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ŚWIAT PRZEDSTAWIONY NA OSI CZASU. RELACJE SPOŁECZNE W 

PRZESTRZENIACH TEMPORALNYCH W OPRACOWANYM TEKŚCIE Z 

WYWIADU NARRACYJNEGO. 

 

 

 

 

Uwagi wstępne. 

 

PoniŜszy raport jest opracowaniem analizy przeprowadzonego wywiadu 

narracyjnego biograficznego. Wywiad miał miejsce 20 listopada 2006, w 

mieszkaniu jednej z prowadzących. Prowadzące to dwie studentki ISNSu 

zaprzyjaźnione z narratorką, nazwaną dalej M23. Jest to dwudziestotrzyletnia 

studentka, mieszkanka Warszawy. Praca nasza zawiera ogólny opis metod, 

jakimi się posługiwałyśmy i analizę wyników. Podsumowanie składa się na 

nasza próbę wyciągnięcia wniosków oraz uwagi warsztatowe. Na końcu pracy 

załączamy, jako ilustrację oraz, w ramach jawności warsztatu, przykładowe 

wycinki z tabel: inwentarza „ja-my-oni”, pola semantycznego a takŜe „Mapę 

świata” narratorki. 
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Konstrukcja tekstu. 

 

Tekst, przy pierwszym powierzchownym zapoznaniu się jest swobodną 

opowieścią, w której następuje swobodne przeskakiwanie z tematu na temat. Ma 

on strukturę wielowątkową jest bardzo rozbudowany, naładowany treściowo. 

Wyraźnie wyodrębniają się jednak zamknięte całości narracyjne, które autorka 

pomimo licznych odnośników do teraźniejszości stara się ułoŜyć w kolejności 

chronologicznej, od przeszłości i najwcześniejszych wspomnień. Kreśli obraz 

świata, uzasadnia działania wkładając je w szeroki kontekst. Główne etapy, 

jakie moŜna wyselekcjonować obok licznych kontekstowych wątków, 

przedstawiają się następująco: 

Falenica, najwcześniejsze dzieciństwo zabawy z braćmi – przedszkole, zabawy, 

pobyty w szpitalu – podstawówka, konfrontacja z dziećmi z domu dziecka, 

dorastanie – zajęcia w okresie liceum – praca – studia – plany na przyszłość. 

PowyŜsze zestawienie przedstawia główne węzły biograficzne razem z 

głównymi najbardziej rozbudowanymi wątkami. Błędem było by jednak 

ograniczenie tekstu tylko do tych fragmentów. Wprawdzie są to istotne dla 

całości narracyjnej momenty, wyróŜnienie ich jest jednak dość umowne.  

 

 

„Mapa świata” 

 

Tekst jest bogaty w komentarze teoretyczne, narratorka starając się uzasadnić 

postępowanie swoje i innych stara się wejść i wyjaśnić swój i innych 

światopogląd. UŜywając metody Antoniny Góreckiej stworzyłyśmy, więc 

„Mapę świata” narratorki. Mapa została skonstruowana dzieląc w przestrzeni 

znalezione w tekście obiekty waŜne na pozytywnie i negatywnie oceniane przez 

narratorkę, a takŜe pod względem jednoznacznego lub ambiwalentnego 

stosunku do nich. Wyłonionych przez nas obiektów jest blisko 60 wśród nich 
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osoby, grupy nieformalne i formalne, instytucje, a takŜe emocje. 

Wyselekcjonowałyśmy z tekstu róŜnego rodzaju przedmioty i pogrupowałyśmy 

je w „osoby”, „instytucje”, „uczucia”, oraz „inne”. KaŜdy przedmiot 

scharakteryzowałyśmy poprzez frekwencję i naładowanie emocjonalne. 

Wyznaczyłyśmy przeciwległe bieguny „ambiwalencja” i „jednoznaczność” oraz 

„pozytywne” i „negatywne”. Zaznaczyłyśmy punkt na środku, jako centrum, do 

którego mogłyśmy się odnosić przy dokładaniu elementów. W Ŝadnym wypadku 

nie był to punkt charakteryzujący centralne przedstawianie się narratorki w 

stosunku do świata przez nią przedstawianego. M23 była tu całą powierzchnią 

mapy ze wszystkimi elementami zaznaczonymi wewnątrz. Wypisałyśmy ich 60 

skupiając na trzech podstawowych kategoriach wymienionych wcześniej. 

Skupisko punktów obserwujemy w prawej górnej części – pozytywnej 

jednoznacznie. Są to w większości ludzie, podobnie duŜo jest punktów 

oznaczających instytucje. Przedmioty-osoby najwaŜniejsze i pozytywne 

jednoznacznie według mapy to, w kolejności: Michał, Paulina, Wojtek, Rodzice. 

Ciekawe jest, Ŝe kategorię rodzice odnaleźć moŜna za byłym chłopakiem M23 

(do którego stosunek emocjonalny jest neutralny, ale jednak zajmuje on bliskie 

miejsce), przyjaciółką Pauliną i starszym bratem – Michałem. Rodzice takŜe są 

bliŜej „centrum” niŜ oddzielnie umieszczeni mama, tata. Sama praca jest po 

stronie ambiwalencji i negatywna, osoby z pracy są natomiast (poza szefową) 

jednoznacznie pozytywni. Negatywne jednoznacznie są emocje M23 – 

samotność, tchórzostwo, smutek. Istotną kwestią jest uboga, choć specyficzna 

kategoria „oni” (na podstawie inwentarza „ja, my, oni”). Była ona wspomniana 

tylko raz, ale w wyraźnym kontekście określającym stosunek narratorki do tej 

grupy. „Oni” dla M23 to nie negatywnie ocenione groźne jednostki, ale „inni” w 

sensie nieznani, których sposoby działania warto poznać i zrozumieć. 

Postanowiłyśmy nie umieszczać tej kategorii na mapie, gdyŜ wystąpiła tylko 

raz, ale jeśli miałaby wystąpić znalazłaby się po stronie punktów 

jednoznacznych, neutralnych raczej w duŜej odległości od centrum. Potwierdza 
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to naszą tezę, Ŝe M23 jest otwarta na ludzi, M23 nie ma wrogów, albo o nich nie 

ma pojęcia.  

Analizując opowieść widzimy, Ŝe bardzo duŜe znaczenie dla M23 ma opinia 

innych. Bardzo duŜa w niej chęć przynaleŜności, poczucia miejsca w grupie-

związku. M23 jest bardzo społeczna, swoje działania podporządkowuje 

prospołecznemu celowi, jakim jest nastawienie do niej innych ludzi. 

Spróbowałyśmy stworzyć analizę świata społecznego M23 poprzez metodę pola 

semantycznego.  

 

 

Analiza pola semantycznego. 

  

Słowem kluczowym, podmiotem jest sama M23. Chciałyśmy przez to 

zobaczyć, jaki stosunek do samej siebie ma M23, jak ona sama siebie postrzega. 

Najbardziej rozbudowaną kategorią, zdecydowanie przewaŜającą wszystkie inne 

są działania podmiotu. Tu właściwie moŜna byłoby wstawić cały wywiad, bo 

M23 mówi przede wszystkim, co robiła, czego się nauczyła, co chciałaby robić. 

M23 jest aktywna. Nastawiona jest na działanie, oczywiście mówi teŜ o swoich 

przemyśleniach, o tym, co czuje, ale w porównaniu z działaniem jest tego 

zdecydowanie mniej. Nie udało nam się wyróŜnić Ŝadnych asocjacji. Zawsze 

M23 opowiada o sobie w kontekście jakiegoś wydarzenia, mówi o emocjach, 

itp. Nie tworzy Ŝadnych skojarzeń związanych z sobą. Niewiele jest takŜe 

ekwiwalentów -  przeprowadzając wywiad z M23 zauwaŜyłyśmy, Ŝe bardzo 

mało uŜywa sformułowania „ja”. „Ja” pojawia się bardzo rzadko, zdecydowanie 

więcej posługuje się kategorią „my”. Działanie na podmiot, co ciekawe: o ile się 

pojawia łączy się to z negatywnymi emocjami i odnosi się do kategorii „innych” 

(jak w inwentarzu „ja my oni”). W przeciwieństwie do działań podmiotu - tu jest 

zróŜnicowanie, ale raczej negatywne emocje się nie pojawiają, moŜemy tu 
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odnaleźć kategorię „my”. Opozycje wykazują podobieństwo grupy „oni” – z 

inwentarza „ja, my oni”. 

 

 

Analiza inwentarza „ja-my-oni”  

 

Najbardziej rozbudowana, jest kategoria „my”. M23 podkreśla swoją 

przynaleŜność do grup, silnie identyfikuje się z nimi. „My” to głównie szkoła, 

znajomi, bracia. Co ciekawe nie pojawia się „my” jako rodzina. MoŜe to 

wskazywać na szerokie konotacje, nie są one jednak blisko związane z naszym 

tematem. M23 tworzy pewne etapy „my” w czasie, wyraźnie to zaznacza, np. 

pierwsze było harcerstwo, później szkoła, barbakan - sądzimy, Ŝe uczestnictwo 

w tych grupach nie nachodziło na siebie, ale następowało po sobie, etapami. 

Elementy odnośnie kategorii "ja”, jakie znajdujemy w tekście, występują 

prawie zawsze w ramach autoidentyfikacji, nie autoprezentacji. Jeśli chodzi o 

autoprezentację – czyli jak M23 sama siebie przedstawia, to moŜna by te cechy 

nazwać pesymistyczno – refleksyjnymi. W nich opowiada o swoich stanach 

depresyjnych (jak twierdzi), niechęci do Ŝycia, ale jednocześnie ma nadzieję, Ŝe 

to wszystko się teraz odmieni, i „musi coś z tym zrobić”. Widać tu wyraźnie 

chęć aktywności M23, co jednocześnie potwierdza tezy z Mapy jej świata, gdzie 

wartości były jednoznacznie sprecyzowane. Autoidentyfikacja potwierdza wagę 

odniesienia do innych. Relacje społeczne są tu niezwykle waŜne, są one 

niezbędne do jej autoidentyfikacji. MoŜliwe, Ŝe jest to powodem powracającego 

problemu samotności w Ŝyciu.  

DuŜe znaczenie mają kobiety waŜne matka/babcia/koleŜanki. Świat społeczny 

kobiecy jest powtarzającym się wątkiem. Sytuacje z są często powiązane z 

którąś z kobiet waŜnych. Dobrym przykładem, słuŜącym takŜe za przykład jak 

rozbudowany jest to tekst będzie skrót fragmentu opowieści, zajmującego pięć 
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stron spisanego tekstu. Zaczyna się o harcerstwie, porusza wokół wiele 

róŜnorodnych kwestii, a na końcu przechodzi w nowy wątek znajomych z 

czasów liceum : 

 „ (...) Opowiem wam jak byłam w harcerstwie ale byłam tam niedługo☺ szybko 

zaczęły pociągać mnie inne rzeczy, koncerty metalowe i jakieś tam picie na 

barbakanie... Ale podobały mi się obozy czołganie się w błocie, (…) jak moja 

mama (…) moi rodzice poznali się w klubie speleologicznym (...) I w dodatku 

wciągnęłam do harcerstwa mojego brata (...) ale on nie chodzi na imprezy nie 

śpiewa szant (...) jest chudy przygarbiony (...) słuŜbowe jest to jego harcerstwo 

(...) Noi byłam w harcerstwie z Kaśką (...) były dziewczyny młodsze (...) i były 

teŜ starsze które się uwaŜały za bardziej dojrzałe (...) a mój ostatni obóz był 

koszmarem, nie miałam Ŝadnej koleŜanki takiej bliskiej, Kaśka juŜ nie jeździła, 

jak się z nią pokłuciłam (..) ym/i/ale/ale bardzo dobrze wspominam obozy, i 

myśmy mieli taką druŜynę dość specyficzną (...) takie Ŝerdzie takimi wielkimi 

gwoździami się młotami przyczepiało (...) powinni zadbać o większą higienę 

(...) bo same dziewczynki w środku lasu i w ogóle (...) a robaki są kochane (...) 

ja się nie bałam ja lubię takie rzeczy (...) mi to się w harcerstwie podobały takie 

rzeczy (...) i gdyby mnie teraz w środku lasu zostawili samą i gdybym miała 

sobie poradzić to bym bardzo chciała, NO! (…) babcia nam zawsze opowiadała 

jak to w czasie wojny trzeba było radzić sobie (…)nie to, (…) ale to waŜne (…) 

A inne rzeczy co mnie pociągały to w szkole. Szczególnie jak z Emilką (…) Nie 

było jakiejś fajnej paczki (...)” 

(Fragmenty opowieści, strony 12-16) 

 

W tekście napotykamy wiele opisów zdarzeń i postaci, narratorka opisuje 

motywy swoje i innych w scenariuszowej formie, podaje uzasadnienia, 

skojarzenia. Pośród mnogości wątków i skojarzeń zauwaŜyłyśmy jednak 

zjawisko, pewnego rodzaju systematyczności, jaki autorka nadała opowieści. W 

głębszej analizie tekstu pod pozornie chaotycznym bogactwem przytaczanych 
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historii zauwaŜyłyśmy konstrukcyjną chronologiczność oraz układanie i 

zamykanie poszczególnych historii. Postanowiłyśmy, więc takŜe, spróbować, 

bazując na rozbudowanej strukturze kontekstów i odnośników, odnaleźć 

przestrzenie czasowe i sprawdzić czy tworzą one jakiś system. 

 

 

 

Problem ram i przestrzeni czasowych. 

 

Analizując tekst starałyśmy się wykryć ramy czasowe poszczególnych 

wątków, grupując je w obszary temporalne. Było to o tyle zasadne, iŜ tekst, 

oddzielony wyraźnymi granicami, uporządkowany w, oddzielone dygresjami, 

historyjki był zawsze opatrzony przez autorkę komentarzem sytuującym go w 

przestrzeni czasowej. Analizowałyśmy, więc owe przestrzenie badając, jakie 

mają cechy wspólne i czy są powiązane jakimiś zaleŜnościami.  

Gdyby popatrzeć na wyróŜnione osoby oraz wrócić do kontekstu historii, 

widać, Ŝe osoby z „wczoraj” są oceniane bardziej negatywnie, a osoby z 

„dzisiaj” pozytywnie. MoŜna pokusić się nawet o stworzenie pewnych osi dla 

zobrazowania tego: 

Oś bliskości  

               -*-------*---*--*---*---*--*---*----*----�  

      Przeszłość                                                  Teraźniejszość 

* osoby 

Oś emocji 

                -*---*----*----*---*------*----*---*------�  

      - negatywne                                                 + pozytywne 

Osie wprost proporcjonalne do siebie – im bliŜej teraźniejszości, tym osoby 

bardziej pozytywne. Tym samym idąc w tył w czasie, znajdujemy obiekty 

najbardziej negatywne. Uzupełnić to moŜna jeszcze o aspekt, nasycenia opisów. 
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Przekładając poniŜszą oś informacji na oś bliskości widzimy, iŜ historie z 

przeszłości wywołują więcej skojarzeń i wątków pobocznych, teraźniejsze zaś 

stają się skromniejsze. 

Oś informacji  

                 ------------------------------------------�  

 + duŜa ilość informacji                           - mała ilość informacji 

Oś ta jest odwrotnie proporcjonalna, z czasem maleje ilość nasycenia 

informacjami. Transformacje zauwaŜyć moŜna równieŜ w ocenie siebie samej.  

Oś emocji 

               ------------------------------------------� 

        - negatywne                                       + pozytywne 

Zamieszczając na skali czasu obserwujemy zmiany w chęci pracy nad sobą. 

MoŜna to powiązać z elementami teorii procesów biograficznych. Mogłybyśmy 

się pokusić o tezę, iŜ M23 realizuje schemat działania intencjonalnie nastawiony 

na cel. 

Sama teraźniejszość oceniana jest przez M23 bez większego entuzjazmu: 

„zawsze mam plan, a nigdy go nie realizuję”, „nie wychodzę często ze 

znajomymi”, „nie lubię mojej pracy”. Przekorna jest nasza rozmówczyni i 

zmylić moŜe powierzchowne przejrzenie jej wypowiedzi. Cała historia, bowiem 

jest niezwykle ciepła. Orientacja na przyszłość jest takŜe bardzo pozytywną 

wizją. M23 ma określone cele, plany, które chce realizować i motywacji ma w 

sobie wiele. Poszukiwanie potwierdzeń własnej wartości w otoczeniu podnosi ją 

być moŜe na duchu - według nas ocenia się zbyt surowo. 

 

 

Wnioski i uwagi końcowe.  

 

Dla M23 przestrzeń społeczna jest najwaŜniejsza. Przedstawia siebie w 

wielu róŜnych rolach: studentki, córki, siostry, koleŜanki, dziewczyny (jako 
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sympatii) wnuczki, uczennicy, pracownicy, harcerki, itd. M23 doskonale 

odnajduje się w pełnionych przez siebie rolach, jak równieŜ zaspokaja to Jej 

potrzebę przynaleŜności do grupy. Grupa czy raczej „bycie w grupie” pozwala 

M23 tworzyć porównania siebie do innych osób. Grupa jest dla M23 punktem 

odniesienia, odgrywa waŜną rolę, o czym świadczy naładowanie emocjonalne 

wypowiedzi. Jeśli miałybyśmy stworzyć zbiór wartości waŜnych dla M23 na 

pewno powinno znaleźć się tam wykształcenie, które ma pomóc w znalezieniu 

pasjonującej pracy, przynoszącej przede wszystkim poczucie wewnętrznego 

spełnienia. M23 próbuje sama się oceniać, poprzedzając to autorefleksją. 

Analizuje swoje zachowania, poczym dostrzega w nich błędy, co z kolei 

prowadzi do poczucia niespełnienia i obniŜenia samooceny. M23 ma konkretne 

plany na przyszłość, chociaŜ moŜe droga do ich osiągnięcia nie jest dokładnie 

sprecyzowana. 

Wywiad został przeprowadzony w intymnej atmosferze, zapewniając komfort 

obydwu stronom. Kilkugodzinna rozmowa została nagrana przy uŜyciu 

dyktafonu, a następnie spisana z taśmy zgodnie z opracowanym kodem: 

,                     -           krótka pauza w środku umownego zdania 

.                     -           krótka pauza na zakończenie umownego zdania 

...                   -           dłuŜsza pauza 

☺                   -           mówi uśmiechając się 

CAPS LOCK -          akcent, podkreślenie 

!                     -           energiczny akcent  z okrzykiem 

Yy/ja/no         -           przerywanie wypowiedzi 

„cytat”           -           cytowanie kogoś 

(   )                 -           wyraŜenie niezrozumiałe 

[N + P]          -           jednoczesne mówienie narratora z prowadzącym 

[ P ]                -          wypowiedź prowadzącego 

Kursywa        -          komentarz prowadzącego dotyczący ruchów czy zachowań                          

narratora lub mających miejsce zdarzeń 



 10

 

Było to nasze pierwsze doświadczenie z tego typu narzędziem i sposobami jego 

stosowania. Nauczyło nas, Ŝeby nie ufać bezwarunkowo sprzętom 

nagrywającym, albo przynajmniej systematycznie sprawdzać jakość nagrania. 

Ukazało namiastkę trudu jaki niosą ze sobą badania jakościowe (wywiad 

swobodny) zarówno ze strony badacza, jak i Badanego, np.: kwestia 

zrozumienia problemu, umiejętność postawienia się w sytuacji Badanego w 

danym momencie. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę jak wielkim ułatwieniem 

była dla nas obecność Narratorki podczas pisania raportu. Dla kaŜdej z nas było 

to coś zupełnie nowego, co pozwoliło na lepsze poznanie swoich predyspozycji. 

 

 


