonimii, hiperonimii, meronimii
języka potocznego. Jedynym sposobem pozostaje

Odzwierciedlony w słowniku „żywy” język opisu ja-

więc tworzenie od podstaw reguł semantycznych

kościowych praktyk badawczych daleki jest od jedno-

Rysunek 1. Zestawienie nazw kategorii zbiorczych ze słownika klasyfikacyjnego (z obszaru „metody

(znaczeniowych)

przynależność

znaczności i konsekwencji w stosowaniu określonych

i techniki badawcze”)

słów czy fraz kluczowych do danej kategorii słow-

pojęć. Największą różnorodność obserwuje się w ob-

nikowej14. Procedura ta wymaga analizy kontek-

szarze metod i technik badawczych. Ostrożna inter-

stowej wszystkich słów/wyrażeń, które nie należą

pretacja tego stanu rzeczy znajduje dla niego uzasad-

do zbioru pojęć o ustabilizowanym znaczeniu, lub

nienie we wspomnianej na początku wieloparadyg-

tych, które cechuje wysoka kontekstowa zmien-

matyczności jakościowej praktyki badawczej oraz lo-

ność znaczeń.

kującej się w opozycji do scjentyzmu otwartości w za-

określających

kresie dochodzenia do wyznaczonego celu. W polu
Rozwiązaniem tego problemu może być analiza konkordancji lub analiza kolokacji. Konkordancja umożliwia
stworzenie zestawu wystąpień danego wyrazu w analizowanym tekście wraz z ich kontekstami semantycznymi. Kolokacja to związek semantyczny, którego znaczenie wynika
z połączenia znaczeń kilku słów wchodzących w jego skład.
Jeszcze innym rozwiązaniem może być wykorzystanie stosowanej przy rozwijaniu słowników, tj. Wordnet (czy jego
polski odpowiednik Słowosieć), koncepcji synsetów leksykalno-semantycznych, w której pojęcia (synsety) i poszczególne znaczenia wyrazów (jednostki leksykalne) zdefiniowane są poprzez miejsce, jakie zajmują w sieci wzajemnych
relacji. Bardziej zaawansowane rozwiązanie to procedura
dezambiguacji semantycznej (ang. word sense disambiguation), stosowana najczęściej na etapie tagowania (kodowania), na etapie wstępnego przetwarzania danych tekstowych w analizach typu text mining. Dezambiguacja pojęciowa dotyczy ujednoznaczniania, uzgadniania przypisania
znaczników morfosyntaktycznych (tagów, czyli kodów) do
określonych pojęć. Jest to podstawowa procedura unikania
wieloznaczności pojęciowej w analizie danych tekstowych
z użyciem przetwarzania języka naturalnego w systemach
komputerowych. Ma na celu stworzenie czytelnej dla programu komputerowego reprezentacji dokumentu, tak aby
na podstawie treści dokumentu można było wyodrębnić
jednostki analizy, tj. słowa czy frazy posiadające znaczenie
informacyjne.

14

32

©2016 PSJ Tom XII Numer 4

badań jakościowych stosunek do wyboru określonej
metody ma charakter pragmatyczny – o wartości
danego podejścia decyduje jego użyteczność w kontekstach wyznaczanych przez partykularne interesy poznawcze badaczy. Żadna z metod i technik
badawczych nie zajmuje uprzywilejowanej pozycji.
Każda ma za to szansę zyskać uznanie. Decydujące
znaczenie zdaje się mieć tu skuteczność – samej metody lub retoryki stosowanej przez jej orędowników
(gdy wobec braku jasno określonych i powszechnie
uznawanych kryteriów oceny, które umożliwiałyby
wyznaczenie granicy między „dobrymi” i „złymi”
metodami, testowaniu może podlegać jedynie siła
argumentów). Metody i techniki badawcze jawią się
w tym kontekście jako obszar intensywnych poszukiwań, jako przestrzeń, w której się eksperymentuje.

Źródło: opracowanie własne.
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Każde pojedyncze wyrażenie tego typu, szczególnie

liwe na kontekst zastosowania (CONTEXT-SENSITIVE

Wśród niezwykle bogatego zestawu metod i technik

dycyjnie rozumianej metody naukowej jako gwaran-

chętnie stosowane do nazywania nowinek metodo-

METHODS) – jako kryterium wyodrębnienia przyj-

badawczych szczególnym zainteresowaniem cieszą

ta wiarygodnej reprezentacji rzeczywistości społecz-

logicznych (np. metody wizualne, metody mobilne),

mując cechy metod i technik badawczych, które mają

się metody z pola sztuki, na co wskazują wstępne

nej i kulturowej. Wykorzystywane na różnych eta-

zarówno odzwierciedla, jak i antycypuje dalsze we-

charakter względny. Pojedyncze nazwy metod bar-

wyniki analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem

pach procesu badawczego – od zbierania (konstru-

wnętrzne (z)różnicowanie. Wśród nazw kategorii zbior-

dziej tradycyjnych również podlegają pomnażającym

pilotażowej wersji słownika na próbie 333 artykułów

owania) i analizowania (interpretowania) materiału

czych dostrzec można też takie, które desygnują zbiory

przekształceniom – określenie „etnografia” ustępuje

z lat 2002‒2015. Wprowadzone do pola badań jako-

badawczego po prezentowanie i upowszechnianie

nieskończone o elementach bliżej nieokreślonych – me-

miejsca „praktykom etnograficznym”, a „wywiad” co-

ściowych w latach 80. XX wieku w odpowiedzi na

wyników badań – redefiniują klasyczną terminolo-

tody innowacyjne (INNOVATIVE METHODS), meto-

raz rzadziej występuje bez dookreślającego jego rodzaj

tak zwany kryzys reprezentacji miały stworzyć nowe

gię metodologii nauki, do języka badań jakościowych

dy kreatywne (CREATIVE METHODS), metody wraż-

przymiotnika.

możliwości dla badaczy, którzy zwątpili w status tra-

wprowadzając całą gamę nowych wyrażeń.

Rysunek 2. Zestawienie wyrażeń określających wywiady ze słownika klasyfikacyjnego (z obszaru „metody

Rysunek 3. Kategorie słownikowe związane z metodami z pola sztuki

i techniki badawcze”)

Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne.
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Przezwyciężając ograniczenia kanonicznej formy

Jeśli chodzi o kształtowanie teoretycznych ram

się nie tylko pożądaną formą relacji, lecz również

mentami, opisanych w danym języku formalnym16.

wypowiedzi naukowej, jaką jest tekst, metody z pola

współczesnych badań jakościowych, to wiodącą

metodą wytwarzania specyficznej formy wiedzy

Rozwijanie ontologii pola badań jakościowych

sztuki czynią performatywność jedną z charaktery-

rolę w tym zakresie odgrywa teoria krytyczna.

praktycznej, zwanej drugoosobową perspektywą

jest nie tylko sposobem przełożenia – za pomo-

stycznych cech współczesnych jakościowych prak-

Jakościowa praktyka badawcza inspirowana teo-

poznawczą (ang. second-person perspective), stano-

cą słownika klasyfikacyjnego – „żywego” języka

tyk badawczych.

rią krytyczną określa swoje cele w zgodny z jej

wiącej podstawę transformacyjnego potencjału

świata jakościowych praktyk badawczych na język

przesłankami sposób – służyć ma „wyjaśnianiu,

badania. Wyjście poza nadmiernie zdystansowaną

algorytmów i technik analitycznych oraz proce-

W świetle wyników tej samej analizy szerszy hory-

co jest nie tak z rzeczywistością społeczną, iden-

pozycję obserwatora i niedostatecznie zdystanso-

dur informatycznych, umożliwiających spojrzenie

zont metodologiczny badań jakościowych wyznacza

tyfikowaniu aktorów zmiany społecznej, formuło-

waną pozycję uczestnika stwarzać ma bowiem od-

z dystansu na „klęskę urodzaju” w polu badań ja-

współcześnie etnografia, a dokładniej jej klasyczne

waniu jasno określonych norm krytyki społecznej

powiednie warunki dla krytycznej autorefleksji ba-

kościowych. Jest też pożytecznym zabiegiem redu-

przesłanie, czy też fundamentalne założenie o po-

oraz wyznaczaniu osiągalnych celów transforma-

dacza i pozostałych uczestników życia społecznego

kowania złożoności obszaru jakościowych praktyk

znawczej wartości intensywnego kontaktu bada-

cji” (Bohman 2016 [tłum. własne]). Jej wartość oce-

(Bohman 2016).

badawczych, umożliwiającym badaczom orientację

cza z terenem, wyrażone w określeniach takich

nia się przez pryzmat konsekwencji moralnych.

jak: „podejście etnograficzne” (ETHNOGRAPHIC

Realizowane w tym nurcie badania jakościowe sta-

APPROACH),

etnograficzne”

nowią praktyczną stronę krytyki społecznej, wyra-

(ETHNOGRAPHIC RESEARCH, ETHNOGRAPHIC

żoną w działaniu, które zakłada dążenie do prze-

W ramach podsumowania chcemy zaznaczyć, że

logii podejść badawczych, identyfikowania ścieżek

INQUIRY),

eksploracja”

zwyciężania różnorodnych form opresji, również

opracowywany słownik, któremu poświęciliśmy

postępowania (reprezentowanych przez schemat:

(ETHNOGRAPHIC EXPLORATION), które sygna-

tych właściwych dla samego procesu badawczego.

w artykule wiele uwagi, stanowi pierwszy krok na

temat – teoria – metoda), jak również monitorowa-

lizują ogólny styl prowadzenia badań. Tworzony

Skutkuje to radykalnym urefleksyjnieniem prakty-

drodze wiodącej ku systematyzacji i reprezentacji

nia trendów metodologicznych w czasie. Ontologia

przez nas słownik odnotowuje wewnętrzne zróżni-

ki badawczej i pojawieniem się wielu autoreferen-

wiedzy metodologicznej w polu badań jakościo-

dziedzinowa jako model reprezentacji wiedzy (sys-

cowanie w obszarze współczesnej praktyki etnogra-

cyjnych sposobów badania (różne warianty auto-

wych. Służyć ma rozwijaniu ontologii dziedzino-

tem klasyfikacji i kategoryzacji pojęć oraz powiązań

ficznej, uwzględniając obecne w analizowanych ar-

etnografii legitymizującej korzystanie z osobistego

wej, a więc między innymi zapewnianiu spójności

między nimi) umożliwia też tworzenie metajęzyka

tykułach określenia takie jak: „etnografia akcyden-

doświadczenia jako źródła wiedzy o zjawiskach

rozumienia pojęć i powiązań między nimi, określa-

danej dziedziny, który staje się podstawą komuni-

talna” (ACCIDENTAL ETHNOGRAPHY), „etnogra-

społecznych oraz refleksyjnego monitorowania roli

niu granic systemowych wiedzy dziedzinowej oraz

kacji między badaczami.

fia stosowana” (APPLIED ETHNOGRAPHY), „et-

i wpływu społecznych charakterystyk badacza)15.

analizowaniu jej wewnętrznej dynamiki. Kolejnym

nografia krytyczna” (CRITICAL ETHNOGRAPHY),

Podstawę postępowania badawczego w nurcie in-

etapem jest definiowanie relacji między katego-

W praktyce ontologia dziedzinowa jest elementem

„etnografia

(EDUCATIONAL

spirowanym teorią krytyczną stanowi uzgadnianie

riami słownikowymi z uwzględnieniem ich kon-

inżynierii wiedzy, ponieważ jej konsekwencją jest

incydentalna”

perspektyw między badaczami a badanymi, będą-

tekstu leksykalnego i semantycznego, a następnie

tworzenie baz wiedzy i możliwość zarządzania

„etnografia

cymi równorzędnymi partnerami w dialogu, który

odkrywanie wiedzy (sieci relacji semantyczno-lo-

wiedzą. Jednak tworzenie ontologii przypomina

lingwistyczna” (LINGUISTIC ETHNOGRAPHY),

określa nie tylko efekty w postaci wiedzy, lecz rów-

gicznych) z wykorzystaniem algorytmów i technik

raczej sztukę niż inżynierię (Fernández-López,

„etnografia

nież warunki i zasady jej wytwarzania. Dialog staje

wielowymiarowej, eksploracyjnej analizy danych.

Gomez-Perez, Juristo 1997; Xiaowei 2004). W przy-

Ontologia dziedzinowa powstaje bowiem w wy-

padku pola badań jakościowych sztuką jest balan-

niku połączenia struktury językowej reprezentacji

sowanie między standaryzacją implikowaną przez

wiedzy (syntaktyki), znaczenia przypisywanego

ontologiczny formalizm a żywiołem jakościowej

„badanie
„etnograficzna

edukacyjna”

ETHNOGRAPHY),
(INCIDENTAL

„etnografia

ETHNOGRAPHY),
wielomiejscowa”

ETHNOGRAPHY),

„etnografia

(MULTI-SITED
wielomodalna”

(MULTIMODAL ETHNOGRAPHY). Jednak, jak pokazuje analiza częstości występowania poszczególnych kategorii słownikowych, pozostaje ono w cieniu tradycyjnego przesłania, które określa działania
większości powołujących się na etnografię badaczy.
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Refleksyjnemu monitorowaniu podlegać zaczęła nie tylko
relacja badacz‒przedmiot badania czy badacz‒badany, lecz
również badacz‒badacz w przedsięwzięciach realizowanych
przez pary lub zespoły. Nowy, radykalnie refleksyjny sposób
współpracy między badaczami znajduje wyraz w określeniach, takich jak: COLLABORATIVE QUALITATIVE WORK,
COLLABORATIVE PROCESS, COLLECTIVE THINKING,
COLLECTIVE WRITING.
15

w zmieniających się trendach metodologicznych,

Podsumowanie

metodach i technikach badawczych czy strategiach
analitycznych. Prowadzić może do tworzenia typo-

elementom konstytuującym wiedzę (semantyka),
algorytmów i procedur analitycznych oraz sposobów wnioskowania o relacjach między tymi ele-

W praktyce istnieją ontologie o różnym stopniu formalizacji,
począwszy od predefiniowanego słownictwa po zaawansowane modele wiedzy oparte na logice.

16
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Denzin Norman, Lincoln Yvonna, eds. (1994) Handbook of

Ho Yu Chong, Jannasch-Pennell Angel, DiGangi Samuel (2011)

Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Compatibility between Text Mining and Qualitative Research in the

praktyki badawczej, która przed jakąkolwiek for-

cji. Z tego względu rozwijanie ontologii pola ba-

mą normalizacji się wzbrania; między ontologicz-

dań jakościowych jest zadaniem szczególnie wy-

nym wymogiem jawności specyfikacji a jakościo-

magającym. Jest też zadaniem ważnym, gdyż jego

Denzin Norman, Lincoln Yvonna, eds. (2005) The SAGE

„The Qualitative Report”, vol. 16, no. 3, s. 730–744 [dostęp

wą tendencją do metodologicznych niedomówień,

realizacja może przynieść określone korzyści śro-

Handbook of Qualitative Research. Third Edition. Thousand

21 sierpnia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.nova.

zwłaszcza w zakresie szczegółowych opisów pro-

dowisku badaczy jakościowych – przyczynić się

Oaks, CA: SAGE.

edu/ssss/QR/QR16-3/yu.pdf›.

cedur, które się w tym obszarze stosuje; między

do systematyzacji wiedzy na temat różnorodnych

koniecznością współdzielenia konceptualizacji po-

sposobów konceptualizowania i praktykowania

Denzin Norman, Lincoln Yvonna, eds. (2011) The SAGE

Holsti Ole R. (1969) Content Analysis for the Social Sciences and the

Handbook of Qualitative Research. Fourth Edition. Thousand

Humanities. Reading, MA: Addison-Wesley.

szczególnych elementów wiedzy a zamiłowaniem

badań jakościowych oraz wzmocnienia samoświa-

badaczy jakościowych do uwypuklania dystynk-

domości samych badaczy.
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Oaks, CA: SAGE.
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Towards an Ontology of Qualitative Research Practices
Abstract: The aim of the article is to introduce the Polish community of qualitative researchers to a new perspective in the study
of qualitative research practices. The idea is to develop an ontology of contemporary qualitative research. Drawing on experiences
from our research project, the article discusses the idea of systematizing the present state of art in the field of theory and methodology of qualitative research. Our study focuses on a new methodology of multidimensional content analysis of three international
academic journals. The article describes the preliminary results of a pilot study which employs a dictionary-based approach as
a method of knowledge discovery in textual databases and its systematization. Our goal is to provide insight in the vast and diverse
approaches in the field of qualitative research practices.
Keywords: domain ontology, dictionary-based approach, knowledge discovery, content analysis, text mining
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Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi

Ewa Maciejewska-Mroczek
Uniwersytet Warszawski
Maria Reimann
Uniwersytet Warszawski
Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci.
O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie
w badaniach z dziećmi
Abstrakt Artykuł przedstawia kwestię świadomej zgody w badaniach z dziećmi w perspektywie etyki
i metodologii badań. Bazując na własnych badaniach z udziałem dzieci, autorki przedstawiają
rozważania na temat wagi takiej zgody, a następnie sposoby, w jakie dzieci mogą wyrazić zgodę
lub jej nie udzielić. Udzielenie zgody na badanie przez dzieci zostało przedstawione jako proces, nie jednorazowy akt. Jednocześnie jednak autorki zwracają uwagę na to, że sam moment
udzielenia zgody pełni ważną funkcję, wzmacniając pozycję dziecka w badaniu.

Słowa kluczowe świadoma zgoda, dzieci, etyka badań

Ewa Maciejewska-Mroczek,

P

oczątki rozważań nad świadomą zgodą się-

językowych, których może brakować badanym. Po

gają w naukach społecznych lat 70. i procesu,

drugie dlatego, że w niektórych warunkach lub kul-

który odbył się w 1972 przed Sądem Apelacyjnym

turach niemożliwa (lub bardzo trudna) jest odmowa

Stanu Columbia (Fluehr-Lobban 1994). Sprawa do-

wprost. Israel i Hay podają przykład Guarani, u któ-

tyczyła historii z 1958 roku, kiedy to dziewiętna-

rych odmawianie wprost jest bardzo źle widziane.

stoletni chłopak zgłosił się do szpitala, skarżąc się

Równie trudno może być odmówić dziecku, kiedy

na dotkliwy ból pleców. Lekarz wykonał badania,

jest proszone o udział w badaniu przez nauczyciel-

po czym przeprowadził operację, po której pacjent

kę w szkole. I po trzecie wreszcie dlatego, że bada-

został prawie całkowicie sparaliżowany. Na za-

nie etnograficzne ma charakter dynamiczny, bada-

dane przed operacją pytanie, czy jest ona niebez-

cze często nie posługują się nawet szczegółowym

pieczna, lekarz odpowiedział, że nie jest bardziej

kwestionariuszem i ani oni, ani osoba badana nie

niebezpieczna niż każda inna operacja. Sąd uznał,

mogą do końca przewidzieć, co się wydarzy. Dla-

że lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta

tego antropologowie często przeciwstawiali się na-

o całym ryzyku i wszystkich możliwych kompli-

rzucanym przez komisje etyczne wymogom zdoby-

kacjach związanych z operacją. Konstrukt, jakim

wania formalnej zgody na badania. Postulowali, by

jest świadoma zgoda, miał przede wszystkim chro-

w antropologii formalną świadomą zgodę zastąpić

nić pacjentów i uczestników badań biomedycznych

otwartością badacza na rozmowę o badaniu (Flu-

przed utratą życia lub zdrowia. Wydaje się, że miał

ehr-Lobban 2000) czy potraktowaniem badania jak

również chronić osoby wykonujące badania i ope-

wzajemnej wymiany między badaczem a badanym,

racje przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów

na której, dzięki włączeniu się badaczy do prac na

i badanych. W odniesieniu do nauk biomedycz-

rzecz lokalnej społeczności, praktykom partycypa-

nych kwestia świadomej zgody jest w ostatnich

cyjnym i tym podobnym, korzystać miałyby obie

latach przedmiotem wyczerpujących rozważań

strony (Watkins 2002).

doktor socjologii,

Maria Reimann, antropolożka, pisze doktorat z so-

polonistka i amerykanistka. Pracuje w Instytucie Etnologii

cjologii na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie, jest

nie w naukach społecznych jej funkcja wymaga

We współczesnych badaniach nad dzieciństwem

i Antropologii Kulturowej UW. Kieruje Interdyscyplinar-

asystentką naukową w Instytucie Etnologii i Antropologii

jednak innego rodzaju namysłu.

wiele uwagi poświęca się kwestii świadomej zgo-

nym Zespołem Badań nad Dzieciństwem. Interesuje się

Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkinią

miejscem i rolą dzieci we współczesnej kulturze, a w szcze-

Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem

W naukach społecznych, żeby zgoda była świadoma,

gólności tym, jak realizowane jest ich prawo do współtwo-

UW. W pracy naukowej interesuje się rodziną i bliskimi

osoba jej udzielająca musi po pierwsze zrozumieć,

rzenia społeczeństwa. Autorka książki Mrówcza zabawa.

relacjami.

na czym polega badanie, a po drugie dobrowolnie

Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka.

Adres kontaktowy:

z zakresu bioetyki. W przypadku zgody na bada-

dy1. Panuje konsensus co do tego, że dzieci są

zgodzić się na udział w nim (Israel, Hay 2006). Nie
tylko w badaniach z dziećmi, ale także w badaniach

Adres kontaktowy:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

z dorosłymi często trudno o spełnienie obu tych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Uniwersytet Warszawski

warunków. Po pierwsze dlatego, że, jak piszą Marc

ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa

ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Israel i Ian Hay, standardowe podejście do kwestii

e-mail: e.maciejewska-mroczek@uw.edu.pl

e-mail: marysiareimann@gmail.com

świadomej zgody wymaga wysokich kompetencji
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W języku angielskim dla opisania zgody występują dwa
terminy. W tym przypadku rodzice, jako zdolni do czynności prawnych, mogą udzielić pełnej zgody, określanej jako
consent. W przypadku osób niezdolnych do udzielenia takiej zgody mówi się o zgodzie typu assent, wyrażeniu woli
niemającym skutków prawnych. Waga tego drugiego typu
zgody, a nawet sensowność jej wyróżniania, jest przedmiotem debaty, w szczególności w odniesieniu do badań biomedycznych (Waligóra 2011; Giesbertz, Bredenoord, van Delden
2014; Waligóra, Dranseika, Piasecki 2014). Nie wnikając tu
w szczegółowe rozróżnienia wypracowane na gruncie bioetyki, zaznaczamy tylko, że pisząc o zgodzie dzieci na badania antropologiczno-kulturowe, również odwołujemy się do
koncepcji assent.
1
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podmiotami wymagającymi szczególnej uważno-

Artykuł ten ma na celu z jednej strony rozważe-

wkład jednostki w ten proces, nawet na najwcze-

-Michalska 2012). Wiąże się to z ogólniejszymi

ści ze względu na swoją słabszą wobec dorosłego/

nie teoretycznych podstaw udzielania przez dzieci

śniejszych etapach jej życia (Tillman 2013; zob. też

tendencjami do redefinicji relacji badacz–badany,

badacza pozycję, a zatem uzyskanie pewności, że

świadomej zgody na badanie w naukach społecz-

James, James 2008).

uczynienia jej bardziej równoważną, oddania oso-

ich zgoda na badanie była rzeczywiście świadoma

nych, a z drugiej pokazanie, jak tego typu wymogi

i autonomiczna, jest szczególnie istotne (Hill 2005;

„pracują” w konkretnej sytuacji badawczej i jakie

Nowa koncepcja pozycji dziecka w życiu społecz-

na kształt i przebieg badania, tak żeby wzmocnić

Dockett, Perry 2011; Ruiz-Cesares, Thompson 2016).

mogą mieć praktyczne implikacje. Napięcie pomię-

nym prowadzi do przemiany rozumienia jego roli

ich pozycję w sytuacji, która z zasady oparta jest

dzy teoretycznymi wymogami a praktyką badaw-

jako uczestnika badań. Implikuje to nowe metody

na nierównowadze sił. W związku z tym rozwinę-

Badania etnograficzne z dziećmi prowadzimy od

czą pokazuje, jak skomplikowaną i wymagającą

badawcze. Przede wszystkim muszą one być skon-

ła się na przykład koncepcja badań partycypacyj-

2013 roku w ramach projektu „Nowe technologie

uważności jest relacja badacz–badany w childhood

struowane w taki sposób, żeby zapewnić uczestni-

nych, w których uczestnicy współtworzą badanie

reprodukcyjne: perspektywa childhood studies”. Nasz

studies. Mamy nadzieję, że artykuł ten przyczyni się

kom możliwość jak najpełniejszego wyrażenia swo-

oparte na zasadach „otwartości, wzajemności, wza-

projekt dotyczy tematu in vitro i tego, czy i jak dzieci

do pogłębienia refleksji nad metodologiczną i etycz-

ich opinii. Konieczne jest zatem dostosowanie tech-

jemnego odkrywania” (Reinharz 1992: 181 [tłum.

urodzone dzięki tej metodzie i ich rodzeństwo włą-

ną specyfiką tego typu badań.

nik badawczych do możliwości percepcji i ekspre-

własne]). W przypadku badań z udziałem dzieci

sji młodszych uczestników badań (zob. np. Punch

na nierównowagę w relacji badacz–badany nakła-

2002; Vaele 2005; James 2007; Warming 2011).

da się nierównowaga relacji dorosły–dziecko. Ten

czają ten fakt do swoich narracji tożsamościowych.
Nie jest to temat łatwy do rozmowy z dziećmi, choć-

Specyfika badań z dziećmi

bom badanym przynajmniej częściowo wpływu

pierwszy z definicji ma silniejszą pozycję społecz-

by dlatego, że dotyka sfery seksualności, o której nie
bardzo wiadomo, jak rozmawiać. Rola badaczki jest

Kwestia świadomej zgody w badaniach z dziećmi

Szczególną uwagę zwrócono także na to, że dzie-

ną, większą wiedzę o świecie, środki wpływania

tutaj dodatkowo trudna, ponieważ nie ma polegać

powinna być rozważana w szerszym kontekście

ci jako grupa badawcza traktowane były często

na rzeczywistość. To on/ona planuje badanie i za-

na ingerowaniu w wiedzę dzieci na temat reproduk-

szczególnego charakteru tego typu badań. Współ-

w sposób homogenizujący. Pojedyncze dziecko –

prasza do niego dziecko. Góruje nad nim nawet fi-

cji czy ich sposobu przyjścia na świat, a jedynie na

czesne studia nad dzieciństwem (childhood studies),

inaczej niż w przypadku dorosłych – mogło jako-

zycznie. Dlatego też zasadnym jest stwierdzenie, że

dowiedzeniu się, co dzieci myślą na ten temat. Pra-

które mają źródło w tak zwanej nowej socjologii

by reprezentować wszystkie dzieci w tym wieku.

etycznie prowadzone badanie powinno dążyć do

cujemy metodami partycypacyjnymi, nie przepro-

dzieciństwa i rozwijają się od lat 80. ubiegłego wie-

Główną cechą łączącą je był właśnie wiek metrykal-

wzmocnienia pozycji dziecka w tej nierównej rela-

wadzamy więc wywiadów etnograficznych, tylko

ku, ufundowane są na przełamaniu dotychcza-

ny i związane z tym założenia dotyczące poziomu

cji, oddania mu możliwie dużo wpływu i możliwo-

używamy narzędzi wypracowanych specjalnie do

sowej koncepcji dziecka jako uczestnika badań,

rozwoju. W nowszych badaniach z udziałem dzieci

ści działania (choć proste rozumienie władzy jako

pracy z dziećmi, takich jak rysowanie, wyklejanie,

a także celów studiów z udziałem dzieci. Przede

kładzie się nacisk na to, że jednostkowa opowieść

zasobu, którym można się dzielić, jest dyskusyjne

zabawa klockami, opowiadanie historii (więcej na

wszystkim studia te koncentrują się na dziecku

niekoniecznie jest reprezentatywna dla całej grupy,

[zob. Gallacher, Gallagher 2008, Gallagher 2008]).

temat metodologii zob. Maciejewska-Mroczek 2015).

jako na autonomicznym i sprawczym aktorze spo-

lecz jest wyrazem indywidualnych poglądów, in-

W tym projekcie zwykle rozmawiamy z dziećmi

łecznym. W ramach tego paradygmatu badawcze-

tencji, wiedzy. Współczesne badania z dziećmi pro-

Współcześnie panuje konsensus co do tego, że pra-

w kilkuosobowych grupach fokusowych, w obecno-

go postuluje się dostrzeżenie i opisanie jego pozycji

wadzone być powinny ze świadomością, że „dzieci

wa dzieci w badaniach powinny być przestrzegane.

ści psychologa, którego rolą jest wspieranie dzieci,

jako twórcy rzeczywistości społecznej. Istotne jest

postrzegają swoje światy w sposób indywidualny

Sam udział w badaniu również można zresztą uznać

gdyby zaszła taka potrzeba. Poza tym prowadzimy

również przełamanie dominującego języka psycho-

i idiosynkratyczny, oraz że wszystkie te światy są

za realizację tych praw, w szczególności art. 12 Kon-

indywidualne rozmowy, również z pomocą działań

logii rozwojowej w opisie dziecka – ważne staje się

różne” (Greene, Hill 2005: 3 [tłum. własne]).

wencji o prawach dziecka, według którego dziecko ma

plastycznych czy odgrywania scenek2.

ono samo jako twórcza jednostka społeczna, a nie

Badanie jest częścią większego projektu, w którym rozmawiamy z osobami w różnym wieku, które zostały poczęte dzięki nowym technologiom reprodukcyjnym, oraz ich rodzinami.
Projekt jest w toku; do końca 2015 r. wzięło w nim udział ok. 30
rodzin.

2
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„prawo do swobodnego wyrażania własnych poglą-

mechanizmy rozwojowe, które sobą przedstawia

Konieczne stało się także zrewidowanie etycznych

dów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka”

(Greene, Hill 2005; Walkerdine 2008; Woodhead,

założeń w badaniach z udziałem dzieci, zastano-

(Konwencja o prawach dziecka 1991). Nie ma natomiast

Faulkner 2008). Współcześnie zredefiniowano rów-

wienie się nad tym, w jaki sposób chronić „nowo

zgody co do tego, jak owe prawa zabezpieczyć.

nież koncepcję socjalizacji, dostrzegając aktywny

odkrytą” autonomiczność i sprawczość (Lisek-

W niniejszym artykule przedstawiamy zarówno
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teoretyczne rozważania, jak i przykłady z naszych

la, zadać sobie pytanie: na ile respektowane jest

skutków ani dla niego, ani na przykład dla jego

prawo dziecka w sytuacji badania dominuje nad

badań, ilustrujące problemy czy niejasności, z któ-

prawo do odmowy udziału w badaniu? Koniecz-

bliskich. Odmowa może dotyczyć wzięcia udziału

interesem badacza. Dziecko ma prawo do odmowy

rymi musiałyśmy się zmierzyć, planując i przepro-

ność uzyskania świadomej zgody uczestnika po-

w badaniu w ogóle lub w jakimkolwiek jego eta-

bez podania jej przyczyny (choć dla badacza sytu-

wadzając projekt badawczy z udziałem dzieci.

ciąga bowiem za sobą również możliwość odmowy

pie, może być czasowa lub zupełna. Warto jednak

acja taka może być trudna, gdyż może dążyć do po-

tego udziału (więcej na temat odmowy zob. Do-

również dowiedzieć się, co stoi za odmową i czy

znania przyczyny, żeby poprawić dalsze działania

Jedną z najistotniejszych kwestii dotyczących etyki

ckett, Einarsdóttir, Perry 2012). Jest to, rzecz jasna,

nie jest ona po prostu wyrazem jakichś problemów

badawcze).

w badaniach z dziećmi jest udzielenie świadomej

sytuacja dla badacza kłopotliwa. Z jednej strony

komunikacyjnych lub niejasności. W naszej prak-

zgody na udział w badaniu. Na udzielenie zgody

dobro badań wymaga, by uczestniczono w nich

tyce badawczej miewamy takie sytuacje. Podczas

Dążąc do jak najlepszej komunikacji możliwości

warto spojrzeć nie jako na jednorazowe wydarze-

dobrowolnie, a decyzje były podejmowane na za-

badań fokusowych uczestniczka nie chciała wziąć

odmowy udziału w badaniu, piszemy w informacji

nie, lecz jako na proces (Alderson, Morrow 2011;

sadzie wolności i samostanowienia. Z drugiej stro-

udziału w jednym z zadań – przedstawianiu scen-

przeznaczonej dla dzieci3:

Hill 2005), wielowymiarowy, rozciągnięty w czasie

ny w interesie badania jest oczywiście pozyskanie

ki za pomocą figurek Lego i robieniu filmiku. Ba-

i angażujący więcej niż jednego aktora. Malcolm

danych, a nadmierne ograniczanie dostępu do nich

daczki w takiej sytuacji próbowały dowiedzieć się,

To, czy weźmiesz udział w badaniu, zależy tylko

Hill (2005) proponuje zestaw pytań dotyczących

może skończyć się niepowodzeniem projektu. Cza-

co jest problemem dla dziecka, dlaczego nie chce

od Ciebie. Jeśli zmienisz zdanie w trakcie badania,

świadomej zgody, na które powinni odpowiedzieć

sem etyczności prowadzenia badań przeciwstawić

wziąć udziału w tej części zajęć (a jednocześnie nie

możesz wycofać się w każdej chwili bez podania

sobie badacze pracujący z dziećmi. Omówimy je,

można (wyobrażoną lub faktyczną) etyczną wagę

nakłaniać jej do uczestnictwa). Okazało się, że za-

przyczyny. W takim wypadku to, co wcześniej

podając także przykłady z naszych doświadczeń

samego badania, które eksploruje jakiś ważny spo-

danie interesuje dziewczynkę, ale przeszkadza jej

powiedziałaś/powiedziałeś, napisałaś, narysowa-

badawczych. W dalszej części artykułu przedsta-

łecznie temat lub jest przeprowadzane w trudnych

bycie obserwowaną przez grupę przy jego reali-

łaś itd. nie będzie przez nas użyte. Jeśli takie bę-

wimy kilka przykładów, które zilustrują to, jak

warunkach. Niekiedy powodzenie danego projek-

zacji. Wspólnie ustalonym rozwiązaniem było sa-

dzie Twoje życzenie, dane te mogą zostać usunięte

bardzo niejednoznaczna jest kwestia świadomej

tu ma wpływ na uzyskanie finansowania kolej-

modzielne nakręcenie filmiku, podczas gdy reszta

i zniszczone4.

zgody i jak skomplikowane mogą być racje i in-

nych badań, dlatego badaczowi szczególnie zależy

dzieci udała się do innego pomieszczenia na prze-

teresy różnych aktorów zaangażowanych w ten

na jego realizacji. Uważamy jednak, że możliwość

rwę. Nie była to zatem faktyczna odmowa, lecz

Odmowa powinna być wiążąca i respektowana,

proces. Kwestią podstawową, nad którą należy się

wycofania się z badań musi mieć w badaniach

komunikat dotyczący braku komfortu w sytuacji

nawet jeśli ma to realny negatywny wpływ na ba-

zastanowić, jest to, czym jest owa zgoda i jaką ma

z dziećmi priorytet nad innymi racjami.

zaproponowanego zadania. Jeśliby jednak dziew-

danie. Jest to szczególnie widoczne w badaniach,

czynka rzeczywiście odmówiła, mogłaby nie wziąć

gdzie zakłada się pogłębioną analizę niewielkiej

udziału w tym zadaniu lub wrócić do rodziców.

liczby przypadków. Jednak możliwość wycofania

funkcję w badaniu, a także: w jakiej formie ma być
udzielona. Czy jest tylko spełnieniem formalnego

W naszej opinii w przypadku dzieci, jak już wspo-

lub (w warunkach polskich) nieformalnego wymo-

mniałyśmy wcześniej, etyczne prowadzenie badań

gu? Czy może służyć czemuś więcej niż zapew-

jest szczególnie istotne ze względu na nierównowa-

W przypadku młodszych dzieci odmowa udziału

na, założona przy projektowaniu badania, tak by

nieniu przejrzystości sytuacji i uzyskaniu przez

gę pozycji społecznej badacza i badanego. Dlatego

może przybrać formę niebezpośrednią, ponieważ

była realna i nie powodowała problemów meto-

badacza poczucia, że prowadzi badanie w sposób

proponujemy, aby informacja o możliwości wyco-

dziecko może nie mieć kompetencji lub śmiałości,

dologicznych związanych ze zbyt ograniczonymi

właściwy? Kim w owym procesie udzielania zgo-

fania się z badania była traktowana priorytetowo,

by odmówić wprost – może wówczas na przykład

wynikami ani pokusy wywierania nacisków na

dy jest dziecko?

przedstawiona wprost, najlepiej zarówno w pro-

po prostu zacząć robić coś innego niż to, o co jest

uczestników.

cesie rekrutacji (na przykład w formie pisemnej,

poproszone, albo milczeć. Odmowa może pojawić

w ulotkach informacyjnych na temat badania), jak

się w dowolnym momencie badań. Sue Dockett,

i w bezpośrednim kontakcie badacza z uczestni-

Johanna Einarsdóttir i Bob Perry (2012) zwracają

Rozważając kwestię świadomej zgody w badaniach

kiem. Dziecko powinno być powiadomione, że

uwagę na etyczną wagę poszanowania odmowy

z dziećmi, przede wszystkim należy, zdaniem Hil-

jego odmowa nie wywoła żadnych negatywnych

uczestnictwa w badaniu. Zgadzamy się z tym, że

Odmowa
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się części uczestników powinna być przewidzia-

Więcej na temat ulotek informacyjnych piszemy w dalszej
części tekstu.

3

Zob.: http://childhoods.uw.edu.pl/projekt-ntr/badania-z-dziecmi/ntr-zaproszenie/ [dostęp 15 stycznia 2016 r.]. Wszystkie
dalsze cytaty z ulotek informacyjnych pochodzą również z tej
strony.
4
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jest oczywiście praktyką naganną. Rodzajem naci-

informację, by zgoda była uzyskana od odpowied-

wych pytań, zapewniając uczestnikom przestrzeń

sku jest również obietnica nagrody za udział w ba-

nio poinformowanej osoby.

na procesualność, niepewność, możliwość uzyska-

Kolejne pytanie zaproponowane przez Hilla brzmi:

daniu. Przyjęłyśmy zasadę, że chociaż dla uczest-

czy uczestnicy nie są poddawani żadnym naci-

ników zawsze przygotowujemy drobne upominki

W naszym projekcie przyjęłyśmy, że dostęp do in-

skom?

jako wyraz wdzięczności za poświęcenie nam cza-

formacji pozwalających na uzyskanie świadomej

Bardzo prosimy, zapoznaj się dokładnie z podanymi

su i uwagi, docenienia wkładu dziecka w badanie,

zgody uczestników musi być jak najszerszy. Dlatego

tu informacjami, tak żebyś mogła/mógł zdecydować,

Badacz, chcąc prowadzić etycznie badania z dzieć-

nie informujemy o tym przed badaniem. Idealną

przygotowałyśmy ulotki w formie drukowanej i te

czy chcesz uczestniczyć w naszym projekcie. Nie

mi, musi w pewnym sensie stać się ich rzecznikiem.

sytuacją jest dla nas bowiem taka, w której dziec-

same informacje zamieściłyśmy na stronie interne-

spiesz się z podejmowaniem decyzji. Może chciała-

Powinien zastanowić się, czy wydanie zgody nie

ko uczestniczy w badaniu na podstawie świadomie

towej zespołu, tak żeby były stale dostępne5. Ulotki

byś/chciałbyś zadać nam dodatkowe pytania? Albo

było związane z jakimiś naciskami. Wywierać je

udzielonej zgody, której podstawą jest wiedza o jego

zostały przygotowane dla trzech grup odbiorców –

chcesz poprosić kogoś o poradę? Jeśli masz jakieś wąt-

mogą różni aktorzy zaangażowani w ten proces.

celu i przebiegu, a nie jakichkolwiek – negatywnych

potencjalnych uczestników: dzieci, młodzieży oraz

pliwości, postaramy się je wyjaśnić wspólnie z Two-

Wyraźnym przykładem problematyczności udzie-

czy pozytywnych – nacisków.

rodziców. Podałyśmy tam ogólne informacje doty-

imi rodzicami.

lenia zgody przez dziecko jest przypadek, kiedy
badanie przeprowadzane jest w szkole. Szkoła, ze

nia więcej czasu lub dodatkowej informacji:

czące projektu, przedstawiłyśmy, jak będą przebie-

Wiedza

swojej definicji będąca instytucją hierarchiczną,

gać badania. Podałyśmy możliwie konkretnie prak-

Istotnym elementem są również nasze biogramy,

tyczne informacje, które mogą interesować dzieci,

a na stronie internetowej – także zdjęcia. Przedsta-

silnie ustrukturyzowaną, jest niekorzystnym miej-

Kolejne pytanie, które warto sobie zadać, prowa-

na przykład dotyczące korzystania z telefonów

wiając się dzieciom, w pewien sposób rekomendu-

scem do podejmowania autonomicznych decyzji

dząc badania z dziećmi, brzmi: na ile zrozumiała

komórkowych, kontaktu z rodzicami czy jedze-

jemy się im jako badaczki, ale także staramy się, aby

tego typu. Dzieci przyzwyczajone są do tego, że

dla potencjalnego uczestnika jest informacja, na

nia w trakcie spotkań z nami. Poinformowałyśmy

były przygotowane na spotkanie z nami. Zdjęcia,

słuchają tam dorosłych i na ich polecenie uczestni-

podstawie której ma udzielić zgody?

dzieci o anonimowości badań, a także o tym, w jaki

jak pisze Hill (2005), są ważnym elementem dają-

sposób mogą zostać użyte zebrane dane:

cym dziecku poczucie bezpieczeństwa w badaniu.

czą w różnych aktywnościach. Może być im ciężko
zrozumieć, że proponowane zajęcia nie są – w prze-

Aby zgoda mogła zostać uznana za świadomą (infor-

ciwieństwie do zadań szkolnych – obowiązkowe.

med consent/assent), uczestnik musi być odpowied-

Spotkania będą nagrywane dyktafonem (same dźwię-

Mogą zgodzić się na badanie, ponieważ badacza

nio poinformowany na temat badania. Informacja

ki, bez obrazu). […] To, co powiesz i stworzysz w trak-

wprowadza nauczyciel, który jest w szkole autory-

powinna zostać podana w sposób zrozumiały –

cie spotkań, będzie służyło do przygotowania książki

Badacz musi także zastanowić się nad tym, czy jest

tetem. Mogą obawiać się szkolnych konsekwencji

ważne jest, żeby język był prosty, jasny dla dziec-

i innych tekstów przeznaczonych dla naukowców.

zachowana odpowiednia równowaga pomiędzy

niewzięcia udziału w badaniu; niekoniecznie nawet

ka, a jednocześnie poważny, bez infantylizowania.

Będziemy również opowiadać o tych badaniach in-

zgodą dziecka a zgodą rodzica.

złej oceny, tylko na przykład braku przychylności

Nie bez znaczenia jest tu również forma graficzna:

nym naukowcom, ale nie powiemy im, kto dokładnie

nauczyciela, wyróżnienia się w grupie, z której inne

przejrzysta, łatwa do odczytania nawet przez dziec-

brał w nich udział.

dzieci wzięły udział w badaniu i tym podobne. Inni

ko jeszcze niedoskonale radzące sobie z czytaniem

aktorzy, którzy mogą wywierać tam presję, to ró-

(z tego też powodu komunikat słowny powinien być

Zastrzegłyśmy, że dziecko w każdej chwili może

jest też najczęściej „odźwiernym” (gatekeeper), któ-

wieśnicy.

prosty i możliwie krótki). Jednocześnie informacja

wycofać się z badania, a wtedy na jego życzenie

ry może zapewnić dostęp do dzieci – potencjalnych

powinna być pełna, zawierać wszystkie możliwe

wszelkie zebrane dane zostaną przez nas usunięte

uczestników badań. Jako osoba mająca pieczę nad

Przede wszystkim jednak naciski wywierać mogą

dane, które pomogą dziecku podjąć decyzję. Jej za-

i nie będą wykorzystane. Na koniec zachęciłyśmy

dzieckiem, dbająca o jego dobro, ocenia, czy udział

sami badacze, którym zależy na pozyskiwaniu da-

kres zależy od założeń konkretnego projektu: pla-

do skonsultowania decyzji lub zadania dodatko-

w badaniu będzie dla niego właściwy czy korzyst-

nych. Nie chodzi tylko o presję wywieraną wprost

nowanej grupy badawczej, metodologii badań i tak

na dziecko, wykorzystującą pozycję dorosłego, co

dalej. Już nawet kilkulatkom można zapewnić taką
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Zgoda rodziców

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział
dziecka w badaniu jest wymagana prawem. Rodzic

ny. Pierwszym, najczęstszym wyzwaniem jest za5

Zob.: www.childhoods.uw.edu.pl [dostęp 15 stycznia 2016 r.].

tem poinformowanie rodziców o badaniu, jego celu,
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Performatywna funkcja wyrażania
zgody

planowanym przebiegu, sposobie wykorzystania

Latem 2014 roku pojechałyśmy na spotkanie orga-

pozyskanych danych i tym podobnych. To rodzic

nizowane przez środowisko pacjenckie, ponieważ

powinien rozumieć i rozważyć pewne konsekwen-

kilka matek, które miały być obecne na spotkaniu,

cje udziału dziecka (na przykład kwestię anoni-

wyraziło zgodę na to, żebyśmy porozmawiały z ich

Badacze społeczni niejednokrotnie wskazywali na

śli nie umiesz jeszcze pisać, poprosimy o rysunek

mowości, wykorzystania wizerunku, poruszania

dziećmi. Chciałyśmy przeprowadzić badanie w gru-

trudności, które wywołuje konieczność zdobywa-

i powiedzenie, że się zgadzasz”. Przygotowałyśmy

spraw trudnych dla dzieci), i na tej podstawie udzie-

pie fokusowej, tak jak robiłyśmy to już wcześniej. Na

nia formalnej, pisemnej zgody na badania od roz-

formularze zgody z logo zespołu i miejscem na

lić zgody. Tu, zgodnie z polskimi wymogami, koń-

miejscu jednak okazało się, że dzieci nie są zainte-

mówców. Jest to szczególnie dotkliwe w przypad-

podpis i/lub rysunek dziecka (byli tacy uczestnicy,

czą się powinności badacza. Dziecko formalnie nie

resowane rozmawianiem z nami, wolą spędzać czas

ku badań grup zmarginalizowanych czy takich,

którzy zdecydowali się na obie formy). Proszenie

ma zdolności do wyrażenia prawomocnej zgody na

albo z ojcami (którzy nie uczestniczyli w spotkaniu,

których badanie może się wiązać z niebezpieczeń-

dzieci o złożenie podpisu jest też aktem performa-

udział w badaniu. Jednak w naszym przekonaniu

ale byli na miejscu), albo z innymi dziećmi. Dwóch

stwem dla badacza. „Można sobie wyobrazić wie-

tywnym ze strony badaczek: ma na celu nie tyl-

uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych

chłopców weszło z nami do pokoju, w którym mia-

le przypadków, kiedy upieranie się przy pisemnej

ko poinformowanie ich, że przychodzimy do nich

jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczają-

łyśmy przeprowadzać rozmowę, ale wszystko w ich

zgodzie jest niemądre lub nietaktowne”, pisze Will

w ważnej dla nas sprawie, lecz także przeformu-

cym w badaniach z dziećmi, o czym już pisałyśmy

postawie i mowie ciała mówiło nam, że wcale nie

van den Hoonaard (2001: 28 [tłum. własne]) i po-

łowanie relacji pomiędzy dzieckiem-uczestnikiem

wcześniej.

mają na to ochoty. Wydawali się również onieśmie-

daje przykład badań prowadzonych wśród pro-

a dorosłym-badaczem (na rzecz wzmocnienia po-

leni. Wytłumaczyłyśmy chłopcom, na czym polegać

stytutek, bezdomnych czy złodziei, twierdząc, że

zycji tego pierwszego).

W przypadku naszych badań dodatkowym aspek-

miałoby badanie: że poprosimy ich, aby z nami po-

wymaganie od nich pisemnej zgody mogłoby wy-

tem dotyczącym kwestii zgody dzieci na badania

rozmawiali o rodzinie, zrobili rysunek i wyklejankę.

wołać jedynie złość.

Inne sposoby udzielania zgody

i autonomiczności tej zgody jest fakt, że rodzice po-

Chłopcy patrzyli na siebie i miałyśmy wrażenie, że

tencjalnych uczestników są często osobami zaan-

najchętniej wyszliby bawić się na dworze. Zapytani

Sądzimy, że w przypadku badań prowadzonych

Nie zawsze sam akt podpisania zgody jest rów-

gażowanymi w działania organizacji pacjenckich,

wprost, czy chcą wyjść, powiedzieli, że tak. W ca-

z dziećmi sprawa ma się odwrotnie. Ponieważ dzie-

noznaczny z pełną gotowością na wzięcie udzia-

zrzeszających osoby zmagające się z niepłodnością.

łej tej sytuacji dbałyśmy o to, aby nie wywierać na

ci w polskiej kulturze i systemie edukacji rzadko

łu w badaniu ani też, z kolei, nie jest on jedynym

Tym zaangażowanym rodzicom niejednokrotnie

dzieci żadnego nacisku i pozostać uważnymi na to,

traktowane są jak pełnoprawni partnerzy i rzadko

wyznacznikiem udzielenia owej zgody. Jak piszą

zależało, lub mogło zależeć, na tym, aby ich dzieci

czy mają ochotę wziąć udział w badaniu. Chłopcy

kiedy proszone są o wyrażenie na cokolwiek zgo-

Dockett i inni, „choć bardzo pięknie byłoby mieć

wzięły udział w naszym badaniu, ponieważ wie-

wiedzieli, że działamy za zgodą ich rodziców, dlate-

dy (w szkole, w gabinecie lekarskim, na zajęciach

wyraźnie podpisany formularz, wskazujący na de-

rzyli w etyczną i społeczną wartość samego pro-

go prawdopodobnie ugięliby się, gdybyśmy próbo-

dodatkowych), uznajemy, że poproszenie ich o wy-

cyzje dzieci dotyczące udziału w badaniu, w rze-

jektu badawczego, który dotyczył ważnej dla nich

wały wywierać na nich presję. W badaniach z dzieć-

rażenie takiej zgody na nasze badania w pewien

czywistości dzieci wyrażają zgodę lub odmowę

kwestii. Na podstawie pisemnych informacji i/lub

mi podobne sytuacje zdarzają się często, dlatego tak

sposób je upodmiotawia, a także jest wyrazem na-

na wiele różnych sposobów. Mogą komunikować

rekomendacji innych rodziców zaufali, że przepro-

istotna jest znajomość i przestrzeganie zasad etycz-

szej gotowości na ich ewentualną niezgodę.

swoje decyzje werbalnie (na przykład poprzez ja-

wadzimy badanie w sposób bezpieczny dla dzie-

nych. Sytuacja ta dobrze ilustruje konieczność wło-

ci, i wyrazili na nie zgodę. Jednak zgoda rodziców

żenia przez badaczy wysiłku w celu zapewnienia,

Chociaż, jak pisałyśmy wcześniej, udzielenie przez

nie (na przykład angażując się w zaproponowane

nie musi być tożsama ze zgodą dziecka, co spra-

jak to określają Pia Christensen i Alan Prout (2002),

dziecko świadomej zgody na udział w badaniu

działanie lub chcąc wyjść) lub emocjonalnie (poka-

wiało, że badaczki musiały czasem działać niejako

„etycznej symetrii”, w której etyczny namysł jest

traktujemy jako wielostopniowy proces, jeden

zując radość lub zmartwienie)” (Dockett i in. 2014:

wbrew własnemu, wprost rozumianemu, intereso-

nieodłączną częścią badania, a „badacze często mu-

z jego elementów możemy uznać z pewnością za

247 [tłum. własne]). Opisany wcześniej przypadek

wi (polegającemu na pozyskaniu danych) i usza-

szą polegać na swoim własnym osądzie etycznym

„kulminacyjny” – chodzi o podpisanie formularza

chłopców dobrze ilustruje wyrażenie braku zgody

nować odmowę dziecka wyrażoną pomimo zgody

w codziennym praktykowaniu etyki” (Christensen,

zgody na badanie. O tym, że będą o to poproszo-

na badanie za pomocą środków behawioralnych

rodziców.

Prout 2002: 489 [tłum. własne]).

ne, informujemy w ulotce, z którą dzieci mają się

i emocjonalnych.
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zapoznać jeszcze przed badaniem: „Jeśli zgodzisz
się wziąć udział, poprosimy Ciebie i twoich rodziców o podpisanie zgody na udział w badaniu. Je-

sne powiedzenie «tak» lub «nie»), behawioral-
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Innym przykładem jest sytuacja, która powstała

z uczestniczką. Co więcej, to uczestniczka aktyw-

osoby prowadzącej badanie leży zadbanie o to, aby

znaku). Sądzimy, że może to być ważny moment

podczas indywidualnego wywiadu z dziewczyn-

nie negocjowała swoją pozycję i działała w sposób

wszystkie te warunki zostały spełnione, i nieule-

zawarcia między badaczką a badanym rodzaju

ką w wieku wczesnonastoletnim. Wywiad prze-

zapewniający jej w dużym zakresie kontrolę nad

ganie pokusie ominięcia któregoś z nich.

porozumienia, że wspólnie decydujemy się zrobić

prowadzany był przez jedną z nas u niej w domu;

badaniem.

obecna była też matka. Jak się okazało, dziewczynka nie została przez nią przygotowana ani

Zakończenie

uprzedzona o wizycie. Badaczka musiała przede

coś, co jest ważne przynajmniej dla jednej ze stron.
Z naszego doświadczenia badawczego wynika, że

Praktyka badawcza pokazuje jednak, że dla dzie-

wyrażanie zgody, szczególnie w przypadku ma-

ci udział w badaniu i możliwość podzielenia się

łych dzieci, może mieć również funkcję performa-

swoimi opiniami i doświadczeniami również ma
wartość.

wszystkim rozważyć, czy nie wycofać się już na

Prowadzenie badań społecznych z dziećmi jest

tywną, tworzącą relacje w badaniu. Jest rodzajem

tym etapie, postanowiła jednak porozmawiać

przez wielu zaangażowanych w nie badaczy uwa-

wymiany między badaczką a badanym, w której

z nastolatką, przedstawić się i opowiedzieć o ba-

żane za pełne etycznych pułapek i niejasności

badaczka mówi: „to, co chcę ci zaproponować, jest

daniu. Następnie zapytała, czy dziewczynka chce

(Graham, Fitzgerald 2010). Jest to między innymi

dla mnie ważne i chcę wiedzieć, że masz ochotę to

wziąć w nim udział. Ta początkowo powiedziała,

wynikiem napięcia między prawem dzieci do za-

zrobić”. Małe dzieci rzadko proszone są o wyraże-

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowe-

że może porozmawiać, choć „nie ma o czym mó-

bierania głosu w istotnych dla nich sprawach a nie-

nie na coś zgody, nie mówiąc już o prośbie złożenia

go Centrum Nauki przyznanych na podstawie de-

wić”. Zgodziła się na rozmowę i podpisała formu-

równą pozycją dziecka wobec dorosłego badacza.

podpisu (czy wyrażenia zgody innym rodzajem

cyzji numer DEC-2012/07/E/HS3/01024.

larz zgody, choć uprzedzała, że rozmowa będzie

Z jednej strony badania z dziećmi są (a w każdym

bardzo krótka. Jednak okazało się, że wywiad roz-

razie powinny być) wynikiem zaciekawienia świa-

winął się w stosunkowo długą rozmowę, a dziew-

tem dzieci i chęci oddania dzieciom głosu. Z dru-

czynka wypowiadała się chętnie, udzielając roz-

giej strony badaczki muszą nieustannie sprawdzać,

budowanych, emocjonalnych wypowiedzi. W tym

czy nie nadużywają swojej uprzywilejowanej po-

przypadku zgoda i otwartość na badanie kształto-

zycji wobec uczestników i nie stosują wobec nich

wały się w działaniu. Początkowy opór (wyrażo-

żadnego rodzaju symbolicznej przemocy. Jedno-

ny przez postawę „nie mam nic do powiedzenia”)

cześnie muszą być uważne na sygnały świadczą-

w trakcie rozmowy i wraz ze wzrostem zaufania

ce o dynamicznym kształtowaniu relacji władzy

Alderson Patricia, Morrow Virginia (2011) The Ethics of Research

Fluehr-Lobban Carolyn (2000) How Anthropology Should Re-

do badaczki zamienił się w chęć podzielenia się

przez same dzieci.

with Children and Young People: A Practical Handbook. London,

spond to an Ethical Crisis. „Chronicle of Higher Education”,

Thousand Oaks, New Delhi: SAGE.

vol. 47 [dostęp 14 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie

doświadczeniem.
Konieczność pozyskania od dziecka świadomej
Przedstawiony tu przykład pokazuje jednocze-

zgody na udział w badaniu jest jednym z narzę-

śnie, że relacje władzy w badaniu nie są rozłożo-

dzi mających na celu dbanie o interes i bezpieczeń-

Podziękowania
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tach 2012‒2015 profesor wizytujący na Uniwersytecie Wie-
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zbiorowa, formy upamiętnień. Autorka artykułów i książek

grupowe. Dalej podane są przykłady ich zastosowań na przykładzie literatury przedmiotu, a na koń-

nt. dyskursu prasowego dotyczącego wojny, tożsamości i mi-

cu szczegółowo zaprezentowano metodologię dwóch niezależnych badań nad pamięcią zbiorową
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Słowa kluczowe pamięć i tożsamość zbiorowa, badania fokusowe, dziedzictwo kulturowe

ywiady fokusowe, zwane też wywiadami

Celem artykułu jest przedstawienie wywiadów zo-

zogniskowanymi lub grupami fokusowymi,

gniskowanych jako metody zastosowanej w bada-

stanowią jedną z form zbierania danych w tereno-

niach nad pamięcią zbiorową2. Jednym z podstawo-

wych badaniach jakościowych. Często wykorzysty-

wych pojęć, w kontekście opisywanych w dalszej

wane są w badaniach marketingowych produktów,

części tekstu projektów, jest pojęcie pamięci zbio-

ale znajdują też pewne zastosowanie w badaniach

rowej (społecznej), rozumianej jako konstruowanie

nad dyskursywną konstrukcją tożsamości i pamię-

wyobrażeń o przeszłości grupy (w tym przypadku

ci zbiorowej. W takim przypadku zwykle stanowią

mieszkańców Poznania) i miejsca przez mieszkań-

jedną z kilku zastosowanych przez badaczy metod

ców jednego miasta i zarazem użytkowników tej

pozyskania danych, które w procesie analizy są ze

samej przestrzeni. Badanie fokusowe w odniesieniu

sobą konfrontowane.

do realizowanych projektów pozwala na zbadanie

Artykuł powstał na podstawie projektów sfinansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki: (1) „Dynamika relacji pomiędzy nośnikiem a treścią pamięci społecznej”, nr 2011/03/N/HS6/01906
oraz (2) „Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium
przypadku na przykładzie Poznania”, nr 2013/09/B/HS6/00374.

2

1

1
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Abstrakt Artykuł ma charakter metodologiczny i skupia się na omówieniu zastosowania metody wywiadów

W
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Artykuł nie ma zatem charakteru komparatystycznego
względem innych metod stosowanych w badaniach nad pamięcią, a jest raczej przedstawieniem zalet i wad wywiadów
fokusowych jako źródła danych na podstawie dwóch niezależnych projektów badawczych.

nie tylko wiedzy dotyczącej faktów historycznych,

samość poznaniaków taką figurą wspomnień może

udokumentowanych i opisanych, ale przede wszyst-

być moment likwidacji miejsca pełniącego istotną

kim pozwala dotrzeć do wyobrażeń, indywidual-

funkcję społeczną w przestrzeni miasta, narzucenia

nych odczuć i refleksji zwanych potoczną pamięcią

zmiany jego funkcji, pojawiania się nowych miejsc,

społeczną. Konkretny zapamiętany moment może

w stosunku do których konstruowane są wyobra-

stać się rodzajem „figury wspomnień”, wokół któ-

żenia indywidualnie i społecznie konstruowane.

rej zbudowany został obraz przeszłości (Assmann

Pamięć jest zatem formą praktyki kulturowej, która

2003: 14). Dla badań dotyczących wpływu zmian za-

określa także stosunek grup i jednostek do miejsc

chodzących w krajobrazie miejskim na pamięć i toż-

pamięci (Kaźmierska 2007: 4‒5).
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W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną

Dobór próby w badaniach fokusowych opiera się

Wywiady rejestrowane są zarówno w formie nagrań

ne]), który podkreślał, że pamięć indywidualna ist-

podstawowe założenia przeprowadzania wywia-

na związku osób badanych z przedmiotem badań

audio, jak i audio-wideo, gdyż obraz pozwala łatwiej

nieje jedynie w wyniku interakcji z innymi człon-

dów fokusowych. W części drugiej podjęta zostanie

i nie ma charakteru próby losowej (Babbie 2005: 330).

rozróżnić głosy dyskutantów i przypisać różne wy-

kami różnych grup społecznych, do których nale-

próba wyjaśnienia, w jaki sposób, z punktu widze-

Zazwyczaj w jednym wywiadzie bierze udział od

powiedzi ich autorom, co, korzystając z samego na-

żymy. Dlatego pamięć zbiorowa ma płynny charak-

nia teorii badań nad pamięcią zbiorową, badania

4 do 15 osób (Babbie podaje 7‒12 lub 12‒15, Dörny-

grania audio, mogłoby być utrudnione. Analiza zwy-

ter i jest nieustannie negocjowana i renegocjowana

fokusowe mogą wnieść dodatkowe informacje do

ei 6‒10/12, Barbour 4‒8). W związku z tym badania

kle przeprowadzana jest na podstawie transkrypcji.

za pośrednictwem dyskursu. Dla Freuda (1939)

tego typu badań. Część trzecia to kilka przykładów

te nie są reprezentatywne dla populacji, nawet jeśli

zaczerpniętych z areny międzynarodowej, a pre-

w doborze zastosuje się operat losowy, ale osiągają

Główną zaletą wywiadów fokusowych jest to, iż

ci, zaś historia mówiona pozostaje wierna tradycji

zentujących wykorzystanie tejże metody w bada-

wysoką trafność fasadową (Babbie 2005: 331). Z powo-

pozwalają na prześledzenie, w jaki sposób w toku

i może uzupełniać lub przeciwstawiać się zapiso-

niach nad tożsamością i pamięcią zbiorową. Wresz-

dzeniem można również dowodzić, że przynajmniej

dyskusji kształtowane są poglądy i opinie indywi-

wi4. Benjamin (1969) podkreślał rolę opowiadacza

cie w części czwartej i piątej zostaną krótko przed-

niektóre grupy fokusowe charakteryzują się repre-

dualne i grupowe. Stwarzają też bardziej realistycz-

historii w społeczeństwach przednowoczesnych.

stawione dwa niezależnie od siebie przeprowadzo-

zentatywnością typologiczną (Daniłowicz, Lisek-Mi-

ne warunki sytuacji komunikacyjnej niż inne formy

Wszyscy ci wcześni teoretycy pamięci kolektyw-

ne badania nad pamięcią zbiorową poznaniaków

chalska 2007: 18) w zakresie cech, które ze względów

zbierania danych (Wodak i in. 2009: 106‒107).

nej podkreślali rolę językowego negocjowania zna-

z wykorzystaniem metody fokusowej. W zakończe-

teoretycznych uznane zostały za istotne w badaniu.

niu wskazane zostaną zalety i wady tej metody, za-

Grupy fokusowe mogą być homogeniczne lub hete-

obserwowane w trakcie badań.

rogeniczne. W związku z tym, że w grupach hetero-

Podstawowe założenia wywiadów
fokusowych
Początki badań fokusowych łączą się z określaniem

historia pisana może być formą tłumienia pamię-

czeń przeszłości dla teraźniejszości. Jan Assmann

Pamięć zbiorowa a wywiady fokusowe

(1995; 1997) wprowadzając pojęcie pamięci komunikacyjnej, podkreślił rolę transmisji kulturowej

genicznych różnorodność poglądów może stanowić

Już od początków refleksji naukowej nad pamięcią

pomiędzy pokoleniami dziadków i wnuków, którą

przeszkodę w swobodnym ich wyrażaniu, często

zbiorową podkreślano, iż jest ona tworzona poprzez

odróżnił od pamięci kulturowej, stanowiącej wie-

stosuje się segmentację polegającą na stworzeniu ho-

interakcję pomiędzy osobami w ramach danej grupy

dzę deklaratywną nabywaną instytucjonalnie i łą-

mogeniczności wewnątrzgrupowej i heterogeniczno-

społecznej. Ma ona zatem charakter dyskursu wytwa-

czącą większe grupy społeczne. Olick (1999) sku-

ści pomiędzy grupami (Dörnyei 2007: 145).

rzanego i zmienianego zarówno poprzez język pisany,

pia się na dialogicznej naturze pamięci zbiorowej,

jak i mówiony. Stąd wywiady fokusowe, w ramach

która wyraża się nie tylko pamięcią przeszłości,

skuteczności radiowej propagandy w czasie II wojny światowej (Barbour 2011: 28). Później stosowane

Podobnie jak indywidualne wywiady częściowo

których uczestnicy mogą przedstawiać swoje wersje

ale i pamięcią o pamięci. Podobnie Schwartz (2000)

były głównie w badaniach marketingowych, bada-

ustrukturyzowane wywiady fokusowe zorganizo-

wspólnej pamięci, negocjować i renegocjować jej zna-

zaznacza, że pamięć ma charakter systemu kultu-

niach związanych z funkcjonowaniem organizacji,

wane są wokół kilku, kilkunastu tematów (5‒10 te-

czenie, wydają się być naturalną metodą zbierania da-

rowego tworzenia, negocjowania i renegocjowania

a następnie w badaniach przeprowadzanych na zle-

matów [por. Dörnyei 2007: 145]), które do dyskusji

nych. Przyjrzyjmy się poniżej, w jaki sposób ten mo-

znaczeń. Ta dyskursywna i konstruktywistyczna

cenie partii politycznych w celu zbadania stosunku

wprowadza moderator. Tematy te pogłębiane są za

tyw współkonstruowania dyskursu pamięci zbiorowej

wizja pamięci dobrze nadaje się do badania w ra-

opinii publicznej do proponowanych reform. Obec-

pomocą pytań sondujących, pozwalających uczestni-

przejawia się w myśli prekursorów tego typu badań.

mach wywiadów zogniskowanych, ponieważ takie

nie metoda ta stosowana jest również w badaniach

kom rozwinąć własne opinie na zadany temat. Często

edukacyjnych, zwłaszcza do oceny nowych pro-

uczestnicy dodają swoje tematy powiązane z tymi

Do nauk społecznych pojęcie pamięci zbiorowej

4

gramów nauczania i nowych kursów (por. Dörny-

wynikającymi z projektu badań albo nie podejmują

wprowadził Halbwachs (1950 [wydanie pośmiert-

ei 2007: 144, 146). W badaniach stosujących analizę

tematów wprowadzonych przez moderatora. Mode-

dyskursu wywiady fokusowe dostarczają informa-

rator ma zatem za zadanie takie prowadzenie dysku-

cji, w jaki sposób dyskurs publiczny przejawia się

sji, aby zachęcić wszystkich do swobodnego wyraża-

w dyskursie półprywatnym (Wodak, Krzyżanow-

nia swoich poglądów oraz powinien przeciwdziałać

ski 2011: rozdz. 8).

zdominowaniu dyskusji przez jedną osobę.
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3

Badania nad pamięcią zbiorową w Polsce rozwijali m.in.
Szacka (2000a; 2000b; 2001; 2006), Kula (2002; 2004; 2008),
Kwiatkowski (2008), Nijakowski (2006; 2008), Pomian (2006),
Szpociński (2003; 2005; 2006; 2008; 2009), Szpociński i Kwiatkowski (2006), Traba (2009), Wolff-Powęska (2011) i in. Zwięzły przegląd tych badań znaleźć można u Szackiej (2006) oraz
Kończal i Wawrzyniak (2011).

3

Por. Bednarek, który wskazuje na słabości badań ilościowych i proponuje je uzupełniać badaniami jakościowymi,
np. badaniami historii mówionej, „Jest to bowiem jedno
z «naturalnych» właśnie źródeł udostępniających zasoby
pamięci żywej” (2010: 107‒108). W literaturze przedmiotu
pojawiają się głosy, że historia pisana rządzi się określonymi prawami, takimi jak obiektywność i racjonalność czy
dystans emocjonalny, które pozwalają autorom i odbiorcom
tekstów historycznych poradzić sobie z ogromem opisywanych cierpień i zbrodni (por. opis tego typu podejścia w: Nowak 2011: 43‒44).

Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org

59

Łukasz Skoczylas, Anna Weronika Brzezińska, Małgorzata Fabiszak

Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową

badanie pozwala na zaobserwowanie tego, w jaki

stycznych koncepcji austriackiej tożsamości naro-

wowanie, że pomimo wciąż występujących (jed-

się budować poczucie solidarności wewnątrzgru-

sposób wizja przeszłości konstruowana w publicz-

dowej w dyskursach półprywatnych, oparli się na

nak mniejszościowych) strategii wyparcia winy

powej. Wyraźnie widoczne były trudności w prze-

nym dyskursie prasowym i przekazywana w pro-

metodzie wypracowanej przez Brucka i Stocknera

i odpowiedzialności, nastąpiła zmiana postrzega-

zwyciężeniu hegemonicznej dychotomii: dykta-

cesie edukacji szkolnej jest rekontekstualizowana,

(1996) do badania odbioru prasy brukowej. Prze-

nia statusu Austrii w czasie II wojny światowej.

tura–partyzantka Tupamaros. Zdaniem autorów

reprodukowana lub odrzucana w dyskursie pół-

prowadzono 7 wywiadów fokusowych w grupach

Dyskusje prowadzone w grupach fokusowych na

pracy przyjęta metoda nie tylko sprawdziła się

prywatnym. Pozwala również na prześledzenie,

8‒10 uczestników. W doborze próby kierowano się

temat rekompensat wynikających z odpowiedzial-

w badaniu transmisji międzypokoleniowej i indy-

w jaki sposób pamięć zbiorowa zmienia się pomię-

dwiema zmiennymi, starając się zapewnić zróżni-

ności, również materialnej, za zniszczenia i zbrod-

widualnej podmiotowości w tworzeniu znaczeń,

dzy pokoleniami w procesie renegocjowania zna-

cowanie geograficzne i zawodowe respondentów

nie wojenne nie były już tak jednoznaczne. Widać

ale również umożliwiła odkrycie, w jaki sposób

czeń w zmieniających się warunkach politycznych

(wywiady przeprowadzano w różnych regionach

było wyraźnie, że istnieje duża różnorodność w tej

zwiększyć poziom zaangażowania obywatelskiego

i społecznych.

Austrii). Informacje o pozostałych zmiennych spo-

kwestii i brak jest jednego, dominującego poglądu,

młodzieży.

łecznych, takich jak wiek, płeć, poglądy polityczne,

a uczestnicy wywiadów, w trakcie ich trwania, sta-

uzyskano na podstawie kwestionariusza osobowe-

rali się zbudować konsensus na ten temat.

Przykłady wykorzystania badań
fokusowych w badaniach nad pamięcią
i tożsamością zbiorową

Szacka (2006/2007) w swojej analizie polskiej pamięci o II wojnie światowej posłużyła się zarówno

go przeprowadzonego po wywiadzie, ale zmiennych tych nie kontrolowano. W związku z tym

Celem pracy Achugar, Fernández i Moralesa (2013)

badaniami ankietowymi z lat 1965 i 1988 przepro-

wśród badanych wystąpiła nadreprezentacja męż-

było zbadanie interakcji między pamięcią zbioro-

wadzonymi przez Uniwersytet Warszawski oraz

W książce The Discursive Construction of National

czyzn i zwolenników partii Zielonych i Forum Li-

wą a osobistą, a w szczególności – jak urugwajska

badaniami z 2003 roku przeprowadzonymi przez

Identity (Wodak i in. 2009) przedstawiono opis ba-

beralnego.

młodzież tworzy obraz własny w przestrzeni naro-

Instytut Studiów Politycznych PAN, które składały

dowej i jak odnosi się do ideologii tworzących ramy

się zarówno z badań ankietowych, jak i zawierały

dań dotyczących wieloaspektowego badania tożsamości narodowej Austriaków przy użyciu róż-

Wyniki badań pokazały, że w odpowiedzi na py-

polityczne do reprezentowania wspólnej przeszło-

wywiady fokusowe. W ramach tego badania prze-

nych metod jakościowych, w tym przeglądu istnie-

tanie o to, jakie są wydarzenia historyczne ważne

ści i przyszłości narodowej. W artykule zaprezen-

prowadzono 10 wywiadów fokusowych w 6 mia-

jącej literatury naukowej, analizy dyskursu takich

dla współczesnej tożsamości austriackiej, uczestni-

towano analizę jednego wywiadu fokusowego

stach: Białymstoku, Warszawie, Katowicach, Po-

danych jak przemówienia wygłoszone w czasie

cy, wymieniając rok 1938, najczęściej nazywali to

z 17 osobami w wieku 15–18 lat, który trwał 55 mi-

znaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Miasta dobrano

wydarzeń komemoratywnych, transkryptów wy-

wydarzenie słowem Anschluss – oficjalną nazwą,

nut. W analizie i interpretacji transkryptu wsparto

w taki sposób, aby reprezentowały różne doświad-

wiadów zogniskowanych i transkryptów indywi-

która implikuje w pewnym stopniu dobrowolne

się przeprowadzonymi wcześniej, lecz w artykule

czenia wojenne różnych regionów Polski: Biały-

dualnych wywiadów jakościowych. Jako że nie-

przyłączenie się do III Rzeszy. Inne synonimiczne

nieprzytoczonymi, analizami innych źródeł, ta-

stok – współcześnie miasto dwóch kultur: polskiej

uniknionym składnikiem badań nad tożsamością

wyrażenia to „przyłączenie się” lub „włączenie do

kich jak podręczniki szkolne, obserwacja etnogra-

i białoruskiej, w czasie wojny najpierw znalazło

narodową jest odwołanie do pamięci zbiorowej,

III Rzeszy”. Wyrażenia charakterystyczne dla po-

ficzna interakcji w klasie, wywiady z członkami

się pod okupacją radziecką, a potem niemiecką;

w przeprowadzonych badaniach fokusowych ten

wojennego dyskursu publicznego kreującego Au-

rodzin czy artefakty kultury popularnej.

Warszawa znajdowała się w Generalnym Guberna-

motyw wielokrotnie powracał w formie pytania

strię na pierwszą ofiarę Hitlera, takie jak „inwazja

o odpowiedzialność zbiorową Austriaków za cza-

przez oddziały niemieckie”, „aneksja” czy „okupa-

Analiza wywiadu pozwoliła zaobserwować, jak

i śląskiej) i Poznań zostały wcielone do Rzeszy;

sy nazizmu, ich poczucie winy oraz konieczność

cja”, pojawiały się jedynie sporadycznie. Wszystkie

zachodzi transmisja kulturowa, a konkretnie –

a Gdańsk i Wrocław przed wojną nie znajdowa-

kompensacji dla ofiar wydarzeń sprzed (wówczas)

grupy fokusowe były zgodne co do tego, że Austria

w jaki sposób dyskurs dominujący podlega re-

ły się w granicach Polski. Uczestnicy badań mie-

pięćdziesięciu lat.

nie przepracowała jeszcze w pełni okresu nazi-

kontekstualizacji w trakcie prób pogodzenia go

li 18–65 lat, a więc reprezentowali trzy pokolenia

stowskiego. Jedynie nieliczni uczestnicy podtrzy-

z pamięcią rodzinną. Ważnym wynikiem badania

Polaków i wykazywali zainteresowanie historią.

Wodak i inni (2009), postawiwszy sobie za cel prze-

mywali dyskurs Austrii jako ofiary. A zatem ana-

było opisanie, w jaki sposób, pomimo różnej oceny

Według Szackiej badania fokusowe pozwalają nie

śledzenie rekontekstualizacji i transformacji elity-

liza wywiadów fokusowych pozwoliła na zaobser-

okresu dyktatury w Urugwaju, młodzież starała

tylko opisać kształt pamięci zbiorowej, ale również
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torstwie; Katowice (miasto dwóch kultur: polskiej
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towarzyszące jej uczucia. Pamięć zrekonstruowana

rator, treści pamięci rodzinnej odzwierciedlały

łaby z aktualną polityką zbiorowości czy aktual-

trudniejszy był wybór metody badawczej zastoso-

na podstawie wywiadów opiera się na przekazie

jego indywidualne wspomnienia. Gdy dominują-

nym układem interesów, wartości i celów” (Golka

wanej wśród odbiorców pamięci. Osoby te podzie-

rodzinnym, zarówno na opowieściach o wojnie

cego narratora nie było, pamięć rodzinna zawie-

2009: 161). W omawianym grancie zajęto się wy-

lono na dwie kategorie: tych, którzy na co dzień

przekazywanych z pokolenia na pokolenia, jak i na

rała tylko główne elementy czytanych wcześniej

łącznie architektonicznymi implantami pamięci,

mają codzienny i rutynowy kontakt z nośnika-

przemilczeniach i zachowaniach osób z najstarsze-

historii. Dla komentatorów tego badania (Hirst,

czyli budynkami tworzonymi w taki sposób, aby

mi pamięci, oraz tych, którzy go nie mają. Wśród

go pokolenia, które wojny doświadczyły.

Manier 2008) oznacza to przede wszystkim istnie-

sprawiały wrażenie starszych niż w rzeczywisto-

pierwszych przeprowadzono indywidualne wy-

nie czynnika konwersacyjnego, który wpływa na

ści. Ujmując rzecz zwięźle, projekt badał rezultaty

wiady pogłębione, tak samo jak w przypadku li-

Zmodyfikowane wywiady fokusowe wykorzysty-

proces przejścia treści pamięciowych z poziomu

działań osób, które przedstawiają publicznie swo-

derów pamięci. Uznano, że ich wiedza dotycząca

wane są również do badania procesów pamięcio-

jednostkowego na zbiorowy. Warunkiem wystą-

ją interpretację przeszłości oraz dążą do zmiany

nośników – związana z systematyczną obserwacją

wych z pogranicza psychologii i socjologii. Cuc

pienia takiego czynnika jest przyjęcie przez jed-

w nośnikach lub powstania nowych nośników pa-

wprowadzanych w nośnikach zmian – jest wy-

i inni (2006) badali, czy obecność tak zwanego do-

nego z uczestników rozmowy roli dominującego

mięci odwołujących się w wyraźny sposób do tej

starczająca, aby wykorzystać tę metodę badawczą.

minującego narratora, a więc osoby mówiącej więcej

narratora.

interpretacji. Przeprowadzono łącznie 50 pogłę-

Kwestią otwartą pozostał natomiast sposób zbada-

bionych wywiadów indywidualnych, 4 zognisko-

nia opinii innych odbiorców pamięci społecznej.

wane wywiady grupowe oraz analizę treści stron

Metody ilościowe, choć szeroko stosowane w pol-

internetowych.

skich badaniach pamięci społecznej, wydawały się

od innych, wpłynie na tworzenie treści pamięciowych. W jednym z przeprowadzonych badań udział
wzięły 24 rumuńskie rodziny składające się z dwojga rodziców i dwojga dzieci, które zrekrutowano

Studium przypadku I: „Dynamika relacji
pomiędzy nośnikiem a treścią pamięci
społecznej”

dzięki ogłoszeniom w lokalnej gazecie i którym za-

tutaj bezcelowe. Założono, że szczegółowa wiePamięć społeczna nie ma charakteru ekskluzyw-

dza na temat poszczególnych nośników i implan-

płacono za poświęcony czas. Każdemu członkowi

Finansowany ze środków Narodowego Centrum

nego, dlatego zmiany w niej dokonywane mają

tów pamięci jest raczej mało rozpowszechniona.

rodziny przedstawiono indywidualnie dwa krótkie,

Nauki projekt „Dynamika relacji pomiędzy no-

tym większy sens, im więcej osób będzie je akcep-

Samą ich obecność w świadomości mieszkańców

liczące około 1000 słów fragmenty tekstu beletry-

śnikiem a treścią pamięci społecznej. Nośniki

towało lub się z nimi utożsamiało. Jednocześnie

Poznania badano wielokrotnie (Znaniecki 1931;

stycznego. Następnie zorganizowano 20-minutową

i implanty pamięci społecznej w przestrzeni miej-

dość oczywistym wydaje się fakt, że tylko niewiel-

Znaniecki, Ziółkowski 1984; Cichocki, Podemski

dyskusję dla wszystkich członków danej rodziny na

skiej” miał na celu zbadanie zmian pamięci spo-

ka liczba osób spośród ogółu danej społeczności

1999; Kaczmarek 2002), jednak realizowany projekt

temat niedawno przeżywanej wspólnie uroczysto-

łecznej wynikających z działań osób, które pamięć

w sposób czynny przedstawia swoje interpretacje

zakładał uchwycenie zmian w interpretacji prze-

ści (np. urodzin). Po tej dyskusji każdy miał za za-

tę świadomie chcą modyfikować. Za medium ta-

przeszłości oraz dąży do ich rozpowszechnienia

szłości w zależności od zmian wprowadzanych do

danie indywidualne przypomnienie sobie przeczy-

kich modyfikacji uznano zmiany wprowadza-

i uczynienia oficjalnymi. Dlatego też w procesie

nośników, a nie samego faktu istnienia pewnych

tanych wcześniej fragmentów tekstu i szczegółowe

ne w nośnikach pamięci – obiektach istniejących

projektowania badań niezwykle istotne stało się

nośników. Wobec tego zaistniało prawdopodobień-

zreferowanie ich badaczom. Po tygodniu rodzinom

w przestrzeni miejskiej i dostępnych dla wielu

uchwycenie dwóch kategorii osób – tych, które

stwo, że badania wykonane metodami ilościowy-

kazano wspólnie przypomnieć sobie jeden z czy-

jego mieszkańców (budynki użyteczności publicz-

świadomie oddziałują na pamięć społeczną oraz

mi nie będą trafne w satysfakcjonującym stopniu.

tanych wcześniej fragmentów, a następnie każde-

nej, obiekty małej architektury, pomniki itd.), wią-

tych, które tego nie robią. Na potrzeby projektu

Jednocześnie chciano poznać opinie możliwie du-

go uczestnika badań poproszono o indywidualne

zanych w świadomości społecznej z przeszłością.

nazwano ich odpowiednio liderami i odbiorcami

żej liczby osób, również dotyczące stosunkowo

przypomnienie sobie drugiego fragmentu. Po ko-

Za specyficzną formę nośników pamięci uznano

pamięci społecznej. W przypadku liderów pamięci

szczegółowych pomysłów poznańskich liderów

lejnym tygodniu poproszono uczestników badania

implanty pamięci, a więc „wtórnie i post factum

najlepszą metodą badawczą wydawał się być po-

pamięci, które mogły nie zaistnieć w zbiorowej

o indywidualne odtworzenie obydwu fragmentów.

wykreowane: budowle, zapisy, obrazy czy filmy,

głębiony wywiad indywidualny. Pozwala on bo-

świadomości mieszkańców miasta. Te przyczyny

a także treści wiedzy, która ma uzupełnić braki

wiem odkryć cele i wewnętrzne motywacje osób

sprawiły, że w ramach projektu wykonano czte-

Analiza wyników pozwoliła na stwierdzenie, że

pamięci, odtworzyć jej domniemaną treść albo

angażujących się w działania społeczne, za które

ry zogniskowane wywiady grupowe. Poruszane

w grupach, w których pojawił się dominujący nar-

wręcz stworzyć w nowej postaci, która zgodna by-

nie pobierają one żadnego wynagrodzenia. Dużo

w nich tematy prezentuje tabela 1.

62

©2016 PSJ Tom XII Numer 4

Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org

63

Łukasz Skoczylas, Anna Weronika Brzezińska, Małgorzata Fabiszak

Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową

Tabela 1. Tematy poruszane w I projekcie.
K W E ST I E P ORUSZ A N E SZC Z EG ÓŁOWO

TEMAT

Myślał on, że inwestycja mająca na celu wybudowa-

nia były wystarczająco przekonującym argumen-

nie (lub, wedle niektórych, odbudowanie) skrzydła

tem dla pozostałych, przyjmowała rolę eksperta.

Zamku Królewskiego nieobecnego w przestrzeni

Badania fokusowe pozwoliły także na otrzymanie

Motywacje liderów pamięci

• Motywacje zwolenników (od)budowy Zamku Królewskiego w Poznaniu

miejskiej Poznania od początku XIX wieku jest tak

danych odmiennych treściowo od tych, które zo-

społecznej

• Motywacje przeciwników (od)budowy Zamku Królewskiego w Poznaniu

naprawdę renowacją istniejącego nieprzerwanie

stały pozyskane poprzez inne metody. I tak okaza-

• (Od)budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu

zabytku. Wypowiedzi pozostałych uczestników

ło się, że uczestnicy wywiadów grupowych darzą

• Inne architektoniczne implanty pamięci społecznej obecne w przestrzeni miejskiej Pozna-

badania na ten temat poskutkowały niemal całko-

ogromnym zaufaniem liderów pamięci społecz-

witym wycofaniem się tej osoby z udziału w dysku-

nej. Wszystko, co działo się w Poznaniu w związ-

tu pamięci społecznej (Baszta Wroniecka, kolegiata, fontanna przy ul. Długiej, Brama

sji. Opisaną tutaj rezygnację jednego z uczestników

ku z nośnikami i implantami pamięci społecznej,

Patronów, szczyt głównej wieży Zamku Cesarskiego)

z aktywnego udziału w wywiadzie należy uznać za

odbiorcy pamięci postrzegali jako wynik skompli-

stratę dla prowadzonych badań.

kowanego procesu, na którego ostateczny rezultat

nia (Baszta Strażacka, fontanny na Starym Rynku)
Ocena implantów pamięci

• Inne inicjatywy mające na celu powstanie w Poznaniu architektonicznego implan-

• Wpływ implantów pamięci na ruch turystyczny
Dopuszczalność ingerencji
w nośnik pamięci społecznej

• Czyszczenie elewacji obiektów Dzielnicy Cesarskiej w Poznaniu

wpływ mają specjaliści z różnych dziedzin. Jeśli

• Wprowadzenie współczesnej estetyki architektonicznej w ramach remontu wnętrz
Zamku Cesarskiego w Poznaniu

Źródło: opracowanie własne.

W czasie projektowania badań przyjęto założenie,
że uczestnicy wywiadów fokusowych nie powinni
się wcześniej znać, a zróżnicowanie ich podstawo-

Tabela 2. Uczestnicy badań fokusowych w I projekcie.
Wiek (w latach)

Respondenci

Zastosowanie zogniskowanego wywiadu grupo-

implant był oceniany krytycznie w fokusach, to

wego jako metody badawczej przyniosło szereg

genezy jego negatywnych właściwości szukano

ciekawych rezultatów, uzupełniających dane ze-

przede wszystkim w działaniach osób niebędą-

brane poprzez inne metody. Osoby biorące udział

cych liderami pamięci. Najczęściej przywoływano

w fokusach zwykle najpierw w dyskusji wyjaśnia-

w tym kontekście urzędników odpowiedzialnych

ły podstawowe kwestie związane z omawiany-

za miejskie finanse. Zdaniem uczestników wywia-

K

M

Razem

mi obiektami, by następnie przejść do ich oceny.

dów zogniskowanych decyzje dotyczące nośników

wych cech (płci i wieku) powinno spełniać postulat

19‒34

4

4

8

Wiele osób postanowiło podzielić się osobistymi

i implantów podejmowane są przez ekspertów na

typologicznej reprezentatywności. Konieczną cechą

35‒49

4

4

8

doświadczeniami, na przykład jeden z uczestni-

podstawie jednoznacznych wyników badań na-

50 i więcej

4

4

8

ków badań opowiedział o swojej wizycie na placu

ukowych (historycznych i archeologicznych). Idą-

Razem

12

12

24

budowy zamku. Była ona możliwa ze względu na

ce za takimi decyzjami działania mają natomiast

charakter jego pracy zawodowej, a opis tego wyda-

pełne poparcie władz. Jednocześnie osoby biorące

rzenia stanowił źródło informacji dla pozostałych

udział w fokusach skupiały się przede wszystkim,

uczestników wywiadu. To dzielenie się bardzo

choć nie tylko, na aspekcie estetycznym i finan-

wspólną wszystkich uczestników wywiadów (por.
Barbour 2011: 106) było zamieszkiwanie w Poznaniu. Dodatkową cechą wspólną było wykształcenie
średnie lub wyższe. Rekrutacja uczestników zo-

Źródło: opracowanie własne.

stała przeprowadzona przez zewnętrzną firmę badawczą. Wywiady przeprowadzono w tak zwanej

Grupowe wywiady zogniskowane spełniły pokła-

osobistymi spostrzeżeniami i doświadczeniami nie

sowym funkcjonowania nośników i implantów.

fokusowni, a więc pomieszczeniu wyposażonym

dane w nich nadzieje. Uczestnicy dyskusji wyjaśnia-

było wyjątkowe w skali całego projektu, jednak ze

Takie traktowanie działań liderów pamięci świad-

w odpowiedni sprzęt nagrywający i lustro wenec-

li sobie nawzajem większość wątpliwości związa-

względu na obecność pozostałych członków grupy

czy o małym zainteresowaniu przedstawianymi

kie. Każdy wywiad trwał około 1 godziny (od 55 do

nych z faktami dotyczącymi poszczególnych obiek-

(a nie tylko samego badacza) zyskiwało ono nowy

przez nich interpretacjami przeszłości. Ich działa-

65 minut). W trakcie wywiadów korzystano z mate-

tów, jednocześnie wyrażając dużą różnorodność

wymiar. Stawało się bowiem podstawą do dyskusji,

nia są akceptowane ze względu na przypisywaną

riałów pomocniczych w postaci zdjęć omawianych

ich ocen. W trakcie jednego z fokusów okazało się,

weryfikacji opinii pozostałych uczestników badań

konkretnym kategoriom społecznym (ekspertom,

obiektów (por. Meinhof, Galasiński 2000 na temat

że jeden uczestnik posiada przekonania dotyczące

i było wykorzystywane w sytuacji braku zgody co

naukowcom, wyższym urzędnikom) rolę liderów

zastosowania fotografii jako bodźca w wywiadach

omawianego tematu, które w żaden sposób nie mają

do jakiejś kwestii jako argument o większej sile

pamięci, a ewentualne różnice zdań pomiędzy li-

fokusowych). Informacje o uczestnikach wywia-

odniesienia do rzeczywistych zmian wprowadza-

przekonywania od innych opinii, niepopartych do-

derami nie są brane pod uwagę. Ta konstatacja,

dów podsumowuje tabela 2.

nych w nośnikach pamięci społecznej w Poznaniu.

świadczeniem. Osoba, której osobiste doświadcze-

bardzo odmienna od wyobrażeń samych liderów
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W tak sklasyfikowanych przestrzeniach cmentarz

głębionych, byłaby niemożliwa do uzyskania bez

staje się symbolem pamięci, która zyskuje swój

przeprowadzenia wywiadów grupowych (więcej

materialny kontekst pod postacią przestrzeni wy-

nt. wyników badań w: Skoczylas 2014).

dzielonej. W kontekście cmentarzy nieistniejących
wprowadzono także istotną dla badań fokusowych

Studium przypadku II: „Pamięć
i tożsamość w krajobrazie miejskim”

kategorię miejsc niepamięci, rozumianych jako fi-

Tabela 3. Kategoryzacja cmentarzy i przestrzeni pocmentarnych.

komunalne

pamięci społecznej, wyrażonych w wywiadach po-

zycznie istniejące (tereny dawnych cmentarzy), ale
dawnej funkcji (np. brak symboli religijnych), wobec

zie miejskim. Studium przypadku na przykładzie

których następuje społecznie znacząca luka w ko-

Poznania”, realizowanego ze środków Narodowe-

lektywnej pamięci. Niepamięć w tym kontekście to

go Centrum Nauki, było zbadanie interakcji mię-

zarówno treści, które nie podległy przyswojeniu,

dzy pamięcią i tożsamością społeczności lokalnej

jak również te wyeliminowane czy zapomniane

w kontekście dynamicznie zmieniającego się krajo-

(Hirszowicz, Neyman 2001).

Upamiętnione

Nieupamiętnione

• Cmentarz komunalny nr 2 Junikowo
• Cmentarz komunalny nr 1 Miłostowo

---

---

---

wyznaniowe

Celem projektu „Pamięć i tożsamość w krajobra-

Zamknięte / wyłączone
z pochówków

2 katolickie:
• Cmentarz Górczyński
• Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

bez widocznych śladów przypominających o tej ich

Zlikwidowane

Funkcjonujące

2 katolickie:
• Cmentarz
Jeżycki
• par. Zmartwychwstania Pańskiego
i par. św. Trójcy
przy ul. Samotnej

2 ewangelickie:
• par. św. Łukasza
• par. św. Pawła

2 katolickie:
• par. św. Marcina przy ul. Towarowej
• farny przy ul. Bukowskiej

2 żydowskie:
• ul. Głogowska
• lapidarium na Miłostowie

1 żydowski:
• tzw. Musza Góra

nie nacechowane zarówno pamięcią indywidualną,

Tak zarysowany obszar badawczy zakładał dotarcie

jak i zbiorową uznano cmentarze, na potrzeby reali-

do dwóch grup respondentów. Pierwszą z nich były

zowanego projektu zdefiniowane jako wydzielony

tak zwane elity / grupy interesu (w badaniu nt. no-

obszar przestrzeni, na terenie którego dokonywano

śników pamięci omówionego w poprzedniej sekcji

(lub nadal dokonuje się) pochówków osób zmar-

nazwano ich liderami pamięci), do których zaliczono

łych. W obecnych granicach administracyjnych

między innymi nauczycieli, duchownych różnych

miasta Poznania znajdują się cmentarze zorgani-

wyznań, przedstawicieli władz miasta i przedstawi-

zowane według reguł kulturowych, dzięki czemu

cieli stowarzyszeń społecznych i kulturalnych (z tą

można je podzielić na, między innymi, cmentarze

grupą przeprowadzono 18 wywiadów indywidual-

wyznaniowe (religijne), komunalne oraz wojenne

nych). Drugą grupę stanowili tak zwani zwykli po-

(patrz: tabela 3). Dla potrzeb projektowanych ba-

znaniacy, osoby urodzone w Poznaniu lub związane

dań przestrzenie te poddano dalszej klasyfikacji na:

z nim przez znaczną część swojego życia (w badaniu

(1) cmentarze użytkowane (na terenie których nadal

nt. nośników pamięci omówionego w poprzedniej

odbywają się pochówki), (2) cmentarze nieużytko-

sekcji nazwano ich odbiorcami pamięci). Ta grupa re-

wane (wyłączone z nowych pochówków, na których

spondentów została podzielona na cztery pokolenia:

jednak dopuszcza się pochówki w już istniejących

pokolenie 1 – roczniki 1930–40 (tzw. pokolenie przed-

mogiłach – najczęściej rodzinnych grobowcach)

wojenne), pokolenie 2 – roczniki 1950–60 (tzw. po-

oraz (3) przestrzenie pocmentarne (tereny byłych

kolenie powojenne), pokolenie 3 – roczniki 1970–80

cmentarzy, obecnie funkcjonujących jako parki lub

(tzw. pokolenie transformacji ustrojowej) i pokolenie

miejsca pamięci oraz te niewyodrębnione w jakikol-

4 – urodzone w latach 1990. Z grupą respondentów

wiek sposób z tkanki miejskiej) (patrz: tabela 4).

liczącą łącznie 62 osoby przeprowadzano wywiady
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wojenne

brazu kulturowego Poznania. Za miejsca szczegól-

• Cytadela
• kwatery wojskowe
na cmentarzach
komunalnych

---

5 ewangelickich:
• par. św. Krzyża przy ul. Towarowej i ul. Ogrodowej
• par. św. Pawła przy ul. Królowej
Jadwigi
• par. św. Mateusza przy ul. Rolnej
• par. św. Łazarza na Górczynie
• cmentarz przy ul. Ugory

---

---

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Klasyfikacja terenów pocmentarnych.
K AT OL IC K I E

E WA NGE L IC K I E

---

• Park Gustawa Manitiusa
(daw. Park Zwycięstwa) z głazem i tablicą pamiątkową

• teren Międzynarodowych
Targów Poznańskich
• Park Karola Marcinkowskiego

• Park Kosynierów; Park Jana
Henryka Dąbrowskiego
• Park Karola Marcinkowskiego
• Park Izabeli i Jarogniewa
Drwęskich
• Park Górczyński
• teren przy ul. Rolnej

przestrzenie
z upamiętnieniem

przestrzenie
przekształcone,
bez upamiętnienia

ŻY D OWSK I E
• rekonstrukcja grobu Akivy
Egera na podwórku kamienicy
• lapidarium na cmentarzu komunalnym na Miłostowie

• Plac Wolności i róg ul. 3 maja

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 6. Tematy poruszane w II projekcie.

fokusowe, w celu zbadania interakcji zachodzących

Rekrutując uczestników wywiadów grupowych,

pomiędzy uczestnikami badań. Chodziło zarów-

starano się zadbać o to, by pochodzili oni z różnych

no o poznanie wiedzy oraz potocznych wyobrażeń

rejonów miasta, aby na podstawie ich wypowiedzi,

w ramach każdej z tych grup, jak i o zbadanie tych

doświadczeń i obserwacji stworzyć pewnego rodza-

Topografia pamięci

treści, które pojawiają się we wszystkich grupach,

ju mapę mentalną pokazującą, które z elementów

indywidualnej

z uwzględnieniem tych specyficznych dla danej

współczesnego Poznania są przez respondentów

grupy / danego pokolenia. Łącznie przeprowadzono

identyfikowane jako te najbardziej „poznańskie” –

14 wywiadów fokusowych, po 4 z przedstawiciela-

ważne dla nich samych jako mieszkańców.

mi każdego z pokoleń 1–3 oraz 2 z przedstawicielami

ne, a więc w klubach seniora, szkołach, jak i w przypadku grup, które się nie znały – w specjalnie przy-

Liczba
wywiadów

K

pokolenie 1: roczniki 30–40

4

11

4

15

Rejestracja wideo była konieczna ze względu na ob-

pokolenie 2: roczniki 50–60

4

12

4

16

serwowanie sposobu gestykulacji, o czym uczest-

pokolenie 3: roczniki 70–80

4

8

5

13

nicy nie byli informowani na początku, przed wy-

pokolenie 4: roczniki 90

2

7

11

18

wiadem, aby nie kontrolowali swojej mowy ciała.

Razem

14

38

24

62

Kategorie pokoleniowe

Respondenci
M

gotowanej sali uniwersytetu. Wywiady trwały od

Razem

Źródło: opracowanie własne.

35 do 80 minut, były rejestrowane audio oraz wideo.

Każdorazowo uczestnicy byli informowani o sposobach rejestracji, a po skończeniu badania wypełniali formularz dotyczący wyrażenia przez nich zgody na sposób rejestracji wywiadu oraz na sposób

• W jaki sposób czuli się / czują się związani z poszczególnymi dzielnicami?
• Jakie mają swoje ulubione miejsca w Poznaniu i które z nich uważają za najważniejsze
i dlaczego?

Wydarzenia i miejsca
historyczne ważne dla miasta
arenie ogólnopolskiej

w których spotykały się grupy zinstytucjonalizowaTabela 5. Uczestnicy badań fokusowych w II projekcie.

K W E ST I E P ORUSZ A N E SZC Z EG ÓŁOWO
• W jakich dzielnicach respondenci zamieszkiwali / obecnie zamieszkują?

/ wyróżniające miasto na

Wywiady przeprowadzano zarówno w miejscach,

pokolenia 4, co ilustruje tabela 5.

T E M AT

Upamiętnianie ważnych osób
związanych z Poznaniem

Miejsca związane z kulturą
niemiecką/pruską

Miejsca związane z kulturą
żydowską
Upamiętnienie powstańców
wielkopolskich przez kibiców
piłkarskich

• Jakie ważne wydarzenia historyczne związane z Poznaniem i jego dziejami znają
i uważają za istotne i warte pamiętania? (np. powstanie wielkopolskie)
• Stosunek respondentów do przestrzeni Cytadeli (w tym do miejsc pochówków żołnierzy
Armii Radzieckiej i Wermachtu)
• Stosunek respondentów do przestrzeni Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan
• Jakie osoby warte są upamiętnienia?
• W jaki sposób można je upamiętniać?
• Jakie są najwłaściwsze/najciekawsze formy upamiętniania?
• Jakie miejsca związane z kulturą niemiecką/pruską respondenci znają/identyfikują?
• Czy znają te miejsca z własnego doświadczenia czy z innych źródeł?
• Co się powinno robić z pozostałościami np. po cmentarzach?
• Jakie miejsca związane z kulturą żydowską respondenci znają/identyfikują?
• Czy znają te miejsca z własnego doświadczenia czy z innych źródeł?
• Co się powinno robić z pozostałościami np. po cmentarzach?
• Czy słyszeli o tej akcji?
• Co o niej sądzą, jak ją oceniają?
• Czy i w jaki sposób wspierają tę akcję?

Źródło: opracowanie własne.

Tematy, wokół których moderatorzy prowadzili

wykorzystania danych (np. możliwość wyrażenia

wywiad, wyłoniono na podstawie analizy prasy re-

zgody lub nie na pokazywanie fragmentów wywia-

gionalnej z lat 1990–2014 oraz stron informacyjnych

dów). Wywiady moderowane były przez 2 osoby,

Spośród wszystkich 14 wywiadów fokusowych

się tak zwanego lidera – osoby wiodącej podczas

i blogów historycznych o mieście Poznaniu oraz wy-

każdorazowo jednak moderatorzy ustalali między

połowa została przeprowadzona z grupami, któ-

wywiadu, niekiedy narzucającej swoje zdanie i do-

ników wywiadów indywidualnych. Za szczególnie

sobą, kto z nich będzie osobą wiodącą (moderator

rych członkowie znali się między sobą wcześniej –

minującej nad pozostałymi uczestnikami. Osoby

istotne informacje należy uznać te uzyskane od du-

1), a kto moderatorem kontrolującym (moderator

3 wywiady z pokoleniem 1 (członkowie dwóch klu-

takie jako pierwsze zabierały głos, a w przypadku

chownych protestanckich będących zarządcami kil-

2). Moderator 1 posiadał wydruk z listą zagadnień,

bów seniora), 1 wywiad z pokoleniem 3 (tzw. gru-

pytań odwołujących się do historii miasta (a zatem

ku terenów pocmentarnych. Na podstawie prezento-

pilnując, aby wszystkie z nich pojawiły się podczas

pa zainteresowań) oraz 2 wywiady z pokoleniem

i do posiadania określonej wiedzy historycznej) od

wanej powyżej klasyfikacji cmentarzy i terenów po

rozmowy. Moderator 2 miał za zadanie notować te

4 (uczniowie I klasy w liceum ogólnokształcącym,

lidera szczególnie oczekiwano odpowiedzi, później

byłych cmentarzach oraz przeglądu prasy regional-

wątki, które pojawiały się w dyskusji, jednak nie

podzieleni na 2 grupy). Osoby tworzące pozostałe

ewentualnie nawiązując do jego wypowiedzi. Po-

nej z lat 1990–2014 przygotowano także zestaw za-

były podejmowane przez wszystkich. Pozwalało to

grupy nie znały się wcześniej. Taki podział na gru-

dobny mechanizm – wyłaniania lidera – samoczyn-

gadnień, które były poruszane podczas wywiadów

powrócić do wybranych tematów i ponowić próbę

py znajomych i nieznajomych pozwolił zaobser-

nie następował w pozostałych grupach złożonych

grupowych (tabela 6).

porozmawiania o nich.

wować przede wszystkim samoistne wyłanianie

z nieznajomych.
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Ciekawych wyników dotyczących tożsamości po-

strzeni, zwłaszcza po byłych cmentarzach ewange-

Działalność Stowarzyszenia Wiara Lecha, zrzesza-

Zogniskowany wywiad grupowy może być bardzo

znaniaków dostarczył wywiad przeprowadzony

lickich. Podobny stosunek miały osoby z pokolenia

jącego kibiców tego piłkarskiego klubu, stanowiła

ciekawą metodą badawczą dla projektów, w których

w grupie osób zaliczonych do pokolenia 3, z których

2, jednak mniej osobisty niż grupa najstarsza. Pokole-

obszar negocjacji ocen tego zjawiska. W wywiadzie

przedmiot badań ma charakter specyficzny, niezna-

znaczna część to ludność napływowa (mieszkająca

nie 3 informacje o zmieniającej się przestrzeni miasta

z pokoleniem 3. w odpowiedzi na pytanie na temat

ny powszechnie lub budzący duże kontrowersje,

w Poznaniu od czasu studiów). Ich zdolność do

czerpie głównie z prasy lokalnej, a także własnych

ważnych wydarzeń historycznych respondentka

a same badania nie ograniczają się do kwestii ści-

kontrastowania perspektywy wewnątrz- i zewną-

poszukiwań, w tym wycieczek. Miasto jest dla nich

4 powiązała pamięć o powstaniu z akcją kibiców

śle eksploracyjnych. W standardowych zognisko-

trzgrupowej stanowiła cenne uzupełnienie opinii

przestrzenią do odkrywania, w obrębie której jest

Lecha i wyraziła się o niej krytycznie, nazywając

wanych wywiadach grupowych ograniczone zo-

rodowitych poznaniaków.

miejsce na upamiętnienie wszystkich byłych miesz-

ją „kolejną zadymą w ich wykonaniu”. Chwilę póź-

staje niebezpieczeństwo narzucenia przez badaczy

kańców, bez wartościowania przynależności narodo-

niej, kiedy padło pytanie o tę właśnie akcję, respon-

swojej ramy interpretacyjnej zjawiskom ocenianym

Swoistą specyfiką cechowały się wywiady z pokole-

wej czy etnicznej. Pokolenie 4 w najniższym stopniu

dentka 3 oceniła ją pozytywnie, ale ograniczony

przez osoby biorące udział w badaniu (o wyjątkach

niem najstarszym oraz najmłodszym, jednocześnie

wykazało się wiedzą będącą efektem własnych eks-

udział respondentki 4 sprowokował respondent-

od tej reguły piszemy nieco dalej). Niebezpieczeń-

były to grupy, które były najbardziej zorganizowa-

ploracji i osobistych doświadczeń. Bądź nie posiada-

kę 3 do mitygacji swojej wypowiedzi przez użycie

stwo to jest w omawianych tu przypadkach szcze-

ne i umocowane instytucjonalnie. Spośród czterech

ło wiedzy w ogóle, bądź była ona bardzo sformalizo-

trybu warunkowego: „o ile mają dobre intencje, to

gólnie duże, dlatego że często badacze obsadzani są

grup fokusowych trzy z pokolenia 1 to słuchacze

wana, nabyta w procesie edukacji szkolnej.

chwała im za to”. Wówczas do rozmowy włączyła

przez uczestników badań w roli ekspertów i przez

się respondentka 1 i wzmocniła ocenę negatywną

to mają znaczący wpływ na ich opinie. Jest to istot-

dwóch Uniwersytetów Trzeciego Wieku, spędzający
ze sobą dużo czasu wolnego, zainteresowani dodat-

Podsumowując tę część, można stwierdzić, że naj-

słowami: „chociaż generalnie hasło kibice to zła

ne przede wszystkim wtedy, gdy wywiady foku-

kowymi aktywnościami, do których sami zaliczali

większą zaletą w przyjętej metodzie badawczej

konotacja, kibole, krótko mówiąc”. W ten sposób

sowe przeprowadza się wśród odbiorców pamięci,

między innymi uczestnictwo w zorganizowanych

było stopniowe gromadzenie informacji – od ana-

początkowa ocena negatywna akcji zostaje wzmoc-

a więc osób niezainteresowanych przeszłością za-

wycieczkach po terenie Poznania. Z kolei najmłod-

lizy prasy regionalnej i konfrontacji informacji pra-

niona i przyjęta jako opinia całej grupy. Uzyskanie

wodowo. Umiejętne zastosowanie techniki zogni-

si uczestnicy wywiadów fokusowych – pokolenie

sowych z tak zwanymi elitami, poprzez wywiady

wglądu w takie grupowe konstruowanie poglądu

skowanych wywiadów grupowych pozwala na

4 – to uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (liceum

indywidualne (co pozwoliło doprecyzować wiele

na praktykę społeczną możliwe jest właśnie dzięki

zmniejszenie roli badaczy i poznanie pozaeksperc-

ogólnokształcącego), podlegający edukacji sforma-

informacji i je pogłębić), po ostateczne zbudowanie

zastosowaniu wywiadów fokusowych.

kiej wersji pamięci społecznej. Dzięki ścisłemu prze-

lizowanej. Są wychowankami aktywnego wycho-

wytycznych do badań fokusowych (badanie wiedzy

wawcy – historyka, który zachęca swoich uczniów

potocznej nt. wydarzeń opisywanych przez prasę).

do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalek-

Przykładem mogą być wykopaliska archeologiczne

cyjnych, w dużej mierze związanych z historią mia-

prowadzone na terenie dwóch byłych cmentarzy,

Opisywane w niniejszym tekście projekty badaw-

związane z badanym zjawiskiem. Dzięki temu fo-

sta (m.in. odwiedziny na cmentarzach, tematyczne

a obecnie jednego parku. Na ten temat ukazało się

cze przyniosły odpowiedź na pytanie o przydat-

kusy stają się techniką eksplorującą nie tylko opinie

wycieczki historyczne).

kilkanaście artykułów prasowych relacjonujących

ność

grupowych

i doświadczenia, ale także świadomość społeczną.

bardzo szczegółowo przebieg badań archeologicz-

w badaniach pamięci społecznej. W celu uzyskania

Umożliwiają także dotarcie do tak zwanej wiedzy

Różnice w pokoleniach dotyczyły przede wszystkim

nych z jednoczesnym przypominaniem historii

możliwie pełnego obrazu badanego zjawiska prze-

potocznej, często trudnej do zbadania przez przed-

osobistego stosunku do zmieniającego się krajobra-

miejsca (założenie cmentarza i moment jego likwi-

prowadzono analizę SWOT doświadczeń z tym

stawiciela nauk społecznych, który sporą część swo-

zu miasta, a także do przestrzeni obecnych i byłych

dacji). Wywiad przeprowadzony został z kierowni-

związanych. Wyniki tej analizy przedstawia tabe-

jego życia zawodowego poświęcił danemu zjawisku

cmentarzy. Pokolenie 1 pamiętało przekształcanie

kiem robót archeologicznych. Natomiast wywiady

la 7, w której zawarte są zalety i wady badań foku-

i analizując jego społeczny odbiór, może projekto-

poszczególnych byłych cmentarzy w parki, jednak

fokusowe pokazały, że dosyć niski jest stan wiedzy

sowych. Pod tabelą znajduje się szczegółowy opis

wać na zewnątrz swoje własne przekonania. Stwa-

nie postrzegało tego w kategoriach konieczności

dotyczący historii tego miejsca i ewentualnych spo-

omawiający je specyficznie w kontekście badań nad

rza to oczywiście niebezpieczeństwo, że wywiad

upamiętniania i szczególnego wyróżniania prze-

sobów jego upamiętnienia.

pamięcią.

nie wniesie zbyt dużo do badań, jeśli okaże się, że
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strzeganiu roli prowadzącego dyskusję możliwe jest

Zakończenie

wytworzenie sytuacji, w której to uczestnicy badań
nawzajem wyjaśniają sobie niezrozumiałe sprawy

zogniskowanych

wywiadów
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Tabela 7. Wyniki analizy SWOT wykorzystania techniki zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach
pamięci społecznej.
ZALETY

SZANSE I MOŻLIWOŚCI

• możliwość badania tema-

• możliwość obserwowania procesu wytwarzania treści pamięci społecznej oraz ich rein-

tów specyficznych bądź
kontrowersyjnych

terpretacji – badanie nie tylko treści pamięci, ale także procesów pamięciowych
• możliwość obserwowania procesu zmiany opinii przez uczestników wywiadu podczas

• ograniczenie wpływu
badaczy jako ekspertów

dyskusji
• możliwość obserwowania procesu budowy konsensusu między odmiennymi opiniami

lub źródła wiedzy o przeszłości

o przeszłości, co pozwala poznać granice reinterpretacji treści pamięci społecznej
• możliwość przeprowadzenia badań wśród osób niezainteresowanych bezpośrednio

• duża swoboda w doborze

tematem (odbiorców pamięci), co pozwala na poznanie pozaeksperckiej wersji pamięci

próby
• niewielki koszt badań

społecznej
• obserwacja procesów przetwarzania i rekontekstualizacji treści pamięci przekazywa-

• pozyskanie nie tylko opinii, ale też opisów przeżyć

nych przez system edukacyjny, media, członków rodziny itd.
• możliwość porównania perspektywy konkretnej wspólnoty pamięci z perspektywą

i emocji związanych z przeszłością

innych wspólnot
• możliwość poznawania roli przemilczeń w pamięci prywatnej i rodzinnej

dawniej jest wyrażana przez mniejszość uczestni-

że oprócz samej treści zogniskowane wywiady

ków badań lub przez uczestników starszych. Zo-

grupowe umożliwiają badanie procesu wytwarza-

gniskowany wywiad grupowy pozwala więc na

nia i reinterpretacji treści pamięci społecznej. Wy-

uzyskanie unikalnych danych dotyczących proce-

wiady grupowe w badaniach nad pamięcią zbioro-

su wytwarzania wiedzy i tworzenia reprezentacji

wą pozwalają jednocześnie na pozyskanie danych

poznawczych czy procesu zmiany opinii przez

o roli przemilczeń w prywatnych opowieściach

uczestników wywiadu podczas dyskusji. Te proce-

o przeszłości. Dane takie są niezwykle trudne do

sy wydają się trudne lub wręcz niemożliwe do za-

pozyskania innymi metodami, gdyż w wywiadach

obserwowania w czasie badań wykorzystujących

indywidualnych oraz badaniach ankietowych

inne techniki. Nawet jeśli założyć, że na przykład

przemilczenia często pozostają niezauważone.

panelowe badania sondażowe pozwalają na wy-

W zogniskowanych wywiadach grupowych kon-

krycie samej zmiany opinii, to nie pozwalają jed-

trastują natomiast z pamięcią prywatną innych

nak w satysfakcjonujący sposób poznać przebiegu

uczestników badań i dlatego łatwiej je wykryć.

tego procesu oraz jego dynamiki.
Niewątpliwą zaletą badań fokusowych jest także

SŁABOŚCI
• wycofanie się niektórych
uczestników z dyskusji

ZAGROŻENIA
• zdominowanie dyskusji przez osobę szczególnie aktywną lub przyjmującą rolę eksperta
• niemożliwość wygenerowania wystarczających danych dla wyczerpującego zrozumienia badanego zjawiska

Źródło: opracowanie własne.

Tematy, na które społeczeństwo nie wypracowało

stosunkowo duża swoboda przy doborze próby.

jeszcze jednoznacznego stanowiska, mogą wywo-

Wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych

łać dyskusję w grupie, z próbą uzyskania konsen-

są ciekawe zarówno wtedy, gdy dotyczą grup ist-

susu bądź polaryzacji stanowisk. To z kolei pozwa-

niejących wcześniej, jak i wtedy, gdy dotyczą stwo-

la poznać granice dopuszczalnych reinterpretacji

rzonych na potrzeby badania grup typologicznie

przeszłości. W takim przypadku badana jest nie

reprezentatywnych. Ten drugi przypadek pozwala

tylko jednoznaczna treść pamięci społecznej, ale

na próbę wykorzystania fokusów jako substytutu

interesujące nas treści pamięci społecznej nie są

gdy mowa jest o miejscach pamięci, oraz potwier-

także zakres, w jakim może być ona zmieniana,

reprezentatywnych metod ilościowych. W przeci-

w grupie w ogóle znane lub znane są w sposób bar-

dzania albo zaprzeczania stereotypom. W jednym

nie wywołując oporu członków wspólnoty pamię-

wieństwie do nich przeprowadzenie badań fokuso-

dzo pobieżny. Sam fakt braku dużej liczby danych

z opisanych wyżej projektów dużym atutem oka-

ci. Sytuacja taka jest również o tyle szczególna, że

wych nie generuje aż tak dużych kosztów i łatwiej je

wygenerowanych podczas wywiadu grupowego

zała się możliwość kontrastowania perspektywy

może ukazać wpływ na pamięć społeczną mediów,

przeprowadzić w sensie logistycznym.

może stać się podstawą do stawiania hipotez o nie-

wewnątrz- i zewnątrzgrupowej. Stanowiło to cenne

treści zawartych w pamięci rodzinnej uczestników

obecności poruszanego tematu w pamięci społecz-

uzupełnienie opinii rodowitych poznaniaków przez

badań, systemu edukacyjnego, który współkształ-

Poważnym zagrożeniem dla jakości badania jest

nej danej wspólnoty lub kategorii osób.

ludność napływową (np. mieszkającą w Poznaniu

tował ich wiedzę o świecie i tak dalej. Możliwe jest

zdominowanie dyskusji przez jedną osobę, która

od czasu studiów). W badaniach fokusowych moż-

więc odkrycie, jaki jest stopień zaufania wobec

przyjmuje rolę eksperta. Może to być osoba wyróż-

Jednocześnie sama obserwacja wzajemnego wyja-

na więc porównywać różne wspólnoty pamięci oraz

treści pochodzących z różnych źródeł i które tre-

niająca się szczególną aktywnością lub posiadająca

śniania sobie dyskutowanych kwestii i dzielenia się

odnajdywać te treści pamięci społecznej oraz ich in-

ści przyjmowane są jako bardziej prawdopodobne

wcześniej wytworzoną jasną, jednoznaczną i prze-

przez uczestników własnymi doświadczeniami jest

terpretacje, które je od siebie odróżniają.

w przypadku ich niezgodności (np. niezgodności

myślaną opinię na badany temat. Wydaje się jed-

treści pamięci rodzinnej jednego uczestnika wy-

nak, że szczególnie łatwo przyjęcie roli dominują-

wyjątkową okazją dla badacza do obserwacji procesu wytwarzania się reprezentacji poznawczych.

Możliwe jest również zaobserwowanie zmiany

wiadu z wiedzą pochodzącą z procesu edukacyj-

cego narratora przychodzi osobom, których z ba-

Dotyczy to na przykład tworzenia map mentalnych,

poglądów, kiedy wizja przeszłości dominująca

nego drugiego uczestnika). To wszystko sprawia,

danym zjawiskiem łączy osobiste doświadczenie.
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Zagrożenie to można ograniczyć podczas doboru

czego osoby prowadzącej dyskusję. To jednak może

starczające do jego wyczerpującego wyjaśnienia,

dostosować się do zmieniającego się rytmu i szcze-

próby (wykluczenie z niej osób posiadających ta-

spowodować zwiększenie kosztów badania. Innym

szczególnie gdy badaczy interesują treści pamięci

gółowej tematyki dyskusji. Może również nie chcieć

kie doświadczenie) albo poprzez umiejętne kiero-

możliwym sposobem przezwyciężenia tej słabości

społecznej, a nie procesy jej wytwarzania lub re-

podzielić się pewnymi spostrzeżeniami lub wie-

wanie dyskusją. Całkowita eliminacja tego zagro-

jest wprowadzenie znajomości tematu jako warun-

interpretacji w grupie. Jeśli badacze posługują się

dzą z dużą liczbą osób. Ta ostatnia kwestia dotyczy

żenia wydaje się jednak niemożliwa. Tym bardziej,

ku rekrutacji lub zadań indywidualnych poprze-

metodą monograficzną, zakładającą możliwie sze-

szczególnie badań przeprowadzanych w grupach

że, jak wskazują badania Cuc i innych (2006), wy-

dzających dyskusję – również ten zabieg ma jednak

roki ogląd przedmiotu badań w jego kontekście

wcześniej istniejących, których relacji socjometrycz-

łonienie się takich liderów w dyskusji jest natural-

swoje poważne ograniczenia. W dwóch opisywa-

społecznym i kulturowym, która to metoda wydaje

nych i relacji władzy autorzy badań mogą nie znać.

nym procesem przejścia od pamięci zbieranej do

nych powyżej badaniach nad pamięcią zbiorową

się być szczególnie popularna we współczesnej so-

Z tego powodu konieczna wydaje się triangula-

zbiorowej w rozumieniu Olicka (2007) lub też z po-

poznaniaków istotne było rozróżnienie na wywia-

cjologii, to badanie fokusowe nie może być jedynym

cja badań poprzez zastosowanie innych, możliwie

ziomu jednostkowego pamięci na zbiorowy (Hirst,

dy indywidualne przeprowadzone z liderami pa-

źródłem danych. Nie zastąpi ono ani obszernej ana-

zróżnicowanych technik badawczych. Zognisko-

Manier 2008).

mięci / elitami miasta, których wiedza wynikała

lizy dyskursu, ani indywidualnych wywiadów ze

wane wywiady grupowe mają swoje liczne zalety

z ich funkcji zawodowych lub społecznych, oraz

specjalistami bądź osobami posiadającymi osobiste

w badaniach pamięci społecznej, stwarzają także

Niekwestionowaną słabością zogniskowanych wy-

na wywiady fokusowe, które miały eksplorować

związki z badanym zjawiskiem. W trakcie wywia-

możliwości uzupełnienia danych pozyskanych in-

wiadów grupowych jest możliwość pojawienia się

wiedzę potoczną pozostałych mieszkańców miasta

du grupowego każdy z uczestników ma stosunko-

nymi metodami. Wydają się jednak niewystarczają-

wśród uczestników badań osób, które w konfronta-

(odbiorców pamięci), a nie specjalistów. Dodatko-

wo niewiele czasu na wypowiedź. Dodatkowo musi

ce jako jedyna metoda badawcza.

cji z bardziej aktywnymi rozmówcami tracą poczu-

wo, za pomocą badań fokusowych chciano zaobser-

cie własnej kompetencji o temacie dyskusji i wyco-

wować, w jaki sposób dyskursy o pamięci tworzone

fują się z aktywnego w niej udziału. Jest to nieza-

są w czasie interakcji w grupie. Dlatego ważne było,

leżne od sposobu doboru próby – w opisywanych

żeby uczestnicy wywiadów fokusowych nie repro-

wyżej badaniach zjawisko to występowało zarówno

dukowali zadanych im wcześniej przez badaczy

w przypadku wywiadów, których uczestnicy nie

tekstów, ale czerpali wiedzę ze swoich własnych

znali się wcześniej, jak i w przypadku wywiadów

zasobów pamięci. Podczas użycia zogniskowanych

przeprowadzanych w grupach istniejących przed

wywiadów grupowych w podobnym celu wcze-

badaniem. Prowadzi to do ograniczenia zakresu

śniejsza prezentacja materiałów historycznych lub

danych uzyskanych dzięki tej technice badawczej.

rekrutacja na podstawie posiadania określonej wie-

Ewentualnym wyjściem jest dokonanie przez ba-

dzy o przeszłości byłyby jednoznaczna z pozbawie-

daczy przed dyskusją krótkiej prezentacji podsta-

niem wyników badań pewnej wartości poznawczej.

wowych faktów dotyczących badanego tematu.
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Focus Interviews in Collective Memory Research
Abstract: The article is methodological in nature and analyses the use of focus interviews in collective memory research. First, the
study design of typical focus interviews is presented and followed by a short review of basic concepts in memory studies indicating
that memory is discursive in nature and should therefore be studied through focus group interviews. It is then illustrated with
examples of application of the method in collective memory research. Methods employed in two studies are discussed in particular
detail. These are two independently conducted projects investigating collective memory in Poznan. Finally, a SWOT analysis of the
implementation of focus interview method in collective memory studies is conducted.
Keywords: collective memory, collective identity, focus interviews, cultural heritage
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Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych
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Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych

ności wobec innych technik badawczych. Dlatego

ale raczej pretekstem do tego, by rozszerzać zakres

też celem niniejszego tekstu jest wskazanie swo-

skojarzeń związanych z jakimś tematem. Obraz ma

istych „dobrych i złych praktyk” w realizowaniu

więc prowokować do tego, by wychodzić poza nie-

wywiadów fotograficznych, co zostanie dokonane

go samego2.

na trzech poziomach. Po pierwsze, przedstawione
Abstrakt Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej techniki badawczej wywiadu fotograficznego (photo-elicitation interview) oraz przedstawienie funkcji pełnionych przez zdjęcia w trakcie korzystania z tej techniki. Punktem wyjścia są dylematy terminologiczne oraz założenia teoretyczno-metodologiczne wywiadu fotograficznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cztery charakterystyczne
dla tej techniki cechy/procesy: angażowanie, strukturyzowanie, urefleksyjnianie, wyobrażeniowość.
Następnie zaprezentowane zostają możliwe źródła, z których pochodzą zdjęcia wykorzystywane
w wywiadach fotograficznych: zastane, wykonane przez badacza, posiadane przez badanych, wykonane przez badanych. Dyskusji poddane zostają również różnice w przebiegu wywiadu w zależności
od korzystania ze zdjęć materialnych lub cyfrowych. Te rozważania zostają rozszerzone o doświadczenia autora z projektów badawczych wykorzystujących technikę wywiadu fotograficznego. Wskazane
zostają cztery możliwe funkcje pełnione przez zdjęcia w wywiadach: wyjaśnianie, uczulanie, kontekstualizacja, mediowanie.

Słowa kluczowe fotografia, wywiad fotograficzny, socjologia wizualna, badania wizualne

Łukasz Rogowski,

doktor socjologii, adiunkt

w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Insty-

W

ywiad fotograficzny jest w badaniach społecznych techniką stosunkowo dobrze zna-

tutu Socjologii UAM w Poznaniu. Interesuje się społecz-

ną. Także w Polsce można wskazać niejeden przy-

nymi aspektami kultury wizualnej, metodologią badań

kład jej zastosowań – niektóre z nich są wskazane

wizualnych, socjologią nowych mediów i technologii, spo-

poniżej w tekście – nawet jeżeli badacze nie posłu-

łecznymi aspektami wywierania wpływu, badaniem kom-

gują się taką nazwą lub wręcz nie nawiązują bez-

petencji społeczno-kulturowych. Uczestnik wielu projek-

pośrednio do badań wizualnych i socjologii wizu-

tów badawczych, głównie z zakresu socjologii wizualnej.

alnej. Problemem jest niestety to, że często wywia-

Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione

dy fotograficzne są sprowadzane do „odpytywania

rozprawy doktorskie.

ze zdjęć” lub traktowane jako jedna z wielu form
technik projekcyjnych . Tracą one w ten sposób te
1

Adres kontaktowy:
Instytut Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
e-mail: lukasz.rogowski@amu.edu.pl
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cechy, które świadczą o ich wyjątkowości i odrębJest tak pomimo faktu, że wywiad fotograficzny oferuje
o wiele bogatszy, niż tradycyjne techniki projekcyjne, bodziec
stymulujący wypowiedzi (Koseła 1990: 69 za Olechnicki, Szlendak 2002: 10).

1

zostaną założenia pojęciowe, teoretyczne i meto-

W języku polskim – jako tłumaczenie photo-elicita-

dologiczne wywiadów fotograficznych. Po drugie,

tion interview – proponowana jest też często nazwa

ukazane zostaną różnice w sposobie przygotowa-

„wywiad z użyciem fotografii” (Olechnicki, Szlen-

nia i realizacji wywiadów fotograficznych w za-

dak 2002; Olechnicki 2003: 171–186; Konecki 2005:

leżności od rodzaju wykorzystywanych zdjęć. Po

46) lub „wywiad na podstawie zdjęć” (Rose 2010:

trzecie, opisane zostaną możliwe funkcje pełnione

283–285). W niniejszym artykule będę jednak pro-

przez zdjęcia w wywiadach fotograficznych.

ponował i posługiwał się terminem „wywiad fotograficzny” (Drozdowski i in. 2012: 57–95). Taka na-

Problemy terminologiczne

zwa sugeruje, że dzięki zdjęciom wywiad uzyskuje
całkowicie nowe cechy, staje się odrębną techniką

Pierwotną nazwą działań badawczych związanych

badawczą, do której nie powinno się stosować za-

z wykorzystywaniem zdjęć w trakcie rozmów z ba-

sad wypracowanych w odniesieniu do innych od-

danymi/informatorami był „fotowywiad” (photo-

mian wywiadów (pogłębionego, swobodnego). Co

-interviewing) (Collier, Collier 1986: 99–116). W kon-

więcej, „wywiad fotograficzny” dowartościowu-

tekście polskojęzycznym pisano z kolei począt-

je samą fotografię i podkreśla, że to właśnie ona

kowo o „wywiadzie z interpretacją fotogramów”

nadaje sens i wyznacza tok działań badawczych.

(Koseła 1989). Obecnie powszechnie stosowaną an-

W takim ujęciu zdjęcie nie jest już wyłącznie do-

glojęzyczną nazwą opisywanej techniki badawczej

datkiem do tradycyjnego wywiadu ani jego uroz-

jest photo-elicitation interview (Harper 2002; Lapenta

maiceniem, ale stanowi element konstytutywny

2011), co dosłownie można przetłumaczyć jako wy-

całej rozmowy. Innymi słowy, pojęcie wywiadu

wiad wywoływany/prowokowany przez fotografię.

fotograficznego zakłada, że wykorzystując tę tech-

Te różnice w terminologii to nie tylko ciekawe, ale

nikę, zbiera się dane nie tylko w sposób odmien-

mało znaczące niuanse. Przeciwnie, wskazują one

ny od innych technik badawczych, ale że również

również na to, w jaki sposób może być na ogólnym

pozyskuje się dane, które byłyby niedostępne bez

poziomie rozumiana rola zdjęć w wywiadach. Gdy

zdjęć.

mowa jest o interpretacji (Koseła 1990), zdjęcie staje
się swoistym „rebusem” (Frąckowiak 2008), zagadką, której rozwiązanie polega w głównej mierze na
odnalezieniu sensu zawartych w obrazie znaczeń.
Z kolei wywoływanie/prowokowanie oznacza, że
zdjęcie nie jest już głównym tematem rozmowy,

Pojęcie photo-elicitation krytykuje z punktu widzenia antropologii Sarah Pink (2009: 109). Według niej „foto-wywoływanie” zakłada, że w zdjęciu zawarta jest jakaś prawda
i jakieś fakty, które można obiektywnie określić. Wynika
to z pozytywistycznego postrzegania fotografii jako obiektywnego medium. Tymczasem wywiad powinien być raczej interpretacją, a nie wywoływaniem jakieś ukrytej
wiedzy.

2
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W taki sam sposób można wyróżnić inne, acz po-

w tym przede wszystkim fotografii. Socjologia wi-

terfejsami. Zdjęcia materialne możemy także drzeć,

Podkreśla się, że wywiady fotograficzne zapewniają

dobne techniki badawcze, określane ze względu

zualna – na szczęście – wyzwoliła się z charakte-

składać, a w przypływie pozytywnych emocji do-

wyższy poziom zainteresowania badanych proce-

na rodzaj stosowanych materiałów wizualnych, na

rystycznego dla niej jeszcze jakiś czas temu podej-

tyczących przedstawianych osób/sytuacji – rów-

sem badawczym. Wspólne oglądanie zdjęć jest po-

przykład „wywoływanie filmowe” (film elicitation)

ścia fotorealistycznego, czyli założenia, że zdjęcie

nież całować lub wąchać (Krajewski 2008; Wagner

strzegane jako czynność „swojska” i codzienna, od-

(Harper 2002: 14), czy też „wywiad na podstawie fil-

w obiektywny sposób pokazuje świat takim, jaki

2011). Doświadczanie zdjęcia wyzwala również

różniając się tym samym od nieco sztucznej sytuacji

mów” (Konecki 2010). Z kolei w ramach wywiadu

on jest. Porzucany jest więc „ten wyjątkowo mocno

wspomnienia i skojarzenia o zróżnicowanym cha-

odpytywania. W ten sposób to również zasugero-

fotograficznego można wyróżnić jego podtypy, uza-

zakorzeniony mieszczański przesąd – przekonanie

rakterze. Dotyczą one nie tylko wzroku i estetyki,

wanie pewnego stopnia intymności sytuacji interak-

leżnione w głównej mierze od źródła pochodzenia

o immanentnym znaczeniu fotografii” (Sekula 2010:

ale również zapachów, smaków, dźwięków, do-

cyjnej – wszak zazwyczaj zdjęć nie oglądamy z nie-

danych, na przykład „wywiad autofotograficzny”

13). Miejsce tego przesądu zastępuje przekonanie

świadczeń dotykowych czy ruchu.

znajomymi. Niekiedy to wręcz badany przejmuje

(photo-elicitation autodriven interview) (Clark-Ibáñez

o subiektywnym charakterze fotografii i o kon-

2011: 44). Luc Pauwels (2011: 9) proponuje, aby za-

struowaniu znaczeń z nią związanych. Pociąga to

Włączając się we wspomnianą tradycję teorii in-

po swoich wspomnieniach i skojarzeniach. Związa-

miast wprowadzania takich rozróżnień używać

za sobą dwa bardziej szczegółowe założenia, które

terpretatywnych i interakcjonistycznych, wywiad

ne jest to z faktem, że materiały wizualne – może

ogólnego pojęcia „wywoływanie wizualne” (visu-

mają duże znaczenie także dla techniki wywiadu

fotograficzny mógłby być potraktowany jako pró-

nawet bardziej wideo niż zdjęcia – określane są jako

al elicitation), a co za tym idzie – również „wywiad

fotograficznego.

ba odniesienia się do wspomnianych założeń i –

„media konfesyjne” (confessional medium) (Renov

choćby częściowego – neutralizowania ograniczeń

1996: 88–89 za Holliday 2004: 52), stanowiąc w ten

wizualny”. Takie rozwiązanie może wydawać się

inicjatywę i zaczyna niejako „oprowadzać” badacza

kusząco ułatwiające. Jednocześnie należy pamiętać,

Po pierwsze, na zdjęciu nie da się przedstawić

z nich wynikających. Nie bez powodu Douglas Har-

sposób element szerszej „kultury zwierzeń” (con-

że rodzaj zastosowanych materiałów wizualnych

wszystkiego. Istotne jest to szczególnie w kontek-

per umiejscawia go w ramach refleksyjnego sposo-

fessional culture) (Matthews 2007). Zdjęcie jest więc

wpływa na cechy samej techniki. Można więc wska-

ście wykorzystywania materiałów wizualnych

bu wykorzystywania socjologii wizualnej, czyli

elementem, który pozwala na „przełamanie lodów”

zać na ogólne charakterystyki wszystkich wywia-

w badaniach historycznych i badaniach pamięci

takiego, w którym badani zostają włączeni w pro-

i budowanie dobrej atmosfery w trakcie rozmowy.

dów wizualnych, pamiętając jednak, że nie wyczer-

społecznej (Hunt, Schwartz 2010). Nie chodzi więc

cesy nadawania znaczeń (Emmison, Smith 2000:

Dzieje się to zarówno na poziomie psychologicznym

pują one charakterystyki poszczególnych technik

tu tylko o ulotność pewnych obiektów/sytuacji, lecz

28–30). Można to odnieść także do teorii ugrunto-

(inne nastawienie poznawczo-emocjonalne badane-

wyróżnianych ze względu na stosowany materiał.

przede wszystkim o to, że zdjęcie nie jest w stanie

wanej i roli fotografii w procedurze teoretycznego

go wobec przeżywanej sytuacji), jak i interakcyjnym

w pełni oddać wszystkich ludzkich doświadczeń.

wysycania kategorii (Konecki 2005: 50). Wskazać

(odmienne zasady kontaktów i rozmów badacz/

Aby się do nich odwołać, konieczne jest więc na-

można również na kognitywne cechy wywiadu fo-

badany). Z kolei dzięki większemu zaangażowaniu

sycenie zdjęcia narracją słowną. Choć oczywiście

tograficznego. Biologiczne podstawy różnic w wy-

możliwe staje się zwiększanie kreatywności bada-

również takie zestawienie niekiedy nie jest w pełni

powiedziach werbalnych i wizualnych skutkują ak-

nych, co może mieć również pozytywne aspekty

Wizualne techniki badawcze nie mają charakte-

wystarczające do pełnego oddania wszystkich do-

tywizowaniem w obu przypadkach innych części

terapeutyczne. Angażowaniu może sprzyjać odpo-

ru uniwersalnego. Oznacza to, że nie są tak samo

świadczeń, na przykład tych związanych z trau-

mózgu (Harper 2002: 13). Te elementy charaktery-

wiednia organizacja przestrzeni, w której realizo-

dobrze aplikowalne w ramach wszystkich tradycji

mami historycznymi. Po drugie, nie sposób jest

styczne dla wywiadu fotograficznego są w szczegó-

wany jest wywiad. Niekiedy warto, aby z czasem

teoretycznych i w odniesieniu do wszystkich pro-

współcześnie mówić o „czystych mediach wizu-

łowy sposób realizowane w ramach czterech cech/

badacz usiadł obok badanego, na przykład po tej

blemów i obszarów badań. Krzysztof Konecki (2005:

alnych”. Doświadczenia wizualne (wzrokowe) są

procesów: angażowania, strukturyzowania, ure-

samej stronie stołu. Nie tylko ułatwia to wspólne

43) wskazuje, że najbardziej oczywiste jest korzysta-

zawsze połączone z doświadczeniami opartymi na

fleksyjniania i wyobrażeniowości.

oglądanie zdjęć z tej samej perspektywy, ale również

nie z nich w ramach nurtów socjologii interpreta-

innych zmysłach (Kleege 2005; Mitchell 2005). Zdję-

tywnej i interakcjonistycznej. Takie podejście wyni-

cia nie tylko oglądamy, ale również ich dotykamy.

Angażowanie związane jest z budowaniem odpo-

mi” i tworzą w pewien sposób drużynę, która razem

ka z dominujących obecnie w naukach społecznych

Dotyczy to zarówno odbitek, jak i zdjęć cyfrowych

wiedniej atmosfery badań (Olechnicki 2003: 176;

odnosi się do zdjęcia. Ważne również, by przepro-

sposobów postrzegania materiałów wizualnych,

przeglądanych na urządzeniach z dotykowymi in-

Gauntlett, Holzwarth 2006: 85; Lapenta 2011: 205).

wadzać wywiad przy odpowiednio dużym stole, na

Teoretyczne i metodologiczne założenia
wywiadu fotograficznego
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którym można swobodnie rozłożyć zdjęcia (podczas

2004). Zdjęcia umożliwiają urefleksyjnienie własnej

mniej trzy sposoby. Po pierwsze, to rozszerzanie

Ale oczywiście nie chodzi o to, by czytelnik odniósł

wykorzystywania zdjęć materialnych), oraz przy od-

tożsamości, jak również urefleksyjnienie świado-

tematyki i skojarzeń związanych z badanym ob-

wrażenie, że wywiad fotograficzny jest techniką

powiednim oświetleniu (co ma szczególne znacze-

mości różnic pomiędzy badanym, badaczem a in-

szarem i problematyką, co zostało szczegółowiej

idealną i stanowi remedium na wszelkie problemy

nie przy korzystaniu ze zdjęć cyfrowych i oglądaniu

nymi uczestnikami życia społecznego. Co za tym

omówione wcześniej. Po drugie, to interwencyjne

metodologiczne, z którymi borykają się badania

ich na ekranach).

idzie, zdjęcia mogą także załamywać to, co wyda-

aspekty przekładalności perspektyw. Przyjęcie

społeczne. Przedstawione założenia i cechy mogą

wało się oczywiste, modyfikować habitusy (habi-

innych, niż dotychczasowe, perspektyw oglądu

być jednocześnie potraktowane jako przyczyny sła-

Strukturyzowanie dotyczy organizowania przebie-

tus-breaking character) (Byrne, Doyle 2004: 175). Do-

rzeczywistości społecznej może skutkować prowo-

bości i ograniczeń opisywanej techniki badawczej.

gu wywiadu (Collier, Collier 1986: 105–107; Frąc-

uglas Harper (2002: 20–22) wskazuje na dwa szcze-

kowaniem zmiany społecznej, szczególnie w kon-

Te natomiast, podobnie jak i zalety, wynikają z na-

kowiak 2008: 40–42; Rose 2010: 282; Clark-Ibáñez

gółowe sposoby, wedle których zdjęcia uczestniczą

tekście kontaktów i relacji społecznych pomiędzy

tury i cech charakterystycznych samej fotografii.

2011: 47–59). Cechą niemal wszystkich wizualnych

w wytwarzaniu podstaw komunikacji pomiędzy

różnymi kategoriami. Jest to szczególnie istotne

Wskazać można dwie główne słabości wywiadu fo-

technik badawczych jest fakt, że materiały wizu-

osobami z różnych światów społecznych. Pierwszy

przy większym zaangażowaniu badanych w pro-

tograficznego.

alne uzupełniają narrację słowną w wyznaczaniu

z nich to „załamywanie ram” (breaking the frames),

ces badawczy, w ramach badań partycypacyjnych,

toku rozmowy. Może to się odbywać na co najmniej

czyli dążenie do nowego spojrzenia na własną eg-

o czym będzie mowa w kolejnym podrozdziale. Po

Po pierwsze, fotografia jako reprezentacja przed-

trzy sposoby. Po pierwsze, zdjęcia mogą uzupeł-

zystencję, w tym zwiększania świadomości jej spo-

trzecie, przekładalność perspektyw może wpły-

stawia jakieś obiekty/sytuacje, które mogą wywo-

niać i uszczegóławiać tematykę stworzonych wcze-

łecznych aspektów. Sposób drugi to przekraczanie

wać na sposoby wnioskowania. W poszukiwaniu

ływać związane z nimi skojarzenia i wypowiedzi,

śniej pytań wywiadu. Po drugie, mogą wyznaczać

granic kulturowych (crossing cultural boundaries),

sensów fenomenologicznych wywiad fotograficz-

ale w ten sam sposób inne obiekty/sytuacje niejako

kolejność zadawania tych pytań, a po trzecie, mogą

czyli umiejętność zrozumienia sposobów egzysten-

ny ułatwia przechodzenie od przedstawionych

„zasłania”. Uobecnienie czegoś skutkuje unieobec-

wytwarzać całkowicie nowe pytania i nowe ob-

cji osób i kategorii należących do innych światów

na zdjęciu konkretów do społecznych abstrakcji

nieniem czegoś innego. Zdjęcie, sugerując jakieś ob-

szary problemowe, odnoszące się do skojarzeń po-

społecznych.

(Harper 1984: 21 za Curry 1986: 204). W ten spo-

szary narracji, może odciągać od innych skojarzeń,

sób odejść można od pojawiającej się często w ba-

które bezpośrednio nie są na nim przedstawione.

wstałych w trakcie oglądania zdjęć przez badanego. Zakres i sposób strukturyzowania uzależniony

Wyobrażeniowość może zostać potraktowana jako

daniach społecznych tendencji do zachęcania re-

Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy badacz od-

jest od rodzaju wykorzystywanych w wywiadzie

skutek wszystkich opisanych wcześniej procesów/

spondentów do myślenia dedukcyjnego. Wywiad

daje inicjatywę badanemu w decydowaniu o toku

zdjęć i od funkcji, jakie one pełnią. Wszystkie są

cech. Wywiad fotograficzny umożliwia wczucie się

fotograficzny rozpoczyna się natomiast zawsze od

i szczegółowej tematyce wywiadu. Należy bowiem

one jednak związane z faktem, że fotografia „szar-

w te role i sytuacje społeczne, w których badani

konkretu, od bezpośrednich doświadczeń związa-

pamiętać, że „dzielenie się” (w tym przypadku:

pie pamięć” (Collier, Collier 1986: 106), co prowadzi

dotychczas nie uczestniczyli. W ten sposób moż-

nych z pamięcią lub codziennością badanych. Do-

zdjęciami i związanymi z nimi znaczeniami) może

do uświadamiania sobie nowych faktów i znaczeń.

liwe staje się powiązanie wywiadu fotograficzne-

piero na tej podstawie można stopniowo przecho-

być potraktowane – zarówno dosłownie, jak i me-

Z tego powodu w niektórych sytuacjach można

go z koncepcją wyobraźni społecznej C. Wrighta

dzić do uogólnień dotyczących innych poziomów

taforycznie – na dwa sposoby (Sowa 2007: 59–60).

zrezygnować z tworzenia tradycyjnego scenariusza

Millsa (2008), czyli z umiejętnością świadomo-

życia społecznego. Jest to jednak w dużym stopniu

Z jednej strony to współdzielenie z innymi, z dru-

wywiadu, a pozostać tylko przy spisie poszukiwa-

ściowego przemieszczania się pomiędzy różnymi

zależne od kompetencji badacza społecznego i do-

giej – podział i wyznaczanie granic, a więc niedo-

nych zagadnień i pewnych ogólnych dyspozycjach

wymiarami rzeczywistości społecznej, ze zwróce-

świadczenia w prowadzeniu wywiadów. Innymi

puszczanie kogoś do swojego świata. W ten sposób

dla badacza.

niem uwagi na relacje przyczynowo-skutkowe po-

słowy, wywiad fotograficzny ułatwia zachęcanie

w ramach decyzji podejmowanych przez badanego,

między nimi, również w kontekście historycznym

do stosowania łatwiejszego dla badanych wnio-

dotyczących wyboru i selekcjonowania wykorzy-

Urefleksyjnianie bierze pod uwagę fakt, że badacz

(Knowles, Sweetman [red.] 2004). Innymi słowy,

skowania indukcyjnego. Indukcyjność wywiadu

stywanych w wywiadzie zdjęć, mogą zostać omi-

i badany mogą być członkami różnych światów

zdjęcia w wywiadach fotograficznych mogą stać

fotograficznego współgra z cechami charaktery-

nięte istotne dla procesu badawczego obszary te-

społecznych, a tym samym posługiwać się różnymi

się punktem wyjścia do budowania przekładalno-

stycznymi stosowanych mediów: obrazu i słowa

matyczne. Ważne więc, aby badacz przeprowadza-

uniwersami znaczeń (Harper 2002: 20–22; Holliday

ści perspektyw, co może przejawiać się na co naj-

(Tomaszkiewicz 2006: 25–29).

jący wywiady fotograficzne posiadał odpowiednie
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kompetencje metodologiczne i komunikacyjne, któ-

Markusa Banksa (2009: 122) podstawową różnicą

ma uzasadnienie głównie wtedy, gdy zgodnie ze

pokolenia „cyfrowych tubylców”, dla których ma-

re z jednej strony nie będą przekreślały podmioto-

w wykorzystywaniu w wywiadach zdjęć i wideo/

scenariuszem zdjęcia pokazywane są w z góry

teriały digitalne, prezentowane na ekranie, są oczy-

wości badanych, ale z drugiej pozwolą na odniesie-

filmów jest materialność. Zdjęcia są o wiele łatwiej-

ustalonej kolejności oraz gdy jedno zdjęcie przy-

wistym i nierzadko jedynym znanym sposobem

nie się do wszystkich założonych wcześniej obsza-

sze do przenoszenia, pokazywania, rozkładania

porządkowane jest do jednego pytania lub obszaru

doświadczania fotografii. Prezentowanie im zdjęć

rów tematycznych.

i przestrzennego zagospodarowywania. Dotyczy

tematycznego.

w formie materialnej mogłoby być dodatkowym

to jednak zdjęć wydrukowanych/wywołanych oraz

czynnikiem zakłócającym przebieg wywiadu – tak

Po drugie, słabość wywiadów fotograficznych

filmów przenoszonych na kasetach wideo. I fak-

To właśnie możliwość zaaplikowania zdjęć cyfro-

jak pozaeuropejscy tubylcy mieli problem z rozu-

może być związana z koniecznością przechodze-

tycznie trzeba przyznać, że klasyczne założenia

wych do wywiadu fotograficznego w taki sposób,

mieniem dagerotypów w badaniach antropologicz-

nia pomiędzy różnymi kodami komunikacyjny-

wywiadu fotograficznego odnoszą się w głównej

by jednocześnie nie utracić jego cech specyficznych

nych pierwszej połowy XX wieku. Całkiem więc

mi, swoistego „tłumaczenia” obrazów na słowa.

mierze do zdjęć w formie materialnej.

jest obecnie największym wyzwaniem dla rozwo-

możliwe, że wymienione przed chwilą ogranicze-

ju tej techniki badawczej. Literatura przedmiotu

nia i zastrzeżenia są charakterystyczne jedynie dla

Wśród badanych może występować brak odpowiednich kompetencji, by mówić o zdjęciach. Ist-

Nie oznacza to jednak, że inne formy obecności

w zdecydowanej większości opisuje badania wy-

tych kategorii wiekowych, które znają z własnych

nieje więc niebezpieczeństwo, że nawet dobrze

zdjęć w wywiadach – na ekranie komputera lub

korzystujące zdjęcia materialne lub w ogóle nie

doświadczeń fotografię materialną. Co więcej,

zaprojektowane badanie zostanie sprowadzo-

smartfonu – nie są możliwe (Shohel, Howes 2007:

precyzuje, jaka forma zdjęć została wykorzystana.

ograniczenia te można łatwo zneutralizować, two-

ne wyłącznie do rozmowy o tym, co widać, bez

3). Aczkolwiek taka forma zmienia sytuację wywia-

Jednocześnie coraz powszechniejsze i oczywiste

rząc z ekranu swoisty „cyfrowy blat”, dzięki któ-

uwzględnienia potencjału prowokowania do bar-

du i w jakimś sensie ogranicza jego potencjał (lub

staje się korzystanie w badaniach z cyfrowych apa-

remu klasyczne cechy wywiadu fotograficznego

dziej ogólnych wypowiedzi. W ten sam sposób,

przynajmniej zmienia jego priorytety). Dzieje się

ratów, więc można przypuszczać, że przynajmniej

mogą zostać zachowane. Można również wskazać

bez odpowiednich kompetencji i możliwości sto-

tak przede wszystkim dlatego, że cyfrowość zdjęć

w niektórych przypadkach również zdjęcia mają

na dodatkowe zalety takiego rozwiązania, biorąc

sowania wyobraźni ze strony badanych, „poten-

modyfikuje zasady ich selekcjonowania. Ograni-

cyfrową formę. Można jednak odnieść wrażenie,

pod uwagę potencjał stałej łączności z Internetem.

cjał załamujący” zdjęć w wywiadach nie będzie

czone są możliwości jednoczesnego porównywania

że dla większości badaczy fakt ten jest bez zna-

W takim przypadku wykorzystywane w wywia-

zaletą otwierającą płaszczyznę zrozumienia i po-

ze sobą dwóch lub więcej obrazów. Także kolejność

czenia, a rodzaj wykorzystywanych zdjęć nie jest

dach zdjęcia mogłyby być na bieżąco aktualizowa-

rozumienia, ale barierą komunikacyjną prowa-

prezentowania zdjęć jest z góry ustalona i deter-

traktowany jako czynnik wpływający na przebieg

ne na podstawie przebiegu rozmowy, dobierane

dzącą do zerwania rozmowy.

minowana najczęściej przez nazwę pliku. Nie ma

procesu badawczego i uzyskane rezultaty. Badania,

zarówno z kolekcji publicznych (archiwa, portale

więc możliwości komfortowego pokazania bada-

które koncentrują się na metodologicznych aspek-

internetowe), jak i prywatnych (profile społecz-

nym wszystkich zdjęć naraz, pozostawienia im peł-

tach korzystania ze zdjęć cyfrowych w wywiadach

nościowe). W podobny sposób można wyobrazić

nej swobody w decydowaniu o tym, których zdjęć

fotograficznych4, główną uwagę poświęcają raczej

sobie wywiad fotograficzny realizowany na bazie

będzie dotyczyła narracja, które są ważniejsze,

problemom technologicznym związanym z wyko-

MMS-ów. Cyfrowe zdjęcia wyposażają więc wy-

Jak już wcześniej wspomniałem, wywiad jako

a które mniej ważne. Badani nie mają możliwości

nywaniem zdjęć niż przebiegowi samej rozmowy.

wiad fotograficzny w cechy charakterystyczne dla

technika wizualna może wykorzystywać nie tylko

rozłożenia (na przykład na stole) wszystkich zdjęć

Tymczasem zapewne w każdej kategorii społecz-

komunikacji cyfrowej, czyli między innymi aprze-

zdjęcia, ale także materiały innego rodzaju, przede

naraz, dowolnego ich pogrupowania lub innego

nej oglądanie zdjęć cyfrowych uruchamia nieco

strzenność, która uniezależnia rozmowę od uwa-

wszystkim wideo i filmy, lecz również rysunki (Ga-

przestrzennego zagospodarowania. Korzystanie

inne rejestry, reguły czy emocje, niż ma to miejsce

runkowań związanych z konkretnym miejscem.

nesh 2011) albo mapy (McKinnon 2011)3. Zdaniem

w wywiadzie fotograficznym ze zdjęć cyfrowych

w przypadku korzystania ze zdjęć materialnych.

Korzystanie w wywiadach z materiałów wizualnych innych niż
zdjęcia lub film/wideo jest szczególnie uzasadnione w przypadku specyficznych tematów badawczych lub specyficznych kategorii badanych. Badanie społecznego konstruowania i społecznej
percepcji przestrzeni otwiera wiele możliwości dla korzystania

z map mentalnych. Z kolei rysunki są traktowane jako szczególnie
owocne w badaniach z udziałem dzieci. Wydaje się jednak, że powszechność fotografii cyfrowej i technologii mobilnych sprawia,
że coraz młodsze kategorie wiekowe uzyskują odpowiednie kompetencje do uczestnictwa w wywiadach fotograficznych.

Rodzaje zdjęć wykorzystywanych
w wywiadach fotograficznych

Staje się to szczególnie istotne w sytuacji dorastania
3
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Decydując się na sposób doboru zdjęć do wywiadu
fotograficznego, należy pamiętać, że nie jest to wy-

4
Digital Photo-Elicitation for Digital Youth (Working Paper) [dostęp
13 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://digitalyouth.
ischool.berkeley.edu/node/43.html›.

łącznie techniczny i logistyczny etap badań. Skoro
bowiem przyjmujemy, że wywiad fotograficzny
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konfrontuje ze sobą różne perspektywy oglądu

padku badań historycznych i badań pamięci spo-

mi o poszerzanie zakresu źródeł. Zdjęcia zastane

tekst społeczno-przestrzenny jakichś obiektów/

rzeczywistości społecznej i różne uniwersa znacze-

łecznej częste jest wykorzystywanie zdjęć z insty-

są naturalnym źródłem w przypadku badania ko-

sytuacji?; fotografować momenty przełomowe czy

niowe, należy zastanowić się nad tym, czyją wie-

tucji archiwów oraz książek/albumów historycz-

rzystania z mediów oraz badania pamięci społecz-

raczej powtarzalne?; jaką wagę przywiązywać do

dzę (a tym samym: czyje interesy) przedstawiają

nych. Rozwój technologii oferuje natomiast nowe

nej. Mogą być również dobrym sposobem badania

etyki i anonimizacji zdjęć? Nie sposób jest stwo-

wykorzystywane zdjęcia (Lapenta 2011: 205). Moż-

konteksty pochodzenia zdjęć zastanych. To przede

postaw (dotyczących na przykład stereotypów

rzyć jednoznacznych odpowiedzi na te dylematy.

na przypuszczać – choć to raczej niepotwierdzona

wszystkim różnego rodzaju internetowe bazy i ar-

płciowych). Warto się do tego źródła odnosić także

Muszą być one raczej dostosowane do tematyki

hipoteza, którą ciekawie byłoby zweryfikować em-

chiwa społeczne, na przykład „Zapis socjologiczny”

ze względów logistyczno-organizacyjnych proce-

i potrzeb procesu badawczego.

pirycznie – że ta sama tematyka i problematyka

Zofii Rydet6. Strony takie umożliwiają łatwy do-

su badawczego – gdy wcześniejszy i długotrwały

wywiadów przyniosłaby choć w jakimś stopniu

stęp do kolekcji tematycznych, a wykorzystywane

kontakt z badanymi lub terenem badawczym jest

Kolejne dwa źródła są związane z demokratyzacją

odmienne rezultaty w zależności od tego, skąd po-

na nich wyszukiwarki treści znacznie upraszczają

utrudniony.

procesu badawczego. To z jednej strony demokra-

chodzą używane w nich zdjęcia. Wskazać można

selekcję i dobór zdjęć. Rozwój technologiczny daje

na cztery najczęściej wykorzystywane źródła zdjęć

również możliwość korzystania ze zdjęć lotniczych

Drugim źródłem są zdjęcia wykonane przez bada-

wości rejestrowania obrazów stają się coraz bardziej

w wywiadach fotograficznych5.

lub zdjęć z drona. Sytuacja zdjęć zastanych wydaje

cza podczas wcześniejszych etapów badań. Jest to

powszechne, zarówno dzięki cenie, jak i poręczno-

się najłatwiejsza z punktu widzenia badacza, któ-

szczególnie przydatne w projektach, których tema-

ści aparatów. Można mieć je niemal zawsze przy so-

Pierwsze źródło to zdjęcia zastane. W klasycznych

ry nie musi poprzedzać realizacji wywiadów foto-

tyka jest jeszcze słabo opisana lub które dotyczą no-

bie, a ich wielkość i waga nie wykluczają z korzysta-

podejściach najczęściej wykorzystywane są w tym

graficznych innymi etapami procesu badawczego.

wych zjawisk. Poprzedzająca wywiady obserwacja

nia z nich osób słabszych, starszych, kobiet, dzieci

przypadku zdjęcia pochodzące z mediów – głównie

Niekiedy nieco więcej problemów może być zwią-

fotograficzna jest wtedy zarówno zapoznaniem

(Dziewit 2014: 147). W ten sposób demokratyzacja

z artykułów prasowych i internetowych, ale rów-

zanych z koniecznością nawiązania współpracy

się przez badacza z tematyką lub miejscem/prze-

zaczyna z drugiej strony dotyczyć również tematy-

nież kadry z programów telewizyjnych. W przy-

z instytucjami przechowującymi materiały wizu-

strzenią, jak również zbudowaniem zbioru zdjęć,

ki, czyniąc widzialnymi (i rejestrowalnymi) coraz

alne, a także z okresem oczekiwania na zdjęcia. W

które wcześniej nie istniały w formie materiałów

więcej obiektów/sytuacji, a tym samym umożliwia-

tych przypadkach rola badacza w doborze zdjęć

zastanych. Gorszym rozwiązaniem jest natomiast

jąc dostęp badawczy do tych aspektów życia, które

może częściowo zostać ograniczona również choć-

stosowanie takiego źródła w przypadku tematów,

są w jakimś stopniu niedostępne bezpośrednio dla

by przez sposób organizacji archiwów. Jednocze-

które są dobrze znane przez badanych. Może się

badacza (Banks 2009: 134). Nie bez powodu wynale-

śnie trzeba pamiętać, że przebieg samego wywia-

bowiem wtedy okazać, że nieodpowiednio wyko-

zienie aparatu i kamery określane jest jako zastępo-

du fotograficznego i poruszanych w nim tematów

nane i dobrane zdjęcia hamują rozmowę zamiast

wanie terenu wzrokiem (from site to sight) (Blackman

zależny jest od sposobu doboru zdjęć. Lepiej uni-

ją stymulować. Wykonywanie zdjęć przez badacza

1986: 11 za Chalfen 2011: 24).

kać wykorzystywania zdjęć całkowicie dowolnych

powinno być realizowane z wykorzystaniem mniej

i przypadkowych. Dobór zdjęć zastanych powinien

lub bardziej ustrukturyzowanego scenariusza/

Trzecie źródło to zdjęcia posiadane przez badanych.

więc nawiązywać do zasad doboru przedstawień

skryptu obserwacji fotograficznej. Umożliwia on

Mogą się tu znaleźć zarówno zdjęcia autorstwa in-

stosowanych w analizie treści komunikatów wizu-

uniknięcie wykonywania zdjęć całkowicie przy-

nych osób, jak i zdjęcia wykonane niegdyś przez

alnych. Należy przy tym zwrócić uwagę choćby na

padkowych, co jest szczególnie istotne w przypad-

badanych, ale niezależnie od badań. Wspólną ich

potencjalną cykliczność tematyki/estetyki zdjęć po-

ku realizowana obserwacji przez kilku badaczy.

cechą jest to, że z różnych powodów są przechowy-

jawiających się w mediach. Stosowanie doboru lo-

Scenariusz/skrypt powinien zawierać wskazówki

wane przez badanych. Najbardziej optymalna sy-

sowego powinno być z kolei poprzedzone starania-

i sugestie dotyczące kilku pytań/problemów. Są to

tuacja to taka, w której posiadane przez badanych

między innymi: koncentrować się na formie czy

zdjęcia są przechowywane ze względu na związa-

treści zdjęcia?; fotografować szczegóły czy też kon-

ne z nimi emocje, skojarzenia lub wspomnienia.

Sarah Pink (2009: 118–121) pisze o jeszcze dwóch innych
źródłach. Pierwsze z nich to zdjęcia zamieszczane w przestrzeniach publicznych lub półpublicznych (na przykład
w galeriach). Drugie to „fotografie nieobecne”, czyli takie,
które nie są fizycznie lub cyfrowo obecne podczas wywiadu, nie można ich wspólnie oglądać, lecz są one przez badanego przywoływane. Fotografie nieobecne związane są więc
zazwyczaj bądź z fotoikonami, czyli zdjęciami powszechnie
znanymi, stanowiącymi swoisty „kanon kulturowy” jakiejś
społeczności, bądź z fotografiami szczególnie ważnymi dla
badanego, których jednak nie ma możliwości pokazania
podczas wywiadu lub które już w ogóle nie istnieją. Mam
jednak wątpliwości, na ile w obu tych przypadkach można mówić o wywiadach fotograficznych. Fotografie w przestrzeniach półpublicznych lub publicznych modyfikują sytuację wywiadu, gdyż włączają do niej kwestie wielozmysłowości oraz przemieszczania się. Byłaby to więc raczej odmiana „wideospacerów” (walking-with-video) (Pink 2007) niż
wywiadu fotograficznego. Z kolei fotografie nieobecne nie
dają pełnej możliwości korzystania z opisanych wcześniej
cech wywiadu fotograficznego, który wymaga, by zdjęcia
były wspólnie oglądane i komentowane. Co więcej, rozwój
technologii mobilnych sprawia, że wiele zdjęć można pokazać spontanicznie, „na żądanie”, na smartfonie, korzystając
z Internetu mobilnego lub portali społecznościowych. „Nieobecność” zdjęcia coraz rzadziej może być utrudnieniem dla
realizacji wywiadu.

5
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„Zapis socjologiczny” [dostęp 13 lutego 2016 r.]. Dostępny
w Internecie: ‹http://www.zofiarydet.com/pl›.

6

tyzacja na poziomie sprzętu i technologii – możli-
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Aczkolwiek może to być również wynik niechęci

rzystanie ze zdjęć posiadanych przez badanych to

Zdjęcia autorstwa badanych najlepiej stosować

skiwane dzięki łączeniu zdjęć z narracją słowną.

wobec dokonywania selekcji z wielkiej liczby wy-

dobre rozwiązanie dla badań pamięci społecznej

w tych projektach, dla których punktem wyjścia

Mogą one występować we wszystkich wywiadach

konanych uprzednio zdjęć cyfrowych. Bez względu

(szczególnie wtedy, gdy istnieje możliwość zesta-

jest codzienność uczestników, w tym jej elementy

fotograficznych, bez względu na ich tematykę i po-

na to, możemy tutaj mówić o zdjęciach prywatnych,

wiania ich w wywiadzie ze zdjęciami pochodzący-

nieurefleksyjnione, rutynowe i nawykowe. Opty-

chodzenie materiałów wizualnych. Jednocześnie

pochodzących z szeroko rozumianych albumów fo-

mi z archiwów) oraz życia codziennego.

malna liczba zdjęć wykonanych przez jednego ba-

wyróżnić można bardziej szczegółowe funkcje peł-

danego na potrzeby badań to około 20. Pierwotnie

nione przez zdjęcia. Nie zmieniają one ogólnego

tograficznych (Rogowski 2008). Mogą to być albumy „tradycyjne” (materialne), jak również cyfrowe,

Czwarte źródło to zdjęcia autorstwa badanych, czyli

ograniczeniem była tu pojemność kliszy zdjęciowej,

statusu techniki wywiadu fotograficznego, mogą

przechowywane na urządzeniach (smartfonach,

takie, które zostały wykonane celowo na potrzeby

lecz warto tę granicę pozostawić również w przy-

jednak wprowadzić do niego inną dynamikę i inne

aparatach fotograficznych) lub w Internecie (na blo-

projektu i wywiadu. To tak zwana autofotografia

padku zdjęć cyfrowych, gdyż zbyt wielka liczba

cechy szczegółowe. Wymienione poniżej funkcje

gach lub profilach w mediach społecznościowych).

(autophotography) (Ziller 2000; Dollinger 2002), której

zmniejszałaby wartość empiryczną uzyskanych da-

oparte są na doświadczeniach wyniesionych z kilku

Dobrym rozwiązaniem jest, gdy badany sam, przed

pierwotne zastosowanie to funkcja terapeutyczna –

nych. Różny może być natomiast czas potrzebny na

projektów badawczych, w których uczestniczyłem

rozpoczęciem wywiadu, wybiera zdjęcia, które zo-

traktowanie zdjęć jako formy odbicia jaźni i tożsa-

wykonanie zdjęć. W przypadku autofotografii, gdy

w ciągu ostatnich lat. W każdym z nich wywiad fo-

staną w jego trakcie wykorzystane. W ten sposób

mości. Szybko dostrzeżony został również jej poten-

zdjęcia wykonywane są raczej samodzielnie, warto

tograficzny był jedną z wykorzystywanych technik

udaje się uniknąć poczucia zbytniego ingerowania

cjał socjologiczny, jako alternatywa wobec odpowie-

pozostawić badanym około 10–14 dni na wykonanie

badawczych. Poniższe cztery możliwe funkcje zdjęć

przez badacza w życie prywatne badanych. Badacz

dzi generowanych słownie. W ramach autofotogra-

zadania, aby wpierw mogli się zorientować w tema-

w wywiadach fotograficznych to nie pełna i skoń-

musi wpierw zwrócić się do badanego z taką proś-

fii badacz formułuje polecenia dotyczące tematyki

tyce i zastanowić nad podejściem do niej. Z kolei ba-

czona lista. Jednakże rozszerza ona przedstawioną

bą i przekazać pewne wskazówki dotyczące wybo-

wykonywanych zdjęć (Drozdowski, Krajewski [red.]

dania partycypacyjne zakładają często wykonywa-

wcześniej refleksję i daje innym badaczom możli-

ru. Wskazówki powinny określać liczbę zdjęć oraz

2008). One także mogą mieć charakter bardziej ogól-

nie zdjęć wspólnie, w kilkuosobowej grupie, rów-

wość bardziej refleksyjnego zaplanowania badań

ich tematykę. Lepiej, by polecenia dotyczące tema-

ny lub szczegółowy, w zależności od potrzeb projek-

nież w formie warsztatowej. W takim przypadku

z wykorzystaniem wywiadów fotograficznych7.

tyki miały charakter bardziej ogólny (na przykład:

tu. Badani w ciągu określonego czasu dostarczają

– gdy praca grupowa jest dodatkowym czynnikiem

„proszę wybrać 10 takich zdjęć, które najlepiej po-

badaczowi zdjęcia wraz z krótkimi opisami tego, co

stymulującym dynamikę refleksyjności – zdjęcia

kazują Pana/Pani życie codzienne i 10 takich, które

one przedstawiają i dlaczego akurat takie obiekty/

mogą być wykonane nawet w ciągu kilku godzin.

pokazują, jak wyglądało Pana/Pani życie codzien-

sytuacje zostały sfotografowane. Zdjęcia autorstwa

Trzeba jednak pamiętać, że w projektach partycypa-

Jednym z największych wyzwań współczesnych

ne 15 lat temu”). Unika się wtedy sytuacji, gdy ba-

badanych to również szeroko rozumiane wizualne

cyjnych zebrane materiały wizualne służą nie tylko

nauk społecznych jest odpowiednia operacjonali-

dany nie posiada w swojej kolekcji zdjęć dotyczą-

badania partycypacyjne i takie ich odmiany, jak na

ich późniejszej analizie, lecz również wpływaniu

zacja stosowanych pojęć teoretycznych. Nierzadko

cych bardziej szczegółowych wymiarów swojego

przykład autodriving, reflexive photography, photo voice

na relacje społeczne w jakiejś społeczności. Stąd ko-

zdarza się, że badacze przenoszą pojęcia z pozio-

życia. Do szczegółów warto natomiast nawiązywać

(Hurworth 2003 za Lapenta 2011: 205). Ich założenia

nieczne jest również uwzględnienie w harmonogra-

mu teoretycznego na empiryczny, włączają je bez-

podczas współpracy badawczej z pasjonatami/eks-

są w dużej mierze zbliżone do autofotografii. Różni-

mie badań czasu poświęconego na wspólne opra-

pośrednio do narzędzi badawczych i czyniąc tym

pertami w jakichś dziedzinach życia – gdy może-

ca polega na tym, że w badaniach partycypacyjnych

cowanie (oglądanie, komentowanie, wystawianie)

samym cały proces badawczy trudno zrozumiałym

my mieć pewność, że posiadają oni rozbudowane

badani mogą również uczestniczyć w wyznaczaniu

zdjęć z uczestnikami badań.

dla badanych. Może to wynikać zarówno z niezrozu-

kolekcje fotograficzne dotyczące jakichś form ak-

tematyki i sposobów wykorzystywania zebranych

tywności. Możliwa jest również sytuacja, w której

materiałów i danych. Z kolei celem badań partycy-

badany dokonuje wyboru zdjęć w obecności bada-

pacyjnych jest nie tylko zbieranie i analiza danych

cza. Wtedy sama czynność wyboru, a więc również

empirycznych, lecz również wywoływanie zmian

obecna w niej narracja słowna, może być potrakto-

społecznych i uczestnictwo w tworzeniu rozwiązań

Powyżej przedstawione zostały ogólne cechy cha-

wana jako element wywiadu fotograficznego. Ko-

problemów lokalnej społeczności.

rakterystyczne wywiadów fotograficznych, uzy-
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Wyjaśnienie tematyki badań

miałego języka, jak i abstrakcyjnego, zbyt ogólnego

Funkcje zdjęć w wywiadach
fotograficznych

Celowo w wymienianych i opisywanych funkcjach pomijam tę, którą można określić jako ilustracja do stawianych pytań
szczegółowych. Taka funkcja może skutkować unieważnianiem
całej logiki i sensu wywiadu fotograficznego rozumianego
jako „wywiad prowokowany przez zdjęcia”. Nie uwzględniam
więc tej funkcji, aby nie legitymizować takiego sposobu wykorzystywania zdjęć w wywiadach.

7
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poziomu przeprowadzanych rozważań i zadawa-

Wywiady fotograficzne w „Niewidzialnym mie-

czowe dla tej funkcji założenie: badane zjawiska ła-

wizualnej. Eksperci byli definiowani na dwa spo-

nych pytań. Podobne dylematy mogą dotyczyć ba-

ście” były realizowane w dwóch etapach. Pierwszy

twiej jest przedstawić badanym za pośrednictwem

soby: jako „eksperci odgórni” (na przykład przed-

dań wizualnych, bez względu na stosowaną techni-

z nich, a tym samym pierwsza kategoria badanych,

zdjęć niż w formie pojęć lub opisów słownych. Jest

stawiciele władz samorządowych, straży miejskiej,

kę badawczą, choć oczywiście sama operacjonaliza-

z którymi były realizowane, to wywiady z miesz-

to szczególnie ważne wtedy, gdy jakieś zjawisko

policji, miejscy architekci i plastycy) oraz „eksperci

cja przebiega tu w nieco inny sposób. Dotyczy ona

kańcami – twórcami badanych realizacji bądź z ich

jest dopiero wstępnie eksplorowane badawczo lub

oddolni” (na przykład gospodarze domów, zarząd-

bowiem również przekładania narracji wizualnych

użytkownikami. Rozpoczynały się one od roz-

wyodrębnione przez metaforę, która nie odnosi się

cy nieruchomości, ochroniarze).

na werbalne – i odwrotnie8.

mowy na temat konkretnych, najlepiej znanych

do jakiegoś powszechnie podzielanego znaczenia.

mieszkańcom obiektów/realizacji – ich historii,

Konieczne jest więc wtedy sprawdzenie, czy ich ist-

W tym przypadku zestaw zdjęć prezentowany był

Bez względu na te zastrzeżenia, które wykraczają

sposobów wykorzystywania, wpływu na życie lo-

nienie nie jest wyłącznie błędną intuicją badawczą

badanym już na samym początku wywiadu. W ten

poza ramy niniejszego tekstu, jedną z funkcji wy-

kalnej społeczności. W tym przypadku można mó-

– co najlepiej zrobić poprzez zestawianie ze sobą

sposób możliwe stało się zasugerowanie, jakich

wiadu fotograficznego może być operacjonalizacja,

wić raczej o tradycyjnym wywiadzie pogłębionym

i porównywanie różnych przykładów z różnych

obiektów i związanych z nimi doświadczeń będzie

a co za tym idzie – wyjaśnianie tematyki badań.

niż wywiadzie fotograficznym. Jednak z czasem

sfer i poziomów życia społecznego. Tak samo błęd-

dotyczył wywiad. Inaczej bowiem niż w przypad-

Innymi słowy, chodzi o takie sytuacje, w których

scenariusz kierował wywiad ku bardziej ogólnym

ne byłoby w tym przypadku stosowanie opisów

ku twórców/użytkowników niewidzialne miasto

zdjęcie przekazuje informacje o pewnych cechach/

problemom, związanym przede wszystkim z po-

werbalnych ze względu na ich abstrakcyjny charak-

stanowiło dla ekspertów jeden z wielu możliwych

zjawiskach za pośrednictwem innych, widzial-

równaniem poszczególnych realizacji, których do-

ter. W trakcie wywiadów ten sam zestaw zdjęć był

obszarów doświadczania miasta. Bez zdjęć rozmo-

nych cech/zjawisk. Funkcja taka została zastoso-

tyczyła rozmowa, z ogólnym wizerunkiem niewi-

prezentowany wszystkim mieszkańcom na wydru-

wa na temat tego zjawiska byłaby zdecydowanie

wana w projekcie „Niewidzialne miasto” (Krajew-

dzialnego miasta jako zjawiska społecznego. Włą-

kowanych kartach. Celowo jednak zdjęcia zostały

utrudniona.

ski [red.] 2012)9. Jego głównym celem było badanie

czenie w pewnym momencie zdjęć w tok wywiadu

wprowadzone dopiero w drugiej części trwania

kultury wizualnej polskich miast i sposobów ich

miało za zadanie wyjaśnienie tego, jak niewidzial-

wywiadu. Pierwsza część miała bowiem na celu

Eksperci podczas wywiadów definiowali często sie-

oddolnego, pozainstytucjonalnego modyfikowania

ne miasto jako ogólne zjawisko może być rozumia-

pogłębienie refleksji i opinii na temat własnych do-

bie jako obrońców porządku miejskiego – zarówno

przez mieszkańców. W ramach badań interesowa-

ne, z jakich przykładowych elementów się składa,

świadczeń z niewidzialnym miastem, dotyczących

w sferze estetyki, jak i powiązanego z nią ładu za-

no się więc między innymi społecznymi aspektami

jakie są – zdaniem badaczy – inne realizacje, które

tych obiektów i realizacji, które były badanym naj-

chowań. W ten sposób obiekty niewidzialnego mia-

chałupniczo tworzonych reklam, przydomowych

do niego przynależą.

bliższe. Wcześniejsze wprowadzenie zdjęć mogłoby

sta były widziane jako zaburzenia owego porząd-

skutkować zbytnim ukierunkowywaniem myślenia

ku. Z kolei sama sytuacja wywiadu była niekiedy

i przyblokowych ogródków, nieformalnych miejsc
spotkań czy miejsc zabaw dla dzieci. To tylko kil-

W pytaniach dotyczących podobieństw pomię-

badanych na chęć porównywania swoich doświad-

postrzegana jako forma „kontroli ortodoksyjności

ka z wyróżnionych w ramach projektu kategorii,

dzy realizacjami, z których korzystają mieszkańcy,

czeń z sugestiami badaczy.

działań”, a zdjęcia jako swoisty „donos” na nie-

wszystkie można zobaczyć na stronie internetowej

a tymi, które zespół badawczy zakwalifikował jako

projektu10.

przykłady podobnych zjawisk, ukryte zostało klu-

Polecenia i narzędzia badawcze są bowiem oparte na komunikacji słownej, co w jakimś sensie sprzeczne jest z założeniami
zwrotu ikonicznego (Bachmann-Medick 2012: 390–451). Zwrot
ten uwzględnia postulat, by nie redukować obrazów do ich
„czytania”, a tym samym nie sprowadzać analiz wizualnych
do analiz językowych, gdyż są to kody kulturowe posługujące
się całkowicie inną logiką.

cydowana większość z nich została wykonana przez członków zespołu badawczego w ramach usystematyzowanej
obserwacji. Na początku projekt był pomyślany jako projekt
fotograficzno-socjologiczny, dopiero z czasem został zinstytucjonalizowany i nabrał charakteru bardziej empirycznego,
m.in. poprzez rozszerzenie o technikę wywiadów fotograficznych. Trzeba jednak zaznaczyć, że pierwsze obserwacje
fotograficzne, a także podział zdjęć na kategorie, zostały dokonane przed włączeniem do koncepcji badań wywiadów fotograficznych. Być może inna procedura i pomysł na badania
skutkowałby również odmiennymi sposobami wykonywania i kategoryzowania zdjęć.

8

Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2012
jako projekt badawczy (grant własny nr N N116 433837).

9

10
„Niewidzialne Miasto” [dostęp 15 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://niewidzialnemiasto.pl/›. Strona przedstawia zdjęcia zgromadzone w trakcie trwania projektu. Zde-
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efektywność działań niektórych służb miejskich.
Uczulanie i poszerzanie perspektywy widzenia

Eksperci, szczególnie ci odgórni, chcieli więc nie-

rzeczywistości społecznej

rzadko pochwalić się swoim – w ich mniemaniu –
słusznym działaniem zmierzającym do utrzymania

Nieco inny przebieg miał drugi etap wywiadów

porządku, a tym samym do zwalczania przejawów

fotograficznych realizowanych w projekcie „Nie-

niewidzialnego miasta.

widzialne miasto”. Miał on charakter wywiadów
eksperckich, wywiady były przeprowadzane z oso-

W przypadku wywiadów eksperckich zdjęcia peł-

bami w różny sposób odpowiedzialnymi za stan

niły więc jeszcze inną, dodatkową funkcję, która

i funkcjonowanie miejskiej przestrzeni i kultury

nie została wcześniej zaplanowana przez zespół
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badawczy. Można ją określić jako formę socjologii

będzie dotyczył wywiad. Niekiedy samemu bada-

Zdjęcia były w ten sposób motywem pozwalającym

(hobbyści – bardziej zainteresowani; nie-hobbyści

klinicznej (Afeltowicz, Pietrowicz 2013: 246–249).

czowi potrzebna jest wtedy funkcja „oprowadzają-

na swobodne łączenie ze sobą różnych etapów ba-

– mniej zainteresowani). Podczas wywiadów roz-

Wspólne oglądanie zdjęć i rozmowa na ich temat

ca po tematyce”. Aby jednak chcieć zachować kon-

dań. Wspólne ich oglądanie sugerowało badanym,

mowa dotyczyła zdjęć wykonanych przez badanego

pozwalała ekspertom w inny sposób spojrzeć na

trolę nad postawionymi sobie celami, badacz może

że mają w swoich wypowiedziach powrócić do

oraz inne osoby, ale z innej kategorii badanych (czy-

badane zjawiska. Niewidzialne miasto przestawa-

w inny sposób sprofilować funkcję zdjęć w wywia-

doświadczeń i refleksji zebranych w trakcie etapu

li: badany hobbysta rozmawiał o swoich zdjęciach

ło być postrzegane wyłącznie jako forma burzenia

dach, odwołując się przede wszystkim do ich po-

autofotograficznego. Dzięki temu pytania dotyczące

oraz zdjęciach nie-hobbysty; i odwrotnie).

porządku w przestrzeni miejskiej. Stawało się rów-

tencjału porównawczego – z innymi etapami badań

nieurefleksyjnianych zazwyczaj aspektów codzien-

nież swoistym wskaźnikiem problemów społecz-

bądź z odpowiedziami innych badanych.

ności stawały się mniej problematyczne. Wywiad

W ten sposób zdjęcie stawało się swoistym pomo-

umożliwiał również pogłębienie podawanych wcze-

stem pomiędzy różnymi światami społecznymi ba-

nych, deficytów kapitałów (nie tylko ekonomicznego, ale również kulturowego czy społecznego),

Taka funkcja została wykorzystana w badaniach

śniej przez badanych uzasadnień dotyczących do-

danych. Niejednokrotnie sytuacja oglądania zdjęć

nieodpowiedniego funkcjonowania miejskich in-

dotyczących pojęcia/zjawiska kompetencji wizu-

konanych wyborów fotograficznych. Z kolei dzięki

wykonanych przez kogoś innego i porównywania

stytucji. Innymi słowy, zdjęcia umożliwiały szer-

alnej (Rogowski 2010a; Rogowski 2010b)11. Kompe-

świadomości, że rozmowa będzie dotyczyła wcze-

ich ze swoimi zdjęciami budziła zdziwienie czy nie-

sze spojrzenie na zjawisko, poszukanie jego przy-

tencja wizualna była rozumiana nie tylko w sposób

śniejszych etapów, badani mogli się przygotować do

dowierzanie. Badani śmiali się, że ktoś inny mógł

czyn, a także potencjalnych pozytywnych skutków

standardowy jako wiedza o kulturze wizualnej

wywiadu – nie tyle nawet w sensie poznawczym,

w taki sposób pomyśleć o jakimś problemie. Kry-

i funkcji. Wraz z badaczem stawały się swoistym

i praktyki interpretowania obrazów. Odnoszono

ile bardziej emocjonalnym, co zmniejszało poten-

tykowali lub chwalili zarówno jakość techniczną,

przewodnikiem po świecie społecznym i rozsze-

się do szeroko rozumianych społecznych sposobów

cjalny stres i niepewność związane ze spotkaniem

jak i pomysł zdjęcia. Podkreślali kreatywność my-

rzały wyobraźnię społeczną. Konieczne jest więc,

korzystania ze zmysłu wzroku – interakcji wzro-

z badaczem.

ślenia o jakimś zagadnieniu. Kluczowy jest tu fakt

by projektując badania wykorzystujące wywiady

kowych, praktyk patrzenia, oglądania, pokazywa-

fotograficzne oraz dobierając do nich zdjęcia, pa-

nia, zasłaniania, dzielenia się widokami i tak da-

Łączenie różnych etapów badań może dotyczyć

ich jednoczesne oglądanie (porównywanie, zesta-

miętać o ich potencjale interwencyjnym i choćby

lej – oraz do ich społeczno-kulturowych skutków.

również łączenia przez zdjęcia odpowiedzi różnych

wianie, segregowanie) pozwala w pełni połączyć

próbować przewidzieć potencjalne skutki ich sto-

Ponieważ takie praktyki mają często charakter nie-

badanych. Zabieg metodologiczny polegający na

ze sobą różne etapy tego samego badania, a tym

sowania.

urefleksyjniony, sama tylko rozmowa na ich temat

prośbie o komentowanie przez badanych odpowie-

samym także otrzymane w nich różne odpowiedzi

byłaby niemal niemożliwa do zrealizowania. Z tego

dzi innych badanych – bądź uzyskanych w ramach

różnych osób.

Kontekstualizacja i łączenie różnych etapów

powodu badanych proszono o wykonywanie serii

tego samego projektu, bądź pochodzących z innych

badań

zdjęć odpowiadających na pytania dotyczące ich co-

badań – nie jest rzadkością. Zazwyczaj polega to

dziennych praktyk wzrokowych. Przykładowymi

jednak na odnoszeniu się do danych statystycznych

Funkcja wyjaśniania tematyki badań, jak również

zadaniami były: zdjęcie takich obiektów/sytuacji, które

uzyskanych w ramach analiz ilościowych. W opisy-

Bardziej powszechną sytuacją badawczą – w przeci-

w dużej mierze funkcja zmiany sposobów myślenia

łatwo jest oglądać; zdjęcie takich obiektów/sytuacji, które

wanych badaniach kompetencji wizualnych w dru-

wieństwie do tych opisanych powyżej – jest taka, w

znajdują zastosowanie przede wszystkim w tych

widzi się często w życiu codziennym; zdjęcie takich obiek-

gim etapie badań jakościowych – wywiadach foto-

której badanie jest jednoetapowe, jego tematyka jest

wywiadach, które wykorzystują zdjęcia wykonane

tów/sytuacji, które byłyby chętnie oglądane przez innych.

graficznych – wzięła udział połowa z badanych, któ-

znana badanym, a zespół badawczy nie nastawia się

przez badacza lub zdjęcia zastane. Inaczej jest na-

Wykonane w ramach autofotografii zdjęcia były na-

rzy wzięli udział w badaniach autofotograficznych.

na wywoływanie zmiany społecznej i zmiany spo-

tomiast w przypadku korzystania ze zdjęć wyko-

stępnie wykorzystywane podczas wywiadów foto-

Zdjęcia osób, które nie uczestniczyły w drugim eta-

sobów myślenia. Taka sytuacja najlepiej wpisuje się

nywanych przez badanych. Bez względu na to, jaka

graficznych.

pie, były elementem komentarza dla uczestników

w klasyczny sposób wykorzystywania wywiadu fo-

badań. Co istotne, już przed pierwszym etapem

tograficznego, gdy badacz chce ukierunkować spo-

badani zostali podzieleni na dwie kategorie, rozróż-

sób myślenia badanych na jakieś konkretne zagad-

niane według stopnia zainteresowania fotografią

nienie, lecz dokonywanie tego za pośrednictwem

jest ich szczegółowa forma (albumy, autofotografia,
partycypacja) – badani w większym stopniu mogą
tu decydować o tym, jakich obszarów tematycznych
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Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2010
jako projekt badawczy (grant promotorski Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego nr N N116 229536).

wzrokowego doświadczania owych różnic. Dopiero
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słów i werbalnych podpowiedzi mogłoby wpływać

po samym wstępie do wywiadu przedstawiano listę

przestrzeni, ciała czy przedmiotów, rozmawiano by

zdjęć powrócić, ale może także uzasadnić, dlacze-

na uzyskiwane odpowiedzi.

ośmiu sfer życia: czas wolny i samorealizacja; dom

o tym, jak one wyglądają (powinny wyglądać) na

go nie chce o nich rozmawiać. Sposób postępowa-

i mieszkanie; działalność społeczna; edukacja i do-

zdjęciach. Reprezentacje wizualne mogłyby rów-

nia jest tu również uzależniony od liczby zdjęć

Taka funkcja zdjęć w wywiadach fotograficznych

kształcanie; podróże; praca i życie zawodowe; zaku-

nież automatycznie być postrzegane jako podsta-

wykorzystywanych podczas wywiadu. Generalnie

została wykorzystana w projekcie „Lepiej Widzieć.

py; życie towarzyskie. Spośród tych sfer badani mieli

wowe źródło wiedzy o wizualności poszczególnych

można przyjąć, że optymalna liczba zdjęć dla jed-

Kompetencja wizualna jako element kompetencji

za zadanie wybrać dwie, które są lub będą w przy-

sfer życia.

nego wywiadu to pomiędzy 10 a 20. Choć oczywi-

codzienności. Zarządzanie kompetencjami oraz

szłości najważniejsze dla nich. Wśród ekspertów obo-

rola nowych mediów w ich kształtowaniu i reali-

wiązkową kategorią, jako trzecia, była ta związana

Mediowanie tematyki badań przez zdjęcia jest więc

zacji” (Rogowski 2014)12. Projekt w dużym stopniu

z życiem zawodowym. Następnie stosunkowo krótki

zależne od kilku aspektów. Po pierwsze, to mo-

rozwijał wnioski z opisanych wcześniej badań do-

scenariusz wywiadu był odnoszony do każdej z tych

ment włączenia zdjęć do wywiadu. Ich obecność

Tabela 1 zestawia ze sobą wymienione funkcje

tyczących kompetencji wizualnych, uzupełniając je

sfer. Pytania dotyczyły postaw wobec kultury wizu-

lub nieobecność może sugerować potencjalne spo-

zdjęć w wywiadach fotograficznych z wymienio-

przede wszystkim w obszarze refleksji nad relacja-

alnej w tych sferach życia, uwzględniając szerokie ro-

soby myślenia bez względu na to, co jest na zdję-

nymi wcześniej cechami/procesami charaktery-

mi kultury wizualnej z nowymi mediami i techno-

zumienie wizualności, czyli takie, które dotyczy nie

ciu. Po drugie, to tematyka zdjęć. Trzeba starać się,

stycznymi dla wywiadu fotograficznego. Wska-

logiami mobilnymi. Wywiady fotograficzne zostały

tylko reprezentacji, ale wszystkich sytuacji doświad-

by nie była ona elementem „zrywającym” wywiad

zując na różne sposoby przejawiania się poszcze-

przeprowadzone z przedstawicielami trzech kate-

czanych wzrokowo. Dlatego rozmowa dotyczyła tak-

i zakłócającym tok myślenia. Odpowiedni dobór

gólnych funkcji i procesów, może również zostać

gorii: ekspertów technologicznych (fotografowie,

że cielesności, materialności, przestrzeni.

zdjęć pozwala wytworzyć w badanym przekona-

potraktowana jako swoisty poradnik badacza,

nie, że całość wywiadu jest spójna logicznie, a po-

podpowiadający możliwe sposoby postępowania

filmowcy, programiści, graficy komputerowi, pra-

ście zależne jest to zarówno od tematyki badań, jak
i od funkcji spełnianych przez zdjęcia.

cownicy sklepów ze sprzętem komputerowym), eks-

Dopiero po mniej więcej ⅔ trwania wywiadu włącza-

szczególne jego etapy wzajemnie z siebie wynikają.

podczas realizacji wywiadów fotograficznych. Jed-

pertów wizualnych (osoby zajmujące się zawodowo

no do niego zdjęcia. Zostały one wybrane z Internetu

Po trzecie, mediowanie tematyki zależy także od

nocześnie tabela ta pokazuje, że wyróżnione w ni-

wizualnością ciała, przestrzeni i przedmiotów: fry-

poprzez wpisanie w wyszukiwarkę grafiki angloję-

sposobu zadawania pytań. Rozmawiając o jednym

niejszym artykule funkcje i procesy mają raczej

zjerzy, kosmetyczki, projektanci wnętrz, właściciele

zycznych odpowiedników stosowanych nazw sfer

zdjęciu, można przechodzić na bardziej ogólne po-

charakter terminologiczny, a w praktyce badaw-

antykwariatów), „normalsów” (osoby niezwiązane

życia. W ten sposób chciano uniknąć sytuacji, w któ-

ziomy myślenia. W ten sposób w projekcie „Lepiej

czej występują łącznie, wzajemnie się przenikając

zawodowo z poprzednimi dwoma obszarami).

rej badany będzie miał wrażenie nagłego zerwania

Widzieć” rozmowa o kilku zdjęciach pozwalała na

i warunkując.

z dotychczasową tematyką wywiadu, lecz jednocze-

poznanie szerszych przekonań badanych na temat

Wywiady fotograficzne od początku pomyślano

śnie nacisk został przełożony na inne zagadnienia.

estetyki i społecznych użyć fotografii.

Podsumowanie

w taki sposób, by jak najbardziej były one połączone

Innymi słowy, stopniowo zmieniano tematykę wedle

z codziennymi doświadczeniami badanych. Dlatego

klucza:

Warto tu podkreślić, że w przypadku mediowania

Przedstawione w tym artykule zestawienie funkcji

tematyki badacz powinien pozostawić badanym

zdjęć w wywiadach fotograficznych nie rości sobie

swobodę w doborze zdjęć, do których się odnoszą

prawa do bycia wyczerpującym. To naturalne, że

i których dotyczy narracja. Jeżeli nie ma takiego

technika badawcza rozwija się i znajduje nowe spo-

wymogu na poziomie scenariusza wywiadu, ba-

soby wykorzystania wraz z kolejnymi projektami ba-

dany może wybrać jedynie część zdjęć, a inne odło-

dawczymi. Wśród innych funkcji można wymienić

Z kolei gdyby zdjęcia pojawiły się w wywiadzie

żyć. W takiej sytuacji nie należy dopytywać na siłę

choćby te, w których zdjęcie i wywiad są elementem

od samego początku, mogłoby to ukierunkowy-

o wszystkie zdjęcia. Lepszym rozwiązaniem jest

łączącym niezależną od siebie pracę fotografa i socjo-

wać myślenie badanych na fotograficzne (lub inne)

zapytać o to, dlaczego część zdjęć została odłożo-

loga w realizowanych wspólnie projektach (Rogow-

reprezentacje. Zamiast rozmawiać o wizualności

na. Takie pytanie sprawia, że badany może do tych

ski 2015). Także rozwój technologii cyfrowych może

Projekt finansowany w latach 2013–2014 przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury, realizowany przez Fundację SPOT. i Instytut
Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Informacje na temat projektu oraz wszystkie powstałe w jego
trakcie raporty i narzędzia badawcze są dostępne na stronie internetowej: http://lepiejwidziec.com [dostęp 16 stycznia 2016 r.].
12
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Wskazywanie na nowe,

Wywoływanie wątpliwości

Wskazywanie na inne spo-

Dowartościowanie codzien-

nieznane obszary rzeczy-

i skłanianie do krytycznego

soby postrzegania rzeczy-
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myślenia
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W

niniejszym artykule ciężarne ciało anali-

187 [tłum. własne]). Równocześnie pojęcie granic

zowane jest z perspektywy doświadcza-

umożliwia odwołanie się do różnego rodzaju dycho-

nia tego wyjątkowego statusu ciała przez kobiety

tomii, jak prywatne versus publiczne, czyste versus

oczekujące narodzin dziecka. Z punktu widzenia

brudne i ich przekraczania.

socjologii ciała/ucieleśnienia jest ono o tyle interesujące badawczo, że pozwala skupić się nie tylko na

Granice ciężarnego ciała rozważam w trzech róż-

powierzchni ciała i dokonujących się zewnętrznych

nych wymiarach. Po pierwsze, w odniesieniu do

Abstrakt W artykule zaprezentowano, w oparciu o indywidualne wywiady pogłębione, doświadczanie

zmianach, które są widoczne dla innych osób, ale

materialności ciała i poszerzania się jego granic,

ciężarnego ciała przez kobiety. Najczęściej ciężarne ciało jest przedmiotem zainteresowań na-

również na tym, jak bycie w ciąży wpływa na do-

powiększania czy rozrastania się. Po drugie, grani-

ukowych albo jako przedmiot medykalizacji czy dyscyplinowania albo analizowane są jego

świadczanie ciała przez same kobiety (Bailey 2001:

ce ciała odnoszę do wspomnianego wcześniej ciała

reprezentacje. W tym artykule akcent przesunięty jest na doświadczanie, a tym samym wpi-

110). Ciąża sprawia, że ciało, które jest na co dzień

matki i dziecka rozwijającego się w obrębie granic

suje się on w rozważania prowadzone w ramach socjologii ucieleśnienia. Doświadczanie cię-

nieobecne, znika ze świadomości (Leder 1990; Csor-

jej ciała. I wreszcie po trzecie, granice te interesują

żarnego ciała, jako ciała o wyjątkowym statusie, łączącego w sobie dwa byty, jest analizowane

das 1994; Kaufmann 2004; Crossley 2007), zazna-

mnie w kontekście tego, jak respondentki definiują

poprzez odniesienie się do pojęcia granic i ich trzech wymiarów. Po pierwsze, interesuje mnie

cza swoją obecność, urefleksyjnia się, bowiem jego

intymność i prywatność ciężarnego ciała, które roz-

powiększanie się ciężarnego ciała, jego rozrastanie się i wynikające z tego zmiany codziennych

zmienione kształty i funkcjonowanie uniemożli-

ważam na przykładzie dotykania brzucha ciężarnej

praktyk kobiet oczekujących narodzin dziecka. Po drugie, granice ciężarnego ciała odnoszę do

wiają dotychczasowe nawyki.

kobiety.

na przykładzie społecznej praktyki dotykania brzucha ciężarnej kobiety, analizuję granice pry-

Analizując doświadczanie ciężarnego ciała, odwołu-

Celem artykułu jest zatem przyjrzenie się temu,

watności i intymności ciężarnego ciała.

ję się do pojęcia jego granic. Ciało ciężarne to bowiem

w jaki sposób kobiety doświadczają swoich ciężar-

ciało, które przekracza i zaciera granice między tym,

nych ciał jako przekraczających granice. W szerszym

co w środku, a tym, co na zewnątrz, między dwoma

kontekście istotne jest zwrócenie uwagi na taki stan

bytami, między ciałem matki a ciałem rozwijającego

ucieleśnienia, który urefleksyjnia ciało, zmieniając

się w niej dziecka (MacKenzie 1992; Longhurst 2001;

jego codzienne nawyki, a tym samym czyni je bar-

Young 2005). Jako takie przełamuje ono zarówno du-

dziej dostępnym dla socjologicznych analiz (Jaku-

alistyczne myślenie, jak i narusza jednostkową in-

bowska 2012). Niniejszy tekst zaczynam od zaryso-

tegralność cielesną. Z punktu widzenia kobiety, jak

wania kontekstu teoretycznego, następnie przecho-

(nie)zależności ciała kobiety i rozwijającego się wewnątrz jej ciała dziecka. I wreszcie po trzecie,

Słowa kluczowe ciało ciężarne, kobieta, doświadczanie, granice
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jest wytyczenie jasnych granic pomiędzy jej ciałem

graniczności ciężarnego ciała, a później, po krótkiej

socjologia ciała/ucieleśnienia, płeć, sport ze szczególnym
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a ciałem płodu1, który „jest istotą zarówno nieroz-

części metodologicznej, w oparciu o zebrany materiał

łączną, ale jednak oddzielną od niej, zarówno [jej]

badawczy, przedstawiam i interpretuję doświadcze-

częścią, ale jednak wkrótce niezależną od niej” (1992:

nia przekraczania granic ciała przez kobiety.
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Określenie „płód” stosuję wówczas, gdy pojawia się ono
w przywoływanej literaturze. Sama używam pojęcia dziecka, gdyż takim określeniem posługiwały się respondentki.
Pomijam w artykule debatę na temat tego, od kiedy następuje
początek życia i od kiedy można, z punktu widzenia różnych
dyskursów, mówić o dziecku.

1

Kontekst teoretyczny
Teoretycznym kontekstem dla prowadzonych rozważań jest perspektywa fenomenologiczna, w tym
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przede wszystkim koncepcja Maurice’a Merleau-

łeczno-fizycznych środowiskach (por. Freund 2001:

snego, co przypomina do pewnego stopnia uczenie

dotyczącymi kobiet, które powinny zajmować mało

-Ponty’ego (2001). Według tego autora ciało jest

694–695). Ciało ciężarne ze względu na dokonujące

się nowej czynności, które odbywa się głównie po-

przestrzeni, a ich ruchy powinny być ograniczone

podstawą naszego postrzegania, doświadczania

się w nim zmiany zaczyna doświadczać przestrzeni

przez ciało, które zaczyna „chwytać” i „rozumieć”

(Bailey 2001: 121; zob. też: Bartky 2007). Rozrasta-

i posiadania świata, pośredniczy w kontaktach

w inny sposób, nawet w odniesieniu do tych miejsc,

każdy ruch (por. Jakubowska 2009: 198).

jące się pod wpływem ciąży ciało sprawia, że do-

z otaczającym nas światem, rzeczami i ludźmi. Ma-

które wcześniej były dla niego „oswojone”.

tychczasowe sposoby posługiwania się nim, o czym

Granice ciężarnego ciała

rek Drwięga (2002: 176), odnosząc się do rozważań

wspomniałam wcześniej, przestają być oczywiste
i konieczne staje się nauczenie się nowych praktyk

francuskiego filozofa, pisze o tym, że ciało sytuuje

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na jeszcze

się „na styku dwóch podstawowych dążeń: episte-

jedno pojęcie pojawiające się w koncepcji fenome-

W oparciu o perspektywę fenomenologiczną i na

obchodzenia się ze swoim ciałem. Także niezbęd-

mologicznego, w tym sensie, że ciało własne jest

nologicznej Merleau-Ponty’ego, jakim jest „schemat

podstawie literatury przedmiotu jako kategorię,

ne jest nauczenie się od nowa korzystania zarówno

moim punktem widzenia na świat i odgrywa de-

cielesny”. Drwięga (2002: 188) proponuje rozumieć

która pozwoli w najbardziej adekwatny sposób opi-

z miejsc publicznych, jak i prywatnych czy wręcz

cydującą rolę w poznaniu, oraz ontologicznego, po-

go jako „zbiór utrwalonych ogólnych struktur okre-

sać doświadczanie ciężarnego ciała, wybrałam poję-

intymnych, których przykładem jest łóżko.

nieważ świadomość wcielona to nasz sposób bycia

ślających zachowania wobec sytuacji i przedmio-

cie granic (zob. np. Kristeva 1981; 2007; Bailey 2001;

w świecie” (por. Jakubowska 2009: 79). Fenomeno-

tów”. Według Nicka Crossleya schemat cielesny to

Draper 2003; Young 2005; Douglas 2007). Jak wcze-

Z tym związany jest drugi wymiar przekraczania

logia skupia się zatem na doświadczaniu „ja” jako

ucieleśnione know-how, praktyczny sens i pojęcie

śniej wspomniałam, granice ciężarnego ciała mogą

granic ciała. Poprzez fakt, że w ciele kobiety rozwija

ucieleśnionego, na ucieleśnionym „byciu w świecie”

to jest bliskie nawykowi oznaczającemu „modyfi-

być rozważane przynajmniej w trzech wymiarach.

się inny organizm, inne ciało, naruszona zostaje in-

(being-in-the-world), a nie na ciele jako elemencie dys-

kację i rozszerzenie schematu cielesnego, inkorpo-

Pierwszym z nich jest poszerzanie się granic ciała,

tegralność jej ciała, a ona sama pozbawiona jest po-

kursu czy reprezentacji. Taką perspektywę przyj-

rację nowych «zasad» działania i know-how” (2001:

jego rozrastanie się. Oczywiście ma ono również

niekąd pełnej autonomii swojego ciała i całkowitej

muje również w swoich rozważaniach Iris Marion

123–125 [tłum. własne]). Sam Merleau-Ponty (2001:

miejsce wtedy, gdy na przykład ktoś tyje, jednak

nad nim kontroli (Draper 2003: 751). Ciężarna kobie-

Young, której esej Pregnant Embodiment: Subjectivity

100) pisze natomiast o dwóch warstwach cielesno-

kontekst obu zmian jest zupełnie inny. W przypad-

ta, jak zauważa I. M. Young (2005: 46), doświadcza

and Alienation (2005)2 opublikowany w zbiorze On

ści: habitualnej (nawykowej) i aktualnej. W pierw-

ku ciąży zmiana „zaprogramowana” jest na dzie-

ciała jako zarówno swojego, jak i nie swojego, ciała,

Female Body Experience był jedną z teoretycznych in-

szej warstwie pojawiają się gesty, które wynikają

więć miesięcy, choć niektóre jej skutki mogą pozo-

które do niej należy, ale równocześnie odczuwane

spiracji do napisania tego artykułu.

z przeszłych doświadczeń naszego cielesnego „ja”.

stać, z reguły – ku zmartwieniu kobiet, widoczne na

przez nią wewnętrzne ruchy należą do kogoś in-

Ciało nie jest więc tylko tym, co istnieje i funkcjonu-

dłużej. Równocześnie ciało ciężarne jest w nieusta-

nego. Ciąża jest zatem doświadczana jako z jednej

Dla analiz dotyczących granic ciężarnego ciała,

je tu i teraz, lecz także miejscem, które magazynu-

jącym procesie zmian i niemal codziennie ciężarna

strony koegzystencja dwóch ciał, ale z drugiej stro-

zwłaszcza tych odnoszących się do jego powiększa-

je przeżycia z przeszłości. W taki sposób definiuje

cielesność może być inaczej doświadczana. Doko-

ny ich rozdzielenie (Kristeva 1981: 31 za Young 2005:

nia się, istotna jest relacja pomiędzy ucieleśnioną

Kaufmann nawyki, mówiąc, że jest to „fragment

nujące się zmiany są bowiem zarówno widoczne,

49). Odrębność ciała dziecka kształtuje się wraz

jednostką a przestrzenią i przedmiotami się w niej

pamięci społecznej, indywidualnie wcielony za

jak i odczuwalne. I właśnie ten drugi wymiar jest

z upływem kolejnych miesięcy ciąży. Jest ona szcze-

znajdującymi. Według Merleau-Ponty’ego (2001:

pośrednictwem przyzwyczajenia” (2004: 105). Mó-

dla mnie szczególnie interesujący. Kobieta odczu-

gólnie widoczna podczas badania USG, które po-

159) „nie należy więc utrzymywać, że nasze ciało

wiąc inaczej, nawyki to utrwalone społecznie spo-

wa ciężar rosnącego brzucha i rozwijającego się

zwala zajrzeć do wnętrza organizmu matki i zoba-

jest w przestrzeni, tak samo zresztą jak nie należy

soby wykonywania wielu codziennych czynności

w nim dziecka, zmiany dotyczące poszczególnych

czyć (oraz usłyszeć) inne życie. Badanie to jest rów-

mówić, że jest w czasie. Zamieszkuje ono przestrzeń

czy pewna wpisana w ciało tendencja do działania

części ciała, w tym oprócz brzucha przede wszyst-

nocześnie przekraczaniem granic kobiecego ciała,

i czas”. Przestrzeń jest ważna, bo tworzy określone

(por. Marody, Giza-Poleszczuk 2004: 128 i nast.). By-

kim piersi, a zmiana gabarytów jej ciała wymusza

zaglądaniem do jego wnętrza, podobnie jak dzieje

możliwości i przeszkody dla ciała, które doświadcza

cie w ciąży sprawia, że korporalne doświadczenia

inny sposób poruszania się w przestrzeni otacza-

się to podczas innych badań medycznych, lecz rów-

przestrzeni i „zamieszkuje” w zróżnicowanych spo-

czy nawyki ukazują się nieadekwatne dla „nowego”

jącej ciało. Kobieta ciężarna potrzebuje i zajmuje

nocześnie jedynie częściowo dotyczy ciała kobie-

ciała. W konsekwencji dochodzi do wykształcenia

więcej miejsca, co, jak warto na marginesie zauwa-

ty, które bada się jako ciało ciężarne (sprawdzając

nowych nawyków i przekształcenia schematu ciele-

żyć, jest sprzeczne ze społecznymi oczekiwaniami

przede wszystkim te parametry, które odnoszą się

Artykuł ten ukazał się po raz pierwszy w 1984 roku w 9. numerze „Journal of Medicine and Philosophy”.

2
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bezpośrednio do ciąży), a w dużej mierze koncen-

w jaki płód staje się przedmiotem publicznej uwagi.

ży jako symbol odmiennego stanu oraz miejsce,

zało się, że po przeprowadzaniu dziesięciu z nich

truje się na dziecku. O częściowej niezależności obu

Ta sprzeczność jest również widoczna pomiędzy su-

w którym znajduje się dziecko. Dlatego to właśnie

osiągnięto teoretyczne nasycenie (Glaser, Strauss

ciał świadczy również przeprowadzenie operacji

biektywnym doświadczaniem ciąży przez pojedyn-

na brzuchu koncentruje się uwaga innych osób

1967: 61). W rozmowach pojawiały się bowiem po-

płodu, jak określa się to w medycynie, znajdujące-

czą kobietę a uspołecznionym charakterem tego sta-

i kulturowych reprezentacji ciężarnego ciała (zob.

dobne czy wręcz takie same przykłady i nie dostar-

go się jeszcze w łonie matki. Medycyna postrzega

nu. Uspołecznienie to wynika zarówno z tego, że jest

Majka-Rostek 2010; Kłonkowska, Gajewska 2015).

czały one dodatkowych danych.

zatem, jak twierdzą niektórzy autorzy, dziecko jako

to doświadczenie podzielane przez znaczną grupę

Równocześnie jednak jest częścią ciała kobiety, co

odrębną jednostkę, pacjenta, którego indywiduali-

kobiet, które, jak mówiły moje rozmówczynie, czują

podkreśla, że ciało w tym czasie jest zarówno cia-

Indywidualne wywiady pogłębione, realizowane

zacja „eliminuje ciało matki z pola widzenia” (Kem-

się niejako w obowiązku dzielenia się nim z ciężar-

łem „ja” (I body), jak i „ciałem mnie jako matki” (the

od października 2014 roku do marca 2015 roku, zo-

ber 1995: 107 za Draper 2003: 752; zob. też: Schmied,

nymi, ale też doświadczenie to staje się publiczne, bo

body-me as a mother) (Lewis 2013: 7 za Kłonkowska,

stały przeprowadzone z respondentkami w wieku

Lupton 2001). I wreszcie, kulminacyjnym momen-

jest nadzorowane nie tylko przez lekarzy, ale rów-

Gajewska 2015: 43). Pytanie, które mnie najbardziej

od 28 do 40 lat będącymi na samym końcu drugiego

tem rozłączenia (się) obu ciał, ale też przekraczania

nież bliższych i dalszych innych. W pewnym sensie

interesuje w tym wymiarze granic, dotyczy tego, jak

trymestru ciąży, w ostatnim trymestrze ciąży (8–9

granic kobiecego ciała jest sam poród.

ciało ciężarne staje się publiczną własnością (Westfall

ta cielesna ingerencja jest odbierana i doświadczana

miesiąc) oraz w jednym przypadku – 3 miesiące po

2006: 263; Lupton 2012: 332)3. Ten status ciała sprawia,

przez ciężarne, czy gest ten oznacza dla nich raczej

ciąży5. Wybór badanych, które znajdują się już w za-

Połączenie ciał matki i dziecka sprawia, że prakty-

że wiele osób daje sobie prawo, a często odczuwa też

dotykanie kobiety i jej ciała, czy jest odbierany jako

awansowanej ciąży, był celowy, bowiem z czasem

ki cielesne podejmowane przez kobietę oddziały-

powinność, skomentowania wyglądu kobiety, doko-

chęć przeniknięcia przez powłokę jej ciała, po to, by

trwania ciąży ciało staje się coraz bardziej „kłopotli-

wują bezpośrednio i pośrednio na rozwijający się

nujących się zmian, a także pozwala sobie na dotyka-

dotknąć dziecka.

we” i w coraz większym stopniu wymusza zmianę

wewnątrz niej organizm. Granice ciała matki są

nie brzucha ciężarnej4.

codziennych praktyk, a równocześnie jedynie w od-

Badania własne

postrzegane jako niebezpiecznie otwarte, przepusz-

niesieniu do zaawansowanej, czyli widocznej ciąży

czalne, co stanowi zagrożenie dla dziecka, na przy-

To właśnie na przykładzie dotykania brzucha, któ-

kład gdy kobieta stosuje różnego rodzaju używki

remu chciałabym się bliżej przyjrzeć, widać, że

Doświadczanie przez kobiety ciężarnego ciała zre-

z dotykaniem brzucha ciężarnej kobiety. W pierw-

(Hartouni 1991; Karpin 1992 za Lupton 2012: 332).

przekroczone zostają w przypadku ciała ciężarne-

konstruowałam na podstawie przeprowadzonych

szych miesiącach praktyka ta jest ograniczona jedy-

To przenikanie się ciał, „uwięzienie” ciała dziecka

go granice jego prywatności. Na co dzień dotykamy

indywidualnych wywiadów pogłębionych. Ta me-

nie do najbliższych.

w ciele matki sprawia, że ciężarne ciało staje się

jedynie ciał najbliższych nam osób, tych, z którymi

toda umożliwiła badanym swobodę wypowiedzi,

przedmiotem troski nie tylko jej samej, ale również

łączą nas intymne relacje czy więzy krwi. Inny do-

nie krępowała ich i pozwalała dzielić się czasami

Wszystkie respondentki są mieszkankami dużych

innych i zyskuje niejako publiczny status. Stąd bar-

tyk związany jest z kontekstem medycznym. Tym-

bardzo intymnymi szczegółami dotyczącymi ich

miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców) i posiada-

dzo często ciężarna kobieta zmuszona jest słuchać

czasem wiele osób daje sobie prawo do dotykania

cielesności, a także pozwalała im używać własnego

ją wyższe wykształcenie. Taki dobór badanych był

porad dotyczących na przykład odżywiania się czy

ciężarnego ciała, a właściwie jego części – brzucha,

słownika, własnych określeń do opisywania swoich

celowy nie tylko ze względu na łatwiejszy dostęp,

(zakazu) aktywności fizycznej. Co istotne, udzielają

często niezależnie od stopnia bliskości z przyszłą

przeżyć i zmagań z ciężarnym ciałem. Wywiad miał

ale przede wszystkim ze względu na problematykę

ich nie tylko najbliżsi, ale także postronne osoby.

matką. Brzuch ma szczególny status w czasie cią-

charakter częściowo ustrukturyzowany i był opar-

badań. Uznałam, że osoby te będą miały większą ła-

ty o przygotowaną wcześniej listę obejmującą pięć

twość mówienia o niełatwym do zwerbalizowania

głównych zagadnień: (1) zmian, jakim podlega ciało

doświadczaniu ciała, a podejście do ciężarnego ciała

ciężarne, (2) kłopotliwości ciała ciężarnego, (3) ko-

i jego statusu będzie w ich przypadku bardziej ure-

rzyści wynikających z bycia w ciąży, (4) zapomina-

fleksyjnione.

Ten specyficzny status ciała ciężarnego odnoszę do
trzeciego rozumienia granic. W czasie ciąży przekraczane są bowiem granice prywatności i intymności
ciała. Jak zauważa Robyn Longhurst (2000 za Draper
2003: 756), ciało ciężarne ujawnia sprzeczność pomiędzy prywatnym aktem jego stworzenia i sposobem,
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Kwestia ta wpisuje się w takie zagadnienia, jak nadzorowanie
ciała, jego dyscyplinowanie, medykalizację i biopolitykę (zob.
np. Lupton 2012; Wiant Cummins 2014), które pozostają jednak
w tym artykule poza obszarem mojego zainteresowania.

3

Praktyka ta nie zawsze jest przez kobiety pozytywnie postrzegana zarówno w Polsce, o czym napiszę na przykładzie
własnych badań, ale też w innych krajach. Na przykład w stanie Pensylwania wprowadzono zakaz dotykania brzucha kobiety w ciąży bez jej zgody (Wiant Cummins 2014: 34).

4

możliwe jest zbadanie doświadczeń związanych

nia o ciele oraz (5) doświadczania ciała jako swojego
i nie swojego zarazem. Pierwotnie nie określałam
liczby wywiadów, w trakcie realizacji badań oka-

K1 – 9 miesiąc, K2 – 9 miesiąc, K3 – 8 miesiąc, K4 – 8
miesiąc, K5 – 3 miesiące po ciąży, K6 – 9 miesiąc, K7 – 9
miesiąc, K8 – 6 miesiąc, K9 – 6 miesiąc, K10 – 8 miesiąc.

5
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Pięć respondentek znałam osobiście, a dostęp do po-

żania teoretyczne dotyczące granic ciała oraz per-

Ze względu na podjętą problematykę badań, moja

wyobrazić codzienne życie w otyłym ciele. Te dole-

zostałych uzyskałam dzięki pośrednictwu znanych

spektywę fenomenologiczną.

uwaga skupiona została głównie na ostatnim etapie

gliwości cielesne były zauważane głównie przez te

ciąży, kiedy ciało staje się znacząco większe, a jego

ciężarne, które były pod koniec ciąży; badane będą-

rozrastanie się jest obserwowane przez kobietę i jej

ce w szóstym miesiącu wielu z nich (jeszcze?) nie

otoczenie, ale jest również przez nią odczuwane.

doświadczały.

mi osób. Podczas przeprowadzania wywiadów nie
zauważyłam jednak dużej różnicy w swobodzie
wypowiedzi znanych mi wcześniej badanych i tych,

Poszerzanie się zewnętrznych granic
ciężarnego ciała

które spotkałam po raz pierwszy podczas wywiadu.

Odczuwalny jest na przykład ciężar brzucha:
Ociężałe i powiększające się ciało sprawia, że staje

Wszystkie badane bardzo chętnie dzielimy się swo-

Jak wcześniej wspomniałam, większość badanych

imi doświadczeniami i refleksjami. Osiem wywia-

była w ostatnim trymestrze ciąży, więc już w ta-

Masz przed sobą brzuch, on jest ciężki. Mam wraże-

się ono urefleksyjnione. Jak powiedziała jedna z ba-

dów zostało zrealizowanych bezpośrednio, w tym

kim jej okresie, gdy ciało i jego gabaryty znacząco

nie, jakbym miała kamień z przodu. (K3)

danych – „to nie są zmiany z dnia na dzień, ale [poja-

sześć w mieszkaniach respondentek, jeden w miej-

się zmieniają. Zanim jednak skupię się na tym eta-

scu pracy, a jeden, z wyboru respondentki, w moim

pie ciąży, chcę zwrócić uwagę, za moimi rozmów-

Czytałam, że to jest tak, jakby sobie położyć dynię

temu coś mogłam, a teraz już nie” (K1). Codzienna

mieszkaniu. Również na prośbę badanych jeden

czyniami, właśnie na ową zmienność i dynamikę

na brzuchu i z nią chodzić. Dziwne uczucie, nieprzy-

nieobecność ciała (Leder 1990) jest zatem w czasie

wywiad został zrealizowany przez Skype’a, nato-

ciężarnego ciała. Niemal wszystkie z nich dzieliły

jemne. (K9)

ciąży zawieszona, gdyż ciało nieustająco przypo-

miast jeden w formie pisemnej6. Wywiady trwały

ciążę, jak robi się to również w języku medycyny, na

od 1 do 2 godzin i były rejestrowane, a następnie

trymestry i z każdym z nich wiązały określone cie-

Ciało w czasie ciąży staje się, jak mówiły badane, więk-

ciąży podobne jest do doświadczenia poważnej

dokonano ich transkrypcji.

lesne doświadczenia. Najmniej przyjemny był dla

sze, bardziej opuchnięte, zmęczone i ociężałe. Jednym

(czy przewlekłej) choroby, bowiem w obu stanach

nich początek ciąży:

z odczuwanych przejawów tej ociężałości jest zadysz-

konieczne jest nabywanie nowych nawyków, ucze-

ka, sapanie, o których wspominały badane:

nie się swojego ciała na nowo, oswojenie jego nowej

Zebrany materiał został poddany kodowaniu selektywnemu (Glaser 1978; zob. też: Konecki 2008),

Pierwszy trymestr to niedogodności. Mdliło mnie,

czyli kodowaniu dokonywanemu wokół centralnej

dużo spałam, wymiotowałam. (K2)

kategorii badań. Nie przeprowadzałam zatem kodowania otwartego, które polegałoby na generowa-

Ciało w pierwszym trymestrze jest obolałe, wymę-

niu kategorii analizy, lecz od początku patrzyłam

czone. Było mi niedobrze, niefajnie. (K3)

na materiał badawczy poprzez centralną kategorię,

wia się] taka refleksja, że miesiąc albo dwa miesiące

mina o sobie7. W tym znaczeniu doświadczanie

formy. Zmiana wielkości ciężarnego ciała wymusza
Brzuch urósł – brak komfortu, zadyszka, czuję, że

zmianę codziennych nawyków i większą uważ-

sapię. Po schodach wspinam się, dysząc, muszę iść

ność w obchodzeniu się z ciałem w tych sytuacjach,

wolniej. (K6)

w których z reguły jest ona uśpiona. Bardzo dobrym
tego przykładem jest spanie (układanie się w łóżku,

Chciałabym nie sapać. To, co mi dokucza w ciąży, to

przewracanie się, jak i wstawanie), o którym mówiły właściwie wszystkie uczestniczki badania:

jaką były granice ciała. W transkrypcjach poszu-

Najmniej dokuczliwy był drugi trymestr, jak po-

jest takie sapanie. Rosnący brzuch uciska na płuca,

kiwałam zatem tych fragmentów, które odnosiły

wiedziała jedna z badanych – „poczucie ciała jest

ale też kilogramy, które przyrastają, to powoduje ta-

się do wyróżnionych rozumień granic ciężarnego

[wtedy] najbardziej zbliżone do tego, co normalnie”

kie zasapanie. I to jest okropne. (K9)

ciała i kodowałam je jako przynależące do jednego

(K7), a w trzecim trymestrze ciało stawało się po-

z nich. Określone części tekstu dotyczące każdego

nownie kłopotliwe, lecz w inny sposób niż na po-

Sapanie, jak relacjonowały badane, jest nie tylko nie-

na wznak, bo za ciężki brzuch. Uciska mnie brzuch.

z wymiarów zostały następnie zebrane i zinterpre-

czątku ciąży:

komfortowe dla nich, ale również utrudnia wyko-

Dziecko wypycha. (K1)

towane w oparciu o przedstawione powyżej rozwa-

Respondentka była bardzo chętna do udziału w badaniu,
jednak jej inne zobowiązania uniemożliwiły spotkanie się. Ze
względu na przekonanie, że chętnie podzieli się ona swoimi
doświadczeniami nie chciałam rezygnować z tego wywiadu.
Udzielone odpowiedzi były bardzo obszerne i niewiele różniły
się od tych, które uzyskałam w innych wywiadach.

6
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Źle mi się sypia, mogę spać tylko na boku. Lubię
spać na brzuchu, a teraz nie mogę. Nie mogę leżeć

nywanie obowiązków czy to domowych, czy służW ostatnim trymestrze ciało jest cięższe, obolałe, bolą

bowych w przypadku nielicznych respondentek,

Nie mogę się kłaść na brzuchu, przewracanie się jest

mnie kości. Ciało jest większe. (K3)

które pozostawały aktywne zawodowo. Na margi-

wysiłkiem. (K6)

nesie warto zauważyć, że badane nawiązywały czaW trzecim trymestrze ciało jest zmęczone, brzuch jest

sami podczas wywiadów, między innymi w tym

duży, boli kręgosłup, ciało jest spuchnięte. (K7)

kontekście, do osób otyłych i trudno było im sobie

Należy jednak zauważyć, że badane wskazywały w wywiadach na takie chwile, w których udawało im się zapomnieć
o ciele.

7
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Mam wrażenie, że cała zajmuję łóżko. (K2)
Ociężałość odczuwam szczególnie podczas wstawa-

Doświadczanie ciężarnego ciała jako ciała przekraczającego granice – studium socjologii ucieleśnienia

jak to określiła, „punktem honoru”, co tłumaczyła:

Przykłady łóżka i samochodu pokazują, że ciało

teraz kłopotliwa, a jednocześnie przyznała, że „ła-

„to jest dla mnie taki wyznacznik samodzielności.

ciężarne musi na nowo nauczyć się doświadczać

pie się” często na myśli:

No nie wiem... ktoś mi będzie buty zakładał...” (K2).

zarówno określonych przestrzeni, jak i przedmiotów. Przestrzenie, które były poprzednio „oswo-

Po co mi tyle miejsca, przecież ja zawsze bez proble-

Dwie inne badane, które wspominały o tym, że

jone”, do których ciało niemal bezrefleksyjnie się

mu przechodziłam między tymi lusterkami. (K10)

przy zakładaniu butów pomagają im czasami part-

dopasowywało, stały się dla zmienionego ciała

Ciało ciężarne jest również kłopotliwe, staje się

nerzy, równocześnie podkreślały, że konieczność

kłopotliwe i konieczne stało się nauczenie nowego

Bycie w ciąży urefleksyjnia zatem, jak już wcześniej

przeszkodą, która utrudnia wykonywanie nawet

korzystania z tej pomocy jest dla nich niekomforto-

sposobu korzystania z nich. Ucieleśnione nawyki

wspomniałam, cielesność, kwestionuje dotychcza-

najprostszych codziennych czynności. Najlepiej ilu-

wa, właśnie dlatego, że odbiera im samodzielność:

okazały się nieadekwatne, co sprawia, że okres cią-

sowe przyzwyczajenia i wytwarza nowe praktyki

ży wymaga nabycia nowego cielesnego know-how,

obchodzenia się z ciałem, związane przede wszyst-

Fatalnie się wtedy czuję, nie lubię, jak mi ktoś poma-

które równocześnie, ze względu na ciągłe zmiany

kim z ochroną brzucha (dziecka), ale też nowe na-

ga. (K3)

ciężarnego ciała, musi być niemal nieustająco mo-

wyki związane ze zmianą formy ucieleśnienia.

dyfikowane.

Pojawiają się one w tak prostych czynnościach, jak

nia z łóżka [śmiech], śpię na materacu na podłodze
i coraz trudniej jest mi się podnieść. (K4)

struje to, znów wspomniane niemal przez wszystkie rozmówczynie, wiązanie butów8:
[Ciało] jest przeszkodą. Nie mogę się schylić, nie
mogę wiązać butów, ciężko się poruszać. (K1)

siadanie do stołu, układanie się do snu czy schyla-

Ja jestem bardzo samodzielna. A teraz jestem na łasce,
a bardzo tego nie lubię. (K1)

Czasami jest problem z wiązaniem butów, szcze-

Pomimo niedogodności związanych z jazdą samo-

nie się. Równocześnie, na co zwróciła uwagę jedna

chodem, badane to głównie jednak z niego korzy-

z badanych, odwołując się do ustawienia stolików

gólnie wieczorem, jak ten brzuch jest taki bardziej

Innym aspektem odczuwania powiększającego się

stały (jako pasażerki), bo komunikacji miejskiej nie

w kawiarni, stan ten uzmysławia, że przestrzenie,

sztywny. (K2)

ciała, jego poszerzających się granic jest zajmowanie

postrzegały jako bezpiecznej ze względu na panu-

te bardziej prywatne i te publiczne, nie są dostoso-

większej przestrzeni, ale też świadomość większej

jący w niej ścisk albo nieustępowanie miejsca przez

wane do rozmiarów ciężarnego ciała.

Duży problem sprawiają takie rzeczy, jak sponta-

uwagi skierowanej na ciało w poruszaniu się w niej.

innych pasażerów. Kłopotliwe i wymagające więk-

niczne schylenie się, żeby buty zawiązać [...]. To jest

Oprócz wspomnianego już wcześniej łóżka, jako

szej uwagi okazywały się również inne przestrzenie

tragedia. (K3)

kłopotliwą przestrzeń badane wskazywały również

publiczne:

Przenikanie się granic wewnątrz
ciężarnego ciała

samochód, problematyczny zarówno dla nich jako
Największą trudność sprawia mi wstawanie, ale rów-

prowadzących, jak i pasażerek:

nież wiązanie i zapinanie butów i wkładanie rajstop.
Horror [śmiech]! (K4)

Bardziej kontroluję przejścia, uważam, żeby się nie

Oprócz zmieniania się zewnętrznych granic cię-

trącić brzuchem o coś. (K1)

żarnego ciała jego niezwykły status polega też, co
wcześniej opisałam, na połączeniu i rozdzieleniu

Zajmuję więcej miejsca, nogi do przodu, wygięta w łuk… Teraz nie siedzę z tyłu, odchylam sobie

Poruszając się w przestrzeni, muszę pomyśleć, czy się

równocześnie dwóch ciał. Doświadczanie drugiej

Co jednak niezwykle ciekawe, banalna czynność

siedzenie. Trudność z prowadzeniem samochodu,

zmieszczę, czy nie jest za ciasno, czasami idę okrężną

osoby wewnątrz własnego ciała badane określały

sznurowania butów była dla badanych wyrazem ich

kompromis między wygodą a tym, żeby dobrze wi-

drogą, żeby nikt mnie nie uderzył ani ja w nic. (K7)

jako niezwykłe, a równocześnie trudne do opisania:

(nie)samodzielności i u(nie)zależnienia od innych.

dzieć. (K1)

Dla jednej z respondentek niekorzystanie z pomocy
innych do końca ciąży przy wiązaniu butów było,

Samochodu nie prowadzę od dwóch tygodni, a to

Staram się unikać miejsc bardzo zatłoczonych, żeby

Nie do opisania jest doświadczanie drugiej osoby. To

mnie nikt nie popchnął. (K9)

jest coś takiego niesamowitego. Po pierwsze, to jest

jest ostatni bastion w obszarze mojej niezależności
Istotne jest to, że wywiady odbywały się w okresie jesienno-zimowym. Dwie z badanych, których ostatnie miesiące poprzednich ciąż przypadały na wiosnę i lato, podkreślały duże
znaczenie pory roku dla komfortu zakładania butów – buty
letnie (klapki, sandałki) zakłada się bowiem o wiele łatwiej.

8
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żywa istota, która powstała ze mnie i z mojego męża

w obszarze mobilności, bo mój brzuch siedzi już na

Jedna z badanych wskazała w tym kontekście, że

połączonych, powołuje się do życia coś zupełnie no-

kierownicy. A ja jestem stosunkowo niska, więc nie

przestrzeń (między samochodami), przez którą za-

wego. Nowe stworzenie, które się rozwinie w samo-

mogę bardziej odsunąć fotela. (K2)

wsze bez problemu przechodziła, stała się dla niej

dzielną istotę. (K1)
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To jest chyba najprzyjemniejsza strona ciąży. To, że

Należy również zauważyć, że dwie badane, pod-

okresie ciąży, zobaczyć dziecko (niezależny byt),

Towarzysząca na co dzień kobiecie w ciąży „co-

czujesz swoje dziecko, wyczuwasz, co mu się podoba,

kreślając częściową odrębność dziecka, ale i jego

równocześnie ignorując ciało kobiety. Na przykład

dzienna świadomość, że nie jest się samemu” (K1),

a co nie, jaki ma charakter na długo przed tym, zanim

inwazyjność, użyły w żartobliwym tonie określenia

jedna z respondentek zauważyła, że podczas ba-

obok niezwykłości, choć i też codzienności przez

je zobaczysz, jest czymś niesamowitym! (K4)

„obcy”, nawiązując między innymi do filmu pod

dania USG nie miała poczucia, że ogląda wnętrze

okres dziewięciu miesięcy tego stanu, rodzi, co dość

tym tytułem:

swojego brzucha. Inna zażartowała, że podczas

oczywiste, określone powinności. Wspomniane już

USG miała „poczucie winy, że podgląda dziecko”

wcześniej ostrożniejsze poruszanie się czy unikanie

Doświadczenie ludzkie, życiowe, egzystencjalne – niesamowite, nie mogłam uwierzyć, potem się przyzwy-

Śmiałam się, że to jest jak film „Obcy 4”, miałam wra-

(K6), a jeszcze inna zauważyła, że USG umożliwia

miejsc zatłoczonych wynikają przede wszystkim

czajasz, ale nie do końca. Pierwsza łączność, nieporów-

żenie, że zaraz mi wyjdzie [dziecko] przez brzuch.

zobaczenie, że:

z tego, żeby dziecku nie stała się krzywda. Jedna

nywalne z niczym. Widać wybrzuszenie, dotykam,

Stosuje przemoc wobec matki, lubi kopać w pęcherz

zgaduję, co to może być. Przyjemne doświadczanie dru-

i nie jest to przyjemne. (K6)

giego ciała. (K6)
Jak zaczęłam odczuwać ruchy, mówiłam, że „obcy”

O tym, że doświadczenie dziecka w sobie jest ważne

się we mnie rusza. Dekoncentruje mnie to, dekoncen-

i wyjątkowe, świadczą słowa badanych, które mówiły

truję się w związku z tymi ruchami. (K7)

o doświadczonym już uczuciu pustki lub obawie o takie uczucie w momencie, kiedy dziecko się już urodzi:

z badanych powiedziała na przykład: „jak coś się
ktoś we mnie jest. I to jest jego miejsce do życia [...]. To

działo, to od razu chroniłam brzuch. W najtrudniej-

jest tak, że wiesz, że się rozwija człowiek, masz świado-

szych momentach trzymałam się za brzuch” (K2).

mość, ale samo zobaczenie wiązało się z emocjami. (K7)

Inna respondentka stwierdziła, że w czasie ciąży
pojawia się „myślenie, żeby nie uszkodzić siebie

Dla respondentek badanie USG było niezwykle

i dziecka” (K7), a kolejna – „teraz zawsze pomyślę

silnym doświadczeniem, nawet wtedy, gdy obraz

dwa razy” (K4).

Ta obecność „obcego” jest jednak przede wszystkim

dziecka nie był jeszcze widoczny, ale słychać było

źródłem pozytywnych doświadczeń:

bicie jego serca. Usłyszenie, ale też w późniejszych

Przenikanie się granic obu ciał sprawia także, że ba-

miesiącach zobaczenie dziecka było bardzo waż-

dane, podejmując określone praktyki cielesne, takie

Czułam pustkę w brzuchu po pierwszej ciąży, zamiast
tego, co było znajome, do czego byłam przyzwyczajona

Dużo frajdy, jak się kładziemy, młoda się rusza, doty-

ne głównie dlatego, że pozwalało upewnić się, że

jak jedzenie czy przyjmowanie leków, robią to dla

pojawiło się coś nowego. Zdezorientowana. To, co było

kamy, zgadujemy, co gdzie jest. To jest zabawa. Widać

wszystko jest dobrze. Jedna z badanych mówiła na

siebie, ale i dla dziecka:

znajome, zniknęło. Drastyczna i nagła zmiana. (K1)

jak reaguje. (K3)

przykład: „Tęskniłam za kolejnym USG, byłam ciekawa, to mi dawało spokój, że wszystko jest w po-

Kiedy czuje, że muszę odpocząć – wtedy pojawia się

W środku jest człowiek [...]. Mówię do niego, myślę, że

Chcesz już iść spać, a twoje dziecię urządza sobie

rządku” (K2). O tęsknocie za następnym badaniem

myśl, że dla dziecka. Powinnam odpocząć nie tylko

mi zabraknie tego, że jestem z kimś, on jest aktywny,

akurat wieczorną gimnastykę… Ale raczej są to mo-

USG mówiła też inna badana: „[po USG] zaczęłam

dla siebie, ale też dla ciąży. (K2)

rusza się dużo. (K2)

menty wzruszające niż denerwujące. (K4)

tęsknić, bo go [dziecka] nie widziałam” (K8). W tej
wypowiedzi podkreślone zostało też znaczenie

Pojawia się myślenie, że to dla dziecka nie jest dobre. Nie

To [doświadczanie drugiego ciała w sobie] jest chyba

Rodzi także chęć poznania drugiej istoty, którą po-

możliwości zobaczenia dziecka. Pomimo tego, że

jem słodyczy, tu myślenie jest podwójne – bo moje ciało

najprzyjemniejsza strona ciąży i pewnie będzie mi

dzieliła się jedna z badanych:

dziecko jest przecież nieustająco ze swoją matką,

nie ma być ociężałe, nie chcę mieć cellulitu, ale też myślę

a ta odczuwa jego obecność na różne sposoby, to

o dziecku – słodycze zawierają konserwanty. (K6)

tego brakować po porodzie. (K4)

Tylko jedna z badanych, mająca już za sobą wcze-

Poczucie, że mam w brzuchu akwarium, a w nim jest

zobaczenie go wydaje się tym, co zapewnia kobie-

druga osoba, chciałabym tę osobę poznać. (K8)

cie spokój. Tym samym USG z jednej strony uwi-

Odpowiedzialność za dziecko wymusza, podobnie

dacznia niezwykłość życia i rozwijania się jednego

jak zmienianie się fizycznych granic ciała, zmianę

śniejsze doświadczenie porodu, stwierdziła, że nie
odczuwała pustki w brzuchu, tylko koncentrowała

Odrębność ciała dziecka, która bywa przez kobiety

organizmu w drugim, ale również podkreśla pry-

praktyk cielesnych i ich urefleksyjnienie. Jedno-

się na dziecku, które już było poza brzuchem, „była

odczuwana, najbardziej „realna” staje się wówczas,

mat zmysłu wzroku jako tego, który daje możliwość

cześnie jest to czas, gdy kobieta doświadcza świata

to kontynuacja tej relacji, dalej był [syn] blisko, tylko

gdy jest widoczna, jak ma to miejsce podczas bada-

upewnienia się, że dziecko rozwija się w prawidło-

poprzez ciało, które jest nie tylko zmienione w sen-

po drugiej stronie” (K7).

nia USG. Pozwala ono, zwłaszcza w późniejszym

wy sposób.

sie fizycznym, ale również łączy w sobie dwa byty.
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Równocześnie dziecko znajdujące się w brzuchu ko-

wewnątrz brzucha, ale również sam brzuch. Mere-

niczony dostęp” i do kobiet, i ich brzuchów, a więc

Trzy badane nie postrzegały tego dotykania jako

biety doświadcza świata w sposób zapośredniczo-

dith Nash (2014), która w swoich badaniach analizo-

pośrednio i do dzieci, byli oczywiście ich partnerzy,

czegoś nieprzyjemnego, co wynikało, przynajmniej

ny, poprzez matkę i jej ucieleśnione nawyki.

wała fotografie ciężarnych ciał, zadaje pytanie o to,

a równocześnie ojcowie dzieci. Dla części badanych

w dwóch przypadkach, w dużej mierze z ich „co-

kto właściwie uwieczniany jest na zdjęciu – kobie-

akceptowalne było, albo nie przeszkadzało im zbyt-

dziennego” podejścia do tej kwestii:

Na podstawie wywiadów można wywnioskować,

ta w ciąży czy dziecko, płód, jak pisze. Pytanie to

nio, bycie dotykaną przez członków rodziny, a tak-

że jedyną praktyką, która dotyczy wyłącznie ciała

jest szczególnie ciekawe w przypadku tych zdjęć,

że przyjaciół i bliższych znajomych, szczególnie

Dotykanie mi nie przeszkadza. Nie mam problemów

kobiet, jest stosowanie różnego rodzaju kosmety-

na których nie widać twarzy kobiety, lecz jedynie

kobiety, które, jak wynikało z wywiadów, częściej

z dotykaniem. (K3)

ków mających zapobiegać powstawaniu rozstępów

jej brzuch, które według M. Nash (2014: 251) należy

wyrażają taką chęć:

czy zmniejszać je. Bez wątpienia ich skład jest bez-

odczytać raczej jako zdjęcie przyszłego dziecka niż

pieczny dla dziecka, ale ich stosowanie dotyczy

jego matki.

tego, jak będzie wyglądała kobieta po ciąży i jak będzie czuła się w swoim ciele.

Jestem dotykowa, nie przeszkadza mi dotyk, lubię
Te osoby, które mnie dotykały, to raczej kobiety, ko-

dotykanie się. Dla mnie to jest ok. (K6)

leżanki, siostrzański krąg. (K7)

Postawione przez tę autorkę pytanie prowadzi do

Rzeczywiście ludzie często dotykają brzucha, ale nie

trzeciego wymiaru graniczności ciała, który chcia-

Bliscy znajomi tak. Dzielę się z nimi swoim doświad-

W kontekście rozmowy o odpowiedzialności kobie-

łabym zilustrować, posługując się przykładem do-

czeniem. (K2)

ty za siebie i rozwijające się w niej dziecko na uwagę

tykania (brzucha) kobiet w ciąży.

zasługuje wypowiedź jednej z respondentek:

Granice własności ciężarnego ciała

miałam z tym jakiegoś większego problemu. (K4)

Najbardziej interesujące w tym kontekście było dla
Dotykają mnie bliskie osoby, ale mi to nie przeszka-

mnie dowiedzenie się, czy badane odczuwają ten

dza. (K8)

dotyk jako dotykanie ich (ich ciała), czy też jako dotykanie znajdującego się w nich dziecka. Moje roz-

Chciałabym odzyskać ciało dla siebie, to, które znam.
Ciało służy celowi, służy drugiej osobie. Nie mam

Dotykanie ciężarnego ciała interesowało mnie w ba-

Mi to nie przeszkadza, jeśli to nie są całkiem obce

mówczynie miały na ten temat różne przemyślenia

ochoty się upić, ale jakbym chciała, to nie mogę. Nie

daniu jako przykład przekraczania granic intym-

osoby. (K10)

i odczucia. Część z nich uważała, że dotykany jest

mogę brać leku. Ciało pod specjalnym nadzorem nie

ności, bliskości, ale też prywatności i publiczności

jest tylko moje, służy czemuś ważnemu, odkładam

ciała. Równocześnie jednak dotyczy ono zewnętrz-

Część z nich nie życzyła sobie być w ogóle doty-

do czego powrócę. Inne uważały, że jest to dotyka-

egoizm cielesny. Chciałabym poczuć, że jak wezmę

nych granic, powłoki, kobiecego ciała i możliwości

kaną:

nie zarówno ich brzucha, jak i ich dziecka. Jeszcze

antybiotyki, to wpłynie [to] tylko dla mnie. (K8)

„przeniknięcia” przez nie po to, by dotknąć i poczuć
znajdujące się w brzuchu dziecko.

W wypowiedzi tej można zauważyć zarówno świa-

tylko brzuch, będący jakby niezależny od kobiety,

inne doświadczały tego jako dotykania ich, a nie
Na szczęście nie dotykają. Moje ciało, ja sobie nie ży-

dziecka. Gdy mowa o granicach ciała, na pewno

czę, to jest moje ciało. Tak nie wolno robić. Nie lubię

warta przytoczenia jest wypowiedź jednej z respon-

tego, nawet jak ktoś z rodziny. (K1)

dentek:

domość, że praktyki cielesne w okresie ciąży do-

Wszystkie badane potwierdziły moją obserwację,

tyczą nie tylko kobiety, ale również powiązanego

że bardzo dużo osób daje sobie prawo do dotyka-

z nią cieleśnie dziecka, że jej ciało jest zorientowane

nia ciężarnego brzucha, czego w większości miały

Dotykają mnie, byłam w stanie to znieść. Ale mi się to

Intencją jest dotknięcie dziecka, ale nie jest to ina-

na innych (Bailey 2001), a równocześnie, że istotne

okazję same doświadczyć. Równocześnie były też

nie podobało. (K5)

czej możliwe. Myślę, że ci dotykający chcieli dotknąć

jest, przynajmniej dla tej badanej, poczucie odzy-

zgodne, że gdy kobieta nie jest w ciąży, inni, poza

skania autonomii, niezależności jej ciała.

najbliższymi, nie dają sobie takiego prawa, a na

dziecka, a nie mnie [uśmiech]. A że jeszcze jest u mnie

albo jeśli chcą to zrobić obce osoby:

w brzuchu, to, chcąc nie chcąc, musiałam w tym „po-

pewno nie dotykają brzucha. Przyzwolenie roz-

średniczyć”. (K4)

Wspomniałam wcześniej o badaniu USG, które

mówczyń na bycie dotykaną zależało, co zrozumia-

Pani w sklepie zapytała, czy może dotknąć brzuch.

daje możliwość zobaczenia dziecka. W czasie ciąży

łe, od stopnia bliskości z osobami, które chciały ich

Powiedziałam, że nie. Bo jakbym nie była w ciąży, to

Również inna badana zwróciła uwagę, że być może

uwieczniane jest nie tylko dziecko rozwijające się

dotknąć. Jedynymi osobami, które miały „nieogra-

by mnie nie dotykała. (K2)

„im [osobom dotykającym] się wydaje, że to nie jest
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już nasze ciało, ale dotykają dziecka” (K9). Obie

Oddzielam brzuch od siebie, dotykają brzucha. [...]

granic kobiecego ciała sprawiają, że podejmowane

biecego ciała przez Elizabeth Grosz (1994) pozwa-

wypowiedzi mogą być odczytane w ten sposób, że

Czuję, że jest to coś dodatkowego, ale zintegrowane

przez nią praktyki są w dużej mierze nakierowane

la analizować ciężarne ciało jako to, które przekra-

brzuch matki jest tutaj traktowany jako swego ro-

ze mną. Na dotyk pozwalam od niedawna, czyli po-

właśnie na dziecko czy podejmowane dla jego do-

cza zamkniętą powłokę, przecieka, zanieczyszcza,

dzaju neutralna, z intymnego i erotycznego punk-

czucie, że brzuch staje się czymś odrębnym. (K2)

bra, a nie dla samej kobiety. Równocześnie ciężarne

przełamując granice czystości i szczelności ideal-

ciało przekracza granice prywatności i intymności,

nego ciała (zob. np. Longhurst 2000; 2001). Temat

stając się swego rodzaju wspólnym dobrem.

ten jest niezwykle ciekawy, jednak ze względu na

tu widzenia, osłona, za którą ukryte jest dziecko,
które chcemy dotknąć czy poczuć. O neutralności

Kilka badanych podkreśliło też kwestię, która po-

brzucha w stosunku do reszty ciała kobiety w ciąży

jawia się bardzo często w feministycznych rozwa-

może świadczyć również to, że tylko ta część ciała

żaniach o ciele kobiecym w ogóle, ale też o ciele

Badane podkreślały, co było dla mnie interesują-

poziom mojej znajomości respondentek, zrezygno-

jest dotykana przez obce osoby.

ciężarnym (Bordo 1993; Bartky 2007; Lupton 2012;

ce, że rozrastające się i ociężałe ciało uzależnia je

wałam z niego w przeprowadzonych wywiadach.

Wiant Cummins 2014; Wolf 2014). Zauważyły one,

od pomocy innych i w tym sensie kwestionuje ich

Same respondentki też go właściwie, z drobnymi

Jedna z respondentek zwróciła uwagę na to, że po-

że brzuch postrzegany jest jako „własność wspól-

samodzielność. Niesamodzielność dotycząca ciała

wyjątkami, pomijały. Innym interesującym, niepo-

czucie bycia dotykaną zmienia się w zależności od

na, ekstensja, z której rodzi się przyszły obywatel”

była przez nie zatem rozumiana raczej w kontekście

ruszonym z tych samych względów, aspektem jest

tego kto dotyka i podkreśliła istnienie granic intym-

(K5), „kobiece ciało jest publiczne, a ludzie cieszą

konieczności skorzystania z pomocy partnera czy

życie seksualne podczas ciąży, które z pewnością

ności, po przekroczeniu których ma poczucie, że

się, jak widzą twój brzuch” (K8). Z punktu widze-

innego członka rodziny, a nie jako uzależnienie od

warto również poddać analizie z punktu widzenia

inni dotykają bardziej jej niż jej dziecka:

nia innych ciąża, jak zauważa I. M. Young (2005: 54),

dziecka. Równocześnie, opisując określone prakty-

nieustającej obecności dziecka w matce, połączenia

jest bowiem przede wszystkim czasem oczekiwania

ki, mówiły o robieniu czegoś dla dziecka, ale ta za-

i rozdzielenia ciała kobiety i dziecka.

Jak ja dotknę, to mam poczucie, nadzieję, że doty-

i obserwowania. Dla kobiety natomiast jest głównie

leżność nie była przez nie negatywnie odczuwana.

kam dziecka, że dotykam brzucha, ale jednak dziec-

czasem codziennych przemian cielesności, ich oglą-

ka, ale to jest jednak obca ręka. Z X [mąż respon-

dania, ale przede wszystkim doświadczania uciele-

Rozważając ciężarne ciało z perspektywy jego gra-

doświadczania ciężarnego ciała, jak i inne warte są

dentki] tak nie mam, bo on jest bliski, bo to jest jego

śnionego „ja”.

nic, bez wątpienia w artykule zabrakło jednego

kolejnych analiz. I to takich, które nie będą skupiały

z potencjalnych rozumień tych granic. Ciało ciężar-

się na wizerunku ciężarnego ciała, ale właśnie na

ne, co również, jak uważam, podnosi jego wartość

jego doświadczaniu. Badania takie dostarczyłyby

badawczą, jest bowiem ciałem, w którym w sposób

nie tylko nowej wiedzy o przeżywaniu okresu cią-

Ciąża, będąca niezwykłym stanem dla wielu kobiet,

szczególny fizjologia ciała krzyżuje się z jego spo-

ży przez kobiety, ale poszerzyłyby również wiedzę

jest również niezwykle ciekawa jako przedmiot ba-

łecznymi i kulturowymi normami. Odwołanie się

z zakresu socjologii ciała/ucieleśnienia, a równocze-

Słuchając wypowiedzi respondentek, odniosłam

dań socjologii ciała/ucieleśnienia. Szczególny status

do koncepcji czystości i brudu Mary Douglas (2007),

śnie rozwinęły ciągle nieliczne badania cielesności

również wrażenie, że część z nich stosuje w takich

ciężarnego ciała, połączenie dwóch bytów w jed-

abjectu Julii Kristevej (2007) czy postrzegania ko-

realizowane z perspektywy fenomenologicznej.

sytuacjach strategie podobne do tych, jakich uży-

nym ciele, przy ich częściowej autonomii, sprawia,

wa się na przykład podczas badań lekarskich, gdy

że możemy przyjrzeć się doświadczeniu ciała jako

niejako oddziela się ciało będące przedmiotem me-

swojego i nie swojego zarazem. Bycie w ciąży spra-

dycznej obserwacji, której towarzyszy często obec-

wia, że urefleksyjnione zostają codzienne praktyki

ność osób postronnych, od „ja”. Jedna z rozmów-

cielesne i zakwestionowane codzienne, przyjmowa-

czyń mówiła, że koncentruje się w takich chwilach

ne za oczywiste granice ciała. Na przykład zmienia-

na dziecku, zapominając niejako o sobie, natomiast

jąca się wielkość ciała uzmysławia, że przestrzenie

inna podkreśliła odrębność brzucha, która pojawia
się wraz z trwaniem ciąży:

dziecko. A jak teściowa, nie chodzi o to, że konkretnie teściowa [uśmiech], ale że inna osoba, to mam

Zakończenie

wrażenie, że nie dotyka mojego dziecka, tylko mojego brzucha. (K10)
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jego bardzo intymny charakter, ale i zróżnicowany

Jestem jednak przekonana, że zarówno te aspekty
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Experiencing the Pregnant Body as a Body Which Crosses the Boundaries—The Study
of Sociology of Embodiment
Abstract: The way women experience a pregnant body is presented in the article on the basis of in-depth interviews. Usually,
a pregnant body is a theme of scientific interest as a subject of medicalization and discipline or its representations are analyzed. This
paper focuses on experience and, as a consequence, fits into the sociology of embodiment. Experiencing a pregnant body, as a body
which has an exceptional status and unites two individuals, is analyzed using the concept of boundaries in three dimensions.
Firstly, I am interested in pregnant body’s growing and its consequences for the daily practices. Secondly, I refer the boundaries
of a pregnant body to the (in)dependence of a woman and a baby growing inside her body. And thirdly, taking the example of the
practice of touching a pregnant woman’s belly, I analyze the boundaries of privacy and intimacy.
Keywords: pregnant body, woman, experiencing, boundaries
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„Piękne kobiety pięknie tańczą” czy „uprzedmiotowienie i upokorzenie”? Analiza dyskursu o cheerleadingu
w kontekście mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 roku

Natalia Organista, Zuzanna Mazur
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie
„Piękne kobiety pięknie tańczą” czy
„uprzedmiotowienie i upokorzenie”?
Analiza dyskursu o cheerleadingu
w kontekście mistrzostw Europy w piłce
ręcznej mężczyzn w 2016 roku

N

ajczęściej dyskutowanym tematem bezpo-

skowany wokół wypowiedzi Szweda. Z przekazów

średnio niepowiązanym z mistrzostwami

prasowych wynika, że sam cheerleading nie został

Europy (ME) w piłce ręcznej mężczyzn w 2016

opisany z należytą uwagą, a charakterystykę tej

roku była wypowiedź szwedzkiego kapitana dru-

aktywności sprowadzono do przekonania, iż rolą

żyny Tobiasa Karlsona na temat cheerleaderek wy-

cheerleaderek jest zabawianie publiczności oraz

stępujących w przerwach meczów1. Szwed zapytał:

„upiększanie widowiska sportowego”.

„Który mamy rok?” i stwierdził: „Jest tyle innych,
wspaniałych rzeczy, które można robić w prze-

Porządek płci w sporcie

rwach” (Euro 2016 w piłce ręcznej. Reprezentantom
Szwecji przeszkadzają... cheerleaderki 2016). Jak cytują

Od lat 70. ubiegłego wieku w naukach społecz-

Abstrakt W artykule przedstawiono wyniki krytycznej analizy dyskursu przekazów medialnych dotyczą-

liczne źródła medialne, miał dodać, iż przyzwy-

nych prowadzone są badania dotyczące kobiecości

cych wypowiedzi szwedzkiego piłkarza ręcznego Tobiasa Karlsona na temat cheerleadingu jako ak-

czaił się już do występów cheerleaderek, pracując

i sportu (Hall 2002: 11‒14; Jakubowska 2014: 14‒17).

tywności uprzedmiatawiającej kobiety. Dominującym dyskursem w przekazach medialnych był

w niemieckiej lidze piłki ręcznej, ale ma nadzieję,

Płeć kulturowa jako narzędzie konceptualizacyjne

dyskurs patriarchalny. W analizowanych materiałach podkreślano urodę ćwiczących zarówno

że swoją wypowiedzią przyczyni się do wszczę-

do badania współczesnych społeczeństw pomogła

w warstwie językowej tekstu, jak i za pomocą dołączanych materiałów wizualnych. Jedynie trzy

cia debaty na temat cheerleadingu podczas imprez

krytycznie przeanalizować związki między odtwa-

artykuły przedstawiły problemy związane z oceną cheerleadingu. W artykule opisano również dys-

sportowych. Karlson dodał również, iż w jego kra-

rzanymi przez sport praktykami kobiecości i mę-

kusję na temat statusu cheerleadingu oraz przedstawień wizerunków cheerleaderek w perspektywie

ju uważa się, że cheerleading uprzedmiotawia kobie-

skości a panującą ideologią (Giulianotti 2005: 80). Jak

założeń feminizmu drugiej i trzeciej fali.

ty (Euro 2016 w piłce ręcznej. Reprezentantom Szwecji

podkreślają Messner i Dworkin (2002: 17), za jedno

przeszkadzają... cheerleaderki 2016; Piłkarze ręczni ze

z istotnych zadań (poza celem komercyjnym) sto-

Szwecji nie mogą patrzeć na cheerleaderki. „Uprzedmio-

jących przed instytucją sportu ‒ taką, jaką dzisiaj

towienie kobiet” 2016).

znamy ‒ można uznać reprodukowanie określonej

Słowa kluczowe krytyczna analiza dyskursu, cheerleading, sport, dyskurs feministyczny, prasa

wizji męskości i kobiecości. Większość socjologów
Wypowiedź Szweda wywołała komentarze cheer-

przyjmuje za Raewyn Connell (1998: 91‒166; 2001:

leaderek, sprawozdawców sportowych, przedsta-

67‒81; 2013: 127‒158), że w sporcie zachodzi repro-

wicieli Polskiego Stowarzyszenia Cheerleadingu

dukowanie męskości hegemonicznej oraz marginalizowanie innych rodzajów męskości.

Natalia Organista, dr nauk o kulturze fizycznej, ad-

Zuzanna Mazur,

doktorantka w Zakładzie Filozofii

(PSCH) i osób zaangażowanych w walkę o prawa

iunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii AWF w Warszawie.

i Socjologii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Pił-

kobiet. Dyskusja odnosi się do szerszej perspekty-

Zainteresowania badawcze: nierówności płciowe w sporcie

sudskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: media

wy związanej ze sportem kobiet, przede wszystkim

Feministyczne analizy sportu pokazały, że sport

oraz mediach, a także konstruowanie płciowości i seksualno-

a sport w perspektywie feministycznej.

seksualizacji wizerunków kobiet w sporcie oraz

jest instytucją marginalizującą kobiety (Hall 1996:

niejednoznacznego statusu cheerleadingu. W artyku-

31‒37; 2002: 12‒14). Sport kobiet okazuje się być

le zostanie przedstawiony dyskurs medialny zogni-

niedoreprezentowany w przekazach medialnych.

ści w sporcie.
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Cheerleading tradycyjnie uważany jest za aktywność fizyczną polegającą na wykonywaniu określonych układów taneczno-gimnastycznych mających na celu wspieranie w dopingu
określonej drużyny. Obecnie status tej aktywności zmienia
się. Oprócz tradycyjnego kibicowania określonej drużynie za
linią boczną boiska wyróżnić należy cheerleading oparty o rywalizację.
1

W powszechnej opinii uchodzi także za mniej wartościowy. Ponadto postrzegany jest jako odzwierciedlenie „naturalnej” różnicy między płciami,
a nie jej społeczna interpretacja (Messner, Dworkin
2002: 17). W ten sposób podtrzymuje tradycyjnie
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w kontekście mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 roku

rozumianą różnicę między płciami i reproduku-

nowią mężczyźni2. W związku z tym kształt współ-

ści radzenia sobie z brutalnością i agresywnością

padku sportu mężczyzn częste jest posługiwanie

je patriarchalny system społeczny. Chociaż zwra-

czesnego sportu został dopasowany do ich potrzeb

na boisku. Bliższe są wyobrażeniu dawnych walk

się metaforami wojennymi (Segrave, McDowell,

ca się uwagę, iż różnice biologiczne nie powinny

i możliwości. Ponadto reprodukują oni taki model

bitewnych niż sportowi (Sabo, Jansen 2002: 203).

King 2006: 36‒37; Wachs 2006: 44‒45). Język stoso-

stanowić podstawy do tworzenia wartościowania

strukturalny sportu, który jest najbardziej korzyst-

Sport kobiet prezentowany jest w inny sposób. Nie

wany w komentarzu do sportów drużynowych jest

między kobiecością a męskością, to zostają one

ny z punktu widzenia ich interesów. Same dyscy-

tylko większość czasu antenowego i miejsca w pra-

przepełniony odniesieniami do słynnych bitew czy

przekształcone na gruncie społecznym, tworząc

pliny sportowe sprawdzają te elementy sprawności

sie przeznaczona jest dla mężczyzn. Informacje

bohaterów wojennych, podtrzymującymi mit męż-

podstawę do nierównego traktowania (Tyrała 2005

fizycznej, które faworyzują mężczyzn ze względu

o sporcie kobiet są również krótsze i odmiennie

czyzny-wojownika. Zgodnie z teorią Grega Mal-

za: Jakubowska 2014: 320).

na różnice fizjologiczne między płciami (Derra

prezentowane. W literaturze przedmiotu zwrócono

szeckiego sport zastępuje wojnę jako podstawowe

2013: 171). Elementy rywalizacji sportowej, w której

uwagę na pracę kamery podczas zawodów sporto-

doświadczenie

Feministyczni badacze i badaczki pokazali, że sport

dominują kobiety, nie okazały się nigdy chwytliwe

wych rozgrywanych przez kobiety. Przedstawiono

również w warstwie językowej, konstruując dycho-

odwzorowuje schematycznie postrzeganą wizję ko-

medialnie (Jakubowska 2014: 355 ‒380).

tendencję do seksualizacji i fragmentaryzacji ciał

tomiczny podział dotyczący męskości i kobiecości

kobiet (Fink, Kensicki 2002; Vincent 2004; Martin,

(Sabo, Jansen 2002: 203; Dziubiński, Organista, Ma-

McDonald 2012). Analiza treści przekazów telewi-

zur 2015).

biecości i męskości. Zwrócono uwagę na funkcjonujący w społeczeństwach podział na dyscypliny
sportu stereotypowo kojarzone z kobiecością (female

Kobiecość i męskość w sportowych
przekazach medialnych

appropriate) i te, które uważa się za nieodpowiednie

społeczeństwa

patriarchalnego,

zyjnych z igrzysk olimpijskich (IO) w 2004 roku
wykazała ponad 20% ujęć klatki piersiowej i 17%

Badania dotyczące polskich mediów także wskazu-

dla kobiet (female inappropriate) (Koivula 2001; Rie-

Przekazy medialne dotyczące sportu także pod-

ujęć pośladków więcej w przekazach dotyczących

ją na znaczne niedoreprezentowanie sportu kobiet.

mer, Visio 2003; Jakubowska 2014: 464‒479). Upra-

trzymują hierarchię między płciami. Sport kobiet

siatkówki plażowej kobiet niż siatkówki plażowej

Badania telewizyjnych wiadomości sportowych

wianie sportu przez kobiety jest aprobowane, o ile

jest nie tylko w mediach niedoreprezentowany (Co-

mężczyzn. Zdaniem autorów badań świadczy to

z 2008 roku pokazały, iż 93% całkowitego czasu ante-

dyscypliny sportu wymagają szczupłej sylwetki,

oky 2006; Cooky i in. 2010; Messner, Cooky 2010;

o seksualizacji wizerunków kobiet oraz odwraca

nowego poświęcono sportowi mężczyzn (Kluczyń-

gracji ruchów, wyczucia rytmu. Innymi słowy, tych

Jakubowska 2013a; 2013b; Cooky, Messner, Musto

uwagę od ich atletyzmu (Bissell, Duke 2007). Spo-

ska 2011: 390). Wyniki The International Sport Press

cech, które decydują o dobrej prezencji czy atrak-

2015), ale i przedstawiany w inny sposób. Spor-

sób prezentacji w telewizji aktywności kobiet po-

Survey 2011 dotyczące „Gazety Wyborczej”, „Faktu”

cyjnym wyglądzie fizycznym. Są to głównie sporty

towców traktuje się jak bohaterów i celebrytów ze

głębił uprzedmiotowienie kobiecego ciała i opresyj-

i „Głosu Wielkopolski”, analizowane od kwietnia

indywidualne, takie jak: gimnastyka artystyczna,

względu na częste medialne prezentacje oraz po-

ną wobec kobiet metodę oceny ich wysiłku poprzez

do maja 2011 roku, pokazały, że 85% artykułów pra-

łyżwiarstwo figurowe, taniec. Dyscypliny sportu,

nadprzeciętne możliwości fizyczne czy wytrzyma-

kryterium fizycznej atrakcyjności dla odbiorcy

sowych dotyczyło sportu mężczyzn (Jakubowska

w których wykorzystywana jest duża siła fizyczna,

łość psychiczną. Dominującym sposobem opisu

obrazu3. Opisano również taktykę umieszczania

2013b). Podobnie przedstawiają się uzyskane przez

wymagana wytrzymałość czy agresja nie są w po-

sportowców staje się gwiazdorstwo sportowe (Berg

w mediach wizerunków atrakcyjnych kobiet, które

nas wyniki z czteroletnich badań dotyczących arty-

wszechnym odbiorze uważane za sporty dla kobiet.

2002: 134‒153; Boyle, Haynes 2009: 86‒106). Za po-

mają służyć przyciągnięciu uwagi widza czy czy-

kułów sportowych w „Gazecie Wyborczej” w latach

Należą do nich głównie sporty zespołowe ‒ kontak-

mocą tak zwanych raportów z kontuzji kultywuje

telnika (Brooks 2001; Jones, Greer 2011). Odmienny

2010‒2013. W poszczególnych latach odsetek arty-

towe i kolizyjne: piłka nożna, piłka ręczna, futbol

się wizerunek „twardego mężczyzny”, negującego

jest też komentarz dotyczący sportu mężczyzn i ko-

kułów o sporcie kobiet nie przekroczył 15,3%.

amerykański, hokej, ale też podnoszenie ciężarów,

ból i przeciwności losu. Co więcej, stroje zawodni-

biet. Podczas gdy wobec sportowczyń stosuje się

kulturystyka, boks i tym podobne. Podział ten ce-

ków (kaski, ochraniacze na nogi, karki lub kolana,

infantylizujące je słownictwo oraz opisuje się ich

Badania dziennikarstwa sportowego unaoczniły

mentuje esencjalistyczne założenia dotyczące płci.

typowe dla sportów drużynowych) w warstwie

życie prywatne czy wygląd zewnętrzny, to w przy-

jego płciowy charakter. Mężczyźni stanowią więk-

Odwzorowywanie różnicy płciowej jest widoczne

wizualnej przekazują komunikat o konieczno-

także w odmiennym podchodzeniu trenerów do
pracy z chłopcami i dziewczętami (Messner 2010).
Większość trenerów i zarządzających sportem sta-
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szość dziennikarzy, a dziennikarstwo sportowe
Równocześnie należy pamiętać, że także męskie ciała zaczynają być prezentowane w useksualniony sposób. Połączenie
seksu i sportu zostało określone jako sporno (Jakubowska
2014: 393).

3

Zob. „The Sydney Scoreboard” [dostęp 20 lutego 2016 r.].
Dostępny w Internecie ‹http://sydneyscoreboard.com/global-scoreboard/›.

2

uchodzi za tradycyjnie męską przestrzeń (Boyle,
Haynes 2009: 134). Badanie The International Sports
Press Survey w części poświęconej Polsce wskazuje,
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że dziennikarki stanowią 8% wszystkich dzienni-

jako sukces z perspektywy feminizmu liberalnego,

nia binarnych podziałów na temat kobiecości i mę-

i pasywne. Zdjęcia kobiet są pozowane, ukobieco-

karzy (Jakubowska 2013a; 2013b). Przewaga męskiej

dbającego przede wszystkim o równy dostęp ko-

skości. Dominacja w mediach przedstawień zawod-

ne oraz utrzymane w konwencji soft porno (Rowe

widowni przekazów sportowych powoduje, iż pro-

biet i mężczyzn do zawodu. Podtrzymywanie przez

niczek odsyłających do tradycyjnej charakterystyki

2004: 147‒154). W feminizmie drugiej fali analizuje

ducenci programów sportowych oraz autorzy ar-

dziennikarki sposobu pracy czy wyboru tematyki,

kobiecości jako bierności i fizyczności miałaby taką

się takie przedstawienia kobiecości jako opresyjne

tykułów prasowych uważają, że ich relacja z aren

dokonywanego przez dziennikarzy w swojej pracy,

zmianę udaremniać.

i zwiększające uprzedmiotowienie kobiet. Wyniki

sportowych odpowiada potrzebom odbiorców

czyli odwzorowywanie schematu zapewniające-

(Wann, Waddill, Dunham 2004). Mała liczba dzien-

go sportowi mężczyzn większą liczbę przekazów

Sportowe przekazy medialne inaczej będą oceniane

ków medialnych sportowczyń przez odbiorców po-

nikarek pracujących w sporcie wzmacnia przekona-

i lepszą ich jakość z perspektywy feminizmu rady-

w zależności od przyjęcia założeń tak zwanej dru-

kazują, iż sposób pokazywania sportu w mediach

nie o tym, że sport to męska sprawa. Konsekwencją

kalnego takim sukcesem na pewno nie jest.

giej bądź trzeciej fali feminizmu5. Większość analiz

skłania do instrumentalnych oraz uprzedmiotawia-

prowadzona jest z perspektywy feminizmu drugiej

jących komentarzy odbiorców i nie może stanowić

fali. Akcentuje się w nich „sztywny” podział na ko-

podstawy dla poprawy odbioru kobiecości w społe-

biecość i męskość, gdzie kobiecość jest elementem re-

czeństwie (Knight, Giuliano 2001; Daniels, Wartena
2011; Sherry, Osborne, Nicholson 2015).

takiego stanu rzeczy jest to, że w mediach nie ma
kto upominać się o sprawy specyficzne dla kobiet,

Wizerunki medialne sportowców

pokazywać ich doświadczenia i perspektywy. Ba-

badań na temat oceny useksualnionych wizerun-

dania Gee i Leberman (2011) pokazały, iż przekazy

Analizowanie wizerunków medialnych zawod-

presjonowanym, a kobiety traktuje się jako „ofiary”

dotyczące sportu kobiet muszą sprostać wyższym

niczek dostarcza informacji na temat pożądanych

systemu patriarchalnego (Heywood, Dworkin 2003:

kryteriom niż te dotyczące sportu mężczyzn, aże-

wzorów cielesności i seksualności kobiet. Kwestia

3‒4). Reprezentacje medialne cielesności kobiet

Istotne są również zależności pomiędzy sponso-

by zostały zaaprobowane. Zarówno badania do-

seksualizacji wizerunków kobiet w sporcie ma za-

w sporcie są podawane jako przykłady potwierdza-

ringiem sportowym, telewizją (czy szerzej media-

tyczące sportowych przekazów medialnych, jak

sadnicze znaczenie dla społecznej oceny cheerleadin-

jące tę tezę. Przedstawienia sportowców wyrażają

mi) i sportem, nazywanymi przez Boyle’a i Hayne-

i dziennikarstwa sportowego można rozpatrywać

gu, przedstawionej w kolejnej części pracy.

częściej władzę i kontrolę nad sytuacją. Mężczyzn

sa sportowym trójkątem (2009: 43 ‒65). Telewizja

przedstawia się również jako aktywnych, podczas

w dużej mierze dyktuje co, kiedy i jak zostanie

gdy kobiety częściej są ukazywane jako bierne

pokazane. Częstą strategią marketingową mającą

z perspektywy feminizmu liberalnego i radykalnego (Creedon 2002: 95, 98‒99)4. W perspektywie

Badacze analizujący praktyki sportowe zwracali

feminizmu liberalnego istotne będzie wyrówny-

uwagę, iż wizerunki sportowczyń w mediach mogą

wanie liczby przekazów na temat sportu kobiet

mieć potencjalnie wywrotowy charakter i stanowić

i mężczyzn. Natomiast rozważania prowadzone

wyzwanie dla męskiej dominacji w sporcie (Messner

z perspektywy feminizmu radykalnego będą skon-

1998). Judith Butler właśnie w ciałach kobiet uprawia-

centrowane na kwestii zapewnienia sprawiedliwe-

jących zawodowo sport widzi przestrzeń do zmian

go opisu sportu kobiet i mężczyzn. Podobnie oce-

norm płciowych. Sport może być miejscem pokaza-

niana może być sytuacja w dziennikarstwie spor-

nia, że kobiety także potrafią być silne i wytrzyma-

towym. Stopniowo zwiększający się udział kobiet

łe. Przekaz taki miałby mieć, według amerykańskiej

wdziennikarstwie sportowym może być odbierany

filozofki, ważne, kontrkulturowe znaczenie (Butler
1998; por. Rymarczyk 2011: 118). Ann Hall twierdzi,

W swoich założeniach feminizm liberalny odwołuje się do
przekonania, iż „podległość kobiet jest zakorzeniona w zespole obyczajowych i prawnych ograniczeń, które blokują kobietom możliwość osiągnięcia sukcesu w tak zwanej sferze
publicznej” (Tong 2002: 8). Natomiast feminizm radykalny
uważa, iż system patriarchalny jest winny opresji i zdominowaniu kobiet. Zwraca uwagę na instytucje społeczne reprodukujące niekorzystny z punku widzenia kobiet system
społeczny (Tong 2002: 8, 64‒65).

4
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że potencjał tkwiący w ciałach sportowczyń nadal
nie został wykorzystany przez politykę feministyczną. Polityka ta powinna rozpoznać możliwości wiążące się z kreatywnością i „pozytywną” energią ciał
(Hall 1996: 56). Przedstawianie silnych, umięśnionych kobiecych ciał miałoby mieć moc przełamywa-

przyciągnąć widzów do określonych programów
Feminizm jest bardzo niejednorodnym ruchem społecznym.
W różny sposób przedstawia się także podziały wewnątrz feminizmu. Na potrzeby artykułu korzystamy z podziału przedstawionego przez Renzetti i Curran (2008: 21‒42). Feminizm
pierwszej fali skupiony był na zapewnieniu kobietom podstawowych praw i podnoszeniu świadomości feministycznej.
Datowany jest na lata 1830‒1963 (data wydania przez B. Friedan Mistyki kobiecości). Przyjęło się, iż o feminizmie drugiej fali
mówimy od roku 1963 do końca lat 80. XX wieku. Feminizm
drugiej fali dążył do całkowitej zmiany struktury społecznej
i politycznej oraz obalenia patriarchatu, jako opresyjnego dla
kobiet. W feminizmie drugiej fali wyróżnia się podejście radykalne i liberalne (Kuźma-Markowska 2014a: 98). Feminizm
trzeciej fali, datowany od lat 90. XX wieku, wykorzystuje założenia postmodernizmu i poststrukturalizmu. Podważa istnienie uniwersalnego kobiecego podmiotu, zrywa z esencjalizmem, w analizach wykorzystuje kategorię intersekcjonalności. Zajmuje się również problemami krajów rozwijających się
i globalizacją (Kuźma-Markowska 2014b: 550). Jeszcze inaczej
proponuje spojrzeć na podział feministycznej teorii Joanna
Bator. Uważa ona, że feminizm modernistyczny konstytuują
wszystkie teorie uzupełniające feministyczny liberalizm, feminizm postmodernizujący, łączący myśl postmodernistyczną
z elementami liberalizmu, oraz feminizm postmodernistyczny, korzystający z dekonstruktywizmu i poststrukturalizmu
(Bator 2002: 43‒44).

5

sportowych jest wykorzystywanie atrakcyjności
fizycznej sportowczyń. Zawodniczki, chcąc pozostać medialnymi, dostosowują się do upodobań odbiorców. Jak zauważa D. Rowe (2004: 155), seksualizacja kultury globalnej północy i komercjalizacja
seksualności powodują wzmocnienie tendencji do
otwartej seksualizacji sportowców. Z perspektywy
feminizmu drugiej fali opisane zjawisko może być
przedstawiane jako pogłębianie dyskryminacji kobiet w sporcie poprzez procesy komercjalizacyjne.
Przytoczona na początku artykułu wypowiedź
szwedzkiego piłkarza ręcznego zdaje się odwoływać właśnie do założeń drugiej fali feminizmu.
W występach cheerleaderek Karlson dostrzega ich
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podporządkowanie dominującej wizji kobiecości,

możliwie chociażby dzięki dekonstrukcji kategorii

powerment) (Heywood, Dworkin 2003: 8‒11). Dla au-

tis, Adams 2006). Zwraca się uwagę, iż cheerleader-

dopasowanej do „oka” męskiej części publiczności.

„kobiety” jako „naturalnej grupy odniesienia” (Mi-

torek wizerunki kobiet w mediach dają możliwość

ki uosabiają kulturowy ideał kobiecości, atrakcyjnej

Symboliczne zniewolenie kobiet akcentowane przez

zielińska 2006: 21).

negocjowania znaczeń i ich przemyślenia na nowo

fizycznie, prowokującej, wyzwolonej seksualnie,

(Heywood, Dworkin 2003: 53‒54, 160‒165).

radosnej, młodej kobiety (Bettis, Adams 2006). Kon-

przedstawicieli/przedstawicielki drugiej fali feminizmu jest podawane w wątpliwość przez myślicieli

Zniuansowany wydaje się być wpływ mediów na

związanych z trzecią falą feminizmu.

odbiorców. Ci bowiem nie są monolityczną i pasyw-

Z założeniami refleksji poststrukturalistycznej czy

się do poważnego odbioru tego typu aktywności

ną grupą w jednoznaczny sposób odbierającą treści

feminizmu trzeciej fali odnośnie praktyk cielesnych

fizycznej. Cheerleaderki traktuje się w dewaluujący

Rowe zwraca uwagę, iż obecnie ciała sportowców

medialne. Badania nad odbiorcami przekazów me-

i seksualizacji polemizuje H. Lenskyj. Indywidual-

sposób i dyskutuje o nadmiernym „rozbudzeniu”

zaczynają być uprzedmiotowione w podobny spo-

dialnych pokazują, iż potrafią oni krytycznie prze-

ne podejście do konstruowania swojego wizerunku

seksualnym ćwiczących (Adams, Bettis 2003a: 78).

sób jak ciała kobiet. Łączy to zjawisko z rozluźnia-

twarzać treści medialne, włączając w swą ocenę

jest istotne, zawodniczki mają prawo do podążania

Należy pamiętać, iż początkowo cheerleading był

niem dotąd „sztywnych” płciowych tożsamości

własną wiedzę i przemyślenia (Gill 2014: 592). Przy-

za aprobowanym kulturowo wzorem kobiecości,

męską aktywnością, którą wiązano z budowaniem

i z wpływem feminizmu. Podkreśla też zgodę sa-

taczane przez Gill badania tancerek na rurze poka-

natomiast, zdaniem badaczki, zmniejsza to możli-

charakteru i przywództwem6. Dopiero w latach 50.

mych sportowców na przedstawianie ich useksuali-

zują, że uczestniczki zajęć sprzeciwiają się argumen-

wości kobiet jako grupy społecznej w walce o spra-

XX wieku cheerleading stał się kobiecym zajęciem.

zowanych wizerunków (Rowe 2004: 154). Akcento-

tom na temat uprzedmiotawiającego charakteru ich

wiedliwe traktowanie w sporcie (Lenskyj 2003: 87).

Wtedy też doszło do koncentracji na wyglądzie fi-

wanie w dyskusji prawa do wykorzystania swojego

aktywności i uważają, iż „przepracowują” na nowo

Podobnego zdania jest J. Hargreaves, która nazywa

zycznym cheerleaderek. Cheerleading w powszech-

wizerunku oraz do zarabiania na nim, jak również

tradycyjnie rozumianą kobiecość (Gill 2014: 593). Re-

najpopularniejsze w mediach sportowczynie „ego-

nym odbiorze został uznany za trywialną działal-

wzmacniania własnej pozycji w mediach, jest często

fleksja związana z poststrukturalizmem opowiada

istycznymi bohaterkami”, ponieważ podkopują

ność, a uczestniczki postrzegano jako nieinteligent-

pojawiającym się argumentem kojarzonym z zało-

się za zniuansowanym obrazem cielesności kobiet,

zbiorowy wysiłek wielu osób walczących o zmianę

ne i prowadzące „rozwiązły” tryb życia (Kurman

żeniami trzeciej fali feminizmu. Jak wynika z badań

która nie jest ani jednoznacznie konformistyczna,

struktury sportu z opresyjnej na otwartą dla kobiet.

1986; Grindstaff, West 2006). Przez długi czas che-

H. Jakubowskiej, sportowczynie świadomie wyko-

ani „rebeliancka”. Zwracano uwagę na proces nego-

Indywidualistyczna postawa „egoistycznych boha-

erleading był wyłącznie kobiecą aktywnością, co

rzystują swą kobiecość w celach marketingowych

cjowania norm płciowych i przejmowania kontroli

terek” polegałaby głównie na odtwarzaniu seksi-

w połączeniu z przekonaniem, że sport jest prze-

i deklarują „ukobiecanie swojego ciała” (Jakubow-

nad własnym wyglądem (Lenskyj 2003: 86‒89).

stowskiej z punktu widzenia kobiet struktury (Har-

strzenią głównie męską, spychało tę aktywność na

greaves 2001 za: Heywood, Dworkin 2003: 21).

peryferia. Badania nad nielicznymi przekazami

ska 2014: 544). Autorka badań wnioskuje zatem, iż
seksualizowanie kobiecych ciał w sporcie nie jest

Heywood i Dworkin podkreślają jednostronność

praktyką jedynie mężczyzn, ale także samych za-

w ocenach kulturowych znaczeń wizerunków

wodniczek (Jakubowska 2014: 544).

sportowczyń w mediach. Rozumiejąc negatywne

centracja na wyglądzie fizycznym nie przyczynia

medialnymi cheerleadingu w telewizji wskazują, iż

Cheerleading ‒ podważana
i ambiwalentna praktyka

aktywność tego typu jest wykorzystywana jako
atrakcyjny dla widza przerywnik w głównym wy-

aspekty seksualizacji wizerunków zawodniczek,

darzeniu sportowym. Odważne ujęcia kamery mają

Jak zwraca uwagę J. Mizielińska (2006: 9‒10), współ-

koncentrują swą uwagę na pozytywnych aspektach

Cheerleading jest dobrym przykładem unaoczniają-

ponadto uwodzić widza i przyciągać nieustannie

czesny feminizm rozpatruje na nowo zagadnienie

wynikających z większej liczby przedstawień kobiet

cym problemy w relacji sport‒kobiety‒media. Sta-

jego uwagę (Kurman 1986). Na niejednoznaczny

seksualności, odchodzi od dostrzegania w nim je-

w sporcie niż kiedykolwiek wcześniej (Heywood,

nowi ciekawą przestrzeń do badania płci i seksual-

status cheerleadingu wpływają również zagadnienia

dynie zagrożenia i opresji. Oddaje także głos samym

Dworkin 2003: 5‒6). Postulują, by odejść od esencja-

ności w sporcie i szerszym kulturowym aspekcie.

dotyczące rywalizacji ‒ nieodłącznego elementu

zainteresowanym i pozwala decydować o reprezen-

listycznych założeń i binarnych podziałów na to, co

Na przykładzie cheerleadingu można zaobserwować,

sportu, kwestia wsparcia, jakim mają być występy

tacjach swojej cielesności i seksualności. Mniejszy

kobiece i męskie czy mocne bądź słabe w sporcie.

jak odmiennie są rekonstruowane porządki kobie-

cheerleaderek dla danej drużyny, oraz elementów

nacisk kładziony jest na wspólną tożsamość kobiet

Zwracają uwagę, iż urynkowienie praktyk spor-

cości i męskości w sporcie. Nieustannie bowiem

artystycznych w występie ćwiczących.

i jednorodną politykę feministyczną, a większy na

towych dla jednych jest opresyjne, a dla innych to

pojawiają się komentarze odnośnie praktyk kobie-

zindywidualizowanie wyborów kobiet. Stało się to

praktyka wzmocnienia czy upodmiotowienia (em-

cości, które ten rodzaj aktywności odtwarzają (Bet-
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Cheerleading powstał pod koniec XVIII wieku (Grindstaff,
West 2006).

6

Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org

125

Natalia Organista, Zuzanna Mazur

„Piękne kobiety pięknie tańczą” czy „uprzedmiotowienie i upokorzenie”? Analiza dyskursu o cheerleadingu
w kontekście mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 roku

Od lat 50. XX wieku cheerleading był zajęciem wy-

to o tyle ważne, iż współzawodnictwo, z jednorod-

zentacja) na team (zespół). Podkreśla się, iż uprawia-

je się zatem męskość uprawiających go mężczyzn

łącznie kobiecym, mieszaniną tańca i gimnastyki

nymi i usankcjonowanymi przepisami, zazwyczaj

nie cheerleadingu wymaga lat treningu, umiejętności

(Bemiller 2005). Pokazuje to, iż stereotypy odnośnie

wykonywaną za linią boczną boiska bądź w prze-

podaje się za warunek konieczny, aby mówić o spo-

gimnastycznych i akrobatycznych, a wiele wyko-

cheerleadingu jako działalności kobiet dla „oka” męż-

rwach głównego wydarzenia sportowego. Występy

rcie. W toczącej się w USA dyskusji na temat statusu

nywanych figur jest bardzo niebezpiecznych. Prócz

czyzn jako głównych odbiorców widowisk sporto-

drużyn mieszanych pojawiły się później, podobnie

cheerleadingu pojawia się wiele wątpliwości8. Cheer-

tego cheerleading jest najczęstszą przyczyną kontuzji

wych wciąż się utrzymują. W związku z tym męż-

jak rywalizacja w cheerleadingu. Dodanie elementu

leading nie jest głównym wydarzeniem sportowym,

wśród kobiet uprawiających sport na poziomie aka-

czyźni uprawiający cheerleading dystansują się od

rywalizacji łączy się z wejściem w życie IX Popraw-

a jego zadaniem jest udzielanie wsparcia dopingiem

demickim9. W 2012 roku Amerykańska Akademia

elementów związanych z rozrywką i teatralizacją

ki do Konstytucji USA, zabraniającej dyskryminacji

drużyny występującej na boisku. Tym samym wpi-

Pediatryczna wydała raport pokazujący, że 70%

ich aktywności10. Uważają, aby przesadnie nie dbać

ze względu na płeć przy podziale funduszy fede-

suje się w długą tradycję udzielania pomocy i słu-

„katastrofalnych” kontuzji dotykających uprawiają-

o wygląd zewnętrzny, chociaż zdają sobie sprawę

ralnych na edukację sportową. Rywalizacja w cheer-

żenia mężczyznom przez kobiety. Nie może być

ce akademicki sport w USA dotyczy cheerleaderek

z takich wymogów. Tradycyjne odbieranie cheerle-

leadingu miała nadać tej aktywności jednoznacznie

zatem sportem aktywność, która jest pomocnicza,

(American Academy of Pediatrics 2012). Publikowa-

adingu powoduje, że trenerzy tej dyscypliny mają

sportowy charakter. Uznanie cheerleadingu za sport

zależna od innego wydarzenia sportowego. Pisze

ne artykuły naukowe na temat cheerleadingu w dużej

trudności ze znalezieniem mężczyzn chętnych do

spowodowałoby napływ środków finansowych dla

się w tym kontekście o pracy emocjonalnej typowej

mierze dotyczą kontuzji uprawiających go osób (Ba-

tego rodzaju aktywności. Mężczyzn w tym sporcie

ćwiczących (Grindstaff, West 2006). Jak pokazu-

dla kobiecości, mającej zapewnić doping drużynie

gnualo 2012). Z badań wynika również, iż zaintere-

dotyka bowiem feminine stigma: założenie o niskim

ją badania literaturowe, uprawiające i uprawiający

i pozytywne nastawienie kibiców (Grindstaff, West

sowani cheerleadingiem zdają sobie sprawę ze stereo-

wartościowaniu działalności w powszechnym od-

cheerleading zdają sobie sprawę, iż przyznanie ich

2006; Johnson, Sailors 2013). Kolejnym argumentem

typów na temat ich aktywności. W związku z tym

biorze uznawanej za kobiecą (Grindstaff, West 2006;

aktywności miana sportu dodałoby tej działalno-

podnoszonym przez przeciwników uznania cheerle-

wykazują ambiwalencję odnośnie cheerleadingu przy

2010). Zatem zarówno cheerleading związany z do-

ści prestiżu (Grindstaff, West 2006). Sami uprawia-

adingu za sport jest odbiór tego rodzaju aktywności

linii bocznej boiska. Symptomatyczne jest też to, że

pingiem za linią boczną boiska, jak i ten związa-

jący cheerleading najczęściej uważają tę aktywność

jako występu po części artystycznego. Zauważa się

rywalizacja i wyższy status tej dyscypliny wiążą się

ny z rywalizacją balansuje pomiędzy kulturowymi

za sport (Grindstaff, West 2006). Nie jest to jednak

jego funkcję rozrywkową, wykorzystywanie rekwi-

z ponownym wejściem do niej mężczyzn. Ich obec-

znaczeniami kobiecości i męskości oraz wynikają-

wcale oczywiste z prawnego punktu widzenia. Pol-

zytów czy nawet elementy gry aktorskiej. Istotna

ność zdaje się być konieczna do legitymizacji tej

cymi stąd konsekwencjami dla odbioru tej dyscy-

skie Stowarzyszenie Cheerleadingu powołuje się

jest również charakteryzacja: dokładnie przemyśla-

działalności w kulturze (Grindstaff, West 2006).

pliny. Chociaż cheerleading przyciąga coraz więcej

na członkostwo w Międzynarodowej Unii Cheerle-

ny strój, makijaż i wygląd zewnętrzny (Grindstaff,

adingu (ICU), która z kolei jest członkiem SportAc-

West 2006; Johnson, Sailors 2013).

cord, instytucji uznawanej przez Międzynarodowy

chętnych i poświęca się mu coraz więcej uwagi, to
Uwikłanie w wielorakie praktyki dyskursywne

wciąż musi się mierzyć z utrwalonymi stereotypa-

cheerleadingu widać dokładnie na przykładzie męż-

mi (Priyadharshini, Pressland 2015).

Komitet Olimpijski (MKOl). Zgodnie z informacja-

Czynniki te sprawiają, że uprawiający cheerleading

czyzn zaangażowanych w ten sport. Z jednej strony

mi na stronie internetowej ICU, MKOl zgodził się

wciąż walczą o szacunek i uznanie. Stąd też włącze-

są uważani za poręczycieli atletyzmu, siły i wytrzy-

Problem cheerleadingu niewątpliwie można rozpa-

przyznać tymczasowe uznanie AIMS (Alliance of

nie rywalizacji między zespołami, powstanie dru-

małości. Z drugiej strony muszą odpierać zarzuty

trywać z perspektywy feminizmu drugiej fali i per-

Independent Members of SportAccord) jako jednemu

żyn mieszanych oraz zmiana nazewnictwa z cheer-

o zniewieściałość oraz homoseksualność. Zarzut

spektywy poststrukturalizmu (feminizmu post-

z ciał SportAccord. Tymczasowe uznanie będzie

leader na cheer athlete (sportowiec), ze squad (repre-

ten pojawia się w związku z przeświadczeniem,

strukturalistycznego / trzeciej fali). Wcześniejsze

przedmiotem dalszego procedowania7. Nie ulega
jednak wątpliwości, że rozrasta się struktura związana z cheerleadingiem opartym na rywalizacji. Jest
Zob. ‹http://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/
repos/Top/docs/2015-12-14-LE-MrStephanFox-eng.pdf› [dostęp
16 lutego 2016].

7
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że cheerleading jest zajęciem kobiecym. KwestionuW 2010 roku w sprawie o naruszenie przepisów IX Poprawki
i przyznanie funduszy drużynie cheerleaderskiej, a odebranie
ich drużynie siatkarek (sprawa Biediger v. Quinnipiac University) sąd stwierdził, iż Quinnipiac University złamało przepisy. Zgodnie z decyzją cheerleading nie podpada pod definicję
sportu NCAA (National Collegiate Athletic Association). W 2012
roku ta decyzja została przez sąd apelacyjny podtrzymana
(Mckoy 2013).

8

Bardzo ciekawym tematem, na którego rozwinięcie nie ma
w tej pracy miejsca, jest tworzenie mieszanych, damsko-męskich drużyn, co można odebrać jako stawianie wyzwania
segregacji płciowej w sporcie, samej instytucji sportu oraz
innym dziedzinom życia społecznego (oczywiście przy
przyjęciu dodatkowego założenia, iż doświadczenia z obszaru sportu można przenieść na inne dziedziny życia społecznego).
10

Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy w 2011 roku wezwało
NCAA do uznania cheerleadingu za sport. Zdaniem lekarzy pomogłoby to chronić zawodników i zawodniczki, które bardzo
często ulegają groźnym kontuzjom, a nie podlegają tej samej
ochronie prawnej i medycznej co uprawiający inne dyscypliny
sportu (Bonesteel 2014).

9
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oceny cheerleadingu wskazywały raczej na umacnia-

sza się z tradycyjnym podejściem do kobiecej seksu-

rzystaną metodą badawczą była krytyczna analiza

nowane poprzez przejrzenie siedmiu najpopular-

nie pewnych praktyk, niekorzystnych z punktu wi-

alności (charakteryzującym się skromnością, zacho-

dyskursu (CDA). Metoda ta daje możliwości, aby za

niejszych dzienników ukazujących się na polskim

dzenia emancypacji kobiet. Podkreślano, że atrak-

wawczością, pasywnością), często wzmacnianym

pomocą dokładnego opisu zlokalizować występu-

rynku w 2015 roku11. Wybór dzienników został

cyjność fizyczna i sex appeal prezentowane przez

przez media. Perspektywa poststrukturalistyczna

jące w społeczeństwie dyskursy, w tym przypadku

oparty o dane wygenerowane przez Związek Kon-

cheerleaderki umacniają stereotyp, iż ciało kobiety,

wykrywa tego rodzaju ambiwalencje w podejściu

na temat cheerleadingu. CDA jest standardowo stoso-

troli i Dystrybucji Prasy, a opracowane przez Wir-

posługując się terminologią P. Bourdieu (2004: 82),

do kobiecej seksualności, opisując „podwójne stan-

waną metodą w badaniu tekstów medialnych. Wy-

tualnemedia.pl (Kurdupski 2016). Analizie poddano

jest ciałem-dla-innego. Akcentowano, iż taka dzia-

dardy” czy „podwójne niebezpieczeństwa” w bada-

korzystując znaczenie kontekstu społecznego, uła-

również strony internetowe tych dzienników. Treści

łalność to przedłużanie tradycyjnych usług emocjo-

niu kobiecej seksualności i opinii o niej w kulturze

twia zrozumienie dyskursów odtwarzanych w spo-

internetowe wygenerowano na podstawie rankingu

nalnych i opiekuńczych wobec widowni i drużyny

(Press 2011). Problem ten dotyczy także cheerleade-

łeczeństwie (Wodak 2011: 24; Krzyżanowska 2013).

pięciu najpopularniejszych internetowych serwi-

(Kurman 1986). Zwracano uwagę, że tego typu ak-

rek i ich prawa do manifestowania swojej seksual-

Jest to istotna kwestia, ponieważ, jak podkreśla wie-

sów informacyjnych (Szewczyk 2016)12. oraz pięciu

tywność nigdy nie wybije się na niezależność (John-

ności bez względu na ocenę takiego postępowania.

lu badaczy zajmujących się komunikowaniem, me-

najpopularniejszych internetowych serwisów in-

son, Sailors 2013).

Obecnie można wyróżnić kilka możliwych ujęć

dia pozostają głównym źródłem informacji dla ludzi

formacyjnych dotyczących sportu, przygotowane-

w perspektywie feministycznej seksualizacji kul-

(Jabłońska 2006; Pawliszak, Rancew-Sikora 2012).

go przez Megapanel PBI/Gemius za grudzień 2015

Analizy poststrukturalistyczne akcentują wolność

tury Zachodu. Oprócz ujęcia jednoznacznie kry-

Niewątpliwie sport jest nierozerwalnie połączony

(Szewczyk 2016)13. Do analizy włączono teksty, które

kobiet w wyborze aktywności fizycznej. Podkreśla-

tykującego pornifikację społeczeństwa można wy-

z mediami (Rowe 2004: 2‒3). Mediatyzacja w sporcie

ukazały się w mediach pomiędzy 18 stycznia a 1 lu-

ją przestarzałość niektórych stereotypów. Zdaniem

różnić orientację dostrzegającą pozytywną stronę

dokonuje się na płaszczyźnie formy, treści i organi-

tego 2016 roku. Dzienniki w wersji papierowej zosta-

Heywood i Dworkin prezentowanie seksownego

seksualizacji dla kobiet oraz sporo ujęć pośrednich,

zacji widowiska sportowego (Kopecka-Piech 2013:

ły przejrzane po zakończeniu mistrzostw Europy.

ciała nie jest już degradujące, a pozytywnie warto-

zwracających uwagę chociażby na połączenie sek-

107). Coraz większe znaczenie ma narracja tworzo-

Dane oparte o serwisy internetowe zbierane były od

ściujące. Znika także sprzeczność pomiędzy ciałem

sualizacji społeczeństw z neoliberalizmem i kon-

na przez media na temat sportu (Wenner 2002: 3‒14).

18 stycznia 2016 roku. Domeny internetowe przeglą-

wysportowanym/umięśnionym a atrakcyjnym fi-

sumeryzmem (Gill 2014: 592). Należy pamiętać, iż

Niezwykle istotna pozostaje podkreślana przez Na-

dano raz dziennie. Analizie poddano zarówno ma-

zycznie (Heywood, Dworkin 2003: 160‒165). Z ko-

naukowcy coraz częściej podważają termin „seksu-

talię Krzyżanowską (2013) przydatność badania dys-

teriały z tabloidów, jak i dzienników prestiżowych.

lei Bettis i Adams zauważają, iż erotyczne napięcie,

alizacja”. Jest on zbyt ogólny, ignoruje różnice po-

kursu dla feminizmu (Wodak, Meyer 2002: 3). CDA,

Zdając sobie sprawę, iż informacje przedstawione

jakie wytwarzają cheerleaderki/cheerleaderzy, jest

między ludźmi. Wymaga łączenia go z procesami

podobnie jak feminizm rozumiany jako perspekty-

w tabloidach i pozostałej prasie mogą się znacznie

jedną z niewielu usankcjonowanych ścieżek, kiedy

upłciowienia, rasy, klasy czy orientacji seksualnej.

wa badawcza, przedstawia władzę jako mechanizm

różnić (MacQuail 2012: 49‒50), uznano jednak, że

młodzi ludzie mogą próbować swojej seksualności

Stanowi też pewnego rodzaju powrót do dziedziny

podtrzymujący nierówności w społeczeństwie. Wy-

ich popularność jest bardzo istotna dla odtworze-

(Adams, Bettis 2003b: 86; Bettis, Adams 2006). Za-

moralności. W związku z tym postuluje się mówie-

korzystuje bogate w znaczenia opisy do wyciągania

nia dyskursu dotyczącego cheerleadingu. Interesują-

miast krytykować ćwiczących za nadmierną sek-

nie raczej o seksizmie, który szalę debaty przewa-

wniosków na temat badanego fragmentu rzeczy-

cym jest, iż jedynie dwa teksty ukazały się w prasie

sualizację, można tę, niezwykle już popularną na

ża w kierunku polityki oraz zagadnień równości

wistości. Dopuszcza w swoich procedurach zarów-

drukowanej (Pol 2016; Kozłowska 2016b). Jednym

gruncie amerykańskim, aktywność wykorzystać do

i sprawiedliwości (Gill 2014: 594).

no niewielkie, jakościowe studia przypadków (jak
w przypadku niniejszego artykułu), a także duże

treningu świadomego konstruowania swojej seksu-

Metodologia badań

zbiory tekstu (Wodak, Meyer 2002: 3).

sem Andrea Press pisze o dotyczącym seksualności

Celem badań była analiza dyskursu medialnego

Materiał do badań stanowiło 30 tekstów zamiesz-

kobiet podwójnym standardzie, który wytworzył

związanego z wypowiedzią szwedzkiego piłkarza

czonych w prasie oraz Internecie, a także materia-

się w kulturze. Postulat wolności seksualnej kobiet

ręcznego T. Karlsona na temat cheerleadingu jako

ły wizualne dołączone do tekstów internetowych.

formowany przez perspektywę feministyczną mie-

aktywności uprzedmiotawiającej kobiety. Wyko-

Dane wykorzystane do analizy zostały wyselekcjo-

alności i poszerzenia wiedzy odnośnie wzorów seksualności przekazywanych przez kulturę. Tymcza-

128

©2016 PSJ Tom XII Numer 4

11
Analizowane dzienniki: „Fakt Gazeta Codzienna”, „Gazeta
Wyborcza”, „Super Ekspres”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Przegląd Sportowy”, „Gazeta Polska Codziennie”. Podczas wyszukiwania materiałów autorki skorzystały również z bazy artykułów z polskich gazet i tygodników
(MARC21) dostępnej w polskich bibliotekach, która jednak nie
okazała się pomocna.
12
Poddano analizie treści z Grupy Onet, Wirtualnej Polski,
Gazety.pl, Grupy Interia.pl, Grupy TVN.pl. Pominięto Grupę
Polska Press, w skład której wchodzą dzienniki regionalne.
13
Najpopularniejsze domeny to: Grupa Onet, Grupa Wirtualna
Polska, Grupa Gazeta.pl, Grupa Interia.pl, Grupa TVP.pl.
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z możliwych sposobów wytłumaczenia tego faktu

ki: Piękna strona piłki ręcznej. One dopingują naszych

kobiet” 2016). Cytowany tekst był często powielany.

A występy taneczne od zawsze karmiły się erotyką.

jest ograniczona liczba tekstów, które w prasie moż-

szczypiornistów (Gebel, Zakrzewski, Michałowski

Ukazał się zarówno na stronie internetowej „Fak-

(Pol 2016)

na zamieścić. Inaczej ma się sytuacja z internetowy-

2016), Piękne cheerleaderki z Gdyni ‒ kim są dziewczyny,

tu”, jak i „Super Expressu”. Często cytowano wypo-

mi portalami informacyjnymi, gdzie teksty można

które odpowiedziały Szwedom? (Kubicki 2016). Uwagę

wiedź Tomasza Dobieckiego, szefa biura prasowego

Również w materiale „Wiadomości” prezes Polskie-

było dodatkowo uzupełnić dużą liczbą zdjęć cheer-

zwraca nagłówek na stronie Fakt24.pl: Szwedzi na-

gdańskiej części Euro 2016: „Piękne kobiety zawsze

go Stowarzyszenia Cheerleaders, Bartosz Penkala,

leaderek. Należy pamiętać, że na komentarze dzien-

rzekają na polskie cheerleaderki. Są za seksowne?! (2016).

były ozdobą i uzupełnieniem widowisk sporto-

stwierdza, że nie wie, jak ma się odnieść do zarzutu,

nikarzy odnośnie wypowiedzi Szweda wpływ mo-

W przeanalizowanych artykułach podkreślano

wych. Takie jest prawo show. Ich występy są adre-

iż cheerleading w prezentowanej podczas ME formie

gła mieć chęć szybkiego reagowania i publikowania

erotyczny charakter występów cheerleaderek. Opi-

sowane do publiczności ‒ żeby odwrócić uwagę od

jest uprzedmiotawiający kobiety: „trudno zobaczyć

informacji. Analiza materiału odbyła się już po ME

sywano, że „seksowne, kuso ubrane dziewczyny

kobiet myjących parkiet w przerwie ‒ a nie do za-

cheerleaderkę, która będzie ubrana w gogle i będzie

w piłce ręcznej; autorki miały niewątpliwie szerszy

prężyły atrakcyjne ciała” (Pol 2016) oraz, że „Skan-

wodników” (Kozłowska 2016b). Śródtytuł artykułu:

skakać na nartach. Jest to jakaś forma dyscypliny ar-

ogląd na całe medialne wydarzenie związane z wy-

dynawowie są oburzeni tańcami półnagich dziew-

„Sprzątają, tańczą, umilają” także odsyła do pod-

tystycznej i ten artyzm musi być wykonany” (Stan-

powiedzią Szweda i przewagę wynikającą z per-

czyn” (Szwedzi narzekają na polskie cheerleaderki. Za

ległości cheerleaderek wobec kibiców widowiska

kiewicz 2016). Z przytoczonej wypowiedzi można

spektywy czasu.

seksowne?! 2016). Cheerleaderki nazywane były

sportowego. Taki sposób opisywania cheerleaderek

wnioskować z jednej strony o próbie zredukowa-

również „tańczącymi paniami” (Cheerleaderki na

uprzedmiotawia je i przedstawia jako bierne oraz

nia do absurdu wypowiedzi szwedzkiego piłkarza

Z badanego materiału zostały wyodrębnione po-

ME w piłce ręcznej potrafią zwrócić na siebie uwagę...

niesamodzielne.

ręcznego, a z drugiej strony o całkowitej niewidocz-

szczególne aspekty ułatwiające konceptualizację

2016) i „dziewczynami z pomponami” (Kozłowska

dyskursu medialnego wokół cheerleadingu (Toma-

2016a). Ocenianie urody cheerleaderek zamiast ich

W analizowanych artykułach wykorzystano trzy

Obracanie całej sprawy w żart i jej trywializacja to

nek 2008: 32‒35; Mautner 2011: 63‒72). Na poziomie

występów na parkiecie świadczy o trywializacji

strategie argumentacyjne przeciwstawiające się

strategia, którą przyjął też redaktor TVP, zapowia-

leksykalnym zbadano dobór słów używanych do

ich działalności i traktowaniu jej z przymrużeniem

zdaniu Karlsona14. Pierwszą ze strategii było stry-

dając fotoreportaż o opisywanych wydarzeniach:

opisu cheerleaderek, elementy ocenne oraz sposób

oka. Przedstawiony sposób nazywania ćwiczących

wializowanie podniesionego przez Szweda pro-

„Szwedzka drużyna szczypiornistów protestuje

opisu zdarzeń (przechodniość). Następnie podda-

można uznać za przejaw infantylizacji czy pomniej-

blemu dotyczącego seksualizacji wizerunku che-

przeciwko takim rzeczom. To im się podobno nie

no analizie użyte w tekstach strategie argumenta-

szania ich statusu.

erleaderek i ich uprzedmiotowienia. Dziennikarz

podoba. Od wczoraj mówimy, że rzeczywiście, a fe,

„Przeglądu Sportowego” wypowiada się o proble-

jak mogą” (Cheerleaderki protestują: nie czujemy się ani

cyjne mające na celu wykazanie, iż opinia szwedz-

ności nierównego traktowania kobiet w sporcie.

kiego piłkarza ręcznego jest niesłuszna. Ponadto

Wykorzystując kategorię przechodniości polegają-

mie seksualizacji wizerunku kobiet jakby była to

poniżane, ani uprzedmiotowione 2016). Strategię argu-

zbadano elementy niewerbalne przekazu, czyli

cej na „sposobie opisywania wydarzeń: kto robi, co

normalna rzecz, nad którą można przejść do po-

mentacyjną wzmacniają liczne materiały wizualne.

materiały wizualne dołączone do tekstu. Ostatecz-

i komu, a co wydarza się bez interwencji ze strony

rządku dziennego:

Należy przy tym zaznaczyć, iż do większości ma-

nie materiały odniesiono do szerszego tła społecz-

uczestników działań” (Mautner 2011: 64), można

nego i kulturowego.

zauważyć, iż cheerleaderki są przedstawiane jako

Oczywiście od pierwszego występu cheerleaderek

dużo zdjęć przy bardzo skromnej ilości tekstu, cza-

część widowiska czy „narzędzie” organizatorów

w 1898 roku układy znacznie ewoluowały, a stroje

sami redukowanej do nagłówka. Materiał z Polska-

ME, mające zapewnić kibicom należyte show: „Or-

mocno się skurczyły. Taniec stał się bardziej erotycz-

TheTimes.pl zawiera jedynie dwa zdania, materiał

ganizatorzy Mistrzostw Europy w piłce ręcznej

ny, seksowny, to znak czasów. W każdej dziedzinie

wideo (na którym można zobaczyć cheerleaderki)

W większości analizowanego tekstu można znaleźć

uatrakcyjniają kibicom przerwy w meczach, wy-

życia jesteśmy wystawieni na coraz silniejsze bodźce.

i 14 zdjęć [Euro 2016 w piłce ręcznej. Reprezentantom

słowa opisujące urodę ćwiczących kobiet. Cheer-

syłając na parkiet cheerleaderki”, „Komu wadzą

Nie stroni od nich reklama, ale też kultura i sztuka.

Szwecji przeszkadzają... cheerleaderki 2016]). Podobnie

leaderki charakteryzowano jako „piękne”, „atrak-

piękne dziewczyny umilające czas podczas przerw

cyjne” czy „seksowne”. Nagłówki materiałów pra-

w meczach piłki ręcznej?” (Piłkarze ręczni ze Szwecji

sowych często tak charakteryzowały cheerleader-

nie mogą patrzeć na cheerleaderki. „Uprzedmiotowienie

Wyniki badań
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teriałów zamieszczonych w Internecie dołączono

materiał portalu Trójmiasto.pl do krótkiego streszMautner (2011: 69) charakteryzuje strategie argumentacyjne
jako „większe struktury służące nadawaniu sensu (meaning-sense)”.
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(Kubicki 2016). Natomiast materiał na stronie Spor-

zdaniem tańczące panie umilają przerwy w trakcie

towano, że skoro Karlson jest profesjonalistą, to

zwał: „lokalnym kolorytem kraju organizującego”

towefaktywp.pl zawiera jedynie nagłówek: To one

sportowych rozgrywek, choć w Polsce cheerleading

występy cheerleaderek nie powinny mu w meczach

mistrzostwa i namawiał do „szacunku” dla niego

zagrzewają szczypiornistów do gry! Zobacz najładniejsze

nie jest zbyt popularny” (Cheerleaderki na ME w piłce

przeszkadzać i powinien koncentrować się na uwa-

(Pol 2016). Autor tekstu Z igły widły zwraca uwagę,

cheerleaderki EHF Euro i 17 zdjęć (To one zagrzewają

ręcznej potrafią zwrócić na siebie uwagę... 2016). Należy

gach trenera (Górczyński 2016). Są to o tyle zastana-

że: „widowisko sportowe składa się obecnie z wielu

szczypiornistów do gry! Zobacz najładniejsze cheer-

zatem zauważyć, iż niekiedy argumenty o tym, że

wiające informacje, że w żadnym z analizowanych

elementów, a jednym z wielu jest sam sport. Przed

leaderki EHF Euro 2016). Można założyć, że zdjęcia

cheerleading to sport wypowiadane są równocześnie

tekstów nie było wzmianki o tym, że cheerleading

imprezą, w przerwach i po zabawie dochodzą róż-

ćwiczących zostały wykorzystane jako sposób na

z przekonaniem, że jest on elementem składowym

przeszkadza piłkarzowi podczas meczów, a jedy-

ne wartości dodane, które uzupełniają widowisko ‒

zwiększenie liczby wejść na daną stronę. Fotografie

innego wydarzenia sportowego. Podkreślaniu, iż

nie, że uprzedmiotawia kobiety. Zwracano ponadto

budują nastrój, podtrzymują atmosferę, celebrują fi-

skąpo ubranych kobiet miały, zdaje się, być wabi-

cheerleading jest sportem nie towarzyszyły jednak

uwagę, iż Szwed jest kontrowersyjną postacią, bo

nał”, a dodatkowo podaje, że Polska ma „unikatowy

kiem na przeglądających treści. W ten sposób ana-

analizy dotyczące problemów instytucjonalnych tej

wcześniej chciał występować z tęczową opaską na

wkład w budowę widowisk sportowych” (Jóźwik

lizowane materiały potwierdzają tezę, iż kobiecość

dyscypliny ani rozważania o płciowym porządku

ramieniu, czego EHF (European Handball Federa-

2016). W przytoczonym fragmencie, podobnie jak

jest w mediach widzialna, ale niesłyszalna. Kobiece

sportu, utrudniającym zawodniczkom rozpozna-

tion) mu zabroniła. Podkreślenie tego faktu bez opi-

w tytule tekstu Z igły widły, można zaobserwować

ciała są wszechobecne, jednakże bardzo rzadko ko-

nie. Dlatego też można wnioskować, że wypowia-

sania przyczyn i namysłu nad sytuacją homosek-

strategię trywializacji całego problemu i jednocze-

biety przedstawiają swój punkt widzenia czy wy-

dający się nie traktowali z należytą powagą proble-

sualnych mężczyzn w sporcie można odbierać jako

snego uznania, iż należytym miejscem kobiet pod-

stępują w roli ekspertek nawet odnośnie tematów

mów cheerleaderek. W części materiałów cytowane

próbę przekonania o jego „skrajnych” poglądach,

czas wielkich wydarzeń sportowych jest zapew-

uważanych za kobiece (Gallager 2014: 23).

są same ćwiczące. One również wypowiadają się

do których nie ma potrzeby się odnosić.

nianie rozrywki. W artykułach pojawiło się kilka
złośliwości pod adresem Szwedów. Widoczna była

w niejednoznaczny sposób o statusie swojej aktywKolejna strategia, która miała przekonać, iż zarzu-

ności. W artykule Wrocławskie cheerleaderki: „Będzie-

Wielu komentatorów zamieniło wypowiedź Karlso-

tendencja do obrony polskich kobiet przed krytycz-

ty Karlsona są nietrafione, polegała na akcento-

my się do Szwedów jak najmocniej uśmiechać w czasie

na w osobisty przytyk wobec Polski. Jednak z przy-

nymi uwagami, w ramach patriarchalnego schema-

waniu, że cheerleading to sport i część widowiska

meczów” cytowane są wypowiedzi cheerleaderek,

toczonych słów nie wynika, by uważał on, iż sytu-

tu dżentelmeństwa. Dlatego też pytano w nagłów-

sportowego. Argumenty te po części wykluczają się

które mówią, że: „dopingują wszystkie drużyny”,

acja z uprzedmiotowieniem kobiet dotyczy jedynie

ku artykułu, czy polskie cheerleaderki nie są dla

wzajemnie. Przekonanie, że cheerleading jest aktyw-

„bawią się z kibicami”, uważają, że ich występy

Polski. Poza tym przyznaje, że ma z nią do czynie-

Szwedów zbyt seksowne, podkreślając, że Szwedzi

nością pomocniczą, rozrywkową podczas wydarze-

„są zawsze miłe dla oka i ucha odbiorcy i stanowią

nia na co dzień w Bundeslidze. W artykule na por-

„wytykają” Polakom uprzedmiotowienie oraz „ude-

nia sportowego było jednym z argumentów sądu

element show” (Długosz 2016). W innym materiale

talu Sport.se.pl dziennikarz stwierdza: „Kapitan

rzają w polskie cheerleaderki” (Nowakowski 2016).

w USA przeciwko uznaniu tej aktywności za sport.

cheerleaderki stwierdzają, że członkinie zespołów

reprezentacji Szwecji ponownie szokuje swoją wy-

Z kolei redakcja portalu Fakt.pl zachęca do obejrze-

Autor tekstu z portalu TVN24.pl pyta z kolei: „Komu

są utytułowanymi zawodniczkami w gimnastyce

powiedzią i wbija szpilkę w nasz kraj” oraz „uderza

nia zdjęć cheerleaderek, grając patriotyczną nutą:

wadzą piękne dziewczyny umilające czas podczas

czy fitnessie, treningi zabierają im wiele czasu oraz

w polskie cheerleaderki” (Nowakowski 2016). Co

„Obejrzyjcie zdjęcia! Jest na czym oko zawiesić...

przerw w meczach piłki ręcznej?ˮ, po czym dalej

są narażone na liczne, bolesne kontuzje. Jednocze-

więcej, tytuł artykułu w „Przeglądzie Sportowym”

Wszystkie ładne, zgrabne i zwinne. To kolejny przy-

opisuje: „Organizatorzy Mistrzostw Europy w piłce

śnie uważają, że „czują się ważną częścią widowi-

odnosi sprawę do przynależności narodowej che-

kład tego, że Polki są najpiękniejsze!” (Gortat znów

ręcznej uatrakcyjniają kibicom przerwy w meczach,

ska” (Wojs 2016).

erleaderek: ME piłkarzy ręcznych: Szwedzi oburzeni

zaprosił cheerleaderki z Gdyni 2016). Ostatecznie rela-

polskimi cheerleaderkami (2016). W takim postawieniu

cjonowano w mediach patriotyczną sesję zdjęcio-

wysyłając na parkiet cheerleaderki” (Piłkarze ręczni
ze Szwecji nie mogą patrzeć na cheerleaderki. „Uprzed-

Kolejna strategia argumentacyjna polegała na spro-

sprawy istotnym na pewno był fakt, że za rodakiem

wą, którą po ME cheerleaderkom zasponsorowano:

miotowienie kobiet” 2016). Natomiast Eurosport.onet.

wadzeniu wypowiedzi Karlsona do ataku na pol-

opowiedzieli się szwedzcy dziennikarze, nama-

„Dziewczyny z Cheerleaders Gdynia to istny skarb!

pl tak opisuje slajdy z cheerleaderkami: „Specjalnie

skość reprezentowaną przez cheerleaderki oraz

wiając mężczyzn, aby „wyszli z jaskiń”. W związku

Nie dość, że piękne, to jeszcze zdolne” (Gortat znów

dla was przygotowaliśmy galerię pokazującą cheer-

przedstawieniu piłkarza ręcznego jako osoby o wy-

z tym prezentowaną na ME w Polsce formę cheer-

zaprosił cheerleaderki z Gdyni 2016 oraz Zobacz cheer-

leaderki występujące podczas ME w Polsce. Naszym

jątkowo skrajnych poglądach. W artykułach akcen-

leadingu dziennikarz „Przeglądu Sportowego” na-

leaders w patriotycznej sesji. Gdynianki dumne z tego co
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robią i że są Polkami 2016). W artykule Najwięcej wita-

Poglądem, iż feministki cierpią z powodu braku

oraz przedstawienie zagadnienia z różnych per-

la miejsca w dyskusji również kibickom, przecząc

miny mają polskie dziewczyny autor porównuje „walo-

szarych komórek, rozprawia się z argumentem

spektyw. Każdy z nich skupia się również na innej

założeniu, iż sport oglądają wyłącznie mężczyźni

ry” Szwedek i Polek, nie tylko dając sobie prawo do

Karlsona. Problem trywializuje, kwitując komen-

kwestii. Artykuł Zmęczone stereotypami. Cheerleader-

i pod ich preferencje widowisko sportowe powinno

oceny fizyczności kobiet, ale banalizując cały pro-

tarzem o robieniu z igły wideł. W materiale Wiado-

ki walczą o uznanie świata z „Przeglądu Sportowe-

być tworzone. Dodatkowo pyta kibiców o ich sto-

blem poprzez tego rodzaju porównania (Pol 2016).

mości po wypowiedzi przedstawicielki „środowisk

go” przedstawia sytuację ćwiczących z USA (Krę-

sunek do ewentualnego cheerleadingu panów. Strate-

kobiecych” (Lidia Makowska, Trójmiejska Akcja

cidło 2016). Opisuje sytuacje, kiedy cheerleaderki

gia ta mogła służyć dziennikarce do uwypuklenia

Ostatnia strategia dotyczyła wyśmiania tych osób,

Kobieca) słyszymy komentarz autora reportażu, że

nie otrzymują za swoją pracę w klubach pieniędzy

płciowej strony problemu (Kozłowska 2016b).

które przyznawały rację piłkarzowi ręcznemu.

niektórym dorosłym również przydałoby się kory-

lub kiedy oczekuje się od nich, że będą zabawiały

W analizowanych materiałach pogląd Karlsona zo-

gowanie postawy w ocenie cheerleaderek. Dodane

mężczyzn na dorocznym turnieju golfowym. Au-

Trzeci z opisywanych artykułów podjął wątek che-

stał zakwalifikowany jako feministyczny. Mimo że

zostało też zdanie, iż trenerzy na argumenty tychże

tor opisuje także wymierzanie kar finansowych,

erleadingu na lekcjach wychowania fizycznego oraz

w tekstach nie ma informacji, aby Szwed uważał

„środowisk” jedynie się uśmiechają. Można to in-

jeżeli ćwiczące utyją lub za zmianę w wyglądzie,

charakteru tej aktywności wśród dziewcząt nie-

siebie za feministę, a po jednej tylko wypowiedzi

terpretować jako zbywanie i postrzeganie odmien-

która nie podoba się szefom drużyny. Przedstawia

pełnoletnich (Kozłowska 2016a). Cheerleading jest tu

trudno wnioskować o jego poglądach, to jego opi-

nych opinii w kategoriach „anomalii” (Stankiewicz

zatem sytuacje ewidentnego uprzedmiotowienia

przedstawiony jako źródło seksualizacji dziewcząt.

nia o występach cheerleaderek została uznana za

2016). Można by przytaczane zdanie autora repor-

i wyzysku. Ponadto odnosi się do kwestii kontuzji

Zaniepokojenie jednej z radnych dzielnicy opisuje

przejaw perspektywy feministycznej. Uważając

tażu odebrać jako przyłączenie się do starań cheer-

i braku należytej ochrony medycznej cheerleade-

typowe przekonanie o cheerleaderkach jako o oso-

cheerleading za przejaw aktywności skrojonej po-

leadingu o uznanie jako dyscypliny sportu, gdyby

rek. Chwali ich wytrzymałość i konsekwencję oraz

bach dostosowujących swój wygląd i zachowanie

dług męskich potrzeb, wypowiedzi Karlsona bliżej

nie uprzedmiotawiający komentarz na początku re-

zauważa, że w USA bycie cheerleaderką jest ma-

do potrzeb publiczności. Rodzi się pytanie, czy

do założeń drugiej fali feminizmu. Redaktor „Prze-

portażu: „piękne, wysportowane i krytykowane?”

rzeniem każdej dziewczynki. Nie konfrontuje tego

cheerleading powinien być wprowadzany w ramach

glądu Sportowego” uważa, iż cytowana przez „Ga-

oraz wypowiedź prezesa Polskiego Stowarzyszenia

jednak z faktem ich uprzedmiotowienia i ewident-

programu szkoły oraz czy tego rodzaju „trening

zetę Wyborczą” prof. Ewa Graczyk, która wyraziła

Cheerleaders, który wyzywające pozy i seksuali-

nych przejawów seksizmu. Skupia się raczej na

kulturowy” jest dla dziewcząt odpowiedni.

wdzięczność, że dzięki wypowiedzi Karlsona „mo-

zację zawodniczek uważa za formę realizacji arty-

opisywaniu kolejnych stereotypów, z którymi ćwi-

żemy zobaczyć własne znieczulenie”, jest „mocno

zmu. Przywołane są także wypowiedzi piłkarza

czące muszą sobie radzić (Kręcidło 2016). Niemniej

Trzy opisane powyżej artykuły relacjonują kwestie

przesadzona” (Pol 2016). Radykalniejszy jest dzien-

uważającego, że występy cheerleaderek to „świetna

jednak artykuł ten przedstawia charakterystyczne

charakterystyczne dla cheerleadingu. Zwracają uwa-

nikarz portalu Sport.tvp.pl:

rozrywka dla kibiców” oraz drugiego, który żałuje,

zagadnienia związane z cheerleadingiem, a abstra-

gę na problemy podnoszone przez badaczy proble-

że w czasie ich występu musi się skupiać na uwa-

huje od traktowania ćwiczących jako miłego dla

matyki kobiet w sporcie. Przede wszystkim jednak

Fundamentalizm bywa niszczący, zwłaszcza dla

gach trenera. Na podstawie tych kilku przytoczo-

męskiego oka „obiektu”.

dopuszczają różne opinie. W przeciwieństwie do

szarych komórek. A przy okazji prowadzi do utraty

nych wypowiedzi można wywnioskować, że two-

podmiotowości na rzecz uprzedmiotowienia, co cie-

rzący materiał nie zadał sobie trudu, aby rozpoznać

Artykuł Cheerleaderki uprzedmiotowione? „Jesteśmy tak

wyważone, a wypowiedzi Karlsona nie traktują

kawe. Przecież wspomniana wyżej pani, która pra-

wszystkie zawiłości (rola cielesności i seksualności

daleko za szwedzką wrażliwością” jest kompilacją wy-

jako sensacji.

gnie uszczęśliwiać inne kobiety na siłę oraz upomina

kobiet a porządek płciowy w sporcie) związane

powiedzi osób zainteresowanych omawianym te-

się o prawa, których nasze cheerleaderki nigdy nie

z podniesioną przez Karlsona krytyką.

matem. Jako jeden z dwóch analizowanych tekstów

Przytoczone strategie argumentacyjne należy od-

przywołuje opinie jednoznacznie przyznające Karl-

nieść do szerszego tła społecznego i kulturowego.

straciły, mówi głosem zbiorowości, z którą czuje się

134

przedstawionej już grupy argumentów są bardziej

związana. Fundamentalny feminizm nie jest mniej

Z całości analizowanego materiału należy przyj-

sonowi rację (przywoływana wcześniej w tekście

Wzięcie w obronę cheerleaderek w artykułach zo-

szkodliwy niż wszystkie inne. I mniejsza już o tego

rzeć się uważniej trzem wyróżniającym się spo-

prof. Graczyk). Prezentuje też stanowiska odmien-

stało powiązane z obroną polskiej obyczajowości

szwedzkiego „szczypiorka”. W końcu i tak udało nam

sobom przedstawienia problemów wokół cheer-

ne. Autorka artykułu właściwie nie odnosi się kry-

przed „postępowością” Szwedów. W analizowa-

się zrobić z igły widły. (Jóźwik 2016)

leadingu. Charakteryzuje je wyważone podejście

tycznie do żadnego ze stanowisk. Co istotne, udzie-

nych materiałach utożsamiono wypowiedź Szweda
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z poglądami feministycznymi i często pojawiający-

W analizowanym materiale pojawiły się również

wszystkim sportowcom ‒ urazów i kontuzji. Często

może wskazywać jednak, iż problem dyskryminacji

mi się w Polsce obrazami Szwecji jako radykalnie

teksty, w których głos oddano samym zaintereso-

bolesnych. Dlatego chciałybyśmy, aby każdy dobrze

płci czy równouprawnienia nie został przez cheer-

lewicowego kraju15. Odmienne spojrzenie na che-

wanym. Wypowiedzi cheerleaderek są niezwykle

zrozumiał to, co robimy, jak się z tym czujemy, docenił

leaderki gruntownie przeanalizowany.

erleaderki próbowano zatem tłumaczyć różnicami

istotne w kwestii oceny cheerleadingu i podejścia do

naszą ciężką pracę i radość, którą sprawiają nam ko-

kulturowymi i bronić odrębności kulturowej Polski.

kobiecej cielesności i seksualności w sporcie. Naj-

lejne występy. Czujemy się sportowcami, czujemy się

Szanowny Pan nie wpadł chyba na to, że nie jesteśmy

Poproszony o wypowiedź w materiale Wiadomości

częściej przywoływaną wypowiedzią były słowa

ważną częścią każdego widowiska, w którym bierze-

niewolnicami i że cheerleadering sprawia nam przy-

trener piłki ręcznej, Jerzy Ciepliński, stwierdza:

Aleksandry Wójcik z zespołu Cheerleaders Gdynia:

my udział, i wierzymy, że kibice doskonale to rozumie-

jemność. To nasz wybór, czy chcemy tańczyć i przede

ją. (Wojs 2016)

wszystkim w czym i żadne równouprawnienie nie

„U nas jest inny doping. Przyjęło to się. Zmieściło się gdzieś w naszej kulturze. I myślę, że jest to

Naprawdę nie widzimy wielkiej różnicy w stopniu

bardzo fajne. Nikomu to nie szkodzi” (Stankiewicz

odsłaniania ciała kobiet trenujących takie dyscypliny

Dyskryminacje kobiet, wiemy wszyscy, występują na

2016). Komentarz Karlsona posłużył do wzmacnia-

jak jazda figurowa na lodzie, gimnastyka artystycz-

świecie w różnych sferach, natomiast na pewno nie do-

nia opozycji pomiędzy szwedzką a polską obyczajo-

na, taniec towarzyski, siatkówka plażowa czy pły-

tyczy to w żaden sposób pokazów tanecznych cheerle-

wością, afirmowanymi wartościami i stanowiskiem

wanie. Przecież to też są sportsmenki, takie jak my,

aders w czasie imprez sportowych. Wszystkie tancerki

Z przedstawionej analizy dyskursu medialnego na

odnośnie idei multikulturalizmu. Kwestia cheerle-

ale im nikt takich zarzutów nie stawia. Łączy nas to,

są w pełni świadomymi, dorosłymi kobietami, dla któ-

temat występów cheerleaderek podczas ME w pił-

aderek została wykorzystana do zaakcentowania

że mamy skąpe stroje, ale trzeba pamiętać, że przede

rych poniekąd jest to zajęcie prawie że profesjonalne,

ce ręcznej można wyciągnąć wnioski o dominacji

odrębności Polski od światopoglądu „postępowej”

wszystkim są to stroje wygodne, które w naszym

jak również jest to realizowanie swoich pasji. W żaden

dyskursu patriarchalnego. Nie dostrzegano uprzed-

Szwecji. Wpisy na forum internetowym pod wła-

przypadku pozwalają na swobodne prezentowanie

sposób nie czujemy się dyskryminowane, uprzedmio-

miotowienia ani w strojach zawodniczek, ani w po-

ściwie każdym artykułem pokazują, że odbiorcy

różnego typu ewolucji podczas występów. (Wojs 2016)

towione czy w jakikolwiek sposób poniżone. Z własnej

strzeganiu ich jako elementu show, mającego za

nieprzymuszonej woli dopingujemy wszystkie druży-

zadanie dostarczanie rozrywki kibicom. Większość

tych treści Szwecję postrzegają jako przykład skraj-

ma nic do tego. Nadgorliwy buc. (Kozłowska 2016)

Wnioski

nie lewicowego państwa, natomiast jego obywateli

Można się jedynie zastanawiać, czy wypowiedź ta

ny oraz bawimy się z kibicami, dopingując z całych sił

osób tworzących analizowane materiały nie pochy-

uważają za „opętanych” ideą równości i otwartości

byłaby tak często cytowana, gdyby jej autorka wy-

‒ dodaje [A. Stańczyk]. (Długosz 2016)

liła się nad argumentem Karlsona, który zbliżony

na innych. Zjawiska te zdają się potępiać i uważać

rażała niezadowolenie z przyjętego stylu ubioru

za zagrożenie dla Polski. Powiązanie wypowiedzi

cheerleaderek. Mimo że stroje w sporcie wynikają

Jesteśmy zaskoczone wypowiedzią zawodnika ze Szwe-

biecą seksualność widziano jako wypadkową mę-

Karlsona z kwestią różnic kulturowych spowodo-

zarówno z uwarunkowań biologicznych, jak i kul-

cji, który sugeruje, że pokazy cheerleaderek to uprzed-

skich potrzeb, a kobiecość charakteryzowano jako

wało, iż wątpliwości piłkarza ręcznego odnośnie

turowych, to wielu badaczy podkreśla tendencję do

miotowienie kobiet. Odpowiadamy mu tak: Nie czuje-

podległą wobec męskości. Duża liczba zdjęć cheer-

cheerleadingu zeszły na dalszy plan.

seksualizacji strojów sportowczyń (Bettis, Adams

my się uprzedmiotowione! I nigdy się tak nie czułyśmy,

leaderek i koncentracja w tekstach na wyglądzie fi-

2006 Lenskyj 2003: 36‒37; Jakubowska 2014: 294‒299).

występując na parkietach w Polsce, Europie czy USA.

zycznym ćwiczących wskazują, iż przedstawicielki

Cheerleading jest sportem, tak go traktujemy, dla wielu

feminizmu drugiej fali podnosiły słuszne zastrze-

z nas jest on kontynuacją sportowych karier. (Wojs 2016)

żenia. W tekstach bowiem zabrakło adekwatnego

Jak wskazywały wypowiedzi odbiorców tekstów na forach internetowych oraz cytowane komentarze w tekście
(Kozłowska 2016b), wyobrażenie o Szwecji jako „feministycznym raju” było szeroko podzielane. Biorąc jednak pod
uwagę dane Europejskiego Instytutu Równości Płci (EIGE)
za rok 2015, widać, że Szwecji daleko do osiągnięcia równości płci między obywatelami. Gender Index (stworzony przez
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską) jest sposobem mierzenia, jak
dane kraje są daleko (bądź blisko) od osiągnięcia równości
płci. Uzyskanie 100 punktów oznacza uzyskanie równości
pomiędzy kobietami a mężczyznami w wybranych dziedzinach. W raporcie z 2015 roku Szwecja uzyskała 74,2 punkty
(dla porównania Polska 43,7 punktów) (European Institute
for Gender Equality 2015: 112).

15
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Wszystkie cytowane cheerleaderki w badanym

był do założeń drugiej fali feminizmu, gdzie ko-

przedstawienia samego cheerleadingu i jego płcio-

materiale podkreślały, że nie czują się dyskrymiWypowiedzi samych cheerleaderek wpisują się

wych zależności w świecie sportu. Za wyjątkiem

w argumenty związane z trzecią falą feminizmu,

trzech tekstów pozostałe materiały miały, zdaje się,

Praca cheerleaderki to nie tylko zabawa, choć oczywi-

akcentujące wolność wyboru kobiet, przestarzałość

dostarczać odbiorcy rozrywki czy to poprzez prze-

ście sprawia nam to mnóstwo frajdy. Ale to również

niektórych stereotypów, ale i czerpanie satysfakcji

glądanie materiałów wizualnych, czy poprzez spro-

pięć treningów w tygodniu, wiele potu i wysiłku,

z atrakcyjnego fizycznie ciała. Kolejna z cytowa-

wadzanie do absurdu komentarza Karlsona. Nie-

mnóstwo wyrzeczeń oraz ‒ co zdarza się przecież

nych wypowiedzi (autorstwa Magdaleny Kobylarz)

rzetelny charakter analizowanych materiałów może

nowane:
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Bourdieu Pierre (2004) Męska dominacja. Przełożyła Lucyna

Perspectives and Media Representations. New York: Palgrave Mac-

Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Millan, s. 97–106.

należy rozważyć. Mimo że słowa cheerleaderek mo-

Boyle Raymond, Haynes Richard (2009) Power Play Sport, the Me-

Cooky Cheryl, Messner Michael A., Musto Michela (2015) “It’s

jak niewinną rozrywką. Sport w przekazach praso-

gły się tworzącym materiały prasowe wydać przy-

dia and Popular Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Dude Time!”: A Quarter Century of Excluding Women’s Sports in

wych nie jest bowiem opisywany jako mechanizm

datne tylko po to, by przeciwstawić się argumentom

różnicujący społeczeństwo. Żaden z analizowanych

szwedzkiego piłkarza ręcznego, to pokazują one, iż

tekstów nie wspomniał też o funkcjonowaniu mie-

patrzenie na sport z perspektywy dychotomii do-

szanych zespołów cheerleaderskich, co może mieć

minacji/opresji płciowej może się dezaktualizować.

wynikać z nieznajomości podstawowych założeń

dzi samych cheerleaderek sprawiają, że argumenty

feminizmu jako projektu emancypacyjnego, ale

przedstawicielek trzeciej fali feminizmu również

także przekonania, że sport nie jest niczym więcej

Podziękowania

w opisywanych artykułach był dyskurs patriar-

vol. 3, s. 261–287.

Strategy. „Women in Sport and Physical Activity Journal”,
vol. 10, no. 1, p. 1–16.

Cooky Cheryl i in. (2010) It’s Not About the Game: Don Imus, Race,
Class, Gender and Sexuality in Contemporary Media. „Sociology of

Butler Judith (1998) Athletic Genders: Hyperbolic Instance and/or

zasadnicze znaczenie dla odtwarzania męskości
i kobiecości w sporcie. Dominującym dyskursem

Televised News and Highlights Shows. „Communication & Sport”,
Brooks Christine (2001) Using Sex Appeal as a Sport Promotion

Sport Journal”, vol. 27, s. 139–159.

the Overcoming of Sexual Binarism. „Stanford Humanities Review”, vol. 6, no. 2, s. 103–111.

Creedon Pamela J. (2002) Women, sport and media institutions:
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chalny, skupiony na mężczyznach i ich potrzebach.

Badania zostały sfinansowane w ramach badań sta-

W dyskursie tym sport pozostaje męską działalno-

tutowych AWF Warszawa, DM-35: „Nierówności

ścią i rozrywką, a kobiety pełnią w nim rolę pod-

płciowe w sporcie na przykładzie treści artykułów

rzędną. Należy jednak zwrócić uwagę, iż wypowie-

prasowych Gazety Wyborczej w latach 2010‒2013”.

Cheerleaderki na ME w piłce ręcznej potrafią zwrócić na siebie uwa-

ed., MediaSport. London, New York: Routledge, s. 88–99.
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“Beautiful Women Dance Beautifully” versus “Objectification and Humiliation?” Discourse
Analysis of Cheerleading in Respect of European Men’s Handball Championships in 2016
Abstract: This article presents the results of a critical discourse analysis of media coverage concerning statements made by a Swedish handball player, T. Karlson, about cheerleading as an activity that objectifies women. The dominant discourse in the analyzed
media coverage was the patriarchal discourse. The media coverage emphasized the beauty of the cheerleaders both in the linguistic
layer of the text and through the accompanying visual material. Only three articles addressed issues related to the evaluation of
cheerleading. This article also describes a discussion about the status of cheerleading and the coverage of cheerleader images from
the perspective of second- and third-wave feminism.
Keywords: critical discourse analysis, cheerleading, sport, feminist discourse, press
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port is one of the areas of social life where

women. That is why, when referring to the catego-

patterns of femininity and masculinity are

ry of sex, we may repeat after Honorata Jakubows-

(re)defined and (re)produced. As written by Hon-

ka (2014:338) that the specificity of sport consists in

orata Jakubowska (2014:13), it is a special area, as

the fact that here it is necessary to reconcile two su-

the body plays a basic role there, and rivalry al-

perficially opposite values - difference and equali-

most always takes place with division into the

ty. On the one hand, it is impossible for sport to ig-

sexes. Therefore - referring to the mentioned au-

nore the differences between men and women, and

Abstract Sport is one of the areas of social life where patterns of femininity and masculinity are defined. The

thor - several reasons may be listed which make

on the other, one of the main sporting principles

body plays a basic role there, and competition almost always takes place with division into the sexes.

sport a highly interesting sphere, differing from

is equality, meaning equal treatment of everyone

Therefore, in the article I will raise the notions related to the non-standard bodies of a sportsman pre-

others with the analyzed sex relations and images

during the same competition, and not excluding

sented in the social space, with consideration of the division into the sexes. The sport body is a subject

(Jakubowska 2014:13). First of all, there is the mea-

anyone from the sport. According to the concept

of interest as a product of socio-cultural practices. Hence, special attention is paid to the creation of

surability of sporting achievements, in contrast to

of equal principles, sportsmen are divided ac-

particular categories and the relationships between them.
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cording to certain criteria so that those competing

The article raises the notions of changes that take place in the life of a physically disabled person

nants for success in other fields of life. Hence, it is

have equal chances to win the sports competition.

which are caused by their engagement in a sports activity. The text is devoted to the problems of

much easier to compare the achievements of wom-

The most significant criterion is sex (Jakubowska

experiencing one’s corporeality, with division into the female and male body, and it serves to expose

en and men, and to measure their competences of

2014:23).

the similarities and differences of the sexes in sport for the disabled.

predispositions. But, it needs to be stressed that the

Qualitative data are used in the research, collected through the technique of in-depth free interviews

results of competition in sport and the differences

A similar situation applies to the sport of the dis-

and observations conducted among the disabled who practice sports. Analysis and interpretation of

in achievements of women and men, may be used

abled, which regarding the willingness to provide

the research material is performed in accordance with procedures of grounded theory.
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often regarded as one of the most significant “bas-

of dysfunctions of the body and mind, has under-
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gone meticulous categorization, separating it at the

male domination, hegemonic masculinity, whose

same time from sport practiced by the able-bodied.

significance increases in accordance with the femi-

Therefore, there was a willingness to provide ev-
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dealing with (Brittain 2012). Thus, one of the most

including women and the disabled, are among its
The article has been drawn up on the basis of research carried
out within the scope of the project entitled Physical activity
as a source of change in the life of a person with a permanent
body dysfunction - an analysis of the identity reconstruction
process, financed by the National Center of Science (2015/17/D/
HS6/00184).

1

participants today (Rymarczyk 2012:112). However,
there are still visible divisions and differentiations
that exert a significant influence on the manner and
character in which an individual is perceived in
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relation to their sex. It is necessary to refer to ste-

is also a social and psychological phenomenon. In

rary sport, where numerous phenomena of social

only in terms of physical predispositions but also

reotypes and prejudices to explain them. Both fe-

such terms, it is defined by patterns of life activi-

life are reflected, including those related to gender

through the presented image. It is the basis and jus-

male and disabled bodies are perceived as different,

ty or specific feelings of identity. Sociologists tend

and its multi-dimensional contexts (Jakubowska

tification for separations and exclusions. However,

incomplete, deprived of the elements of continuity

to use the category of a cultural sex (“gender”) in

2014).

at the same time, it becomes a source for its ques-

and a certain holistic nature. Therefore, the body

relation to the psychological, social and cultural

becomes the root of exclusion. This results from the

differences between men and women. Hence, gen-

At the same time, what is especially worth stress-

of a human identity should be sought in the social

fact that the cultural pattern of vitality and health is

der is related to social creation of the masculinity

ing is that, in social perception, sport is the domain

aspect. The majority of sex-specific behaviors are

related to the trend for bodily sensuality and sexual

and femininity concept (Bem 2000). Differentiation

of men, and it remains in opposition to cultural

a consequence of certain socialization techniques

attractiveness, as well as a panicked escape from ag-

between sex and gender is crucial, as biological

standards both of female beauty and attractiveness

and patterns (Mazur 2013:167). Hence, a female

ing and being elderly. Today’s commercial-popular

differences remain unchanged (apart from surgi-

(Mazur 2013:171). Women who treat sport as a kind

body, not only in sport, although especially here

culture puts special emphasis especially on hedo-

cal interference in this scope). Differences in gen-

of career are perceived by society as deprived of

– regarding the domination of male forms and val-

nist and aesthetic body values (Cynarski 2011:199).

der are conditioned socially, and they may trans-

femininity, often masculinized. This stereotype

ues – is perceived through differences to the male

form. And it is the gender, not the biological sex,

has reduced the number of women practicing sport

body. A body becomes a basis for exclusion, which

Therefore, in this article I will make an attempt to

that decides male or female sexual identity (Mazur

and determines the behavior of sportswomen (Ma-

is made visible - according to Iris Young (1990a) -

reconstruct the manner in which a person with

2013:167).

zur 2013:171). In turn, male sports are those full of

in the attitudes of sexism, homophobia and racism.

brutality, violence, enormous muscle engagement,

In each case, the attributes of a body, such as sex,

a dysfunctional body who is physically active is

tioning. A conclusion can be drawn that sources

perceived, and the way in which the image of a dis-

A new sub-discipline that has emerged in this

risk and danger. Female disciplines are full of del-

sexuality or skin color, are a reason for rejection,

abled sportsman is currently developed, where one

field, the so-called sociology of gender, which con-

icacy, sensitivity, movements full of grace, con-

and also disgust, which strengthens hegemonic,

of the crucial categories is posed by - apart from the

siders different manners of functioning of men and

forming to the standard of female beauty (Mazur

bodily identities, developed in opposition to the

bodily dysfunction itself - the sex. Hence, I put spe-

women in various spheres of social life, makes an

2013:173).

“Other” (’s body) (Young 1990a). In the dominat-

cial emphasis on establishing specific relationships

attempt to grasp the determinants of distances and

between the categories of body, sex and socio-cul-

inequalities between them. A subject of this dis-

Therefore, a thesis may be put forward that con-

attributes of a body which are described as ugly,

tural practices that make up their components.

cussion is posed by various forms of social differ-

temporary sport remains an institution that pro-

dirty, contaminated or sick (Young 1990b). In the

entiation, for example, in relation to the labor mar-

vides a clear division of the sexes, through its in-

case of sport, female bodies are defined as weaker,

ket, power and politics, or in the sphere of public

strumental legitimization, ideology, organization

slower and less efficient. These personified differ-

life (Mazur 2013:165). The literature of the subject

and patterns of the body (cf., Hall 1994). Despite

ences become the basis for the different treatment

often suggests formulations (Bourdieu 2004; Doug-

the fact that at the turn of 20th and 21st centuries

of women and men, thus becoming sexual inequal-

The notion of sex is usually used in order to speci-

las 2007; Jakubowska 2013), according to which sex

women won their right to practice almost all dis-

ities. A difference between a male and a female is

fy a certain biological phenomenon, mainly related

is believed to be one of the most important dichoto-

ciplines, the division into male and female sports

not natural, but it creates a hierarchical sexual or-

to anatomical differences, which result from sexual

mous categories that order the surrounding reality.

can be observed. This differentiation, apart from

der (Jakubowska 2013). Therefore, a sportsman is

dimorphism. Discrepancies between a woman and

As a consequence, the differentiation of the sexes,

biological and psychological argumentation, is

still identified with qualities that are ascribed to

a man are present in the reproductive, hormon-

emphasized in numerous contexts, is one of the ba-

conditioned with cultural definitions of sex, and

the masculinity stereotype, such as good physical

al and anatomical functions. Features that result

sic social divisions, present in each culture, which

the manners in which female and male bodies are

conditions independence, attitude towards suc-

from those discrepancies are conditioned biologi-

is made visible through the existence of sex classi-

treated (Mazur 2013:173). As suggested by Honora-

cess, impetus, or persistence in one’s beliefs. The

cally, regardless of social factors (Mazur 2013:166).

fication in institutions that are important for a giv-

ta Jakubowska (2013), in the world of sport, a body

second pole is occupied by a stereotype of femi-

At the same time, it must be borne in mind that sex

en society (cf., Gill 2007). One of them is contempo-

with a specified sex plays a fundamental role, not

ninity, where features such as sensitivity, caring,

Sex, culture and disability—basic notions
and their definitions
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protectiveness, mildness, coquetry, care of appear-

among others, the degree and type of disability.

and values (Hammersley and Atkinson 2000:17).

stories and gaining access to the knowledge, eval-

ance, the feeling of aesthetics, tenderness, hones-

Despite the fact that in this case sport was sup-

According to this approach, an individual’s na-

uations and impressions of individuals). Second-

ty, delicacy are given prominence. Hence, typical-

posed to be an element supporting the rehabilita-

ture is creative, and reality – as an intersubjective

ly, the obtained data are complete and in-depth,

ly feminine features are not very useful in sport,

tion process of the disabled - first of all in medical

product of participants – is dynamic and change-

which complies with the ideas put forward by Her-

while persons practicing extreme sports personify

but also in psychological and social dimensions -

able, and unpredictable (it is impossible to explore

bert Rubin and Iena Rubin (1997:205), according to

a stereotype of “a real man” (Zdebska 2013:156).

within the course of time it became an autonomous

the “rights” that govern human behavior) because

whom qualitative research is applied in the case of

Sport glorifies hardness, aggressiveness, rivalry,

activity, with all the features and problems charac-

of the symbolic character of the perception of the

notions that require deeper comprehension, and

that is features accredited to men, but not applica-

teristic of a contemporary undertaking (Kowalik

world and interactions (interpretation) (Konecki

this is served best by detailed examples and ex-

ble to women. It results in, first of all, difficulties

and Miotk-Mrozowska 2013). At the same time, cer-

2000; Hernik 2007:6).

panded narration.

for women in participating in a sports activity (it

tain problems appear which might previously have

especially considers sports that are traditionally

been rarely seen (Jankowski 2013:81). As an exam-

The research material applied to discuss the prob-

Analysis of the research material was performed in

ascribed to men); second of all, there is the lower

ple: the question of there being a common contest

lems raised in the article encompasses personal

accordance with the procedures of grounded theo-

interest of the media in female sporting competi-

between the disabled and the able-bodied seemed

experiences of the disabled persons, realizing their

ry (Konecki 2000). A motif for the selection of the

tions, and the inclination to evaluate women’s par-

completely unjustified, and for some it was totally

physical activity through participation in various

chosen methods was the need to identify “factual”

ticipation through the prism of their sexual attrac-

lacking in sense. Events from recent years seem, if

forms of sport. Unstructured and narrative inter-

manners of life, actions of units and processes of cre-

tiveness, which is not encountered in the case of

not to destroy these existing beliefs, then signifi-

views were performed with representatives of this

ating meaning, therefore, the desire to bring science

sportsmen; thirdly, there is criticism over women’s

cantly weaken them, the best example of which is

category of persons. While triangulating data, the

closer to “life” and “recognition of the social reality

participation in “male” sports (Zdebska 2013:158).

Natalia Partyka, who is successful in competing

study also exploited some records from observa-

from the perspective of the subject that creates it”

with the able-bodied, and competes alongside them

tions made during meetings and sporting events,

(Wyka 1993:34). Furthermore, biographies and their

Hence, sport is an area where the cultural order of

in the most important tournaments, including the

training sessions and consultations.2

construction in time must consider the individual’s

sex is constantly reproduced (Hall 2002:6-17). At the

Olympic Games (Jankowski 2013:82).

same time, in sport, where the inequality of opportunities is generated by biological factors, actions

Research methods

towards their removal are undertaken. They cover,

life perspective (Melchior 1990:237). At the same
The premises that support the selection of the above

time, all autobiographic materials pose a potential

mentioned techniques arise, first of all from the ac-

source of data on the identity of the person talking

cepted ontological (human experiences, interpreta-

about their life, who interacts with the listener/read-

for example, the division into weight categories in

In the article, I adopted an interpretative paradigm

tions, knowledge, evaluations and interactions are

er as a social actor endowed with a specific set of

martial arts or weightlifting. The same purpose (of

as the cognitive perspective, which goes to the roots

perceived as significant interdependencies of the

self-definitions (Golczyńska-Grondas 2014:25).

equaling opportunities) is ascribed to competition

of the theory of symbolic interactionism, phenom-

social reality) and epistemological assumptions

that considers division regarding sex (Organista

enology and hermeneutics. Quality-oriented re-

(the legal manner of data generation on the basis

The selection of subsequent cases was of a theoret-

2013:178). Similar assumptions form the basis for

searchers define it in broader or narrower terms, but

of those ontological assumptions comprises of in-

ical character, based on the method of continuous

the creation of general principles of rivalry among

they always stick to the core that relates to the fact

teraction, conversations with people, listening to

comparison, which means that subsequent cases

the disabled. Here, the strive for the provision of

that “(...) all of these trends postulate that the social

equal opportunities is expressed not only through

world cannot be understood in simple categories,

the diversification of competitions of the fully capa-

casual relations, or analyzed through application

ble and of the disabled but also - in relation to the

towards social universal laws. This arises from the

latter group - a complicated system of sport-medi-

fact that human actions are based on social mean-

cal classification was established, which considers,

ing, such as: intentions, motifs, beliefs, principles
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were chosen on the basis of current analytical deterThe research that provided the background for this text was
part of a greater project that relates to life situation of the disabled who practice sports, currently being carried out by the
author of the article. The project is co-financed by the Dean of
the Economic and Sociological Department of Łódź University.
While developing this text, the empirical material was composed of: 56 unstructured interviews and 23 recordings from
observations.

2

minations, not according to assumptions agreed on
beforehand (Glaser and Strauss 1967:45). The selection of cases lasted until the theoretical saturation
of the generated analytical categories was achieved
(Glaser and Strauss 1967:61).
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speak here about two phenomena: the femocratiza-

of stereotypes and prejudices, including those relat-

ity or with beauty (Jakubowska 2014:389). This dis-

tion of beauty and the improvement of awareness re-

ed to the body and its various inefficiencies. Such

harmony was confirmed by my interviewees, who

garding appearance. As a result of cultural pressure

a contrast of the situation where two superficially

stressed the fact that the requirements that extreme

and the “tyranny of a slim body,” women increas-

opposing values clash - a non-normative body and

sportsmen must meet broadly overlap with the ste-

To start our deliberations, it is worth stressing once

ingly more often believe that it guarantees happiness

an over-normative one - may trigger a cognitive

reotype of “a real man”. What is more, the subjects

more that a body is not just a biological organism,

and success in life. First of all, a body must be slim.

dissonance in the case of the recipients, especially

raised the idea that the features of “a real woman”

but it is (re)constructed individually and socially

Secondly, a desired body is a young body. Anoth-

those who, on the one hand, do not have knowledge

are less helpful in a sports career, and in some cases

(Jakubowska 2009). Transformability – posing one

er aspect of a body that meets the beauty criteria is

related to the disabled, the different forms disabili-

they actually make it more difficult than easy, and

of the characteristic features of a “today’s” body –

fashion. There are particular criteria present in mass

ty can take, nor the kinds of activities they can do,

they pose a reason for numerous problems with

means, on the one hand, that a boundary between

culture which decide whether a woman is attractive

including sport, and on the other hand, present

adjustment. Therefore, common opinions of those

the necessity and freedom of choice is shifted (Haber-

or not, and whether she fits the general canons of

strongly internalized schemes of perceiving a man

who practice sport strengthen the belief expressed

mas 2003:35) and, on the other hand, that a body

mass attractiveness (Biały 2011:270).

with body dysfunctions.

by some theoreticians that women must experience
a conflict of roles, so it is harder for them (than for

is treated as a certain “task” rather than a ready
product (Bauman 2012:94). At the same time, this

The image of a perfect body is undoubtedly vivid in

I’ll put it this way. I have already encountered it many

man) to achieve success (cf., Mikołajczyk 2004:105).

transformation of a body takes place in accordance

sport. We may risk the thesis that a sporty and beau-

times that the able-bodied, because I’ll be talking

It is reflected in the words of one of my interlocutors.

with socio-cultural norms and patterns. Therefore,

tiful body (regarding the practiced discipline) is

about them now, how they see us [the sportsmen -

a body adopts certain shapes, it embodies partic-

synonymous with contemporary commercial sport,

note by JN], and they had no clue that the disabled

A woman will always be perceived as weaker, the

ular patterns, and acquires given embodied skills

which poses a significant element of mass culture.

may practice sport at such a level, they are used to

one that is weaker. Actually, we say it all the time that

(Jakubowska 2014:157). It refers to the beauty ideal,

Sportsmen are seen as heroes who become objects

seeing a picture of a disabled person sitting at home,

women are the “weaker sex,” so people think about

which, as stressed by Rafał Biały (2011:267), has been

of media co-organized cult of sexuality. Bodies of

or needing the assistance of ten people while going

it in this way all the time, and there are such separa-

relativized numerous times over the course of cen-

sportsmen are often identified as an ideal of beau-

out, because the poor guy can’t do it on his own, and

tions, I believe, at least in sport, and I think it is the

turies. Similarly, the ideal of a female body changed

ty and fitness (Biały 2011:275). Therefore, aesthetic

these able-bodied people are shocked, and it’s a great

same in other spheres of life. [w.19.15]

in relation to a given era. Undoubtedly, the female

perfection of a body is not incidental in sporting

surprise for them, a great wow. [w.3.14]

beauty canon was a reflection of her position in a giv-

success, rather it constitutes an indispensable com-

en age and culture. The structure and proportions

ponent (Biały 2011:275).

of the muscles of male bodies did not undergo such

The approach to one’s own corporeality and that of
At the same time, this contrasting image will be

others seems relatively obvious, it is handed down

visible not only between an able-bodied and a dis-

during the socialization process. Since boys are en-

fundamental transformations. According to Zbig-

Disabled sportsmen in this scope will be perceived

abled sportsman but also between a sportsman and

couraged to develop their sports abilities, to be ac-

niew Cynarski (2011:199), cultural trends of the body

differently than those who are able bodied, because

a sportswoman. Generally, men are represented

tive and improve their sporting achievements, girls

are related to the fashion for bodily sensuality and

their bodies are “different,” as they represent a more

with reference to their physicality, muscles, size,

are often deprived of this possibility, or if they are

sexual attractiveness, as well as a panicked escape

or less non-normative image of what could be called

strength or speed, that is, through a sportsman’s

physically active, less attention is paid to the quality

from aging and being elderly. Today’s commercial

a bodily standard, applicable in a given culture or

features. In the case of women, if we talk about

of those exercises. In the case of boys, it is important

popular culture stresses especially the hedonist and

society. Therefore, it is an example of a dichotomy

strength, it most often has an ambiguous or nega-

not only that they play football, run or throw but

aesthetic body values, while the spreading of mass

where, on the one hand, we deal with a sportsman,

tive overtone. Although currently more and more

also how they do it. A consequence of this different

culture has changed the manner in which women

generally identified with an over-normative body,

female participants play by strength, there is still

“sport socialization,” realized both in family homes

are perceived by the society. According to the pre-

but, on the other hand, with a disabled person,

a need to break the stereotypes related to the fact

and at school during PE classes, is often the phys-

viously mentioned Rafał Biały (2011:286), we may

who by definition is perceived through the prism

that strength cannot go hand in hand with feminin-

ical disability of women in the grown-up world of
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professional sport (cf., Jakubowska 2014:159). Such

pendable, weaker and worse than the male norm,

interest and limited possibilities to acquire strategic

recognize, and the second case includes those who

differentiated encouragement for girls and boys

and in this sense they are denied a sportsman’s

sponsors. These notions are strongly related to each

have a visible kind of stigma. However, according

to do physical activity, and to practice particular

body (Jakubowska 2014:531-532).

other. If we do not speak or write about sport, the

to Erving Goffman, regardless of the character of

interest of sponsors and potential beneficiaries de-

the stigma, the existence of stigmatized people is

sport disciplines, results, as noticed by Honorata Jakubowska (2014:161) from the fact that women

To sum up our deliberations on the relationship be-

creases. Those in turn will not be interested if no

determined - in almost all respects - by the society

and men are ascribed with different attributes - per-

tween sex, disability and sport, we may conclude

proper access to information is provided. These

of people who identify themselves as normal (nor-

ceived in a dichotomous manner.

that these categories are strictly interconnected,

were the notions raised by respondents. A state-

mals), which pertains both to the determination of

presenting specific dependencies. Both women and

ment of one of them is presented below.

a certain sphere of life, and subordination to strong
control, which may relate to the creation of separat-

Bearing in mind the above deliberations, and refer-

men who experienced disability, and at the same

ring to the statements of my interviewees, it may be

time undertake actions consisting in practicing ex-

Actually, I think I don’t need to say much about it [a

ed enclaves of “misfits” (Goffman 2005:155). And it

stated that the process of sport socialization leads to

treme sports, must face various difficulties related

short pause - note by JN]. In essence, everything is

is the perception of the body, not the sex, that seems

the establishment of specific types of habitus (Bour-

both to their own weaknesses and limitations, but

clearly noticeable. There is no awareness of society

especially significant in social relationships for dis-

dieu 2004; 2005), and tastes that determine both

most of all to society’s ignorance and lack of knowl-

here, because we cannot be seen or we almost can-

abled sportsmen. It is best proved by the experienc-

body predispositions and preferences of particular

edge. The research proves that these women are in

not be seen in the media. And it brings further conse-

es of the respondents, where the body dysfunctions

people in relation to the selection of forms of physi-

a position which seems to be less comfortable, and

quences, because it makes us uninteresting for spon-

blocked the process of their image development as

cal activity as appropriate for a given sex.

at the same time more demanding, forcing them to

sors. So it’s a vicious circle. [w.14.14]

a fully abled sportsman.

make an additional effort that consists in opposI think that it is harder for a woman in various spheres

ing adverse opinions, according to which a wom-

Therefore, disability, regardless of sex, generates

Although I would like it very much, it is still not like

of life. I’m not saying that I’ll be moaning here, but it

an should represent a type of a delicate, and at the

specific psycho-social consequences. It is under-

this, and the majority perceive us first of all as dis-

comes from my experience. It’s the same with sport,

same time calm person, which in the majority of

standable when disability is looked at not as a fact

abled individuals, not as ordinary sportsmen. I say

which is proved even by the fact that the number of

cases turned out to be contradictory to the image of

but as a social construct, which triggers specific

‘ordinary’ because I do not care about… I don’t know

women is lower, because there are fewer possibilities

sportsmen which exists in our culture (they should

consequences in relation to how it is perceived in

what, I would just like to feel like a fully abled sports-

for them, and some disciplines are simply for men

be strong, brave and, to some extent, aggressive).

a given society. Therefore, there is a need to refer to

man who is not judged by his appearance. [w.15.9]

the specificity of the disability itself and the speci-

and others for women, but they’re also fewer. At least

On the other hand, it must be noticed that both

ficity of sport practiced by the disabled. In those two

What is more, the experiences of the respondents

a sportsman and a sportswoman, if they are dis-

spheres, especially when they are combined, it is

suggest that although it is similar to the case of sport

At the same time, on the one hand, while con-

abled, must, to some extent, deal with the same

clearly visible that the situation of women and men,

of the fully abled, where sex determines divisions

fronting the image of a sportsman’s body or that

problems brought by the dysfunctionality of their

who are demonstrated as being disabled sportsmen,

related to participation of sportsmen in specific dis-

of a disabled person’s body with your own, and on

bodies and the society that they need to function in.

is strongly related to their non-normative body,

ciplines, the number of such divisions in the case of

the other a male and female body, we can notice, as

First of all, attention must be drawn to the fact that

which according to the degree of “deviating from

the disabled is much lower, and at the same time the

suggested by Honorata Jakubowska (2014:532), that

sport of the disabled, regardless of sex, is not very

the standard” changes the way in which a given in-

possibility of competing in mixed teams is allowed

a male body is synonymous with a sporty body, and

popular in our country, thus the situation may be

dividual is perceived by others, and how he func-

much more often (regarding the discipline). As is of-

that there are numerous common features in cul-

compared to the situation of niche sports, practiced

tions in the social space. Here, we can use Goffman’s

ten stressed, divisions related to sex, both in sport

tural images or social stereotypes of a female and

by able-bodied sportsmen. Both niche sports and

differentiation into discreditable and discredited.

practiced by able-bodied and disabled individuals,

a disabled body. In both cases, they are presented

disciplines for the disabled face similar problems re-

In the first case we deal with a category of people

are caused by trying to make the competition fairer,

as passive (male activity vs female passiveness), de-

lated to scarce social feedback, relatively low media

with an invisible dysfunction or one that is hard to

however, sport of the disabled is characterized by

I see it in this way. [w.19.15]
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a greater acceptance of teams composed of both sex-

currently in forces us to take a closer look at the

At the same time, these concerns do not seem to

in the image of a “masculine” body, which means

es. It is possible, especially when the competition is

matter of sex from a greater distance, and from

be totally justified, as media messages regarding

that it is frequently exposed. Female falls, acciden-

not directly related to the capabilities of a body but

a more critical perspective. It happens because

sport of the disabled, if present at all, are rarely fo-

tal or caused by injuries, exhaustion or pain, do not

often to the effectiveness of the used “tool,” most

the disability itself, although undoubtedly posing

cused on the participants’ appearance. A disabled

evoke such eroticism as male heroism (Schneider

often various prostheses providing both men and

a highly significant factor influencing the situation

body is shown, when it (almost) suits a pattern of

2003:88; Biały 2011:276). In their case, any contusions

women with equal chances to win. The specifici-

of a sportsman, is not able to get rid of the fact that

perfect femininity and masculinity, an example of

or injuries are most often presented from a distance,

ty of numerous disciplines of sport of the disabled

- as in the case of the able-bodied - the sex will al-

which may be Oscar Pistorius, who was often pre-

so they do not “spoil” their delicate, “pure,” pretty

means that any potential differences resulting from

ways differentiate the situation of women and men

sented as an attractive man, a sportsman, or in case

female body (Schneider 2003:87).

physical deviations related to the body are neutral-

to a certain extent.

of a sportswoman it would be a representative of

ized, or their role is reduced to a significant extent.

Poland, Natalia Partyka (cf., Jakubowska 2014:533).

A certain way to marginalize female sport or wom-

Here, it is worth mentioning that the application of

First of all, what is stressed by those who were re-

a technology (both in the case of disabled women

searched is that sport of the disabled is a tool for de-

We are not so attractive, especially women, because it’s

and their presentation first of all as sexually attrac-

and men) not only means that a given person is

veloping masculinity, realized in accordance with

easier for men, even if they’re disabled. They can catch

tive objects, and only then as talented sportswom-

more independent, strong or simply capable of a

the “traditional” pattern - strength, physical fitness

up with strength, determination, passion and oth-

en. The purpose of such actions, according to their

given type of an activity, but they can also create

and being “tough”. The situation of disabled sports-

er similar assets which are not suitable for a woman,

creators, is to attract the attention of viewers and, as

possibilities to achieve additional assets, in the form

women is slightly different, however. Their bodies

which reduces her femininity rather than enhancing it.

a consequence, the media and sponsors, to female

of strength or greater resistance of their body. What

may contradict femininity in two ways: through

In turn, stressing typically feminine features is not too

sport (Jakubowska 2014:323). Paradoxically, an unat-

is more, technology is somewhat a “natural” part of

their disability (contrasting to a cultural pattern

possible in our case because the disability deprives us

tractive body, which doesn’t conform to the accepted

disabled people practicing sport, which is reflected

of beauty), and, in the case of some disciplines,

of our femininity in other people’s eyes. [w.15.17]

canons of beauty, deprived of natural “femininity,”

in, among others, formal regulations that govern the

through their physical strength. Therefore, through

principles of the sports competition, which stress

getting involved in sport, a disabled sportswoman

Simultaneously, the disproportions between men

as objects of desire or erotization, but as participants,

that particular components of a prosthesis, or even

will not become more feminine, and concentrating

and women in sport of the disabled can be explained

sportswomen practicing a given kind of physical ac-

wheelchairs, pose an integral part of a given person

on beauty rather than on achievements may trigger

by the lack of proper infrastructure or support, but

tivity. However, on the other hand, the “aesthetic val-

(Howe 2011). Any improvements or interventions in

her concerns against showing off her body, which is

also by the lower interest from women in sports ac-

ue” of the performance is drastically reduced, which

a body are treated as “repairing” or striving to equal

reflected accurately in a fragment of a statement by

tivities. Therefore, a claim made by Helen Lenskyj

is deprived of such an important attribute as the men-

the opportunities between opponents.

one of my female interviewees.

(2003:177) seems justified - a barrier in practicing

tioned femininity, with all of its assets. In numerous

sport by a disabled person may be posed not by the

cases it may even discourage potential viewers, es-

en in sport is the erotization of female participants,

may become an asset in the fight to perceive them not

Therefore, it seems that segregation in terms of

First of all, I was afraid of showing myself publicly.

impairment itself but by the functional disability.

pecially if they seek not only fun in the sporting en-

sex in the sport of the disabled is less intense than

It’s not that I didn’t show myself to people beforehand

In this sense, the situation of disabled sportswom-

vironment but also slightly erotic experiences which

in sport practiced by fully abled individuals. This

[laughter - note by JN], but never on such a scale, and

en is analogical to the situation of their able-bodied

may be fulfilled only when the desired object meets

also relates to the matter of greater liberalism,

never in such a way that I simply put my prosthesis

friends in those disciplines which are still perceived

specific requirements of female beauty, as stressed by

among others, in relation to the participant’s age,

aside, off I go and that’s it. No, it was never like that.

as bastions of masculinity (Jakubowska 2014:533).

one of my female interviewees.

which in the case of sport practiced by the disabled

Because you watch out more, and you don’t show

This is connected with the fact that a male hero gains

may be much greater than in sport practiced by

yourself so boldly, that you don’t have this leg, right.

his prestige by taking risk, including risking his life.

A woman must be beautiful to be spotted. Otherwise,

the able-bodied. Careful analysis of the situation

On an everyday basis I try not to show it, try not to

Therefore, in the case of men, any contusions and

she won’t have a successful relationship. The case is

that disabled women and men practicing sport are

draw attention to the fact that I’m different. [w.15.2]

injuries are proof of a hard fight, and are embedded

similar with sport. If a participant has a nice body, she

154

©2016 PSJ Tom XII Numer 4

Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org

155

Jakub Niedbalski

“Legless Aphrodite” and “Hercules in a wheelchair”—About Disabled Women and Disabled Men Practicing Sport

is presented more often, she becomes liked quicker, but

stabilized and made predictable. What is important

dysfunctions, usually do not pose such a great barri-

sex, through stressing the “masculinity” of a body.

she will also always trigger something in me. [w.15.17]

is that this order, based on culturally (re)constructed

er in relationships with their environment as they do

Even situations that accompany the physical activity,

roles of women and men roles, is noticeable, present

in the case of women. Involvement in sport, which

related among others to contusions, body injuries or

in almost all spheres of a human life, also in sport.

brings positive effects in itself, both for women and

not always aesthetic appearance, both in the case of

men, in the context of social interactions, seems to be

fully abled and disabled men, are compliant with the

At the end, it is worth noticing that the manner in
which the female participants are presented in the
media is embedded in the broader context of repre-

Taking a look at sport through the prism of sex al-

more advantageous for the disabled men than wom-

image (archetype) present in our culture, of a man as

senting the female body in nature. At the same time,

lowed the author to prove that female sport, includ-

en. This is because women may contradict the ideal

a strong figure that “sheds sweat and blood”

the male bodies of sportsmen are also presented in

ing that of the disabled, is trivialized and marginal-

of beauty and “femininity” in two ways; firstly, due

a similar scope, through exposition of beauty and sex-

ized (greater commercial value is provided by male

to their “unnatural” figure which results from their

Therefore, the evaluation of sport and its influence on

uality. This trend is called sporn, that is, a combina-

sport; it occupies more space in the media; more

effort related to sport practicing; and also their dis-

a person that practices it undoubtedly depends on the

tion of sport and porn, and it is reflected in participa-

money is spent on male sport) (Organista 2013:178).

ability, which more or less means that the body de-

sex, character of the dysfunction and the type of sport.

tion of male sport stars in erotic, almost pornograph-

Both women and the disabled in sport try to break

viates from the canons of beauty assumed in a given

Hence, the influence of sport on the disabled may be

ic, advertising campaigns (Jakubowska 2008). In this

the traditional manner in which they are perceived,

culture. At the same time, involvement of disabled

perceived in an ambivalent and ambiguous manner.

context, a sportsman’s body becomes similar to a fe-

drawing attention to the fact that they are first of all

women in sport may be one of only a few opportu-

However, it is certain that sport is one of the areas with

male body, which is not specific only for sport, but it

sportsmen, not disabled individuals or women, and

nities to show their environment that they are more

distinctly arranged boundaries of sex, and at the same

becomes more and more legitimate in other cultural

that they have features of a real “sportsman,” such

resourceful, self-reliant and skillful, stressing to

time – in contrast to other spheres of life - situations, in

messages. Differences in the representation of female

as strength (cf., Jakubowska 2014:534). Although the

some extent the asset of their femininity. However,

which these boundaries are removed are very scarce.

and male bodies become blurred to a significant ex-

difference in the scope of treatment and perception

it seems that each situation, in relation to the type of

The existence of these boundaries seems justified be-

tent, however, we can still observe certain practices

of self and one’s body is related both to disabled men

practiced sport, its influence on the body, and first of

cause it guarantees that competition is governed by the

of maintaining the boundary between that which is

and women, in the case of the latter group it is clear-

all the type and character of the dysfunctions (main-

principle of fairness or justice, separating those whose

“female” and which is “male” (Jakubowska 2014:394).

er, more restrictive and troublesome at the same time.

ly its visibility), may mean that physical activity will

physical predispositions are naturally different. At the

In this context, it must be stressed that the non-nor-

exert a greater or smaller influence - of a positive or

same time, the existence of those boundaries estab-

mative corporeality may be a capital during sporting

negative nature - on “femininity”. The situation of

lishes a hierarchical relation between “masculinity”

competitions, but it does not play such a role outside

men looks different in this field, because sport, while

and “femininity,” determining both these categories

Sex is the main premise of allocating social tasks. As

this field. In sport of the disabled, regarding specif-

influencing physical predispositions and appearance

simultaneously. Both notions are defined as apposed,

a biological fact, it is expressed in bodily signs, physi-

ic principles that are present in a given discipline,

to a much greater extent than in the case of women,

and the undertaken practices serve to maintain this

ological qualities and certain mental distinctions. Sex

the differences related to body fitness are meaning-

exerts a positive impact on emphasizing the assets of

dichotomy (cf., Jakubowska 2013).

can be also culturally interpreted. Therefore, there are

ful, but, outside this context, a body which deviates

various ideas, beliefs and views on femininity and

from an accepted standard poses a source of prob-

masculinity, as well as specific rules of conduct. In the

lems, suffering and lack of understanding by others.

majority of societies, women and men are provided

Regarding socio-cultural conditions, this non-nor-

with different social roles. These roles, posing a col-

mativity of a body is interpreted in a different man-

lection of social expectations towards the sexes, shape

ner, and is perceived in relation to whether we will

behavioral differences between women and men (cf.,

be dealing with a sportswoman or a sportsman. The

Mazur 2013:174). Therefore, as highlighted by Natalia

latter may count on greater approval of themselves

Bem, Sandra L. 2000. Męskość kobiecość. O różnicach wynikają-

nartowicz. Warsaw: AWF J. Piłsudskiego w Warszawie,

Organista (2013:179), the social order is developed,

as people and of their bodies which, despite certain

cych z płci. Translated by Sylwia Pikiel. Gdańsk: GWP.

SALOS RP.

Conclusions
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„Afrodyta bez nogi” i „Herkules na wózku” – rzecz o niepełnosprawnych kobietach
i niepełnosprawnych mężczyznach uprawiających sport
Abstrakt: Sport jest jednym z tych obszarów życia społecznego, w którym definiowane są wzorce kobiecości i męskości. Ciało odgrywa w nim podstawową rolę, a rywalizacja odbywa się prawie zawsze z podziałem na płeć. W związku z tym w niniejszym artykule
podejmuję kwestie związane z obecnością w społecznej przestrzeni nienormatywnego ciała sportowca z uwzględnieniem podziału
na płeć. Przy czym ciało usportowione interesuje mnie tutaj jako przedmiot i wytwór społeczno-kulturowych praktyk. Dlatego szczególną uwagę zwracam na tworzenie określonych kategorii oraz relacji między nimi.
Artykuł porusza zatem kwestie przemian dokonujących się w życiu osoby niepełnosprawnej fizycznie, które powodowane są jej zaangażowaniem w aktywność sportową. Tekst jest poświęcony problematyce doświadczania własnej cielesności, z podziałem na ciało
kobiece i ciało męskie, i ma służyć wyeksponowaniu podobieństw oraz różnic sytuacji płci w sporcie osób niepełnosprawnych.
W badaniach wykorzystane zostały dane jakościowe zdobyte za pomocą techniki pogłębionego wywiadu swobodnego, przeprowadzanego wśród osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Analiza i interpretacja materiału badawczego prowadzone są zgodnie
z procedurami metodologii teorii ugruntowanej.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, sport, ciało, płeć, wzory kobiecości i męskości
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ed with elderly persons (men and women) in the

styles (tastes) (Gdula, Sadura 2012: 21). Though life

year 2012. The research concerns the social roles

styles may seem to create monadological commu-

held by retired people. The interviews supported

nities of shared tastes, they function only in rela-

the hypothesis that retirement can be treated as the

tion to each other and their meaning is essential for

start of social senility and revealed the connection

the reproduction of social structure. Therefore, the

between different types of “being a senior” accord-

analysis of lifestyles is simultaneously an analysis

ing to class and gender. Moreover, the three quali-

of social legitimacy. This situates Bourdieu’s so-

Abstract The aim of the article is to examine the relationship between social class, gender, and aging.

ties make up a mixture of influences whose whole

ciology on the line of a theoretical critique of social

The author discusses the outcomes of existing quantitative research and a number of in-depth

is greater than the sum of its parts. The sections

order, even though his premises may evoke the im-

interviews conducted by the author in 2012 in Warsaw and two other cities in the Mazovia

following the methodological introduction and

pression of social change being caught in a vicious

Province. In the course of the article the practices of elderly people will be presented succes-

the theoretical background overview (Bourdieu’s

circle of reproduction. This is an important point of

sively in terms of class, gender, and seniority. The theoretical binder is provided by Bourdieu’s

conception of class structure) will develop the in-

this theory for the research of social senility, pro-

practice theory, in particular the concept of three class relational social structure, notions of

terpretations of the declared practices by showing

vided that the impression of continuous reproduc-

habitus, forms of capital, and symbolic violence. The number of interviews is too small to draw

them from the three angles of gender, class, and

tion of social order will be treated as an analytical

general conclusions from, but is an exercise in sociological thinking about these three qualities

age. Concentrating on only one quality at a time

tool, not a prophecy which may be used as a prism

in Bourdieu’s terms.

promotes analytical clarity that is necessary in an

enabling the interpretation of social practices that

attempt to grasp the highly complicated merging

at first glance look unreasonable or idiosyncratic.3

of the practices. Therefore, some simplifications

Furthermore, the notion of habitus, which rep-

and reductions are indispensable. In this case, the

resents embodied class relations, provides a useful

reduction to three qualities: social age, gender, and

tool for understanding the boundary position of

class described sequentially.

pensioners who recently ended their professional

Class Habitus, Gender, and Age: Preliminaries
to the Investigation of the Social Roles Held by
“Seniors”1
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activity. This position may manifest in relation to
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T

he subject of the article is the meeting point
1

Characteristics of the theoretical
background and empirical study

between gender, class, and old age, all of

their own social category, namely pensioners, as on
one hand they are treated as if they were in a privileged period in life with no obligations, thereby

is writing a doctoral thesis about discourses on ageing.

which are treated here as social qualities. Data

The theoretical core of the research is based on an

enabling them to develop hobbies, and at the same

She is interested in sociology of culture, class, and social

were taken from the reports from CBOS (the Center

interpretation of class structure in terms of Pierre

time as a phase when people become “useless” or

theory. Simultaneously she is preparing a doctorate in

for Social Opinion Research), SHARE and others2

Bourdieu’s theory.

withdrawn from social life. Such ambivalence seen

philosophy in the Institute of Philosophy, University of

about household duties and leisure during retire-

Warsaw.

ment. Secondary data analysis forms the basis for

Social structure is seen here as formed by relations

ing of work for social status and identification will

the interpretation of in-depth interviews conduct-

between classes. Classes are distinguished on the

be more widely discussed in the next section of the

basis of the amount of different forms of capital

article.
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in upper-middle class people in terms of the mean-

(Bourdieu 1986:241-243). What characterises this
structure is that the antagonism between the extreme, upper, and folk classes is revealed on the
level of habitus and manifests itself in different life

These kinds of practices of pensioners in terms of practices of
exclusion the author has analysed in the article “Śmierć społeczna a styl życia: o krzyżujących się wpływach wieku, klasy
i genderu” in: Żuk 2014.
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The author of this article does not agree with Domańs-

The proposition of the following article is that this

it was shown at the same time that this domination

for example, as it allows the description of the mul-

ki’s (2011) statement that there is no upper class in

multiplicity recorded at the level of culture is not

seen in the sphere of household duties can change

tiple relations which create a social entity. Accord-

Poland. The attribution to the upper class was based

limited to class structure is also combined with

into “deprivation” when it mixes with class subor-

ing to Bourdieu, individual integrity is “built up”

on economic (rather than cultural) capital and made

other factors, most importantly gender and age. The

dination. In this sense our interpretation is close

through first person narration, merging different

in relation to the other interviewees. The statements

aim of this analysis is not to investigate if the two

to Skeggs’ insights about ambivalence on gender

positions and identifications like gender, age, and

and actions of the upper class spouses proved to be

concepts of class structure and gender differentia-

roles. (Skeggs 2003: 29) Notwithstanding the spec-

occupation (Bourdieu 1986: 70-71).

similar to those of the upper-middle class, however

tion are helpful in interpreting social senility. For

ificity and conservatism seen in the interviews it

their reasons were different. In order to show the in-

this reason it is crucial to decide whether gender

seems more appropriate for the article to use the

The “biographicality” of human experience is es-

ternal complexity of class relations the article divides

is treated as a type of capital (McCall 1992) or part

“classical” Bourdieusian way of interpreting class

pecially important for research of age specificity.

the middle class into two fractions (lower and upper).

of the social field (Moi 1991). In this article I follow

and gender.

In the following interpretation senility is treated

The reason for this was that although both spouses

the interpretation of Moi, who claimed that gender

shared characteristics such as education and many

can be treated as a factor organising the structure

The diversity among the genders is usually explained

a life phase determined by “moments of transi-

practices typical for the middle class, the differenc-

of the general social field (Moi 1991:1036). For this

in terms of power and subjugation (Kaufman 1999:

tions” in which biological factors (like menopause)

es between them (as will be shown in the example

reason gender will be treated as internally hierar-

61), so while not denying its very corporeal effects,

get their meaning from social frames of interpre-

of the practices of men) were significant. In spite of

chically differentiated, but most attention will be

The author of the article favours the interpretation

tations and practices. The distinguishing features

the differences, the similarities between lower- and

devoted to masculinity as among the interviewed

of gender diversity in terms of the multiple power

are pensions and having grandchildren. The first is

upper-middle class couples were incontestable (edu-

people the heterogeneity of this gender visibly

relations which shape practices and identifications

connected with work as a primary activity which

cation, professional status).

manifests itself according to class. An important

according to a mixture of simultaneous influences.

determines the position of an individual in a social

insight made by Skeggs which helps in understand-

Paradoxically, the theory of habitus can serve as

field. Profession (status in Weberian terms) and in-

In the research, couples were assigned to different

ing the class differences in playing or perceiving

a convenient tool for such a description. Firstly, it

come are here as important as adjustment to the

class positions on the basis of the amount of their

gender roles, is that gender is not only (always) un-

may be treated as a kind of sociological theory of un-

cultural importance of productivity as this can be

cultural and economic capital: initially by education

conscious and definite but ambivalent, and can be

consciousness. Habitus organises practices through

interpreted in terms of a general attitude to work

and profession. The classification was then verified

the subject of conscious resistance and redefinitions

structural adjustment and “emotional” engagement

as an ethical requirement. The ascertainment de-

through questions about preferred and undertaken

(Skeggs 2003:28-29), however this does not weaken

(cf: Jacyno 1998: 28-36). Secondly, the interpretation

rived from Protestant ethics that social legitimi-

cultural activities (reading, cinema, theatre, restau-

main insights of Bourdieu. Although in the follow-

of habitus as an unconscious structure implies that

sation is specified by one’s capability to work is

rants) and leisure (kinds of activities and whether

ing descriptions it might sound like a “divine force”,

it is a structure which creates a basis for shaping

actually also found in postmodern culture, after

they were organised or not). It turned out that the

it should be remembered that the “conservative”

other identities and practices and is simultaneously

the introduction of some shifts in its interpretation

basic assumptions of Bourdieusian categorisation,

gender division which plays out in many moments

shaped by them. This means that during the anal-

and extension of the scope of its meaning. Arnold

as elaborated in Distinction, are still relevant when

described by the interviewees (and seen in statis-

ysis the defined class relations may be treated as

Rose, a pioneer of research of social senility, hy-

describing class differentiation of practices. For ex-

tics) is not the whole story and there are counter

frames for gender, senility and other qualities, thus

pothesised that the end of a professional career is

ample, the representatives of the upper-middle class

discourses that define gender relations differently

helping to organise the interpretation. Moreover,

a moment when both the social identification and

go to the cinema, visit restaurants during holidays,

that often take the form of an apparent agreement

habitus is a relatively constant structure, despite the

position of a pensioner collapse due to psychic and

and like trips on cycling routes, whereas the cou-

or are too modest to be clearly seen. While the nar-

individual’s changing position between fields and

cultural factors. The psychic factor reduces the

ple classified as folk class do not join any organised

rations of the interviewed pensioners turned out to

within the frame of one field, like in the case of re-

ability to organise practices and defines the social

activities, visit the cinema, or go cycling in their

be gendered, confirming Bourdieu’s theory about

tirement. There is another reason why Bourdieu’s

status of an individual who has to find his – Rose

neighbourhood.

masculine domination (Bourdieu 2004). However,

terminology was chosen instead of intersectional,

thought that it is only masculine experience – place
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in the world anew. The cultural factor is associated

biological reproduction (Szukalski 2008; Niezabi-

the interview was akin to a conversation which al-

ple, took place without the spouse to assure priva-

with the cult of youth. According to Rose this start-

towski 2007; Szukalski and Kowalewski 2006). This

lowed them to develop their own interpretation of

cy for the interviewee. The interviews lasted from

ed with the introduction of pensions. The elderly

makes it possible to interpret productivity as an im-

questions. To summarise, the interviews were used

30 minutes to 3 hours4 and were conducted accord-

receiving money from the state formed an impres-

portant component of modern culture and regards

in the article to enhance the statistical data. Addi-

ing to a loose scenario including questions about

sion of unproductive, demanding people (Niezab-

the aforementioned factors of pension and grand-

tionally light was shed on practices which may, for

leisure, household duties, cultural activities, and

itowski 2007:120). Leaving aside critics of the lim-

children as appropriate distinguishing features of

example, seem inconsistent or be interpreted or in-

time spent with grandchildren. During the conver-

itations of the original hypothesis, its androcen-

social senility.

terpreted as voluntary passivity.

sations only phrases such as pension, grandparent,

trism, its conservative view on gender roles, and

and grandchildren were used. All notions strictly

the assumption about the existence of a specific

The study was preceded by examination of data

The sampling unit for the interview was a pair of

subculture of pensioners (Niezabitowski 2007:140),

about leisure, relations between grandparents and

individuals who formed a heterosexual couple,

it emphasises an important aspect of that “moment

grandchildren, and expectations and gender divi-

had grandchildren and lived in the same flat in

of transition” in its connection to productivity as

sions in household duties. The author’s research

a city. This limits results from the three following

a cultural factor. These images of ageing associat-

is based on in-depth interviews. Purposive sam-

assumptions. Firstly, marital homogamy and pre-

Michael Kimmel wrote that people live in gendered

ed with pensions are embodied as negative by the

pling (Silverman 2008:271) was used and eight

supposition about adjustments of habitus among

institutions (Kimmel 2008). According to this idea,

traits of modern, liberal culture which embraces

people (four married couples) who represent three

couples allowed spouses to be treated as sharing

division of labour based on gender pervades differ-

independence, the youthful appearance, mobility,

fractions of two social classes and a few restrict-

class characteristics. Secondly, it was predicted

ent dimensions of individuals’ lives, locating them

and flexibility et cetera. This negative impression

ed characteristics were interviewed. The insights

that being a grandparent may influence an indi-

in a social space. Family roles are the most obvious

of old age comes from the conviction that pension-

from the quantitative research revealed that the in-

vidual in two ways: it may change one’s view on

example of this phenomenon, but traces of this may

ers are unproductive. Work may be interpreted as

terviewed spouses’ practices have typical class and

age, and the roles played by grandparents may dif-

be found in many other social arrangements, such

a typical, but not only a productive activity. An-

gender traits. However, some practices turned out

fer according to gender. Thirdly, all couples lived

as ways of spending time, grandparents’ roles, and

other feature of productivity refers to biological

to be atypical and were interpreted in a terms of

in areas which had Universities of the Third Age,

social networks. These four dimensions of pension-

productivity as the birth of a grandchild can be the

particular interviewees’ class and/or gender space.

libraries, parks, swimming pools, restaurants, cin-

ers’ lives will be portrayed to show the workings of

moment when a new mode of reproduction, which

The mixture of quantitative data and IDI is made

emas et cetera within a radius of three kilometres.

gender identifications during retirement.

is “secondary” as it is not direct, starts. Polish pen-

possible by reading the outcomes of the interviews

This made it possible to eliminate differences re-

sioners help their children and grandchildren in

as showing individual experiences which are at the

sulting from accessibility to cultural facilities and

Gender roles are most visible in terms of house-

many areas such as raising descendants, financial

same time exemplary of their class or gender. An-

concentrate on cultural capital as the differentiat-

hold duties. This division is not only typical for the

support, housework, et cetera. This was called “sec-

other reason for choosing the qualitative method

ing factor. Fourthly, only people in a heterosexual

interviewed couples. According to research on the

ondary” reproduction because the work is done in

for this research was that it allows the research-

relationship were interviewed in order to avoid ex-

division of household duties (CBOS 2006) and the

households with children. The interpretation of

er to interpret not only plain responses to the

panding the analysis of the sexuality factor. More-

role of females in family (CBOS 2013), almost half

these practices can be twofold, as responses to the

limited questions but all the social background,

over, the assumption was made that heterosexual,

of Poles declare that their preferred relationship

economic requirement in the case of the growing

the complexity of the milieu as well as non-ver-

monogamist relationships are the best place to

model is partnership (CBOS 2013). The percent-

polarisation of social structure during the econom-

bal communiqué of the interviewees (Silverman

trace gender relations and roles. The interviewees’

age of women doing housework and the time they

ic crisis and an answer to cultural injunction.

2008:242; Konecki 2010:18), such as the appearance

age was not taken into account, instead the deter-

of dwellings, dress style, facial expressions, man-

minant was pension. All interviews were held in

It is also significant that contemporary researchers

ner of speaking, and gestures. Furthermore the

the respondents’ apartments and recorded. Most of

set the age limit of senility on the basis of work and

respondents were not limited in their answers as

the conversations, except for one middle class cou-
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evoking aging came from the respondents.

Gender roles in the retirement

Interviews lasted (in minutes): (W1) folk class woman (78 years
old) : 33, (M1) f.c. Man (75): 48, (W2) lower-middle class woman (63): 207, (M2) l.m.c. man (66): 56, (W3) upper-middle class
woman: 43, (M3) u. m.c. man: 37, (W4) upper class woman (65):
61, (M4) u. c. man(67): 53.
4
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spend on it is inversely proportional to their edu-

male grandparents claim that their main duties

Moreover, rare visits of grandchildren are described

voted to these activities by men than by women. On

cational status, whereas for males the relationship

as grandparents are: taking care of grandchildren

differently by males and females. Women raised the

the other hand, men are more likely to support their

is not so direct, as less housework is done by males

when their parents are absent, passing on moral

question of preparation of the apartment, meals et

posterity financially, which could be the reason why

with a secondary education (GFK 2013). The same

principles, being willing to listen, and cuddling

cetera. Even when they stressed the emotional and

the feeling that their children need financial help af-

data shows that 91.3% of females aged 60-64, 87.9%

(giving a sense of security) (Kurczewski and Oklej

playful character of the grandmother’s role, they

fected their well-being. This resembles the tradition-

of females aged 65-70, and respectively 63% and

2007:4-5). However closer examination of the an-

spoke about the loosening of rules of cleanliness or

al gender role model in which man is a provider and

60.6% of males do unpaid housework. Similar find-

swers revealed that gender differences are found

diet, whereas men concentrated on the ludic, holi-

woman caregiver. For the interviewed couples their

ings are contained in the CBOS report on the divi-

in the distribution of the chosen and unchosen du-

day-like character of such meetings, for example

leisure time activities varied according to gender,

sion of household duties among Poles. Preparing

ties. For example, it was more often grandfathers

games and trips. This may be interpreted as an ef-

class, and relationships with grandchildren in terms

food, laundry, and cleaning are women’s duties. It

than grandmothers who claimed that they should

fect of the different roles of male and female grand-

of whether they participate in their upbringing on

is worth mentioning that in the case of washing

relay national and family history, go for walks, and

parents: women mentioned that grandchildren

a daily basis or not. For grandparents who live near-

and cleaning almost one third of interviewees said

teach practical skills, hobbies and interests to their

during this time are less clean and eat more sweets

by, caring for their descendants took a lot of time,

that they do it “separately or together”, which in

grandchildren. Women often chose to imbue moral

because watching over grandchildren’s cleanliness

sometimes almost all day.

the case of cooking this was 18%. (CBOS 2006) In

principles, give love and snacks, and prepare daily

and meals are their responsibility. Therefore, time

every household the interviewed women prepare

meals (Kurczewski and Oklej 2007:4). Interpreta-

spent with grandfathers has a “festive” character

With the youngest (two years old) granddaughter

meals, clean up, and do the shopping. Men pur-

tion of the interviews may shed some light on these

compared to time with grandmothers which is seen

I spend almost all day. The typical day starts in morn-

chase heavy items and if they prepare meals, they

male-female discrepancies. The activities under-

as more “mundane”. It should be noted that there

ing: I wash Tosia, dress her, put her on the potty, brush

treat it as deviation from the norm or as help for

taken by interviewees can be divided into super-

are a lot of similarities between the way that men

her teeth, feed her... and once wash her again. After

women (“Cooking? That’s my wife’s domain. There

vision and care. In the case of caring, which per-

and women spend time with their grandchildren:

that we go and play in the room where her toys are.

are only two of us, so she can cope with cooking

tains to women, babysitting is treated as a complex

playing, walking, cycling, and emotional support.

Later, grandpa comes and takes her for a walk. (...)

without my help” (M2)). It can be seen in their com-

task which involves both emotional and protective

ments about family members that interviewees do

work. The roles of grandmothers and grandfathers

Although, it may sound like a tautology, there is

husband peeled potatoes for a meal. I make fresh soup

not reflect on the division of duties, for example

differ on the level of practices and declarations.

something like duty and leisure time for pension-

every day for Tosia’s lunch. After the meal she takes

advice on childcare or laundry is given to women,

Grandmothers provide food, cleaning, protection,

ers. Tobiasz-Adamczyk and Brzyski (2006:123-126)

a nap. (W4)

never to men, even though it may concern them too.

emotional support, give advice, and listen to prob-

showed that women aged 65 and over were more

Moreover, when women were asked about family

lems at school. Grandfathers are mainly concerned

likely to judge their physical and mental wellbeing as

On the other hand, those who do not meet their

celebrations they spoke about preparing meals and

with organising grandchildren’s time in terms of

lower when they felt that their children wanted their

grandchildren often fill their time with many activ-

cleaning. If they expected any help, it was from

going for walks and watching over them during

help and that providing this help limited their time

ities which may be classified as being somewhere

daughters and daughters-in-law and never male

play. A clear example of this is this excerpt from

(it can be assumed that help provided to children is

between hobby and duty. Available time and ways

relatives. In contrast, the interviewed men spoke

a lower-middle class female:

in many cases caring for grandchildren). Men felt

of spending it are affected by the interviewees’

worse when they thought that their children needed

gender. In general women have less free time than

When my grandchild lived at our place I took care of

financial support. However, men stressed that help-

men, moreover when asked about leisure they list-

him with my husband... usually after lunch my hus-

ing to provide for their children did not cut of their

ed activities which can be called productive work,

Similarly, ways of spending time with grandchil-

band took him for a walk and I had time to do some

time (Tobiasz-Adamczyk and Brzyski 2006:123-126).

such as cultivation of vegetables on their daughter’s

dren have a gendered character. According to

washing, clean clothes, you know, a child gets dirty

Moreover, men’s declarations may be seen on one

land (woman from the lower-middle class). Further-

Kurczewski and Oklej (2007) both male and fe-

very easily. (W2)

hand as resulting from the lower amount of time de-

more women more often spend their free time with

about spending time with the family and emphasised its festive character.
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friends and distant relatives while men stay at home

tices of the interviewed seniors, therefore in this sec-

types of pensioners’ activity: the most, moderate

the upper-middle class too, but the orderly charac-

tinkering, solving crossword puzzles, watching TV,

tion they will be presented in the light of structural

and the least active pensioners. The distinguished

ter of the “infrastructure” of cycling was highly im-

and reading. This does not mean that women do not

influences. Notwithstanding the general similari-

types correlate with their education, self-assessment

portant for them). Secondly, interviewees from folk

do these things, but they do them less frequently.

ties in role playing within gender, class diversified

of health, wealth, and age (where the most active are

and lower-middle classes usually prefer television

There are also many activities which couples do

the methods of fulfilling them. The amounts of eco-

the best “equipped”: the wealthier, healthier, and

or crosswords than reading books, and they do not

together such as walking, cycling, shopping, and

nomic and cultural capital define the fields of possi-

youngest, and the less active are at the bottom of

have computers. This translates into activities with

meeting with friends.

ble activities within the space of being a grandpar-

all scales). The types can be connected with a three

grandchildren: they organised their time on their

ent or a housekeeping woman. This does not mean

dimensional class structure, for example group 1 is

own, playing at home, and walking or riding, where-

Social networks, in terms of how often interview-

that practices are structurally determined, but indi-

the most diverse, meaning “active seniors” engage

as couples from upper classes were more likely to go

ees met people outside of the family circle, are more

cates that the structure of society and its culture is

most in cultural activities as they are wealthier and

to museums and cinemas, et cetera with their grand-

extensive in the case of the interviewed female se-

of the greatest significance for the shape and scope

better educated. Also, the most interesting and fruit-

children. The significant aspects of the grandfather

niors, which is quite surprising in comparison to

of the practices of its members. Family roles encom-

ful information concerns not quantitative but quali-

role (financial support and shopping) characterise

data showing that retired men visit family relatively

pass such activities and identifications such as rela-

tative descriptions. Upper and middle class seniors

class distinction, but are not connected with eco-

often and spend time with friends outside the house

tions with children and grandchildren, or domestic

are more likely to take activities in groups 2 and 5,

nomic factors. Although all interviewees except for

(CBOS 2012:5). In the author’s research, women from

duties. In turn, the occupied space relates to both

these seniors also often help their children and take

the folk class representative, whose financial situa-

the folk and lower-middle classes spoke about more

common and private zones and is connected with

care of grandchildren (CBOS 2012:13).

tion does not allow any extra spending, mentioned

frequent meetings with friends than their husbands.

the experience of time. Men statistically more often

It is worth noting that males from the same classes

than women spend time with friends in and outside

Interviews revealed significant similarities between

er-middle class man was not inclined to accompany

narrowed the semantic field of the notion “family”

the house (respectively 82%, 93%, 83% of men and

folk and lower-middle class couples. Especially the

his family shopping at a shopping mall. He did not

to the closest relatives (wife, children, grandchil-

74, 84, 72% of women), at the other extreme wom-

experiences and behaviour of men correspond to

refer to gender differences or the crowdedness of the

dren), whereas women asked about meetings with

en more often help their children in professional

each other. Their cultural participation, preferred

shopping centre, but laconically stated that “it is not

family members spoke also about cousins. This

work, housework, and caring for grandchildren (32,

physical activities, and ways of interpreting the

for him”, leaving room for interpretation in terms of

begs the remark that senility somehow reverses the

38, 46% of women to 24, 28, 39% of men). Women

world are quite convergent. Firstly, men from both

social age. However, in the light of other statements

order of “contract” (Siemieńska 2011:196) between

also go to theatres, galleries, concerts et cetera. more

the folk and lower-middle class use organised forms

about spending time and public spaces, this seems to

sexes whereby women are assigned to the domestic

often than men, whereas men do gardening (60%)

of entertainment such as cinema, theatre, excur-

be a result of class habitus.

sphere. Among the interviewed pensioners women

(CBOS 2012:6). The quantitative research shows that

sions, and Third Age University. It is worth noting

were the ones who mediate between private and

seniors’ activities can be put in seven groups: 1 par-

that most of these activities are available for free or at

This kind of activity (going to cinemas and restau-

public spheres in terms of maintaining contact with

ticipation in culture; 2 common activities (meetings

an affordable price in the community centres in their

rants) already felt over because of my poor health and

extended relatives and neighbours.

with friends and family, walking, watching TV);

towns. This allows for an explanation of this “avoid-

the fact that my wife is also undergoing treatment.

3 educational activities; 4 helping relatives; 5 volun-

ance” in terms of structural factors. The same applies

But, most importantly we cannot afford restaurants,

teering and work in religious communities; 6 gar-

to cycling, as is apparent compared to upper-middle

theatre or cinema. (M1)

dening and growing plants; 7 listening to music

class for whom cycle paths and marked trails were

and radio, reading books and newspapers; 8 reli-

an important aspect of cycling. Contrarily, riding as

(Do you go sometimes to the restaurant or cinema?)

gious practices (CBOS 2012:11-12). These practices

such appealed to representatives of the lower classes

No.

The influence of social class may be seen in all the

are connected with people’s position in social struc-

as it is an activity which is healthy, enjoyable, practi-

(Never? Your wife told me that you like music a lot...)

aforementioned dimensions of the “gendered” prac-

ture. The factors were also grouped according to the

cal (all those factors were present in the narration of

Oh yes, I like music. But, I listen at home. When I was

Space and time in the narration of
representatives of the folk and lowermiddle classes
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gifts, and money for grandchildren, while the low-
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still working, we did sometimes go to the circus or to

ment. He tried to present it as his (and other em-

do not visit public places like cinemas, restaurants

low for many physical activities may be interpret-

some performances. The last time it was the famous

ployees of the same age) decision: they decided to

or Universities by external factors, and at the same

ed as a similar strategy (in the discursive plane) as

Polish movie “Zemsta” which was in cinemas here

take early retirement after rational calculation. The

time found in such factors justifications and causes

the hobbies of the lower-middle class male. This is

(2002). Now I watch TV at home. (M2)

story of the modernisation of his workplace and the

to be in the world as an observer. A clear example

a justification of being in the social world for the

fact that the younger employees had more suitable

here is gardening on a balcony, which is situated

individual whose legitimacy for presence in that

Here the lower-middle class and folk class men’s

skills was presented so incidentally that it almost

in front of the market square: the man can observe

world, which is organised according to ideals of

narrations are similar. Firstly, in terms of commu-

vanished in the course of the narration. In this case

ongoing life, but as he is working on the flowers

work and productivity,6 no longer exists. To reiter-

nicating, both men spoke less than their wives,

“the divine force” appeared between the lines. It

he has legitimacy to do it and at the same time he

ate, this mixture of class, gender, and age functions

answered questions strictly, and did not introduce

seems that middle class habitus is better attuned to

“is” there, taking part in social life. On the other

in a particular cultural milieu as the social field is

new topics in the interview. More significant, how-

modern culture discourses, as it exhibits an “inter-

hand, his hobbies have the character of “mock” la-

a matrix for possible practices. Consequently the

ever, is the similarity between the content of their

nalised” rationalistic self-responsibility model of

bour, they are time-consuming, requiring exacti-

positions within that general field do not distribute

statements which concerns stories about circum-

explaining. Both men stated that they were not the

tude, and justify his being in the public sphere and

vertically but instead create a diversified pattern.

stances of retirement and ways of spending time

only workers to whom it happened. According to

at home.5 Occupying space concerns less the geo-

This is most noticeable in the case of women from

(occupying space). In the first case a man from the

their stories the circumstances of retirement explain

graphical position than the fusion of time spend-

lower classes who “should” be the most excluded.

folk class spoke about the dishonesty of his em-

the present situation, which is different in particular

ing with the mode of being in a social space. In

Nevertheless, the interviews show that in retire-

ployer and ZUS, which led to him being granted

practices, but surprisingly similar in their general

the cases presented above, being at home as well

ment men seem to experience social annihilation

the lowest rate of retirement pension. He saw this

character.

as being “outside” lost its legitimacy at the mo-

somewhat more than women. This does not mean

ment of retirement. This shows the importance of

that men are socially excluded in a sense of limited

as one of the causes of his present difficult material situation, others include his illness and the loss

The folk class man spends his time mostly at home

work (professional as well as reproductive labour)

access to resources or that women do not face the

of his own business (after retiring he started his

where he does not do any housework. A regular

for the position of an individual in a social field.

collapse of previous identifications, but it shows

own auto repair shop, but had to liquidate it due

point of the day, if his health allows, is a walk with

Gender division pervades class and age and can

an important feature of society, in that its diver-

to ill health). The narration displays the character-

his wife. He does not often see friends. Strolling

be seen in differences between the practices and

sification according to various qualities which are

istics of explaining a life situation as independent

and walking the granddaughter to the swimming

narration of women and men from the same class.

not spread among individuals are contained in the

from the interviewee, who was caught in the net of

pool, where he likes to sit on the bench “looking

Namely, the female folk class representative nev-

same being. The qualities mingled together can

stronger and somehow divine forces:

at the children” are his ways of his being in com-

er worked professionally, the schedule of her day

create different scopes. A disadvantage in one field

mon space in the city. The lower-middle class in-

did not change according to the same social cal-

can strengthen a position in the other, with differ-

...And this is how it ended. First heart attack, second

terviewee spends lot of his time on the balcony

endar as her spouse. This may be the reason why

ent rules of distribution.

heart attack, paralysis. And if the pension were as high

where he grows flowers. In winter he tinkers and

her occupying of space is less mediated. She does

as it should be, it wouldn’t be so bad. But, my last em-

listens to a lot of music, recording it from the TV to

not look for “mock” labour because she is constant-

ployer robbed me along with ZUS. For the (last) 15 years

tapes. He also regularly walks and cycles with his

ly working for her family. Despite her poor health

of work I got nothing. They said that after 20 years they

wife. The practices of the two men outwardly look

she did not stop doing most of the housework. This

can destroy employee records (…) It was like the em-

completely different as one seems to prefer idling

fact reveals another angle of her spouse’s narration

ployer and ZUS agreed to rob a few employees. (M1)

whereas the other has a lot of hobbies. Both, how-

about ill health. Not denying the objective fact of

The case of the upper fraction of middle class pen-

ever, may be interpreted as strategies of the exclud-

illness, the story about malady which does not al-

sioners shows another side of class habitus. If in

The lower-middle class representative less directly

ed. Such an interpretation is supported by the fact

indicated the structural factors of his earlier retire-

that both pensioners explained the fact that they
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5

See: Bourdieu 2005, Jacyno 1998 (especially pp. 37-48).

Active ageing and “free choice” in
practices of pensioners from the upper
classes

6

See, e.g.: Weber 1994, Bourdieu 2005.
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the former examples of folk and lower-middle class

grandparents, is the conviction that the transfer of

Both of the upper-middle class representatives

fear of withdrawing reflects a view that is signif-

representatives it may be called a distributive one

family and national heritage is the responsibility of

were familiar with stereotyped images of grand-

icant for modern culture on the social subject of

as the strongest point was in stratification and le-

the grandparents (Kurczewski 2008: 300). Notwith-

parents and senility. The catalogue of the traits of

homo oeconomicus (Foucault 2011). Homo oeconomicus

gitimacy, in the case of pensioners from the up-

standing the former treats, there is another side of

elderly people can be reconstructed from their nar-

is a planning being who takes full responsibility

per-middle and upper class its role is rather main-

being a grandparent at a distance. The range in ki-

rations which contain the opinions that grandpar-

not only for his or her own actions but also for his

tenance in the social field. Moreover, there are no

lometres translates into the distance to one’s own

ents should transfer traditional heritage to grand-

or her social position. It may be said that homo oeco-

sharp gender differences between spouses apart

family role, which is sometimes seen in gender

children, make them feel happy, give them a lot of

nomicus is a legitimised social entity defining him

from those shown in the previous section in which

differences in the attitude to some obligations that

joy, and they usually cannot resist exploitation by

or herself and being defined by work as well as by

the woman is responsible for household chores. She

are thought to belong to the grandparents. Namely,

their children due to their considerable amounts

rational choices. As was mentioned earlier, work

of free time. Yet, according to the interviewed up-

is understood here in a broad sense encompass-

per-middle class couple pensioners have a lot of

ing professional and reproductive activities. Care

free time, stay at home a lot, are demanding, have

taking attaches the individual to social hierarchy

bad health, are reliant on others, and are not famil-

just as much as profession as both determine the

iar with modern technologies. The grandparents’

point by which the subject can be categorised and

characteristics are mostly positive and empha-

also finds his or her own place in society. Notions

sised the value of an intergenerational covenant

connected with social age and gender play an an-

in which grandparents are the ones who somehow

alogical role. The response strategy to the demand

protect grandchildren from the world of inevitable

for being active, engaged, productive “seniors” can

obligations and liability, and provide them with

be seen as a way of preserving social status by up-

ground for social identity. Similarly, the negative

per-middle class representatives.

did not speak about this directly, which may suggest that she found the division of duties obvious.
Both spouses, however, maintained broad social
networks including friends and neighbours. They
benefitted from and enjoyed the cultural life of the
city such as movie and theatre going and taking
trips on tourist routes, and the woman was thinking about enrolling at the University of Third Age.
Family roles played by pensioners are, like among
other couples, centred on care of grandchildren,
although their descendants live abroad. The couple sees them regularly at Christmas and during
the holidays when the grandchildren come to their
place and stay for a while, while the rest of the time
they are in contact by telephone and Internet. Their

men are most likely to find the expectations more
inconvenient when they require more time (Tobiasz-Adamczyk and Brzyski 2006:125). In the case of
the middle class couple this attitude may be considered to be affected by class. On a primary level the
amounts of cultural and economic capital in combination with their distance from their relatives
allowed for them more free organisation of their
time and the obligations to take care of grandchildren are sometimes treated like demands made on
the part of the children. They stressed that there
are a lot of pensioners whose children require from
them total dedication to grandchildren, but fortunately theirs do not.

Christmas and holidays are entirely devoted to

features of pensioners served to show that the interviewees are different: they do not retreat from

In comparison to the former interviewees, those

active social life, are physically fit, and use com-

from the upper class seemed to be more tradition-

puters and the internet. The maintenance function

al. They live with their grandchildren in the same

of the class habitus is revealed on the interface be-

house in a district of detached houses. They spend

their grandchildren. The couple stressed that they

Children think that when you are retired, you should

tween the cultural image of the pensioner and the

most of the day on housework, with the woman

want to perceive that time as ludic and festive, not

surrender to them.(...)”Mother, father you have a lot

practices of the interlocutors. The interviewed up-

babysitting, and the man often mixing tinkering

as just an ordinary day. (“Because grandparents

of free time”... and they try to use their parents as

per-middle class couple’s focus on negative char-

with manual work on the house (even making

are supposed to mollycoddle the children!” (M3))

much as they can. Because we don’t work anymore.

acteristics served not only to show themselves in

a terrace by himself). He did not do such things be-

This is why they organise trips for the grandchil-

Yes. (W3).

a better light, but also showed what features are

fore he was retired. The spouses stressed that they

ascribed to retirement age and that pensioners fear

do the care work because their children need their

being old and self-withdrawn from society.7 This

help. Grievance and fatigue sometimes appeared

dren to the zoo, cinema, and planetarium whilst
relaxing discipline, meaning the children can go to

Compared with others, showing one’s own adjust-

bed later, eat more sweets, et cetera. The most ob-

ment and the ability to perfectly fulfil duties, may

vious reason they organise it like this is that they

be treated as typical narration for the middle class,

see each other only for a limited time each year.

however, in the case of pensioners it requires care-

Another reason, connected with the social role of

ful attention.
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in their narration, but the importance of those isIllness and loss of means of subsistence are no less threatened – here I abstract from them in order to concentrate on
factors which may concern pensioners regardless of their financial status.

7

sues is mitigated quickly. Their stories, however,
are distinguished from the previous ones by the
lack of reference to external factors which cause
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the present unhappy situation, as was the case

less upper class interlocutors are not free from the

referred to physicality in their descriptions of the

woman, for whom household duties are compara-

with the lower-middle and folk class men (the lack

patterns of productivity and rationality which are

inconveniences of everyday activities (poor health)

ble to professional work and as such are distinctive

of such references in women’s narrations was ex-

a key part of modern culture. This is clearly seen

and as an absent element in narration (body image,

practices, giving them up has the same effect as re-

plained earlier) or extraneous rules or obligations

in the playing of grandparent roles. What differs in

sexuality).

tirement for her spouse. It is significant that a simi-

like in the case of the middle class couple. Bour-

their stories slips somewhat from direct answer to

dieu’s phrase about two types of choices of neces-

discourse, maintaining an “enclave” of self-turning

Interlocutors talked about their health on many

be found in the upper class couple. Both spouses

sity and freedom, which are typical of lower-and

“traditional” justification in terms of family. And,

occasions, as when they spoke about their present

do house and care work despite their poor health,

upper-social classes, is relevant here: free choice

ironically, traces of searching for a place in the world

well-being, their main concern about the future

despite the fact that they could afford to buy these

of the upper class spouse manifests perversely in

and time filling may be found in the family roles

was disease and the inevitability of dealing with

services. This is a point of convergence of practices

utterances about family obligation and exhaus-

taken by them. Their dedication to the descendants

healthcare agencies. In the narrations they linked

of class habitus family roles and occupying space,

tion due to care work. The freedom of upper class

suggests they are looking for a productive activity

senility with illness as well as with disability. The

as both can be interpreted as being dependent on

spouses can be seen in the fact that their economic

which can fill time during retirement.

struggle with their own physicality is an everyday

temporality. Time is something which must be

reality for most of the interviewees. Sometimes it

filled, survived, and organised under new rules.

is almost a heroic battle to go for a walk in spite of

Time spent on both work and leisure is the factor

painful legs or dizziness. The decision not to in-

which distributes individuals in social space.

capital allows them to buy services. The second is
the internal source of these obligations. This may

Age as a social label

be called ethical because the justification here is

lar pattern in the practices of folk class women may

derived from moral obligations expressed in terms

There are three elements which mark out senility

troduce this topic in previous interpretations was

of love and familiarity.8

as a social phenomenon: cessation of professional

dictated by the wish to see the pensioners’ practic-

In order to complete the image of social senility

activity, the birth of grandchildren, and attitude to

es afresh, to avoid repeating common truths about

drawn from the interviews one more less abstract el-

The girls (granddaughters) helped me, but I did ev-

physicality. These elements are dependent on gen-

senility or focus the analysis on the state of Polish

ement must be introduced: the body of the pension-

erything so that they could rest, because Monika (the

der and class in two ways. Firstly, on a general level,

healthcare. It allowed the author of the article to

ers. Men and women’s experience of their bodies ap-

daughter who lives upstairs) is tired when she comes

they may be considered a manifestation of the struc-

disconnect wellbeing from the image and practices

pears to be the same in that corporeality is reduced

back from work. (W4)

tural qualities of class and gender in a particular pe-

of experiencing illness. How much they can dif-

to health and illness. None of the interlocutors spoke

riod of life. Then the experience of retirement may

fer is proven by the comparison of the folk class

about appearance, which is quite surprising taking

In their narration, legitimisation of their social po-

be interpreted as an effect of class habitus, like in the

pair: for the man the disease was the main cause

into account the number of mass media campaigns

sition by comparing themselves to other pensioners

example of the middle class couple, and the role of a

of his withdrawal which cut him off from his pre-

concerning looking good (i.e., young) at every age.

was absent. Also, in terms of being in public space,

grandparent that differs according to gender, mark-

vious life. On the other hand, the narration about

Although those campaigns – mostly cosmetics ad-

they regularly went to theatres, restaurants, and

ing different patterns of behaviour. Secondly, on the

bad health served folk class men similarly to the

verts – are targeted at young or middle aged people,

cinemas, either as a couple or with friends. That

micro-level of the individual and his or her practic-

“mock” labour practices of the lower-middle class

they are watched by all age groups. The explanation

changed recently because of the woman’s illness,

es, all of the practices consist of a mixture of oth-

male representative, thus legitimising the practic-

for this may be a deep “internalisation” of the ide-

which does not allow her to walk. None of the pair

er qualities and factors. A clear example here is the

es of the interviewees. For the woman, however,

al of eternally young beauty. Their silence on this

spoke about organised forms of leisure like walking

folk class interlocutor, whose practices are mostly

malady was something that cannot stop her every-

subject suggests that for the pensioner the young, fit

tourist trails or senior university courses. Neverthe-

limited to short walks and spending time on physi-

day activities, like in the case when after returning

athletic body is unattainable, but it is still an import-

cally undemanding activities such as watching TV

from hospital she only stopped doing the heavi-

ant point of reference in evaluating his or her own

et cetera, that are the outcome of class position and

est tasks (cleaning the windows), but did not stop

social position. It is again a matter of legitimisation,

gender. Thirdly, physicality was implicitly present

doing the everyday housework and cooking. This

but this time on the physical level. What that exactly

throughout all of the analysis so far, interviewees

may be interpreted as gender mediated. For the

means is visible in the narrations about leisure, all

The decision which was made there by daughter may be interpreted as the reverse of this. She decided to settle with her family in the neighbouring plot although they have apartments in
London and Paris and do not feel any economic pressure to
change the place of living.

8
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of which contain activities rather typical for elderly

do it. At first sight this is a quite logical assump-

to the class of the interlocutors. The third quality,

be proved in this study, is a hypothesis about the

people. There was no mention of clubbing, swim-

tion followed by a rational decision to walk: it is

age, seems to transverse them all, reconfiguring

decline of the social status of some middle class

ming or other activities requiring exposure of the

cheap, can be done at any time of the year, and is

some of them, giving a new meaning to the oth-

representatives,

body or its efficiency. It is even more apparent in the

not too tiring for pensioners. Its role in daily prac-

er. Specifically, retirement seems to strengthen

transformation.

absence of narration about sex or any other aspect of

tices may be seen in the fact that it is portrayed by

the characteristics connected with habitus in low-

physicality and pleasure. Furthermore, some of the

interviewees as a marital activity, but spouses go

er class men, reconfiguring their practices in the

Findings about gender roles played by interviewed

interviewees said that they do not sleep with their

out alone if the other one cannot because of, for

models which for the external observer look like

seniors correspond with those from “Masculine

spouse in the same bedroom. They explained it as

example, a health condition. However, the fact that

withdrawal and passivity whereas upper-middle

Domination” concerning the binary opposition be-

more convenient when both of them go sleep and

pensioners of all social classes and ages spoke sim-

class somehow “fight” the threat of being excluded

tween masculinity and femininity which pervades

wake up at different times.

ilarly about this kind of activity raises the need for

from social life through various activities. Thanks

all classes. Notwithstanding, there were important

an interpretation which can capture all the quali-

to the greater resources of the cultural capital they

differences between the classes in the manner in

An attempt to rejoin the considerations on the

ties. Social senility, the period when practices are

can counteract this threat at the level of narration.

which gender roles are played.

mutual impact of gender class and social senility

still gendered and class-dependent, is also the time

At the same time, however, those narrations were

on the example of the common elderly practice of

when the justifications of one’s position in social

similar to those of other interviewees in that they

The interpretations presented in the article cannot be

walking will be presented as a summary. Strolling,

structure (namely in social space) needs to be re-

were built around the stereotypical treatment of

generalised, but can be treated as an attempt to think

which is an important point in the daily schedule

negotiated. Strolling, in the sense of the practice

senility and a model of individual responsibility

about and investigate the practices of seniors which

of everyone, has a few different functions, each of

of staying healthy, is an activity which can be in-

and self-development. Thus, life in retirement was

can be developed further. There is a need for research

which may be drawn from the impact of social ag-

terpreted as an attempt to renegotiate presence in

revealed to consist of a series of practices whose

which involves a representative sample of interview-

ing on practices. The first, indicated by the inter-

a social space and, on a deeper level, one’s legiti-

aim was to remain within the social structure and

ees and draws on biographical interviews, thereby

locutors themselves, is the health benefits. In this

misation. Through taking care of physical health

fill the time which is no longer taken by profession-

showing a more complex picture of the intersection

case walking is a kind of fitness or light sport. The

the individual shows his or her recognition of and

al activities and/or regular care work. It should be

between class, gender, and ageing. Other research

second is connected with occupying space and

conforming to the rules of “entering the game”.

stressed that although the interviews revealed sig-

which includes variables such as place of residence,

nificant similarities between folk and lower-mid-

household size, length of the retirement, ethnicity

dle class couples, this does not mean that the class

et cetera. could shed new light on the practices of

structure is divided into two instead of three parts.

pensioners. Moreover, future analysis should exam-

time (here shopping at the market is a more flagship activity during which chatting with sellers

Conclusion

and other shoppers is even desired and in some-

according

to

post-communist

what considered to be in good taste). Strolling is

Class, gender and age characteristics have been

The similarities could be an outcome of the similar-

ine the connection between natural, demographic

a good pretext to wander in the city and observe

presented successively in order to highlight the

ities between the experiences of the interviewees.

trends (ageing of society) and wider socio-economi-

daily life, while a tired stroller can sit on a bench

various spaces of human experience, but this at-

Another explanation, which unfortunately cannot

cal trends.

and possibly speak to a neighbour. Thirdly, walk-

tempt to extract only one quality from the mixture

ing is an activity which can be undertaken in many

of everyday life practices revealed difficulties even

different ways: Nordic walking, going to the park,

on the analytical level. It showed that it is impos-

strolling along the streets and shops, going alone

sible to disconnect the impact of these qualities on

or with friends, all of this is influenced by gender,

a person’s life. Practices organised by class habitus

health condition, and class habitus. One more as-

take place in gendered institutions and vice ver-

pect of strolling should be mentioned. Namely, its

sa; the manner in which “typical” gender activities
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Habitus klasowy, płeć społeczno-kulturowa, wiek: wstęp do badań ról społecznych
pełnionych przez seniorów
Abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki analizy ośmiu wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w 2012 roku w Warszawie
i w dwóch mniejszych miastach na Mazowszu. Celem wywiadów było prześledzenie relacji pomiędzy klasą społeczną, płcią
kulturową i wiekiem. Te trzy jakości formują „węzeł gordyjski”, którego rozwiązanie nie jest możliwe bez poczynienia pewnych
skrótów i uproszczeń. Dlatego praktyki starszych osób będą prezentowane sukcesywnie, jako formowane przez przynależność
do określonej klasy, płci kulturowej oraz starszego wieku. Jednakże takie przedstawienie ma na celu jedynie uwypuklenie poszczególnych elementów doświadczenia, nie zakreślanie jego odrębnych sfer. Teoretyczną podstawę stanowią pojęcia wypracowane przez Bourdieu: klasy społecznej, habitusu, form kapitału oraz przemocy symbolicznej.
Słowa kluczowe: emeryt/emerytka, płeć kulturowa, habitus klasowy, Bourdieu, narracja
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S

jednej z ulic Filadelfii o pseudonimie „6th Street”.

aresztowanie. Do tej kategorii należą główni bo-

Podstawą pracy są sześcioletnie badania etnogra-

haterowie książki: Mike, Chuck i jego dwaj młod-

ficzne (2002–2008), które Goffman rozpoczęła od da-

si bracia, Reggie oraz Tim, a także Alex i Anthony

wania korepetycji dwojgu czarnoskórym uczniom

– członkowie grupy „6th Street Boys”. Ich sposób

(Aishy i Rayowi) podczas studiów na University of

funkcjonowania wiąże się z handlem narkotyka-

Pennsylvania. Następnie zamieszkała w pobliżu

mi, nielegalnym posiadaniem broni, kradzieżami

„6th Street”. Główną część materiału badawczego

i udziałem w rozbojach. Książka stara się jednak

zebrała dzięki znajomości z Mikiem, wówczas dwu-

przekonać, że nie są zdemoralizowanymi jednost-

dziestodwuletnim członkiem grupy mężczyzn na-

kami, ale raczej ofiarami systemu. Obrazuje to hi-

zwanej w książce „6th Street Boys”. Spędzając czas

storia Chucka, który z powodu udziału w niegroź-

ięgnęłam po książkę On the Run: Fugitive Life in

Monografia składa się z prologu, wprowadzenia,

z nim, jego znajomymi i ich krewnymi, a także in-

nej bójce szkolnej stracił możliwość kontynuowania

an American City przede wszystkim ze wzglę-

wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia, epilogu

nymi mieszkańcami okolic „6th Street”, Goffman

edukacji. W efekcie miał kłopoty ze znalezieniem

du na nazwisko autorki, która jest córką cenionego

oraz dodatku metodologicznego. Każdy rozdział

prowadziła obserwację uczestniczącą, szczególnie

oraz utrzymaniem legalnej pracy, dlatego radził so-

przeze mnie Ervinga Goffmana. Alice Goffman pra-

dotyczy innej, aczkolwiek powiązanej ze sobą te-

intensywną w okresie wspólnego zamieszkiwania

bie, sprzedając narkotyki. Z lektury książki wyni-

cuje na stanowisku asystentki profesora socjologii

matyki. Nie będę streszczać poszczególnych części

z Mikiem i jego dwoma kolegami: Chuckiem i Ste-

ka, że czarnoskóremu chłopakowi łatwo otrzymać

na University of Wisconsin-Madison. Recenzowana

pracy, zamiast tego skupię się na omówieniu poru-

vem. Autorka rozmawiała również z pracującymi

etykietę przestępcy, a ponadto narazić się na ko-

praca powstała na podstawie jej dysertacji doktor-

szonych w książce problemów.

w Filadelfii policjantami oraz przeprowadziła bada-

lejne zatrzymania nawet za niewielkie naruszenie

nia sondażowe, jednak obydwie techniki zbierania

prawa, na przykład niezapłacenie grzywny. Jedno-

danych miały charakter jedynie pomocniczy.

cześnie brak zaplecza materialnego lub wykształce-

skiej obronionej w Princeton University.
On the Run rozpoczyna opis przypominający scena-

nia, dzięki któremu mógłby on podjąć legalną pracę

riusz filmu gangsterskiego, zarówno ze względu na

Adrianna Surmiak,

antropolog społeczny i so-

przebieg zdarzeń, jak i sposób ich zrelacjonowania.

W swojej analizie Goffman przyjmuje perspektywę

i uregulować finansowe zobowiązania, sprawia, że

cjolog, post-doc na Uniwersytecie Warszawskim (FUGA 5).

Goffman barwnie i żywo przedstawia scenę do-

rezydentów „6th Street”, czego skutkiem jest moim

bardzo trudno młodemu mężczyźnie uniknąć wię-

Autorka książki Antropologia kłamstwa. O sposobach interpre-

tkliwego pobicia czarnoskórego mężczyzny, który

zdaniem zbyt szkicowe zarysowanie szerszego kon-

zienia. Sprzyjają temu również zbyt restrykcyjne

tacji kłamstwa na przykładzie społeczności katolickiego Ośrodka

jednak odmawia zawiezienia do szpitala w obawie

tekstu przeprowadzonych przez nią badań. Przede

zasady – jak sugeruje autorka – w okresie próby lub

Interwencji Kryzysowej (Nomos, Kraków 2015). Publikowała

przed aresztowaniem za złamanie zasad warunko-

wszystkim brakuje bardziej szczegółowych infor-

warunkowego zwolnienia.

między innymi w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Critical

wego zwolnienia. W dalszej części książki autorka

macji o polityce prawnej USA (szczególnie w stanie

Studies in Education”, „Leisure Studies”. Zainteresowana

nakreśla kontekst tych wydarzeń – powołuje się

Pensylwania) i formalnych uprawnieniach policji.

Goffman krytykuje nie tylko surowy system praw-

badawczo przede wszystkim tematyką prostytucji, moral-

na statystyki wskazujące, że wysoki procent męż-

Odniosłam również wrażenie, że autorka pomniej-

ny i stereotypowe podejście do młodych, czarno-

ności (w szczególności kłamstwem) oraz etyką i metodolo-

czyzn osadzonych w aresztach i zakładach karnych

sza odpowiedzialność uczestniczących w bada-

skórych mężczyzn, ale także działalność policji

gią badań jakościowych.

w USA pochodzi z czarnoskórych enklaw biedy.

niach mężczyzn za opresyjność, jakiej doświadczają

w okolicach „6th Street”, która więcej ma wspólne-

Zdaniem Goffman w dużej mierze odpowiada za to

ze strony organów ścigania, pomimo że popełniają

go – jej zdaniem – z represjonowaniem mieszkań-

Adres kontaktowy:

rządowa strategia walki z przestępczością i narko-

oni niekiedy poważne przestępstwa.

ców niż stwarzaniem poczucia bezpieczeństwa. Na

Uniwersytet Warszawski

tykami. Dlatego On the Run koncentruje się na uka-

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

zaniu praktyk kontroli i nadzoru, jakich ze strony

On the Run skupia się na ukazaniu życia codzien-

cie pierwszych osiemnastu miesięcy badań. W tym

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

sądów i policji doświadczają członkowie relatywnie

nego „ludzi brudnych” (dirty people) – jak za bada-

okresie co najmniej raz dziennie widziała, jak stró-

e-mail: adriannasurmiak@gmail.com

ubogiej społeczności czarnoskórych – mieszkańcy

nymi nazywa ich Goffman – czyli narażonych na

że prawa zatrzymują przechodniów i kierowców,
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potwierdzenie tego przytacza dane zebrane w trak-
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a następnie sprawdzają, czy nie są poszukiwani,

syna lub ukochanego reaguje złością nie wobec po-

różnych form wsparcia (be a rider), na przykład

dę). Na pracy instytucji systemu kryminalnego ko-

przeszukują ich lub aresztują. Poza tym zaobserwo-

szukiwanego, a organów ściągania. Przynajmniej

obecności na rozprawach sądowych, odwiedzin,

rzystają także ci mieszkańcy „6th Street”, którzy

wała pięćdziesiąt dwa przypadki wtargnięcia przez

częściowo wynika to ze świadomości, że taki nakaz

listów. Rozpoznana współpraca z organami ściga-

potrafią zaspokajać potrzeby młodych mężczyzn

policję do czyjegoś domu, przepytywania jego

można otrzymać nawet z błahych powodów. Pomi-

nia, nawet w przypadku pokrewieństwa, skutkuje

ukrywających się przed policją lub przebywających

mieszkańców, aresztowania albo pościgu. Dziewięć

mo jednak deklaracji wsparcia ukochanego, nie-

osłabieniem lub zerwaniem więzi, etykietą kapusia

w zakładach karnych. Na „czarnym rynku” można

razy zanotowała krążący nad dzielnicą policyjny

wiele kobiet jest w stanie oprzeć się presji ze strony

(a snitch) i sankcjami społecznymi. Z kolei bliskie

między innymi kupić „czystą” podgrzaną urynę

helikopter, a czternaście razy była świadkiem, jak

policji, która próbując nakłonić je do współpracy,

osoby oczekują od poszukiwanego mężczyzny, że

(używaną do oszukania testów na obecność narko-

funkcjonariusze policji nadużywają bezpośrednie-

stosuje specyficzne techniki perswazji, między in-

będzie uczestniczył w pewnych ważnych dla nich

tyków), podrobione dokumenty, przemycenie mari-

go przymusu wobec młodych mężczyzn (np. uży-

nymi niszczenie mienia, przedstawianie dowodów

wydarzeniach (np. narodzinach dziecka), pomimo

huany do zakładu karnego czy nieformalne usługi

wając policyjnej pałki).

zdrady partnera, groźby aresztowania, wykwatero-

ryzyka aresztowania. Wydaje się jednak, że zacho-

medyczne (najczęściej świadczone przez niewy-

wania lub/i odebrania opieki nad dzieckiem. Goff-

wania z tym niezgodne, choć postrzegane są jako

kwalifikowane do tego osoby). Zdaniem Goffman

Młodzi czarnoskórzy mężczyźni z „6th Street” od-

man opisuje przykłady brutalności i bezwzględno-

świadectwo braku zaangażowania w relację, nie

ta „podziemna” ekonomia dowodzi, że wysoka re-

czuwają głęboki strach przed organami ścigania.

ści policji zarówno wobec kobiet (w tym na podsta-

powodują reperkusji społecznych. Zdaniem Gof-

presyjność i kontrola ze strony organów ścigania,

Dlatego jeśli mają sprawę sądową, wyrok w zawie-

wie własnego doświadczenia), jak i aresztowanych

fman sprostanie tym wzajemnym oczekiwaniom

choć w założeniu ma zmniejszyć przestępczość, do-

szeniu, przebywają na zwolnieniu warunkowym

mężczyzn, dostrzegając przyczynę takich zachowań

jest trudne, dlatego „relacje pomiędzy przyjaciółmi,

prowadza do próby ominięcia restrykcji, a przez to

lub ciąży nad nimi nakaz aresztowania, to unikają

w systemie, a nie w pojedynczych funkcjonariu-

partnerami i członkami rodziny wymagają wielo-

zwiększenia liczby nielegalnych działań.

policji albo przed nią uciekają. Konsekwencje tego

szach. Jednocześnie wskazuje na konsekwencje ule-

krotnego przebaczania i zapominania” (s. 141 [tłum.

są poważne. „Mężczyzna, który chce uniknąć wię-

gania lub nie ulegania przez kobiety presji organów

własne]).

zienia – pisze autorka – nie może zadzwonić po po-

ścigania zarówno w obszarze relacji z poszukiwa-

licję, kiedy jest ranny ani iść do sądu, by rozstrzy-

nym, obrazu samej siebie, jak i oceny społecznej.

W On the Run ciekawy jest wątek czerpania korzy-

ry wynika, że „ludzie czyści” przejawiają rozmaite

gnąć spór” (s. 29 [tłum. własne]). Dodatkowo status

Jak pisze, „sposób policji na aresztowanie wysokiej

ści z pracy sądów i policji przez rozmaitych człon-

postawy wobec osób narażonych na aresztowanie.

poszukiwanego naraża ich na przemoc ze strony in-

liczby młodych mężczyzn poprzez przekonanie ich

ków społeczności. Na przykład młodzi mężczyźni

Jedną z nich jest izolacja. Taką postawę praktykuje

nych dla rabunku lub rewanżu, a ponadto mężczyź-

matek i partnerek, by wystąpiły przeciwko nim,

z „6th Street” choć zwykle unikają więzienia, to

opisana w książce grupa przyjaciół, będąca rówie-

ni obawiają się wtedy wielu miejsc i okoliczności, na

w dużej mierze przyczynia się do kreowania kul-

w przypadku wojny gangów nierzadko sami odda-

śnikami członków „6th Street Boys”, której lider

przykład sądów, pogrzebów czy szpitali (także jako

tury strachu i podejrzeń, podważając podstawowe

ją się w ręce policji, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

– Lamar pracuje jako ochroniarz na University of

odwiedzający), a niekiedy również spotkań z rodzi-

przekonanie tych kobiet, że są dobrymi osobami,

Bywa, że poszukiwani wykorzystują również na-

Pennsylvania. Wspomniana grupa – zamiast na

ną i przyjaciółmi. Generalnie ich sposób codzienne-

a ich życie rzeczywiście bezpieczne” (s. 90 [tłum.

kaz aresztowania jako sposób zachowania twarzy

sprzedaży narkotyków i kradzieżach – wolny czas

go funkcjonowania charakteryzuje podejrzliwość

własne]).

w sytuacji, gdy nie spełnili jakiejś obietnicy (np. nie

spędza w domu, pijąc piwo i grając w gry. Goffman

pojawili się na szkolnej uroczystości swojego dziec-

celowo zestawia te dwa współistniejące obok siebie

Dla młodych mężczyzn z „6th Street Boys” system

ka) albo jako sposób wyjaśnienia osobistych pora-

światy społeczne, zadając ważne pytanie – co spra-

wymiaru sprawiedliwości stanowi podstawę defi-

żek (np. braku pracy, utraty mieszkania). Dla kobiet

wia, że jedni trafiają do więzień, a inni pozostają na

Za cenne w On the Run uważam opisanie nie tylko

niowania ich relacji rodzinnych, damsko-męskich

natomiast groźba aresztowania mężczyzny sta-

wolności? Nie odpowiada na nie w pełni. Sugeruje

doświadczeń młodych mężczyzn ukrywających się

i koleżeńskich. Odkryte przez autorkę prawidłowo-

nowi narzędzie kontroli (poprzez szantaż) synów

jednak, że ma to związek z rasą i statusem społecz-

lub uciekających przed policją, ale również związa-

ści są jednak dość oczywiste. Poszukiwany mężczy-

lub partnerów (np. odnośnie godziny ich powrotu

no-ekonomicznym, ponieważ zachowania, które

nych z nimi kobiet – zwłaszcza matek i partnerek.

zna oczekuje od swoich najbliższych przede wszyst-

do domu), a niekiedy również stwarza możliwość

uchodzą płazem w miarę zamożnym białoskórym

Wiele z nich na wiadomość o nakazie aresztowania

kim ochrony przed policją, a w razie aresztowania

ukarania ich za krzywdzące zachowanie (np. zdra-

i czarnoskórym młodym mężczyznom (np. udział

(nawet wobec bliskich) oraz ciągła ucieczka przed
rutyną.
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On the Run ucieka od obrazu jednorodnej społeczności, która sympatyzuje z przestępcami. Z lektu-
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w bójce czy posiadanie narkotyków), w przypadku

czenie. Przywołuje to bowiem ważne i warte na-

ciela i uczestnika badań, jednego z członków grupy

odpowiedź Goffman jako przyznanie się do udra-

biednych czarnoskórych traktowane są jako prze-

mysłu pytanie: w jakim stopniu etnograf powinien

„6th Street Boys”. Historia rozpoczyna się informa-

matyzowania sceny poszukiwań. Co więcej, uznał

stępstwo, za które grozi aresztowanie i kara wię-

dostosować się (swój wygląd, zachowanie, postawy

cją, że Mike i Steve – także członkowie „6th Street

to za dowód nierzetelności autorki, podważający

zienia.

itp.) do badanych? – znalezienie na nie odpowie-

Boys”, w ramach zemsty próbowali znaleźć mor-

prawdziwość także innych zawartych w On the Run

dzi wydaje się szczególnie istotne w badaniu grup

dercę Chucka, uważając, że potrafią zidentyfikować

historii (Lubet 2015b; 2015c). Poza tym zarzucił Gof-

W Stanach Zjednoczonych książka On the Run

przestępczych. Chociaż książka ma wiele zalet, to

jego tożsamość. Goffman kilkakrotnie uczestniczy-

fman, że postąpiła nieetycznie, ponieważ nie po-

wzbudziła spore zainteresowanie. Świadczy o tym

pozostawia pewien niedosyt związany z brakiem

ła w tych poszukiwaniach jako kierowca. Podczas

dzieliła się z policją wiedzą na temat zabójcy (Lubet

duża liczba recenzji, jaka ukazała się w czasopi-

przeglądu badań dotyczących tego tematu. Co waż-

jednej z takich eskapad Mike zauważył rzekomego

2015b; 2015c). Powstaje jednak pytanie, czy takiego

smach naukowych i prasie (np. gazecie „New York

niejsze jednak, budzi pewne wątpliwości metodolo-

zabójcę z wrogiej grupy o pseudonimie „4th Street

zachowania badaczki nie legitymizuje przekonanie

Times”), a także wystąpienie Goffman w popular-

giczne i etyczne.

Boys”, więc z bronią w ręku wysiadł z samochodu

środowiska grupy „6th Street Boys”, iż jakakolwiek

i poszedł za nim. Goffman tymczasem czekała za

współpraca z organami ścigania jest niemoralna?

nym TED-idzie, które od marca 2015 roku zobaczyło
około 1,2 mln osób. Niewątpliwie do sukcesu książ-

Moim zdaniem w On the Run, pomimo wspomnia-

kierownicą, gotowa do ucieczki po jego powro-

ki przyczyniło się nazwisko jej autorki oraz aktual-

nego dodatku metodologicznego, zbyt mało jest in-

cie. Do rozlewu krwi wprawdzie nie doszło (Mike

Lubet nie ogranicza swojej krytyki tylko do spra-

ność podejmowanego przez nią zagadnienia – sze-

formacji o zastosowanych metodach. Na przykład

stwierdził, że nie był to zabójca Chucka), jednak

wy zabójstwa. Z różnych zarzutów przez niego

roko dyskutowanego w mediach amerykańskich.

nic nie wiadomo na temat tego, jak Goffman anali-

związane z tą sytuacją wyznanie autorki wydaje

wysuwanych szczególnie interesujące jest posą-

On the Run posiada także przejrzystą strukturę

zowała notatki z badań, których liczba – biorąc pod

się zarówno szczere, jak i niepokojące: „nie wierzę,

dzenie Goffman o naiwność i bezkrytyczne za-

i wciągającą narrację (drobnym mankamentem jest

uwagę czas obserwacji oraz częstotliwość ich spo-

że wsiadłam do samochodu z Mikiem, ponieważ

wierzenie badanym (Lubet 2015a). Zdaniem pro-

powtarzanie niektórych treści w kolejnych rozdzia-

rządzania (czasami nawet trzy razy dziennie, s. 244)

chciałam dowiedzieć się czegoś o przemocy ani na-

fesora świadczy o tym na przykład zamieszczo-

łach). Na podkreślenie zasługuje również długość

– musiała być bardzo duża. Ponadto, o ile kontekst

wet dlatego, że chciałam dowieść swojej lojalności

na w książce informacja o skazaniu małoletniego

przeprowadzonych przez Goffman badań etnogra-

zastosowania obserwacji uczestniczącej jest dość

lub odwagi. Wsiadłam do samochodu, ponieważ

Tima na trzyletni dozór kuratora za to, że jechał

ficznych (sześć lat), skutkiem czego praca nie tylko

szczegółowo przedstawiony, o tyle nie można tego

tak jak Mike i Reggie chciałam, aby zabójca Chuc-

jako pasażer w kradzionym samochodzie, pomimo

obfituje w ciekawe historie i przykłady, ale przede

samego powiedzieć o wywiadach z policjantami

ka zginął” (s. 262 [tłum. własne]). Do wątpliwości

że taki wyrok jest niezgodny z przepisami prawa

wszystkim oddaje złożoność społecznego świata

(np. nie wiadomo z iloma osobami rozmawiała, ja-

etycznych, które wzbudza takie zachowanie, do-

w Pensylwanii (nie podlega to karze). Podobnie

badanych. Wysoko oceniam ponadto nakreślenie

kie pytania zadawała, jak długo trwały te wywiady

chodzą jeszcze wątpliwości prawne. Wskazał na nie

trudno znaleźć potwierdzenie, jak twierdzi Lubet,

w obszernym (pięćdziesięciostronicowym) dodat-

itp.). Podobne uwagi odnoszą się do badań sonda-

Steven Lubet – profesor prawa i jeden z głównych

dla opisanej przez Goffman praktyki sprawdzania

ku metodologicznym kontekstu badań, w którym

żowych (np. brakuje informacji o sposobie doboru

krytyków książki On the Run (2015a). Jego zdaniem

przez policję listy osób odwiedzających szpitale

autorka zdaje relację z wejścia w teren, przebiegu

próby badawczej). Zabrakło mi również pogłębie-

opisane zachowanie należy uznać za współudział

w celu aresztowania poszukiwanych. Jeśli Lubet

obserwacji, głównych trudności i sposobów ich roz-

nia kwestii etycznych, zwłaszcza że Goffman nie-

w próbie popełnienia morderstwa (zgodnie z pra-

ma rację (tj. przywołane przez Goffman wydarze-

wiązywania, ewaluacji projektu badawczego oraz

jednokrotnie posiadała wiedzę o działalności prze-

wem w stanie Pensylwania). Goffman odpowiedzia-

nia nie mogły mieć miejsca lub przebiegać w opi-

jego konsekwencji. Na przykład podejmuje refleksję

stępczej swoich badanych lub w niej uczestniczyła.

ła na ten zarzut stwierdzeniem, że wiedziała, iż nikt

sany przez nią sposób), to powstaje pytanie, czy

na temat wpływu swojego koloru skóry, płci oraz

Można wprawdzie przypuszczać, że kierowała się

tej nocy nie zginie (posiadała informację – podobnie

autorka powinna była zweryfikować to, co powie-

uprzywilejowanej pozycji na przebieg badań. Wart

lojalnością wobec informatorów, ale nigdzie w pra-

jak członkowie „6th Street Boys” – że przypuszczal-

dzieli jej badani, czy też może jako etnografka pi-

szczególnej uwagi jest moim zdaniem drobiazgowy

cy nie uzasadnia takiego wyboru, wcale przecież

ny morderca się ukrywa), a mówienie o zabójstwie

sząca z ich perspektywy (co zaznaczyła na wstę-

opis prób zatarcia różnic pomiędzy nią a członkami

nieoczywistego. Kontrowersyjna jest zwłaszcza

z założenia nie miało przełożyć się na czyny (Lu-

pie książki) została z tego zwolniona? Zastanawia

badanej społeczności przez obsesyjne – jak to ujmu-

autoetnograficzna opowieść Goffman związana

bet 2015b). Niemniej jednak Mike mógł się przecież

mnie również, czy dająca się odczuć pasja Goffman

je (s. 237) – dążenia do wpasowywania się w oto-

z wydarzeniami po zabójstwie Chucka – jej przyja-

pomylić i zabić niewinną osobę. Lubet potraktował

w badaniu i opisywaniu zagadnienia opresyjności
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policji wobec relatywnie biednych, czarnoskórych

Podsumowując, książka Goffman to interesujące

członków społeczności „6th Street” nie spowodo-

studium życia codziennego mieszkańców afroame-

wała, że dostrzegała ona i zapisywała jedynie to, co

rykańskiego getta, doświadczających systemu nad-

potwierdzało jej przekonania. Z pewnością Lubet

zoru i kontroli ze strony policji i sądów. Autorka

na tak postawione pytanie odpowiedziałby twier-

przekonuje, że wspomniany system przynosi wiele

dząco. Posądził on bowiem Goffman, że celowo

negatywnych konsekwencji: młody, czarnoskóry,

nie napisała w książce o zatrzymaniu przez poli-

relatywnie ubogi mężczyzna zbył łatwo otrzymu-

cję domniemanych zabójców Chucka w sierpniu

je etykietę przestępcy, co waży na jego całym póź-

2012 roku (jeszcze przed wydaniem On the Run),

niejszym życiu. Represyjny system przyczynia się

gdyż zaprzeczyłoby to wizerunkowi organów ści-

ponadto do cierpienia kobiet związanych z mężczy-

gania, jaki starała się wykreować w swojej publi-

znami poszukiwanymi przez policję, a nierzadko

kacji (Lubet 2015c). Według Goffman powodem,

także psuje ich relacje. Co więcej, kształtuje kulturę

dla którego o tym nie wspomniała, była chęć za-

nieufności wobec organów ścigania, między inny-

chowania anonimowości badanych (Lubet 2015c).

mi wpływając na zwiększenie nielegalnych praktyk

Autorka rzeczywiście wykonała szereg zabiegów,

(np. rozwój czarnego rynku). Ten barwny i bogaty

żeby taką anonimowość zachować: zmieniła imio-

w etnograficzne szczegóły opis codziennego życia

na badanych oraz identyfikujące ich cechy, a także

miejskiego getta to podstawowa zaleta pracy. Do

nadała pseudonim ulicy, przy której zamieszkiwali

plusów można również zaliczyć nakreślony przez

(„6th Street”). Ponadto, aby utrudnić rozpoznanie

Goffman w dodatku metodologicznym kontekst

postaci, wymieszała daty rozmaitych wydarzeń.

badań, który daje wgląd w jej pracę badawczą oraz

Naraziło ją to zresztą na zarzut niespójności – na

pozwala lepiej zrozumieć monografię. Książka On

przykład jeden z bohaterów książki bierze udział

the Run nie jest jednak wolna od wad. Niedosyt

w wydarzeniach już po dacie swojej śmierci (Cam-

pozostawiają głównie kwestie metodologiczne, na

pos 2015). Zabiegi te były jednak daremne, ponie-

przykład brak informacji o sposobach analizy ma-

waż podane przez Goffman informacje dotyczące

teriału badawczego czy technikach pomocniczych

zabójstwa członka grupy „6th Street Boys” po-

oraz ubogi przegląd literatury badanego zagadnie-

zwoliły na identyfikację zamordowanego, a tym

nia. Praca Goffman wzbudza ponadto wątpliwości

samym rozpoznanie innych badanych (latem 2007

etyczne, przede wszystkim ze względu na autoetno-

roku było tylko jedno zabójstwo mające miejsce

graficzny opis czynnego udziału autorki w próbie

w opisanych przez Goffman okolicznościach), do

dokonania krwawej zemsty za zamordowanie jej

których dotarł między innymi dziennikarz Jesse

przyjaciela i zarazem uczestnika badań. W związku

Singal (2015). Stawia to przed etnografami skądi-

z powyższym trudno z całym przekonaniem pole-

nąd znane pytanie: jak w publikacji etnograficznej

cić książkę On the Run. Warto jednak po nią sięgnąć,

dotyczącej małej społeczności efektywnie chronić

choćby dlatego, że podejmuje tematykę szeroko

anonimowość badanych, zachowując przy tym

dyskutowaną zarówno w amerykańskich mediach,

rzetelność i wrażliwość na kontekst?

jak i środowisku naukowym.
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wydawany dwa razy do roku, adresowany do członków PTS „Informacja Bieżąca PTS” oraz
„Bibliograficzna Informacja Bieżąca”, która rejestruje poważną część prac socjologicznych
wydawanych w Polsce.
Od 1974 roku PTS wyłania w drodze konkursu najlepszą książkę napisaną przez autora młodszego
pokolenia i przyznaje prestiżową Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Od lat 90. przyznawana jest
także nagroda im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace magisterskie z socjologii. Od 2010 roku
PTS przyznaje również nagrodę za najlepsze tłumaczenie książki socjologicznej.
Od chwili swego powstania PTS jest kolektywnym członkiem ISA i współpracuje z Europejskim
Stowarzyszeniem Socjologicznym (ESA).
W 2005 roku PTS uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
ul. Nowy Świat 72, p. 216
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tel./fax (0-22) 826-77-37
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www.pts.org.pl
188

©2016 PSJ Tom XII Numer 4

PSJ
Dostępny online

www.przegladsocjologiijakosciowej.org
„PSJ” stworzyliśmy, aby umożliwić swobodny przepływ
informacji w społecznym świecie socjologii jakościowej.
Adresujemy go do wszystkich socjologów, dla których
paradygmat interpretatywny i badania jakościowe stanowią
podstawową perspektywę studiowania rzeczywistości
społecznej.

Tom XII ~ Numer 4
30 listopada 2016

Publikacja dofinansowana ze środków
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof T. Konecki
REDAKCJA: Waldemar Dymarczyk, Marek Gorzko,
Anna Kacperczyk, Sławomir Magala,
Łukasz T. Marciniak, Jakub Niedbalski,
Izabela Ślęzak
KOREKTA I EDYCJA: Magdalena Chudzik-Duczmańska,
Magdalena Wojciechowska
PROJEKT OKŁADKI: Anna Kacperczyk

ISSN: 1733-8069

