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I. WSTĘP 

 

Po przeprowadzeniu wywiadów z dwoma narratorami mającymi róŜną sytuację 

rodzinną i pochodzenie postanowiliśmy skupić się na dzielących ich róŜnicach. 

Interesujący wydał się kontrast pomiędzy młodą kobietą, która zaraz po 

zakończeniu szkoły średniej opuściła dom rodzinny i rozpoczęła naukę w 

obcym mieście, a męŜczyzną, który pomimo dojrzałego wieku Ŝyje jeszcze z 

rodzicami. Chcieliśmy opisać róŜnice występujące w relacjach zachodzących 

pomiędzy nimi i ich rodzinami, ich problemy i podejście do róŜnych aspektów 

Ŝycia.  

 

II. METODY BADAWCZE 

 

Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadziliśmy dwa tematyczne wywiady 

biograficzne, które uzupełniliśmy metodą glosowania. W obu tekstach 

początkowo wyodrębniliśmy 8 bloków tematycznych związanych z róŜnymi 

obszarami Ŝycia narratorów (rodzina, szkoła, rodzinna miejscowość, czas 
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wolny, znajomi, partner, praca, Warszawa). Następnie przeanalizowawszy 

kaŜdy z obszarów zdecydowaliśmy się skoncentrować na elementach wywiadu 

w bezpośredni sposób dotyczących relacji rodzinnych informatorów. Metodę 

badawczą luźno oparliśmy na koncepcji pól semantycznych Regine Robin.  

Z wyodrębnionego bloku dotyczącego relacji rodzinnych wydzieliliśmy 

pięć słów kluczowych: ojciec, matka, siostra, brat, rodzice. Następnie 

poddaliśmy analizie sieci semantyczne związane z działaniami narratora na 

podmiot i działaniami podmiotu na narratora. PosłuŜyło to do rekonstrukcji 

znaczeń kryjących się za fragmentami tekstów dotyczących wyŜej 

wymienionych podmiotów. Zdecydowaliśmy się na wybór akurat tych pięciu 

kategorii, poniewaŜ uznaliśmy, Ŝe one są najbardziej adekwatne przy 

porównaniu relacji rodzinnych dwojga ludzi, z których jedno mieszka ciągle z 

rodzicami, a drugie Ŝyje poza domem rodzinnym. 

Po wyabstrahowaniu z tekstu interesujących nas fragmentów 

podzieliliśmy zebrane działania na sześć kategorii: 

1. komunikacja – sytuacje w których postaci wymieniają między sobą 

informacje; wyodrębniliśmy sytuacje w których komunikacja 

zachodzi; ponadto, gdy komunikacja zachodzi moŜemy mieć do 

czynienia z konsensem bądź teŜ jego brakiem; 

2. wymiana – moŜe mieć charakter materialny (udostępnienie dóbr) bądź 

symboliczny (na przykład pomoc w wykonywaniu pewnych 

obowiązków); 

3. oczekiwania – sytuacje w których jedna strona czyni pewne załoŜenia 

względem zachowania drugiej, w analizie ta kategoria podzielona jest 

na oczekiwania spełnione lub niespełnione; 

4. konflikt  

5. wpływ – próba modyfikacji zachowań lub opinii, wyróŜniliśmy 

wpływ skuteczny i nieskuteczny; 
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6. relacje emocjonalne – zabarwienie emocjonalne (pozytywne lub 

negatywne) z jakim związana jest dana postać w tekście wywiadu; pod 

uwagę wzięliśmy jedynie bardzo wyraźne przejawy tychŜe relacji. 

 

III. CHARAKTERYSTYKI NARRATORÓW 

  

Naszymi narratorami było dwoje młodych ludzi. Kobieta urodzona w 1982 

roku, pochodząca z niewielkiego miasta w północno-wschodniej Polsce, 

wychowywała się w rodzinie wielodzietnej. Posiada starszego o trzy lata brata i 

dwie siostry, jedną młodsza o rok, druga o siedem lat.  Po zakończeniu szkoły 

średniej przeniosła się do Warszawy. Aktualnie Ŝyje w konkubinacie w 

wynajmowanym mieszkaniu, jednocześnie studiuje i pracuje. 

Drugi narrator to męŜczyzna, urodzony w 1981 roku. Mieszka z rodzicami w 

Warszawie. Ma jedną siostrę starszą o pięć lat, mieszkającą samotnie. Pracuje 

zawodowo i studiuje.  

 

IV. OPIS WYNIKÓW ANALIZ 

 

1 – Narrator 

 

a) Narratorka – tata 

Komunikacja między narratorką a jej ojcem wystąpiła jeden raz. Uznaliśmy, Ŝe 

nie zaistniał w niej konsens, poniewaŜ strony nie zgodziły się w pełni, co do 

celu poruszanej tematyki, np.: ja mówię: „dobra tato, zobaczymy jeszcze jak to 

będzie. Wiesz, na razie jeszcze mam szkołę, mam coś tam, nie widomo”.  
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 RównieŜ do wymiany, której przedmiotem była jakaś nieokreślona w 

tekście wywiadu rzecz materialna, doszło między tymi osobami tylko jeden raz. 

Potwierdzeniem dokonania tej transakcji są słowa ojca: Dobrze, proszę 

zapakować. 

 

 

 Kategorie – oczekiwania wyróŜniliśmy w relacjach narratorki z ojcem 

dwa razy. Raz określiliśmy je jako niespełnione (łączą się tu one z kategorią 

komunikacji), raz jako spełnione – dotyczą kategorii wymiany materialnej. 

 

 

b) Narratorka – mama 

Znacznie więcej procesów komunikacji wyróŜniliśmy między narratorką, a jej 

matką. Wśród pięciu przypadków komunikacji tylko jeden był konsensualny 

(strony uzyskały porozumienie), skierowany był od narratorki do matki. 

Pozostałe określiliśmy jako te, w których brak konsensu. Wystąpiły one, jeszcze 
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raz od narratorki, i trzy razy od matki, np.: Moja mama kiedyś narzekała trochę 

na to: „no jak to, spotykasz się tylko tamtym”. 

 

 

Do wymiany między narratorką, a matką doszło dwa razy. Była to wymiana 

materialna (…dawała mi oczywiście [pieniądze dla brata za czytanie]) i 

wymiana symboliczna (kiedy mama przyszła z pracy, bo potem dawała mi 

mama juŜ wolne [od opieki nad siostrą]). 

 

 

  Kategoria, którą określiliśmy jako oczekiwania, w relacjach narratorki z 

matką znaleźliśmy trzy razy. I tak jak poprzednio kategoria ta, łączy się juŜ ze 

wcześniej wyróŜnionymi, takŜe przykładem oczekiwań spełnionych jest ten sam 

fragment, jak wymiany materialnej: dawała mi oczywiście. Oczekiwania 

niespełnione natomiast, to zawiedzenie matki narratora, co do braku decyzji o 

ślubie córki (A w ogóle moja mama myślała, Ŝe to juŜ będą zaręczyny i gdy 

wyjeŜdŜaliśmy do Warszawy: „będą zaręczyny czy nie? Mamy brać jakąś 

flaszkę na zapoznanie, czy nie bardzo?”, a ja mówię:” mamo, daj spokój, nie 

będzie Ŝadnych zaręczyn”) 
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c) Narratorka – rodzice 

Frekwencja kategorii komunikacji znacznie wzrosła między narratorką, a 

rodzicami, wyróŜnionymi razem, wobec pojedynczo określonych – taty i mamy. 

Wyodrębniliśmy 6 przypadków komunikacji. W dwóch z nich nie określiliśmy 

konsensu lub jego braku, gdyŜ forma wypowiedzi nie pozwalała tego 

jednoznacznie ustalić, lub wskazywała na podanie informacji, w której rodzice 

byli stroną bierną (…z moimi rodzicami, to bardziej rozmawiałam na tej 

zasadzie: co się zdarzyło w szkole, na studiach co mi się wydarzyło, co mi tam 

powiedziała Zosia, czy Kasia, czy co powiedziała tam pani). Pozostałe 4 

określiliśmy jako te, w których brak konsensusu. Wypowiedzi te, głównie 

dotyczyły problemu urywania przed rodzicami problemu palenia (Tak samo 

było z paleniem. Od pewnego czasu zaczęli widzieć, Ŝe przychodzę do domu, 

czuć ode mnie papierosami, a to zawsze była ściema to byłam u koleŜanki, która 

pali, a to byłam w klubie i tam się pali.) 

 

 

 Kategoria oczekiwania wystąpiła siedem razy. Trzy razy były to 

spełnione oczekiwania narratorki wobec rodziców dwa razy rodziców wobec 

narratora: cieszyli się, Ŝe się pomału usamodzielniam, lub: …a propos tego, ze 
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wyjechałam do Warszawy moi rodzice byli bardzo zadowoleni z tego…. Oraz 

dwa razy niespełnione oczekiwania rodziców wobec narratorki (Do tej pory jest 

tak, Ŝe moi rodzice mówią nie pal, nie pal, nie pal, nie wydawaj pieniędzy, nie 

marnuj zdrowia). 

 

 W przypadku relacji narratorki z rodzicami wyodrębniliśmy równieŜ 

kategorię wpływu. Jak juŜ wspomnieliśmy wyŜej wyróŜniliśmy wpływ 

skuteczny i nieskuteczny, i oba jego rodzaje pojawiły się w tej relacji. Za 

przykład wpływu skutecznego rodziców na narratora uznaliśmy wypowiedź: 

Oni mają do mnie duŜe zaufanie po prostu, zawsze się zastanawiam nad tym, co 

zrobić., natomiast wpływ nieskuteczny, to określenie: …ja byłam chowana pod 

kloszem. Dopiero jak tu przyjechałam, do Warszawy, to zostałam delikatnie 

nauczona lekcji Ŝycia, no, porządnie nauczona lekcji Ŝycia. 

 

 

 d) Narratorka – rodzeństwo 

W kontaktach z rodzeństwem narratorka umieszcza się w pozycji 

heliocentrycznej. W aktach komunikacji, których dokonuje z rodzeństwem 

wektor skierowany jest w jej stronę. Sama nie inicjuje Ŝadnego kontaktu w 

kierunku ani młodszej siostry, ani brata. Starsza siostra jest jedynie wymieniona 

w wyliczance na początku wywiadu, jednak w późniejszej jego części nie 

pojawia się juŜ ani razu. 
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 Zarówno w stosunku do siostry jak i brata, narratorka przedstawia się 

jako donatora. W kontaktach z siostrą na pięć aktów wymiany pojawiających 

się w tekście wszystkie skierowane są w stronę młodszej siostry. Trzykrotnie 

jest to wymiana o charakterze symbolicznym, dwukrotnie o charakterze 

materialnym (…poŜycza ode mnie wszystkie ciuchy (…) Sukienki moje nosi, 

moje dŜinsy…). W kontaktach z bratem równieŜ pojawia się pięć aktów 

wymiany – trzy akty wymiany materialnej (…poŜyczałam non stop [pieniądze] 

mojemu bratu…) i jeden akt wymiany symbolicznej (A kiedyś mojemu bratu w 

sześciolatkach przeczytałam cały elementarz) z tym, Ŝe w jednym przypadku 

donatorem jest brat (I mój brat czytał mi ksiąŜkę za pieniądze).  
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 W relacjach z młodszą siostrą narratorka dwukrotnie podkreśla 

pozytywne emocje, jakimi obdarzała ją we wcześniejszym okresie Ŝycia (… 

jakoś bardzo sobie upodobała mnie.” oraz …wcale nie chciała do niej [mamy] 

iść, tylko raczej do mnie.).  

 

 

 

 Oczekiwania brata względem narratorki są powiązane z wymianą 

materialną jaka zachodziła między nimi. Wzmianka o spełnieniu oczekiwań 

brata względem narratorki pojawia się jeden raz (Potem juŜ było tak, Ŝe 

poŜyczałam non stop mojemu bratu, który mówił: „a to ja sobie coś kupię, jak 

tobie niepotrzebne, później będę ci oddawał po stówie, na przykład.” A mówię: 

„dobra, niepotrzebne mi są, bierz, nie.”). 

 

  

 PowyŜszy obraz, w którym narratorka jest donatorem względem 

rodzeństwa, obiektem pozytywnych emocji siostry, czy teŜ podmiotem 

beztrosko spełniającym oczekiwania brata, składa się na obraz samego siebie 

umieszczonego heliocentrycznie względem reszty rodzeństwa (W ogóle ona nie 

była dzieckiem planowanym, w ogóle stwierdziłam, Ŝe tylko ja jestem dzieckiem 

planowanym, tak naprawdę. Mój brat się urodził w ogóle, to znaczy urodził się, 

hmmm, został poczęty przed ślubem. No i potem byłam ja no i była taka 
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przerwa, nie trzy, trzy lata,  czyli ja juŜ byłam planowana. Potem zaraz po mnie, 

urodziła się moja druga siostra, to znaczy druga- pierwsza moja siostra czyli, 

jakby rok ode mnie młodsza i teŜ stwierdziłam, ze ona była nie planowana, 

wypadek przy pracy jak to moja mama mówi..).  

 

2 – NARRATOR 

 

a) Narrator – tata 

Znaleźliśmy w tekście tylko jedno wyraŜenie opisujące wymianą między 

narratorem a jego ojcem – wymianę materialną, polegającą na kupieniu 

narratorowi samochodu straŜackiego
1
. WiąŜe się to z jednym spełnionym 

oczekiwaniem narratora wobec ojca. Innych wyraŜeń dotyczących relacji 

oczekiwań między narratorem a jego tatą nie znaleźliśmy. 

 

 

 WyraŜenia: zlał mnie po dupie i zabrał do domu oraz wkurwiony, Ŝe aŜ 

się w nim gotuje skategoryzowaliśmy, jako konflikt. 

 

b) Narrator - mama 

Dwa fragmenty analizowanego wywiadu świadczyły o wystąpieniu relacji 

wymiany między narratorem a jego mamą: budzi za półtorej godziny oraz 

przyniosła śniadanie i kubek herbaty. Jedną z tych usług zdecydowaliśmy się 

                                                 
1
 Oczywiście samochodu-zabawki. 
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zaliczyć do spełnionych oczekiwań, chociaŜ nie spełniała ich w pełni (mówię: 

„mamo obudź mnie za pół godziny”). Za wyraz zawiedzionych nadziei matki 

narratora. Uznaliśmy wyraŜenie: …stawała w przedpokoju i kręciła, tak wiesz, 

głową. WiąŜe się ono z powracaniem narratora do domu pod wpływem 

alkoholu. 

 

 

 

 

c) Narrator – rodzice 

Podmiot „rodzice” występował o wiele częściej niŜ mama i tata osobno, a więc 

analizowaliśmy go oddzielnie. Znaleźliśmy dwa fragmenty wskazujące na 

komunikację narratora z rodzicami i obu tych relacji nie cechowało 

porozumienie. Oba wyraŜenia wiąŜą się z Ŝalem, jaki narrator odczuwa wobec 

rodziców, spowodowanym tym, iŜ naciskali na niego, by kształcił się w 

technikum, a nie liceum: oni nie mają o tym zielonego pojęcia (…) czym się 

zajmuję w pracy, Poruszałem [tą sprawę] argumentem takim, Ŝe teraz pracuję 

w zawodzie, który zupełnie nie jest związany z tym, co oni chcieli, Ŝebym ja 

robił, Zupełnie do nich nie trafia, bo chcieli dla mnie dobrze, Cały czas mam 

Ŝal!. Ten ostatni fragment skategoryzowaliśmy, jako negatywną emocję 

związaną z podmiotem. 
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 Obie wyselekcjonowane przez nas opisy relacji oczekiwań narratora 

wobec rodziców cechuje niespełnienie. Jeden opis dotyczy wspomnianego juŜ 

samochodu straŜackiego, którego narratorowi nie chciano kupić. Drugi 

fragment jest bardziej dramatyczny: Moi starzy nie byli nigdy moim 

autorytetem(...)chciałbym to podkreślić. O rozczarowaniach rodziców wobec 

narratora równieŜ świadczą dwa wyodrębnione wyraŜenia, natomiast trzy 

wyraŜają ich zadowolenie z osiągnięć Ŝyciowych narratora. Oto jedno z nich: 

(…są ze mnie zadowoleni teŜ trochę, wreszcie (...) Ŝe wreszcie mam porządną 

pracę, dobrze zarabiam itp.) 

 

 

 Znaleźliśmy tylko jedną wypowiedź sugerującą aktywną stronę narratora. 

w konflikcie (…zacząłem dojrzewać, trochę teŜ buntować, zaczęły się nocne 

wyjścia). Natomiast wypowiedzi wskazujące na to, Ŝe to rodzice byli 

„agresorami” były aŜ cztery.  

 



 13

 

c) Narrator – siostra 

Komunikację narrator z siostrą cechuje imponująca zgodność, np.: 

zastanawialiśmy się z moją siostrą, czy faktycznie jest to moŜliwe, Ŝe jesteśmy w 

stanie być ich biologicznymi dziećmi. W stosunku do jednego fragmentu 

dotyczącego komunikacji nie byliśmy w stanie stwierdzić, czy ta komunikacja 

jest konsensualna. 

 

 Dwie wypowiedzi mówiły o wymianie, raz narrator był usługodawcą 

zajmując się mieszkaniem pod nieobecność siostry, a raz siostra pomagając 

narratorowi w zdobyciu lepiej płatnej pracy. Oba przypadki zostały 

uwzględnione jako spełnienie oczekiwań. Jedyny fragment mogący świadczyć o 

oczekiwaniach zawiedzionych został przez nas teŜ zaliczony do konfliktu (… 

jak przyniosłem do domu czwórkę, to zjebali mnie rodzice i siostra, dlaczego nie 

dostałem piątki.) 
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Dwa fragmenty zakwalifikowaliśmy, jako wywieranie wpływu siostry na 

młodszego brata, który w dzieciństwie był zmuszany przez nią do zabawy w 

szkołę, a w okresie technikum wysłany na obóz sportowy (…i tam wkręciła 

mnie, to znaczy powiedziała: „tam chłopaki robią obóz sportowy, a ty gruby 

jesteś, taki wątły i ogólnie sflaczały (…) to pojedziesz z nimi na obóz sportowy i 

nabierzesz trochę tęŜyzny fizycznej.”). 
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IV. WNIOSKI 

 

Po przeanalizowaniu tekstów doszliśmy do następujących wniosków: 

1. W przypadku drugiego narratora, który mieszka z rodzicami dochodzi do 

wielu sytuacji, które określiliśmy jako konfliktowe. Natomiast w 

przypadku pierwszego narratora, który mieszka sam, poza rodzinną 

miejscowością takich sytuacji nie było w ogóle. MoŜe mieć to związek z 

faktem, iŜ konflikt nie zachodzi w sytuacji, gdy nie ma styczności między 

jego potencjalnymi stronami. 

2. Zaskoczyło nas, Ŝe w przypadku drugiego narratora, który niemal 

codziennie przebywa ze swoją rodziną, wyodrębniliśmy niewiele 

przykładów, które moglibyśmy uznać za akty komunikacji. 

3. Nie zdziwiło nas natomiast, Ŝe w przypadku wspólnego zamieszkiwania z 

rodzicami dość istotnym elementem spośród relacji jest wpływ. 

4.  W przypadku relacji z rodzeństwem pierwszego narratora dominującym 

elementem są relacje wymiany; z tym, Ŝe są to relacje skierowane od 

narratora w kierunku podmiotów (narrator jest w tym przypadku dawcą 

czy to usług, czy dóbr). Dość prawdopodobnym uzasadnieniem tego 

faktu, wydaje się być wielodzietność rodziny, z której pochodzi pierwszy 

narrator i jego szybsze usamodzielnienie się. 

5. Kolejnym zaskoczeniem było to, jak niewiele wypowiedzi bezpośrednio 

świadczący o relacjach emocjonalnych znaleźliśmy w obydwu tekstach. 
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