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visual identifications of objects, places and people) are present in the different stages of the preparation of the texts. The article also raises issues of teamwork and its impact on the use of visual materials in the act of writing.
Katarzyna Kalinowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Spoãecznych, ul.
Nowy ģwiat 69, 00-927 Warszawa, Poland.

WSTČP
Sam akt pisania jako przedmiot naukowej refleksji, choþ mocno wyeksploatowany przez wspóãczesnĈ humanistykč, nadal dostarcza wielu emocji
i prowadzi do (mniej lub bardziej nowych) odkryþ. Pisanie o obrazach,
a dokãadniej przekãad z „wizualnego” na „tekstualne”, jako temat wciĈİ
Ĥwieİy i – w moim przekonaniu – jeszcze nie doĤþ „intelektualnie zuİyty”,
moİe dostarczyþ duİo wičcej emocji i odkryþ. Jeszcze bardziej interesujĈce
jest przyjrzenie sič temu, jak ãĈczĈ sič w akcie pisania uniwersum sãowa
i uniwersum obrazu; jak zazčbia sič patrzenie na obrazy z werbalnym formuãowaniem myĤli i wypowiedzi na ich temat; w koęcu, jak piszĈcy lawiruje mičdzy ograniczeniami jčzyka, niejednoznacznym kodem wizualnym
i niedoskonaãoĤciĈ teorii. Z tymi problemami bezpoĤrednio, w wymiarze
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praktycznym, zetknčliĤmy sič1 podczas sporzĈdzania transkrypcji i pisania
mikroraportów z badaę terenowych, czyli nieco póĮniej niİ badacze pracujĈcy na poczĈtkowych etapach projektu, którzy juİ wczeĤniej stančli przed
koniecznoĤciĈ analizowania i kategoryzowania fotografii oraz pisania o „niewidzialnym mieĤcie”. Dla nas konfrontacja osobistych praktyk i wypracowanie wspólnego sposobu pisania o tym, co obserwowaliĤmy i co usãyszeliĤmy w terenie, byão zadaniem stanowiĈcym pierwszy krok w stronč lepszego
zrozumienia badanych zjawisk. Szybko okazaão sič, İe nie tylko mamy odmienne zdania w kwestiach zwiĈzanych z formĈ raportowania, ale İe zasadniczo róİniĈ sič teİ nasze „modele wspóãpracy” z materiaãami wizualnymi i tekstowymi oraz sposoby ich wykorzystywania w procesie pisania,
zwãaszcza İe jako badacze reprezentujemy róİne doĤwiadczenia i perspektywy badawcze – antropologa zaangaİowanego w dziaãania animacyjne,
takİe przy wykorzystaniu technik wizualnych (M.B.), antropologizujĈcego
socjologa bez doĤwiadczeę w dziedzinie badaę wizualnych (K.K.) oraz socjologa wizualnoĤci z warsztatem historyka sztuki (B.K.). Konfrontacja odmiennych wraİliwoĤci i kompetencji wizualnych skãoniãa nas do bliİszego
przyjrzenia sič procesowi pisania o obrazach i narracjach budowanych wokóã nich. JeĤli racjč ma Yves Winkin, kiedy pisze, İe „nauka wizualnego
postrzegania odbywa sič przez opanowanie kategorii percepcji, których
moİe dostarczyþ tylko jčzyk”2, kwestia werbalizowania tego, co i jak widzimy, jest tu zasadnicza. Niniejszy tekst stanowi zapis naszych wĈtpliwoĤci metodologicznych i pytaę o obecnoĤþ przedstawieę wizualnych w akcie
pisania. Jest równieİ próbĈ zebrania w jednym miejscu uwag metodycznych odnoĤnie do praktyk pisarskich, które uãatwiãy nam pracč nad przygotowaniem mikroraportów.

1. RÓįNORODNOģý MATERIAâÓW. RELACJE SâÓW I OBRAZÓW
Na poczĈtku byãy obrazy – na fotografiach i w wyobraĮni twórców projektu „Niewidzialne miasto”. Obrazy zaskakujĈcych realizacji, które burzĈ
ãad narzucony przez dominujĈcy dyskurs o mieĤcie; obrazy odzyskanych
przez ludzkĈ fantazjč przestrzeni, które przestaãy podlegaþ standardom
ustalanym przez miejskich planistów róİnych profesji; obrazy oddolnych
dziaãaę mieszkaęców miast, którzy chcĈ İyþ „po swojemu”, nie zwaİajĈc na
obowiĈzujĈcĈ logikč miejskiego İycia. Obrazy mówiãy same za siebie –
________________
1 W tekĤcie odwoãujč sič do wspólnych doĤwiadczeę warszawskiego zespoãu badawczego (w skãadzie: Michaã Bargielski, Katarzyna Kalinowska i Bogna Kietlięska), który doãĈczyã
do grona realizatorów projektu „Niewidzialne miasto” na etapie badaę terenowych.
2 Y. Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badaę terenowych, Warszawa 2007, s. 133.
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wskazywaãy na pewne zjawiska, inspirowaãy do myĤlenia o tym poziomie
funkcjonowania miast, który zwykle pozostawaã i poza naukowĈ, i poza
potocznĈ refleksjĈ, interpretowaãy skomplikowane mechanizmy İycia w mieĤcie, komentowaãy rzeczywistoĤþ naznaczonĈ Ĥladami codziennego uİytkowania przestrzeni miejskiej. Ale ta „mowa obrazów” szybko przestaãa
byþ jedynym i dominujĈcym jčzykiem wyraİajĈcym fenomeny „niewidzialnego miasta”. Najpierw doszãy interpretacje uİytkowników internetowej
bazy zdjčþ i samych badaczy. Obrazy opatrzono komentarzami, zaczčto
zadawaþ do nich pytania, zyskaãy one innĈ – przetworzonĈ juİ nie tylko
przez oko, ale takİe przez myĤl i jčzyk oglĈdajĈcego – wymowč. Potem
zaczčliĤmy pytaþ twórców instalacji i uİytkowników przestrzeni skolonizowanych przez myĤl nieoswojonĈ miejskich bricoleurów, a jeszcze póĮniej
rozmawialiĤmy z „ekspertami od tkanki miejskiej” o ich interpretacjach
rzeczywistoĤci nazwanej przez nas „niewidzialnym miastem”. Teraz interpretujemy te interpretacje. Ale jednoczeĤnie wracamy do obrazów, które,
jak moİna sič domyĤlaþ, sĈ juİ nieco innymi obrazami niİ te, z którymi mieliĤmy do czynienia na poczĈtku projektu, kiedy dopiero rozpoczynaã sič ów
specyficzny proces przekãadu jčzyka obrazu na jčzyk sãowa.
Sposób patrzenia na zdjčcia i ich odczytywania zmieniaã sič wraz z ich
funkcjĈ na kolejnych etapach projektu i w zaleİnoĤci od tego, jakim czynnoĤciom towarzyszyão wykorzystanie fotografii (dokumentowaniu, konstruowaniu bazy internetowej, jej analizowaniu, prowadzeniu wywiadów czy
pisaniu). W kontekĤcie niniejszych rozwaİaę najbardziej interesuje mnie ta
ostatnia dziaãalnoĤþ – pisarska. W wypowiedziach badaczy realizujĈcych
projekt „Niewidzialne miasto”3 znaleĮþ moİna wiele przykãadów uİycia
zdjčþ w procesie pisania i sposobów wykorzystywania ich w tekstach. Fotografie sĈ ilustracjami treĤci jčzykowych, czyli sãuİĈ za przykãad idei wyraİonych wczeĤniej sãowami, albo podlegajĈ sãownym opisom, które stanowiĈ
de facto omówienie idei reprezentowanych przez obrazy. Te dosyþ czčsto
pojawiajĈce sič w tekstach relacje mičdzy jčzykowym i wizualnym typem
analizowanych materiaãów, polegajĈce na takim dobraniu zdjčþ i werbalnych Ĥrodków opisu, aby sič one wzajemnie potwierdzaãy, nie wychodzĈ
poza próbč prostego przetãumaczenia jčzyka obrazu na jčzyk sãowa i odwrotnie. O tym, jakim niebezpieczeęstwem dla badacza moİe byþ „tãumaczenie, nierzadko niepotrzebnie i «na siãč», obrazów na sãowa, traktowanie
ich jako tekstów”, pisze Krzysztof Olechnicki i dodaje, İe „takie podejĤcie
moİe przynieĤþ pewne wyniki, ale nie powinno zamykaþ drogi do bardziej
samoistnego wykorzystania obrazów, kreatywnego ãĈczenia ich z tekstem,
________________
3 Odwoãujč sič tu do wypowiedzi zebranych w ankiecie dotyczĈcej metodologii projektu
„Niewidzialne miasto”, która skierowana byãa do badaczy zaangaİowanych w przebieg prac
na róİnych etapach tegoİ projektu.
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co pozwoliãoby na zerwanie z opozycyjnym traktowaniem antropologicznego znaczenia i kompozycji estetycznej, sãowa i obrazu, myĤli i uczucia”4.
Dlatego bardziej interesujĈce jest wyjĤcie poza ten ilustracyjno-opisowy
charakter relacji sãów i obrazów. DoĤwiadczenia i przemyĤlenia badaczy
piszĈcych o „niewidzialnym mieĤcie” pokazujĈ, İe owo „samoistne wykorzystanie obrazów” moİe byþ bardzo atrakcyjnym sposobem prezentacji
danych. Czčsto zdjčcia nie tylko ilustrujĈ tekst, ale wnoszĈ nowe treĤci
i tropy interpretacyjne, uruchamiajĈ inny sposób postrzegania. TworzĈ
szerszy kontekst wypowiedzi, pogãčbiajĈ jĈ lub wyjaĤniajĈ, a pobudzajĈc
zmysã wzroku, pozwalajĈ odbiorcy wyjĤþ poza wyobraİenia powstaãe podczas lektury tekstu pisanego. Moİna powiedzieþ, İe stanowiĈ alternatywnĈ
drogč do badanego Ĥwiata, pozwalajĈ spojrzeþ na niego z innej perspektywy, poszerzajĈ oglĈd sytuacji. MogĈ jednak nie tylko byþ innym punktem
widzenia (wciĈİ nierozãĈcznie zwiĈzanym z towarzyszĈcĈ im opowieĤciĈ),
ale takİe iĤþ dalej poza to, co wysãowione. Obrazy generujĈ idee, inspirujĈ,
prowokujĈ do stawiania hipotez i pytaę, a w efekcie wywoãujĈ narracjč,
która za nimi podĈİa – sĈ wtedy punktem wyjĤcia dla tekstu, pierwszym
pomysãem autora. DziaãajĈ, budzĈc pamičþ i stymulujĈc procesy interpretacji. W koęcu mogĈ porzĈdkowaþ poczynione w tekĤcie ustalenia, czy teİ
systematyzowaþ przeprowadzone argumentacje. Jak widaþ, korzystanie ze
zdjčþ wplecione jest w proces budowania narracji na róİnych poziomach
i w wieloraki sposób. Mam wraİenie, İe wypãywa to w równej mierze ze
specyfiki samego zjawiska, które jest niejako naznaczone metaforĈ widzialnoĤci (co wymusza jego obrazowanie), oraz z jednostkowych zainteresowaę, wraİliwoĤci i przyzwyczajeę badaczy.
Radzenie sobie z tak róİnorodnym (a przy tym bardzo obszernym5) materiaãem – najpierw tylko wizualnym, potem równieİ jčzykowym – to bodaj
gãówne wyzwanie metodologiczne, które stančão przed badaczami „niewidzialnego miasta”. PrzeĤledzenie, choþby i pobieİne, moİliwych modeli
uİywania fotografii podczas procesu pisania oraz relacji, jakie zachodzĈ
w tekstach mičdzy obrazem a jčzykiem, pozwala mi przejĤþ do prezentacji
naszych zespoãowych i moich osobistych zmagaę z materiaãami dwojakiego
rodzaju, a zacznč od trudnoĤci, jakie pojawiãy sič wraz z przystĈpieniem do
transkrybowania wywiadów z uİyciem fotografii.
________________
4 K. Olechnicki, Obraz i wizualnoĤþ w naukach spoãecznych, „Kultura i Spoãeczeęstwo” 1999,
nr 3, s. 57.
5 ZebraliĤmy w sumie 75 wywiadów z twórcami i uİytkownikami „niewidzialnego miasta” oraz 30 wywiadów eksperckich, zgromadziliĤmy notatki terenowe (ujčte w ramy narzčdzia rekonesansu) z 25 lokalizacji w 5 miastach (Poznaę, âódĮ, Toruę, Warszawa, Wrocãaw)
oraz setki zdjčþ zrobionych w trakcie pracy terenowej.
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2. TRANSKRYPCJE
Mičdzy zakoęczeniem fazy prac terenowych a rozpoczčciem pracy
z zebranymi materiaãami nastčpuje chwila pewnego rodzaju zawieszenia6,
bardzo waİna w dynamice przedsičwzičcia badawczego. Badacz zmienia
wtedy swojĈ optykč i nastawienie badawcze – koęczy bezpoĤrednie obcowanie z ludĮmi, zjawiskami, badanym fragmentem rzeczywistoĤci spoãecznej i przysposabia sič do dialogu z danymi i teoriami, do wejĤcia pomičdzy
fakty a idee. Jest to równieİ moment, w którym dokonywane sĈ zazwyczaj
transkrypcje materiaãów zgromadzonych w terenie. Chociaİ w podrčcznikach metodologii waga procesu transkrybowania jest silnie akcentowana7,
w notach metodologicznych do sprawozdaę badawczych ów etap jest czčsto pomijany, a jeĤli sič pojawia, ogranicza sič do zamieszczenia zbioru
technicznych reguã dokonywania transkrypcji oraz kilku ogólnikowych
uwag o tym, jak waİne jest zachowanie sensu wypowiedzi osób badanych,
ich nastawienia i toku rozmowy. Rzadko jest mowa o praktycznych trudnoĤciach, jakie wiĈİĈ sič ze sporzĈdzeniem dobrej transkrypcji, czy teİ o tym,
jak jakoĤþ transkrypcji rzutuje na póĮniejszy proces pisania. Tymczasem
przepisywanie wywiadów to waİny moment pierwszego przekãadu treĤci
mówionych – wygãaszanych z wãaĤciwĈ sobie ekspresjĈ, tempem, intonacjĈ,
tãem emocjonalnym – na tekst pisany, który mimo najlepszych chčci, staraę
i umiejčtnoĤci transkrybentów, nigdy nie bčdzie tak İywy i wielowymiarowy jak zarejestrowana rozmowa w swoim oryginalnym brzmieniu8. Sprawa
komplikuje sič jeszcze bardziej, gdy rozmowie towarzyszy oglĈdanie fotografii.
W przypadku przepisywania wywiadu z wykorzystaniem fotografii9
transkrybent, oprócz toku odsãuchiwanej wypowiedzi, musi jednoczeĤnie
________________
6 Taki moment nastčpuje równieİ wtedy, gdy wczeĤniej te fazy sič przeplataãy, rozgrywaãy równolegle, to znaczy gdy procesy analizy i interpretacji towarzyszyãy pracy nad gromadzeniem materiaãu, jak to jest w przypadku metodologii teorii ugruntowanej. Takİe w tym
paradygmacie badawczym w pewnym momencie konieczna jest zmiana akcentu z nastawienia na chwytanie nowych faktów, przypadków, kategorii i hipotez na ich porzĈdkowanie
oraz domykanie wczeĤniejszej pracy teoretycznej (K.T. Konecki, Studia z metodologii badaę
jakoĤciowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000; K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny
przewodnik po analizie jakoĤciowej, Warszawa 2009; J.-C. Kaufmann, Wywiad rozumiejĈcy, Warszawa 2010).
7 D. Silverman, Interpretacja danych jakoĤciowych, Warszawa 2007; idem, Prowadzenie badaę
jakoĤciowych, Warszawa 2010; S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010; T. Rapley,
Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010; G. Gibbs, Analizowanie danych
jakoĤciowych, Warszawa 2011.
8 I tak – w wyniku procesu nagrywania – zuboİaãym w stosunku do spotkania „na İywo”.
9 S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Kraków 2009.
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Ĥledziþ uwaİnie narzčdzie badawcze oraz zaãĈczone do niego grafiki, które
uczestniczyãy w rozmowie. Narracja czčsto tak ĤciĤle przeplata sič z wizualnymi przedstawieniami towarzyszĈcymi sytuacji wywiadu, İe wskazanie
tego w transkrypcji okazuje sič nie lada wyzwaniem. Dodatkowo osobie,
która nie realizowaãa przepisywanego wywiadu, trudno na podstawie samego nagrania dociec, do której fotografii odwoãuje sič rozmówca w danym
momencie albo czy mówi on o jakimĤ konkretnym zdjčciu, czy na przykãad
o obrazie przywoãywanym (opowiadanym) wczeĤniej „z gãowy”. Korzystanie ze zdjčþ, bardzo wygodne w trakcie prowadzenia wywiadu (gdyİ
upraszczaão akt komunikacji, sprawiaão wraİenie „rozumienia bez sãów”,
generowaão nowe wĈtki, „napčdzaão” rozmowč, dzički czemu przebiegaãa
ona pãynnie i swobodnie), na etapie przepisywania rozmów przysporzyão
nam wielu trudnoĤci. Transkrybenci, którzy przepisywali wičkszoĤþ naszych wywiadów, radzili sobie z tym lepiej lub gorzej10. Zdecydowanie
lepiej, gdy dysponowali wszystkimi materiaãami, jakimi posãugiwali sič
badacze realizujĈcy wywiady (w tym zestawem zdjčþ, a w przypadku wywiadów eksperckich prezentacjĈ multimedialnĈ), oraz informacjami o badanej lokalizacji i jej spoãecznym otoczeniu, które zgromadzone zostaãy
uprzednio w rekonesansie. Równieİ znajomoĤþ idei projektu i wczeĤniejsze
zapoznanie sič z internetowĈ bazĈ zdjčþ niewidzialnego miasta skutkowaãy
lepszĈ jakoĤciĈ przepisanych materiaãów. Wydaje nam sič, İe wszystkie te
kwestie uãatwiãy transkrybentom dostčp do Ĥwiata wizualnych wyobraİeę
uczestników wywiadów, a tym samym pomagaãy im orientowaþ sič w toku
rozmów. Ich praca stanowiãa w rezultacie przedãuİenie sytuacji wywiadu,
byli oni jednak pozbawieni wiedzy o tym, jak osoby uczestniczĈce w rozmowie korzystaãy z fotografii, kiedy i w jaki sposób na nie spoglĈdaãy, dotykaãy ich, jakie relacje nawiĈzywaãy ze zdjčciami – przedmiotami, materialnymi noĤnikami obrazów11. Dlatego (jako osoba koordynujĈca w naszym
zespole proces transkrypcji) staraãam sič dodatkowo odsãuchiwaþ nagrania
i wszčdzie tam, gdzie rozmówca odwoãywaã sič do jakiejĤ fotografii (a nie
byão to wyraİone wprost w jego wypowiedzi), wprowadzaþ do transkrypcji
oznaczenia sygnalizujĈce, İe mowa tu o konkretnym zdjčciu albo typie realizacji. Nieliczne transkrypcje, których dokonywaliĤmy samodzielnie, wspominamy jako İmudnĈ pracč, ale nie automatycznĈ czy teİ maão wymagajĈcĈ, jak zwykão sič myĤleþ o przepisywaniu wywiadów. To wãaĤnie wtedy
________________
10 W tym wypadku zlecenie studentom dokonania transkrypcji wywiadów okazaão sič
równie pomocne i odciĈİajĈce, co wymagajĈce i angaİujĈce dla badaczy. Z jednej bowiem
strony oszczčdzião nam wiele pracy, z drugiej – wygenerowaão pewne trudnoĤci, które sprawiãy, İe nie uniknčliĤmy uwikãania w pracč nad powstawaniem tekstów transkrypcji.
11 E. Edwards, J. Hart, Fotografie jako przedmioty. Wprowadzenie, [w:] Badania wizualne
w dziaãaniu. Antologia tekstów, red. M. FrĈckowiak, K. Olechnicki, Warszawa 2011.
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rozpoczčliĤmy poszukiwania prostej formy prezentacji danych mieszanych –
wizualnych i tekstowych, która ãĈczyãaby procesy patrzenia na obrazy,
mówienia o obrazach i pisania o obrazach.

3. FORMUâA RAPORTU
Dwie zasadnicze kwestie, jakie musiaãa uwzglčdniaþ przyjčta formuãa
raportu, to charakter i objčtoĤþ materiaãów, którymi dysponowaliĤmy, oraz
zadanie, jakie speãniaþ miaãy mikroraporty z badaę terenowych. O pierwszej sprawie – jakoĤciowych i iloĤciowych aspektach Įródeã poddawanych
analizie – pisaãam juİ we wczeĤniejszych akapitach. JeĤli zaĤ chodzi o cele
raportu, trzymaliĤmy sič zaãoİenia, İe naszym zadaniem jest przede
wszystkim zestawienie materiaãów dotyczĈcych poszczególnych lokalizacji,
zebranie pozyskanych róİnymi drogami danych w jednym miejscu oraz ich
wstčpna selekcja i analiza – bez dokonywania ostatecznych podsumowaę,
ale jednak tak, by nie ograniczaþ sič wyãĈcznie do przedstawienia surowych
danych. Chodzião o to, aby pozostawiþ dowolnoĤþ interpretacji zaprezentowanych zjawisk, opinii, gãównych myĤli i idei autorom póĮniejszych raportów zbiorczych oraz tekstów o charakterze teoretycznym. Mikroraporty
miaãy byþ formĈ otwartĈ na róİne odczytania. StaraliĤmy sič wičc „wyãuskaþ” z materiaãów takie fragmenty i tak je „przeszeregowaþ”, İeby kaİdy
z badaczy zaglĈdajĈcych do raportu mógã poãĈczyþ jego lekturč ze swoimi
skojarzeniami (z terenu, wczeĤniejszych analiz, innych raportów) i powiĈzaþ je z wãasnymi obserwacjami i intuicjami. Poniİej postaram sič przedstawiþ kilka prostych rozwiĈzaę, które pomogãy nam w tworzeniu otwartej
formuãy mikroraportu.
Staãa struktura raportu. Kaİdy raport skãada sič z kilku staãych moduãów: pierwszy wprowadza w szczegóãy badanej lokalizacji – zawiera podstawowe informacje na temat okolicy realizacji oraz rozmówców, drugi
dotyczy samej instalacji. Tu, w kolejnych podrozdziaãach, Ĥledzimy historič
powstania danej realizacji; opisujemy jej wyglĈd; staramy sič zrekonstruowaþ motywy twórców i przyczyny powstania instalacji wedãug pytanych
osób; relacjonujemy, jaki jest stosunek do badanego miejsca i jak jest ono
oceniane przez rozmówców oraz mieszkaęców okolicy; w koęcu piszemy
o znaczeniu realizacji dla zainteresowanych stron (twórców, uİytkowników), o jej wpãywie na lokalne Ĥrodowisko czy teİ – ogólnie – o konsekwencjach istnienia danej instalacji dla miasta. Trzeci moduã dotyczy „niewidzialnego miasta”. ZebraliĤmy tu12 charakterystyki twórców i motywów
________________
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ich dziaãania, a takİe staraliĤmy sič odtworzyþ stosunek badanych do poszczególnych typów niewidzialno miejskich realizacji. Ostatni, czwarty,
moduã koncentruje sič na ocenie miasta. Rozpoczyna sič od przedstawienia
opinii rozmówców o Warszawie, które czčsto powiĈzane byãy z opisami
wãasnych wspomnieę i doĤwiadczeę dotyczĈcych İycia w stolicy oraz
w innych miastach. Dalej zgromadziliĤmy rozwaİania i refleksje rozmówców na temat centrum miasta, tego, kto i jak wpãywa na wyglĈd miasta,
a na koęcu zebraliĤmy sugestie dotyczĈce moİliwych kierunków zmian
w wyglĈdzie i funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej.
GãównĈ zasadĈ kompozycji mikroraportu byão odtworzenie logiki rozmów, dlatego poszczególne moduãy i ich kolejnoĤþ generalnie odpowiadajĈ
podziaãom zaproponowanym w narzčdziach pracy terenowej. Podczas pracy nad strukturĈ raportu trzymaliĤmy sič scenariusza wywiadu oraz karty
rekonesansu, zmieniajĈc kolejnoĤþ niektórych treĤci oraz ãĈczĈc pytania
i moduãy tam, gdzie wydawaão nam sič to korzystne dla lepszej przejrzystoĤci i funkcjonalnoĤci narzčdzia raportowania. OtrzymaliĤmy wygodny
dla piszĈcego (w naszej ocenie) wzór tekstu, szczególnie ãatwy we wspóãpracy dla badaczy, którzy wczeĤniej prowadzili wywiady i znali rozkãad
tematów w scenariuszu. W dalszej pracy analitycznej i interpretacyjnej taki
format dokumentu pozwala natomiast szybko odnajdowaþ poszczególne
treĤci i porównywaþ je z informacjami zawartymi w innych raportach.
Wizualna sygnatura. Na pierwszej stronie raportu, w prawym górnym
rogu, zamieszczaliĤmy miniaturowe zdjčcie opisywanej realizacji, wybrane
spoĤród fotografii zrobionych podczas rekonesansu. Miaão ono stanowiþ
wizualnĈ reprezentacjč badanego miejsca i speãniaþ kilka funkcji. Po pierwsze, obecnoĤþ fotografii na samym froncie dokumentu umoİliwia szybkĈ
i ãatwĈ identyfikacjč obiektu, pomaga namierzyþ jego lokalizacjč oraz rozpoznaþ „na pierwszy rzut oka” typ realizacji, co wydaão nam sič waİne
w sytuacji ogromu materiaãów, z jakimi przyszão nam sič zmierzyþ. Po drugie, pierwsze spojrzenie na zdjčcie uaktywnia inne obrazy, które przechowujemy w pamičci (pozostaãe fotografie danej realizacji; inne, podobne
miejsca – zamieszczone w internetowej bazie „Niewidzialne miasto” albo
badane w projekcie; a moİe obrazy, które kiedyĤ, gdzieĤ widzieliĤmy), ale
nie tylko – równieİ odczucia, wraİenia, intuicje i przemyĤlenia, jakie pojawiãy sič podczas „bycia tam” i gdzieĤ nam umknčãy. Dzički spojrzeniu na
fotografič majĈ szansč pojawiþ sič znowu, rzut oka na zdjčcie moİe pomóc
je wydobyþ. ChcieliĤmy, aby nie tylko autorzy raportów (majĈcy staãy
i szybki kontakt ze zdjčciami podczas pisania) mogli skorzystaþ z tej wãaĤciwoĤci obrazów, ale by kaİdy czytelnik odwoãujĈcy sič do mikroraportów mógã podĈİaþ za skojarzeniami, jakie wywoãa w nim zamieszczona
fotografia.
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PatrzĈc z perspektywy czasu na pomysã zamieszczania w mikroraportach tego swoistego wizualnego identyfikatora, myĤlč, İe mogliĤmy pójĤþ
krok dalej i wykorzystaþ wičcej niİ jednĈ fotografič danej realizacji (tak
jednak, by nie powstaão uczucie nadmiaru), szczególnie İe wybór tej jednej –
reprezentatywnej – nie byã czčsto ani prosty, ani bezdyskusyjny. UznaliĤmy, İe decyzjč, które zdjčcie powinno sič znaleĮþ w tekĤcie, podejmuje
osoba sporzĈdzajĈca ostatecznĈ wersjč mikroraportu, nadajĈca mu stylistykč, chociaİ nie byão mičdzy nami peãnej zgody co do tego, czy powinna byþ
to fotografia najbardziej typowa (i co to oznacza), najlepiej prezentujĈca
charakter miejsca bĈdĮ obejmujĈca jak najwičcej detali, czy teİ powinien to
byþ obraz nietypowy, pokazujĈcy to, co w badanej realizacji jest wyjĈtkowego na tle innych miejsc z danej kategorii. W rezultacie nasze mikroraporty opatrzone sĈ wizualnymi sygnaturami w postaci zdjčþ w jakiĤ sposób
osobiĤcie dla nas waİnych, które nie zostaãy wybrane wedãug konkretnego
klucza ani wspólnie uzgodnionych kryteriów.
Indeks biograficzny. Aby uãatwiþ poruszanie sič po mikroraporcie,
dokumencie zãoİonym w duİej mierze z wypowiedzi osób badanych, zebraliĤmy na poczĈtku istotne informacje pozwalajĈce zidentyfikowaþ i scharakteryzowaþ rozmówców. StworzyliĤmy coĤ na ksztaãt rozbudowanej metryczki, czy teİ indeksu biograficznego, który zamieĤciliĤmy na poczĈtku,
zaraz po krótkim opisie okolic realizacji. Znalazãy sič tam informacje typowo metryczkowe (np. o twórczy nizabezpieczeę balkonowych [Wwa 05]:
„Mãoda İona i matka póãtorarocznego chãopca. Przed trzydziestkĈ. Z wyksztaãcenia polonistka i logopeda, obecnie niepracujĈca. Rodzina boryka sič
z problemami finansowymi… Warszawianka od dwóch pokoleę…”), o ile
udaão nam sič je ustaliþ, bčdĈc w terenie, ponadto okreĤlenia i charakterystyki, które nasunčãy nam sič podczas kontaktu z badanymi (np. o twórczyni walizkowych reklam [Wwa 04]: „Angaİuje sič w wiele dziaãaę i ciĈgle
poszukuje nowych pomysãów. Nie traci jednak z oczu spraw, które sĈ zasadnicze przy prowadzeniu wãasnej firmy”), oraz opisy pojawiajĈce sič
w wypowiedziach innych rozmówców (np. sĈsiadka o uİytkowniczce lokalizacji zwierzčcej [Wwa 01]: „stanowiãa podwórkowy autorytet, jeĤli chodzi
o tak zwane nasadzenia”) i w autoprezentacjach (np. twórczynie instalacji
papieskiej [Wwa 02] o sobie: „twarde zawodniczki, wariatki, wymarãy gatunek”), a takİe krótkie wprowadzenie wyjaĤniajĈce zwiĈzek rozmówcy
z badanym miejscem i stosunek do realizacji. Te krótkie notki o rozmówcach nie sĈ zatem wyãĈcznie zbiorem obiektywnych, moİliwych do zweryfikowania danych. PrzypominajĈ bardziej zestawienie minicharakterystyk
pochodzĈcych z róİnych Įródeã: z obserwacji i przemyĤleę badaczy, z wywiadów oraz „rozpytek” prowadzonych podczas rekonesansów. Indeksy
biograficzne to, w naszym przekonaniu, rozwiĈzanie waİne dla wãaĤciwego
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odczytania kontekstu wypowiedzi badanych, które dodatkowo „umoİliwia
lekturč […] w przekroju poprzecznym i Ĥledzenie historii kaİdej postaci”13,
a takİe jej opinii i motywacji.
Cytaty, kolory, konteksty. MoİliwoĤþ poãĈczenia kaİdej konkretnej
wypowiedzi zamieszczonej w raporcie z charakterystykĈ jej autora pomaga
w wiernym i peãnym odtworzeniu stanowisk rozmówców. Najbardziej zaleİaão nam wãaĤnie na tym, aby cytowane fragmenty, wyrwane z toku narracji, nie byãy caãkowicie pozbawione kontekstu, aby oddaþ wãaĤciwy sens
analizowanych wypowiedzi i ustrzec sič od wĈtpliwych interpretacji. Dlatego staraliĤmy sič cytowaþ naszych rozmówców tylko przy opisie zjawisk,
które faktycznie mieli oni na myĤli, i dbaliĤmy o zachowanie trafnej, bliskiej
intencjom badanego wymowy komunikatów, okreĤlajĈc wczeĤniej ich emocjonalny kontekst. Chodzião o to, by zamieszczone w raporcie fragmenty
wywiadów byãy na tyle zrozumiaãe, İe nie wymagaãyby powrotu do tekstu
transkrypcji albo nagrania. JednoczeĤnie nie chcieliĤmy zamieszczaþ zbyt
dãugich cytatów (choþ czasami byão to konieczne), aby nie rozbijaþ ciĈgãoĤci
i spójnoĤci raportu. Tam, gdzie daão sič omówiþ rozwlekãĈ wypowiedĮ
w kilku sãowach lub zdaniach, robiliĤmy to, zawsze oznaczajĈc, czy dana
myĤl pochodzi od któregoĤ z rozmówców, czy jest obserwacjĈ bĈdĮ refleksjĈ autora raportu. Wypowiedzi poszczególnych rozmówców oznaczyliĤmy
natomiast róİnymi kolorami, co jeszcze bardziej uãatwia lekturč, pozwala
bowiem na bãyskawiczne kojarzenie wypowiedzi z rozmówcĈ oraz jego
innymi wypowiedziami. âatwo wyãowiþ z tekstu Ĥwiaty poszczególnych
rozmówców – zãoİyþ w jednĈ caãoĤþ ich historie, opinie, wyobraİenia
i pomysãy. Rozrzucone po dokumencie cytaty stajĈ sič dla siebie wzajemnie
kontekstem. Ten sposób pozwala równieİ bezbãčdnie odróİniþ, które sformuãowania pochodzĈ od badaczy, a które padãy z ust samych twórców
i uİytkowników „niewidzialnego miasta”, dzički czemu raport staje sič
przejrzysty.
Dobór cytatów, zdania powracajĈce. OdrčbnĈ kwestiĈ jest dobór cytatów w mikroraporcie. Nie chodzi tu juİ o samo postčpowanie z fragmentem
wypowiedzi, o to, co badacz z nim robi (skraca, zestawia, koloruje), waİne
jest, w jaki sposób podejmuje decyzjč o wãĈczeniu konkretnego materiaãu
do ostatecznego tekstu. NajczčĤciej ilustrowaliĤmy poszczególne wĈtki takimi wypowiedziami, które – wedãug nas – najtrafniej wyraİaãy myĤli badanych, celnie pointowaãy nasze obserwacje, rzucaãy nowy punkt widzenia
na danĈ kwestič albo korespondowaãy z przekonaniami innych rozmówców (np. Ĥcieraãy sič i wskazywaãy punkty sporne). Zdarzaão sič, İe bez
szczególnego przekonania wybieraliĤmy spoĤród wielu podobnych, wypo________________
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wiadanych jednym ciĈgiem sformuãowaę jakieĤ konkretne wyraİenia i zdania ze wzglčdu bĈdĮ to na klarownĈ formč i prosty przekaz, bĈdĮ – przeciwnie – na nietypowe ujčcie tematu i stylistykč dziaãajĈcĈ na wyobraĮnič.
Byãy teİ sytuacje (i to one sĈ najciekawsze), kiedy nabieraliĤmy peãnego
przekonania, İe dany fragment wypowiedzi musi byþ wãĈczony do koęcowej opowieĤci zawartej w raporcie, choþby brzmiaã banalnie i z pozoru nie
wnosiã nic nowego do wiedzy o badanym miejscu. Tymi fragmentami czčsto posãugiwaliĤmy sič juİ podczas omawiania wywiadów, kiedy dyskutowaliĤmy mičdzy sobĈ o poszczególnych lokalizacjach. Niektóre sformuãowania powtarzane wciĈİ przez badanych, a przez nas podchwytywane
i momentalnie zapamičtywane, szybko stawaãy sič dominujĈce w opisie
kolejnych przypadków, co widaþ takİe w raportach. To zafiksowanie na
pewnych frazach Jean-Claud Kaufmann okreĤla fenomenem powracajĈcych
zdaę – powszechnych, utartych, na pierwszy rzut oka oczywistych, takich,
które mógãby wypowiedzieþ kaİdy. „Przy danym temacie zawsze natrčtnie
powracajĈ te same wyraİenia. […] sĈ one powtarzane dokãadnie tymi samymi sãowami” – pisze Kaufmann i dodaje, İe „zdania najwaİniejsze ze
spoãecznego punktu widzenia sĈ najbardziej banalne i najbardziej uniwersalne”14. I tak zdaniami-wytrychami przewijajĈcymi sič w raportach przy
okazji róİnych wĈtków sĈ na przykãad przypuszczenia dotyczĈce przyczyn
pewnych dziaãaę: upičkszamy, İeby ludziom byão przyjemnie/İeby nie byão
smutno/bo lubimy otaczaþ sič pičknem, a zabezpieczenia tworzymy dla bezpieczeęstwa/ze strachu/bo czujemy sič zagroİeni. Niektóre powracajĈce zdania
budujĈ caãe, spójne narracje, jak w przypadku wyeksploatowanych stwierdzeę typu: nie ma szacunku dla ludzi, nie ma poszanowania dla pracy/wãasnoĤci,
ludzie nie tworzĈ wičzi, sĈsiad z sĈsiadem nie rozmawia, ludzie o to nie dbajĈ/nie
interesujĈ sič, które rysujĈ obraz anomijnego miasta i mieszkaęców nieprzychylnych wszelkim wspólnotowym inicjatywom. Czasami jednak powracajĈce zdania sĈ ze sobĈ sprzeczne i wskazujĈ na dwa bieguny pewnych zjawisk, czy teİ na ich dwoistĈ recepcjč spoãecznĈ. W wielogãosowej narracji
o niewidzialnym mieĤcie uparcie powtarza sič na przykãad wizja twórcy
jako kreatywnego nieudacznika (İeby stworzyþ coĤ w duchu niewidzialnomiejskim trzeba mieþ pomysã albo/i nie mieþ innego pomysãu, mieþ i talent, i wiedzč
albo/i nie myĤleþ). Twórca jest bezmyĤlny i pomysãowy – wãaĤnie – zarazem,
a moİe albo albo?
Konsekwentne zapisywanie tych powtarzajĈcych sič cytatów, powracajĈcych zdaę, wydaão nam sič po pewnym (doĤþ krótkim) czasie denerwujĈce i momentami rodzião uczucie swoistej bezsilnoĤci wobec monotonii materiaãu. Owa irytujĈca powtarzalnoĤþ banalnych kwestii, „oczywistych
________________
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oczywistoĤci”, nie przestaãa nas jednak zastanawiaþ. PodĈİaliĤmy wičc za
nimi wiedzeni przeczuciem, İe ta praktyka moİe okazaþ sič w przyszãoĤci
dobrym punktem wyjĤcia do dalszych rozwaİaę i budowania teorii. Moİliwe bowiem, iİ najciekawsze sĈ te cytaty, które nuİĈc, podsuwajĈ rozwiĈzania. Moİliwe teİ, İe z obrazami jest podobnie.
Tabela. Tabela pomogãa nam uporzĈdkowaþ pomysãy rozmówców dotyczĈce tego, kim sĈ twórcy poszczególnych typów realizacji i dlaczego podejmujĈ omawiane inicjatywy, oraz przeĤledziþ ich stosunek do róİnych przejawów
niewidzialnego miasta. WynotowaliĤmy z wywiadów i opatrzyliĤmy komentarzem fragmenty odnoszĈce sič kolejno do: upičkszeę, napisów, reklam,
róİnych zmian i uãatwieę (obecnych na zdjčciach pokazywanych rozmówcom podczas wywiadów), zabezpieczeę, miejsc sakralnych i zwierzčcych
oraz – ogólnie – oddolnych inicjatyw mieszkaęców. Tabelaryczne zestawienie motywacji twórców i ocen „niewidzialnego miasta” sprzyja porównywaniu materiaãów z róİnych lokalizacji, uãatwia wyãonienie wspólnych
tropów, a takİe przypadków negatywnych, odstajĈcych od gãównego nurtu
interpretacji.

4. TAKTYKI PISARSKIE
Gãčbiej, za opisem struktury raportu, która jest narzčdziem pozwalajĈcym nadaþ konkretnĈ formč treĤciom, kryjĈ sič kwestie techniczne, czyli
konkretne taktyki pisarskie. Najãatwiej bčdzie mi przedstawiþ je chronologicznie, ĤledzĈc od poczĈtku proces powstawania raportu. Ta czčĤþ bčdzie
teİ najsilniej odwoãywaãa sič do moich wãasnych doĤwiadczeę pracy z tekstami i nad tekstami, bowiem taktyki pisarskie to sprawa bardzo indywidualna, zaleİna w duİej mierze od osobistych upodobaę i doĤwiadczeę badacza. Nie znaczy to, İe nie kontaktowaliĤmy sič ze sobĈ na poziomie metodyki
opracowywania materiaãów i nie konsultowaliĤmy naszych technik pisania.
Tu – mam wraİenie – najbardziej widoczne byãy róİnice mičdzy czãonkami
naszego zespoãu, kaİdy z nas bowiem nieco inaczej podchodziã do analizowania i wstčpnego opracowywania zgromadzonych danych. Bčdč staraãa
sič sygnalizowaþ i wskazywaþ odmienne pomysãy na radzenie sobie zarówno z materiaãem wizualnym, jak i jčzykowym.
Pisanie zaczyna sič juİ w terenie – od zespoãowych dyskusji i rozmów,
których Ĥlad pozostaje w notatkach terenowych, sporzĈdzanych na bieİĈco z myĤlĈ o dalszych etapach badaę, mičdzy innymi o momencie raportowania. Dlatego, chociaİ poszczególne mikroraporty pisane byãy ostatecznie
przez jednĈ osobč, mogč Ĥmiaão powiedzieþ, İe sĈ one wynikiem pracy zespoãowej. BezpoĤrednio po zakoęczeniu rekonesansów, a potem wywia-
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dów15, bčdĈc jeszcze jednĈ nogĈ w terenie, wymienialiĤmy sič spostrzeİeniami i spisywaliĤmy pomysãy odnoĤnie do interpretacji zaobserwowanych
zjawisk i wypowiedzi. PodobnĈ rolč miaão spotkanie po zakoęczeniu dziaãaę w terenie, kiedy to zgromadziliĤmy i zapisywaliĤmy wszelkie uwagi
i tropy, omówiliĤmy strukturč raportów, podzieliliĤmy sič pracĈ. SiadajĈc
do pisania raportów, to po notatki z wszystkich tych rozmów sičgaãam
w pierwszej kolejnoĤci, dopiero potem zabieraãam sič za lekturč transkrypcji i kart rekonesansu czy za przeglĈdanie zdjčþ.
Drugim krokiem byão zapoznanie sič z zebranymi materiaãami. Dla
mnie oznaczaão to gãównie czytanie oraz patrzenie, chociaİ – zaleİnie od
strategii przyjčtej przez badacza – moİe to równieİ byþ czas sãuchania, Ĥledzenia wypowiedzi badanych poprzez ponowne odtwarzanie nagraę wywiadów16. OsobiĤcie wolč wczytywaþ sič w treĤci rozmów, dlatego na tym
etapie pracy nie wracaãam juİ do plików audio. Wielokrotna lektura materiaãów to dla mnie bodaj najwaİniejszy moment procesu pisania. Po pierwsze dlatego, İe najczčĤciej wãaĤnie wtedy powstaje w gãowie mapa tekstu
i pojawiajĈ sič punkty cičİkoĤci, ku którym kierujč dalszĈ uwagč (powracajĈce zdania, szczególnie wyraĮne motywy, cechy róİnicujĈce bĈdĮ ãĈczĈce
badane zjawiska itp.). Lektura materiaãów Įródãowych ustawia takİe
w pewien sposób jčzyk pisania o danym przypadku. Tak byão równieİ
w tym wypadku – pisaãam wczeĤniej o powracajĈcych zdaniach i sprzecznoĤciach, które juİ na tym etapie mocno sič odznaczaãy. Wtedy teİ udaão
nam sič wyczytaþ z transkrypcji najbardziej oczywiste wymiary i charakterystyki „niewidzialnego miasta”. CzčĤþ z nich potwierdzaãa wczeĤniejsze
wnioski z analizy zdjčþ, inne byãy zaczĈtkiem typologii stworzonych podczas póĮniejszej pracy interpretacyjnej. Ponadto ciĈgãe czytanie analizowanych tekstów pozwala skutecznie „wejĤþ” w badany Ĥwiat, co jest pierwszym krokiem w procesie jego wyjaĤniania i rozumienia. PiszĈc mikroraport
o danym miejscu – przynajmniej na poczĈtku – staraãam sič moİliwie jak
najbardziej skoncentrowaþ wãaĤnie na tej konkretnej, opisywanej lokalizacji,
aby nie rozpraszaþ uwagi i nie sugerowaþ sič obserwacjami z innych niewidzialnomiejskich miejsc. Tu, oprócz wczytania sič w teksty wywiadów,
pomogão mi przeglĈdanie zdjčþ i filmów zrobionych podczas rekonesansu.
OglĈdanie materiaãów wizualnych pod kĈtem ich analizy i wãĈczenia
w proces pisania byão dla mnie nowym zadaniem. Moi koledzy, oswojeni
z badaniem obrazów (Bogna) oraz ich praktycznym wykorzystywaniem
(Michaã), mieli tu znaczenie wičcej doĤwiadczenia, ale teİ wičcej swego
rodzaju wraİliwoĤci wizualnej. Zmysã wzroku nigdy nie byã dla mnie naj________________
15 Nie tylko na rozpoznanie terenu udawaliĤmy sič zespoãowo, ale równieİ wywiady najczčĤciej prowadziliĤmy we dwie osoby.
16 J.-C. Kaufmann, op. cit.
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waİniejszym kanaãem poznania czy to w pracy naukowej, czy to w İyciu
codziennym, wičc z poczĈtku sičgaãam po zdjčcia raczej „przez rozum”
(pamičtajĈc, İe biorč udziaã w projekcie wizualnym) niİ z realnej potrzeby.
Aby uãatwiþ sobie pracč, kierowana wskazówkĈ, İe „fotografie […] powinny byþ w jak najwičkszym stopniu zintegrowane z tekstem, tak by umacniaþ siãč jego przekazu, powinny ukazywaþ bogaty kontekst sytuacyjny”17,
postanowiãam zaczĈþ od wybrania spoĤród wykonanych przez nas zdjčþ
kilku, które – wedãug mnie – najlepiej oddajĈ charakter miejsca i sytuujĈ
instalacjč w róİnych porzĈdkach (estetycznym, funkcjonalnym, przestrzennym, spoãecznym). W ten sposób w dalszej drodze towarzyszyãy mi juİ
tylko trzy-cztery fotografie danej lokalizacji, za to zawieraãy one (w moim
przekonaniu i odbiorze) najwičkszĈ iloĤþ informacji i skojarzeę. Zawieraãy
w pewnym sensie teİ inne obrazy, które znalazãy sič poza kadrem. Wybór
tych zdjčþ siãĈ rzeczy byã subiektywny – pozostawiãam te obrazy, które byãy
dla mnie najbardziej sugestywne, pozwalaãy mi od razu, od pierwszego
spojrzenia zorientowaþ sič we wszystkich zawiãoĤciach zwiĈzanych z danym miejscem (takich jak: wyglĈd, usytuowanie, okolicznoĤci powstania,
wykorzystanie itd.).
Tym samym weszãam w kolejny etap prac nad raportem – etap sortowania i oznaczania materiaãów – który stanowiã gãównĈ fazč analiz. Fragmenty
wywiadów segregowaãam i opisywaãam w dwojaki sposób. Przejrzaãam teksty pod kĈtem zawartoĤci oraz podzieliãam je tematycznie i problemowo18.
Na marginesach umieszczaãam notatki – hasãowo oznaczaãam pojawiajĈce sič
wĈtki (np. historie konfliktów sĈsiedzkich), motywy (np. motyw dziaãkowca)
oraz warstwy tekstu (emocje rozmówców, opinie, wspomnienia itp.). JednoczeĤnie szukaãam fragmentów-ilustracji do zaobserwowanych zjawisk. Wybrane zdania, celne stwierdzenia, wypowiedzi gotowe do cytowania podkreĤlaãam kolorowymi markerami. Pracowaãam na wydrukach transkrypcji,
zostawiãam w nich nieco wičksze marginesy, które staãy sič przestrzeniĈ
kodowania tekstów. Tak opracowane wywiady sprawiãy, İe ãatwiej byão mi
potem namierzyþ poszczególne aspekty opowieĤci, a samo pisanie raportów
przebiegaão sprawnie. Ze zdjčciami postčpowaãam odwrotnie niİ z tekstami. Najpierw je uporzĈdkowaãam i dokonaãam wyboru, a potem – w trakcie
analizy wywiadów – wracaãam do nich gãównie jako do obrazów pobudzajĈcych pamičþ o danym miejscu. Miaãam je wciĈİ w zasičgu wzroku, aby
móc w dowolnej chwili je przeglĈdaþ i w ten sposób przywoãywaþ atmosferč miejsc.
________________
17 T. Herudzięski, O sposobach rozumienia socjologii wizualnej, [w:] Co widaþ?, red. J. Kaczmarek, M. Krajewski, Poznaę 2006, s. 25.
18 B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury mãodzieİowej, Warszawa 1999.
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Zasadniczym elementem procesu pisania raportu byã sam akt pisania,
który polegaã gãównie na komponowaniu przebranych wczeĤniej materiaãów i komentowaniu ich w tekĤcie. Siadaãam przed narzčdziem – rozpisanym szkieletem mikroraportu, z pokreĤlonymi transkrypcjami – i staraãam
sič patrzeþ tylko na te fragmenty rozmów, które dotyczyãy danego moduãu
raportu. Tekst w zasadzie sam sič ukãadaã. WczeĤniejsze opracowanie formuãy mikroraportu oraz otagowanie wywiadów sprawiãy, İe odpowiednie
zdania, fragmenty wypowiedzi, spostrzeİenia niejako same wpisywaãy sič
w strukturč sprawozdania. Moment ostatecznego skãadania raportu oznaczaã równieİ koniecznoĤþ wyboru zdjčþ-sygnatur, które miaãy firmowaþ
poszczególne miejsca. Jak juİ pisaãam, kaİdy z nas kierowaã sič przy tym
zadaniu nieco innymi przesãankami. Bogna wybieraãa raczej zdjčcia caãej
realizacji niİ jej detali. Michaã zdecydowaã sič na przewrotnĈ (w dosãownym sensie, bo przedstawiaãa ona obiekt odwrócony „do góry nogami”)
fotografič jednej z czčĤci instalacji. Do mnie najbardziej przemówiãy ujčcia,
które eksponujĈ detale i sprawiajĈ wraİenie, jakby byãy robione z bliska, od
wewnĈtrz. SĈdzč, İe wybrane przez nas zdjčcia dobrze oddajĈ charakter
badanych miejsc, ale – o czym teİ juİ wspominaãam – mogliĤmy w tekstach
raportów zawrzeþ wičcej materiaãów wizualnych.
Zwykle, gdy tekst jest juİ skoęczony, pozwalam mu trochč „poleİeþ”,
aby z odpowiednim dystansem redagowaþ i poprawiaþ efekty pracy. Ta
czčsta praktyka jest przede wszystkim etapem walki o precyzjč i stylistycznĈ spójnoĤþ wypowiedzi. Tym razem jednak nie podejmowaliĤmy tego typu
staraę, bowiem mikroraport nie miaã byþ gotowym dzieãem, formuãujĈcym
konkretne propozycje interpretacji (gdzie duİo waİniejsze byãyby jčzyk
i styl przekazu), lecz zestawieniem wyników pierwszych analiz zebranego
materiaãu, opatrzonym zaledwie skromnym komentarzem. Tak jak juİ mówiãam, nie byãy to równieİ teksty autorskie, przeznaczone dla szerszego
grona odbiorców, tylko teksty – moİna powiedzieþ – „pomocnicze”, bčdĈce
rezultatem pracy w zespole i dla wičkszego zespoãu badaczy, dlatego stylistyka raportów byãa dla nas sprawĈ drugorzčdnĈ. Koęcowa refleksja nad
tekstami dotyczyãa wičc nie kwestii wyrazu czy przekazu myĤli, ale róİnic
w odbiorze poszczególnych miejsc, praktyk, rozmów i rozmówców. W ten
sposób dochodzč do sedna – w procesie pisania mikroraportów waİniejsze
byãy dla nas czynnoĤci nastawione na odkrywanie i doĤwiadczanie tego, co
zawarte byão w materiaãach, i wspóãpraca ze Įródãami niİ samo pisanie –
dobieranie sãów, budowanie toku wypowiedzi, formuãowanie interpretacji.
W zgromadzonych wywiadach poszukiwaliĤmy raczej istotnych treĤci
i staraliĤmy sič dobrze zaprezentowaþ nasze „znaleziska”, natomiast ich nie
opisywaliĤmy i nie tãumaczyliĤmy. Moİe nawet trafniej byãoby mówiþ tu
nie o pisaniu, lecz o sporzĈdzaniu raportów, ãĈczĈcym po trosze analityczne
„dãubanie” z powĤciĈgliwĈ formuãĈ sprawozdania.
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5. PRZEZ TEKST DO OBRAZU
Zdjčcia, które gromadzone byãy na wszystkich etapach projektu, majĈ
charakter anegdotyczny (jeĤli w ogóle moİna tak powiedzieþ o materiale
wizualnym). Chciaãoby sič powiedzieþ, İe baza „niewidzialnego miasta” to
zbiór miejskich anegdot wyraİanych przez konkretne dziaãania, skoncentrowanych wokóã rezultatów tych dziaãaę i zebranych w formie zapisu
zdjčciowego. Taki materiaã – peãen rozmaitych kontekstów, fragmentarycznych spostrzeİeę – bardzo cičİko poddaþ analizie. Okazuje sič jednak, İe
ten zbiór wizualnych anegdot, gdy opatrzymy go relacjami bywalców miejsc,
historiami powstawania sfotografowanych obiektów, technicznymi szczegóãami ich wykonania i opiniami miejskich Ĥwiadków, nabiera pewnej ciĈgãoĤci oraz cech opowieĤci, jeĤli nie skoęczonej, to chociaİ domkničtej. Proces analizy tej opowieĤci i próba zobrazowania jej w formie raportu nie
koęczy sič na pracy z tekstami, ale teİ nie zamyka sič w Ĥwiatach przedstawianych na zdjčciach. „Niewidzialne miasto” przestaje byþ zbiorem
anegdot i staje sič narracyjnĈ, İywĈ opowieĤciĈ. Sãowa wypeãniajĈ miejsce
pomičdzy fotografiami-anegdotami, sklejajĈ je w jeden obraz. Tak teİ potwierdza sič stwierdzenie Winkina, İe „podobnie jak obraz moİe czčsto
powiedzieþ wičcej o interakcji niİ dãugi dyskurs, czasem trzeba dãugiego
dyskursu, by stworzyþ obraz”19.
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