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Ethnography requires immersion in the field work and the adoption of two perspectives: internal
and external. Pure visibility, says Lambert Wiesing, presents things as exclusively visible, released
from the laws of physics. You can touch material objects – that entails the possibility of hearing,
smelling, and vision. Images could be printed: we feel the smell of ink and a printing machine,
texture of media – paper, cardboard or foil. However Wiesing stresses: all we experience in
a picture are the qualities detectable by the sense of sight. In this article I present the arguments that
the images may be the informants, and ethnography of visibility allows us for awakening the
sociological imagination and for analyzing material and visual aspect of the practices. Arguments
are based on the interviews conducted with the “Invisible city” project team as well as on the
analysis of images from the database: www.niewidzialnemiasto.pl.
Waldemar Rapior, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, ul.
Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznaę, Poland.

Znak, wedãug klasycznej definicji – aliquid, quo stat pro aliquo – odsyãa do
czegoĤ, co nim nie jest. Fotografia traktowana jako znak odsyãa do: (a) tego,
co na obrazie – odniesienie przedmiotowe, (b) sposobu patrzenia – odniesienie do sposobu widzenia Ĥwiata, (c) znaczenia – odniesienie symboliczne,
(d) innych obrazów – odniesienie narracyjne. Fotografič moİemy zatem
odczytaþ: zdjčcie Walkera Evansa bliĮniaczo do siebie podobnych domów
i bilbordów w Atlancie – przypadek (a); zdjčcie okularów z jednym szkãem
obrazujĈce, jak postrzega krótkowidz – przypadek (b); zdjčcie Margaret
Bourke-White stojĈcych w kolejce po İywnoĤþ czarnoskórych kobiet i mčİczyzn na tle bilbordu wieszczĈcego american way of life – rozeĤmianej biaãej
rodziny w nowym aucie, to przypadek (c); historie opowiedziane przez
Rona Haviva za pomocĈ nastčpujĈcych po sobie zdjčþ – przypadek (d).
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Zdjčcia sĈ znakami, gdyİ ktoĤ uİywa ich jako obiektów, za pomocĈ których odnosi sič do czegoĤ. WãaĤciwoĤciĈ zdjčþ nie jest bycie znakiem. StajĈ
sič nim przez sposób uİycia. WãaĤciwoĤciĈ zdjčþ, tak jak i innych obrazów, jest ich czysta widzialnoĤþ1. Wystarczy przypatrywaþ sič zdjčciom,
nie trzeba ich czytaþ. Aby zdjčcie mogão byþ uİyte jako znak, najpierw
musi coĤ pokazaþ.
Czysta widzialnoĤþ obrazu, jak uwaİa Lambert Wiesing, jest widzialnoĤciĈ oczyszczonĈ z przyczynowych stosunków pomičdzy rzeczami, z fizycznego ciĈİenia Ĥwiata. WãaĤciwoĤciĈ obiektów materialnych jest to, İe
moİna ich dotknĈþ, co pociĈga za sobĈ moİliwoĤþ sãyszenia, wĈchania, widzenia. Zdjčcie moİna wydrukowaþ: czujemy zapach farby i maszyny nadrukowujĈcej, fakturč noĤnika – papieru, kartonu, folii. Wiesing jednak
wskazuje: obraz jest tym, co jest wyãĈcznie widzialne. Obiekt materialny
moİna dotknĈþ, na obiekty materialne na obrazach naleİy patrzeþ.
Etnografowie przyjmujĈ perspektywč zewnčtrznĈ, tj. obserwujĈ, oraz
wewnčtrznĈ, tj. uczestniczĈ w spoãecznoĤci, którĈ badajĈ. PatrzĈ i dotykajĈ.
JeĤli na zdjčcia moİemy tylko patrzeþ, czy moİliwa jest etnografia zdjčþ?
Eiko Ikegami przeprowadziãa badania w Ĥrodowisku gry Second Life2. Pokazaãa, İe relacje oraz interakcje mičdzy awatarami sĈ relacjami ãĈczĈcymi
ludzi w taki sam sposób jak w innych enklawach codziennoĤci, w których
interakcje sĈ celem samym w sobie – restauracji, parku rozrywki, przestrzeni zabaw i gier. Spotkanie twarzĈ w twarz z badanym nie jest konieczne –
Ikegami odnotowaãa zãoİone interakcje mičdzy awatarami. Na czas badania
przybraãa postaþ awatara, wyruszajĈc do innego Ĥwiata, jak to czynili kiedyĤ antropologowie.
W przypadku „niewidzialnego miasta” mamy dostčp do bazy zdjčþ. Te
zaĤ nie zmieniajĈ sič, gdy na nie patrzymy. Michael Angrosino przedstawia,
czym jest etnografia: to opis grup ludzkich, ich codziennego İycia. Metoda
etnograficzna róİni sič od innych sposobów prowadzenia badaę, gdyİ:
(a) opiera sič na pracy w terenie (prowadzi sič je w Ĥrodowisku badanego),
(b) jest spersonalizowana (badacz wchodzi w bezpoĤredni kontakt z badanymi) i (c) wieloczynnikowa (korzysta sič z kilku technik zbierania danych),
(d) wymaga dãugotrwaãego zaangaİowania, (e) opiera sič na indukcji (akumulacja szczegóãów prowadzi do wskazania ogólnego wzoru lub stworzenia
teorii) i (f) dialogu (badani komentujĈ wnioski z badaę na bieİĈco), (g) ma
charakter holistyczny (opis ma ukazaþ jak najpeãniejszy obraz badanej spoãecznoĤci)3.
________________

L. Wiesing, WidzialnoĤþ obrazu. Historia i perspektywa estetyki formalnej, Warszawa 2008.
E. Ikegami, Visualizing the Networked Self: Agency, Reflexivity, and the Social Life of Avatars,
„Social Research” 2011, vol. 78, no. 4.
3 M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010, s. 44-46.
1
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Pojčcie „niewidzialne miasto” bezpoĤrednio odwoãuje sič do widzialnoĤci jako wãaĤciwoĤci obrazu. Sugeruje, İe pewna kultura miejska jest niedostrzegana, ale równieİ, İe obrazy majĈ zdolnoĤþ uczynienia czegoĤ widzialnym. WypowiedĮ jednego z realizatorów projektu „Niewidzialne miasto”
(NM): „moim zdaniem [„niewidzialne miasto”] istniaão, ale w formie rozproszonych dziaãaę, w których nie dostrzegaliĤmy caãoĤci, nadanie nazwy
pozwolião te podobieęstwa dostrzec” (145)4. Pojčcie zostaão wypeãnione
treĤciĈ w postaci zdjčþ. To, co istniaão, zostaão sfotografowane. WyruszaliĤmy w teren, aby zdobyþ materiaã. ByliĤmy etnografami. Interesuje mnie
etap kolejny, czyli wybór i analiza wyselekcjonowanych zdjčþ5. Stawia on
przede mnĈ pytanie: czy terenem dla etnografa moİe byþ obraz?
„Wizualny skrčt” (165) kategorii „niewidzialnego miasta” (nm) byã czčsto podkreĤlany w ankietach autoewaluacyjnych. Zdjčcia w bazie NM
przedstawiajĈ zbiór „oddolnie realizowanych inicjatyw mieszkaęców” (161).
NM „pozwala dostrzec caãe mrowie miejskich […] czynnoĤci, pozwala spojrzeþ na miasto jako na ciĈgãĈ, gčstĈ, pulsujĈcĈ strukturč” (165). Ta gčsta
struktura jest zawarta w obiektach materialnych uchwyconych na zdjčciach,
które jednak pozwalajĈ „obserwowaþ jedynie to, co widzialne – innymi
sãowy, nie pozwala odpowiedzieþ na pytanie – dlaczego niektórzy ludzie
nie pozostawiajĈ İadnych Ĥladów” (160). Wyniki autoewaluacji mówiĈ:
projekt nie dokumentuje „hiperulotnych” przejawów nm oraz dziaãaę (180),
usytuowania przestrzennego i czasowego poszczególnych realizacji wzglčdem siebie ani „zmiennoĤci” i „przemijalnoĤci” realizacji nm (137). Zdjčcia
pozwalajĈ jedynie obserwowaþ „materialne rezultaty” (180). IdĈc dalej, czysta widzialnoĤþ i dokumentacja materialnych rezultatów dziaãalnoĤci mieszkaęców powoduje, İe „zaczčliĤmy je [nm] oglĈdaþ z jednej tylko perspektywy – jako oddolne interwencje w przestrzeę miejskĈ dokonywane przez
mieszkaęców, a nie na przykãad dewastacje, rujnowanie ãadu estetycznego,
upowszechnianie maãomiasteczkowego gustu” (153). Nasze rozmowy o nm,
________________

Projekt „Niewidzialne miasto” (NM) narodziã sič w 2007 roku w Zakãadzie Badaę Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Polegaã na dokumentacji fotograficznej oddolnych, spontanicznych interwencji mieszkaęców w przestrzeę miejskĈ. W latach 2009-2012 prowadziliĤmy badania w ramach grantu MNiSW NN116433837.
Gãównymi elementami grantu byãa analiza zdjčþ znajdujĈcych sič w bazie NM, wywiadów z twórcami interwencji miejskich oraz z ekspertami odpowiedzialnymi za przestrzeę
miasta. Jednym z komponentów badania byãa takİe autoewaluacja badaczy – kaİdy z nas
odpowiedziaã na serič pytaę otwartych ankiety autoewaluacyjnej. Numery w nawiasach, np.
(145), sĈ kodami przypisanymi kaİdej ankiecie w celu zwičkszenia anonimowoĤci zawartych
w nich wypowiedzi. Wszystkie szczegóãy metodologiczne znajdujĈ sič w Internecie, zob.
http://nmbadania.info[dostčp: 2.02.2014] oraz http://www.niewidzialnemiasto.pl [dostčp:
2.02.2014].
5 W bazie znajduje sič ponad 6000 zdjčþ; nasza analiza objčãa okoão 400 z nich.
4
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pierwsze zdjčcia i dyskusja o nich, ustaliãy treĤþ (materialne rezultaty interwencji mieszkaęców w przestrzeę miejskĈ) oraz formč (nie estetyzujemy,
nie kombinujemy, zdjčcia majĈ byþ „dziurkami od klucza”). Na poziomie
fotografowania wkradaãa sič „rutyna” (159) – „pomimo wielu fotografów,
ich spojrzenie – takie mam wraİenie – jest w dalszym ciĈgu podobne” (174).
Jak moİna uprawiaþ etnografič zdjčþ, skoro pojawia sič tu tak wiele wĈtpliwoĤci, zbyt duİa redukcja „gčstych struktur”?
Zdjčcia zamieszczone w bazie NM „naleİy «czytaþ» obowiĈzkowo
w powiĈzaniu z raportami z badaę, wywiadami, filmami etc.” (159). Zdjčcia
umieszczone w kontekĤcie pozostaãych materiaãów badawczych stajĈ sič
czčĤciĈ, opowiedzianej z wielu punktów widzenia, narracji o mieĤcie. Obrazy przeksztaãcone sĈ w znaki, które trzeba przeczytaþ. „GãównĈ zaletĈ przyjčtego podziaãu, sposobu organizacji bazy zdjčciowej, jest uczytelnienie
sposobów «czytania miasta» przez realizatorów projektu” (137). CzytajĈc,
waloryzujemy interwencje zamieszczone w bazie NM. Dzički refleksji nad
sposobem czytania wiemy, jakie znaczenia nadajemy poszczególnym realizacjom: „ograniczony jest zazwyczaj sposób, w jaki myĤlimy o modyfikacjach dokonywanych w mieĤcie, ograniczajĈc je do kategorii estetycznych
(upičkszanie) lub instrumentalizujĈc (produktywnoĤþ), nie dostrzegajĈc ich
wičziotwórczego potencjaãu” (174). Patrzenie jest jednak czymĤ innym niİ
czytanie. Etnograf nie tylko odczytuje, lecz takİe obserwuje: inskrypcje,
teksty, znaki. Patrzymy i rozpoznajemy – i to wystarczy. Pojawia sič realna
obawa: „istnieje bowiem zagroİenie, İe sič go [projekt NM] sprowadzi do
wizualnoĤci”, i dalej: „caãa wizualna metaforyka sprzyja myĤleniu strukturalnemu […], które – paradoksalnie – wyklucza fenomen, który badamy,
i który jesteĤmy w stanie dostrzec tylko w kategoriach relacyjnych”6 (174).
I jeszcze: „gdy myĤlimy strukturalnie, powiemy, İe «niewidzialne miasto»
jest ãadne/brzydkie/ambiwalentne w swej urodzie, o powszechnej bĈdĮ
zróİnicowanej estetyce, symboliczne, zapominajĈc jednoczeĤnie, İe jest ono
(byþ moİe bardziej niİ miasto widzialne, co byãoby jednĈ z jego specyfik)
performatywne, cielesne, mičsne, emocjonalne, nawykowe, materialne, taktyczne” (174). PojawiajĈ sič tutaj te same problemy: oczyszczenie obrazu
z innych wãaĤciwoĤci (kinetycznych, audialnych, haptycznych) raczej zakrywa, niİ pokazuje. Zwãaszcza to, co jest najwaİniejsze dla autora powyİszego
cytatu: wičziotwórczy potencjaã, który moİna dostrzec tylko w kategoriach
relacyjnych. „Niewidzialne miasto” staje sič ponownie niewidzialne. Pomimo tych wszystkich trudnoĤci i ograniczeę, wãaĤnie w widzialnoĤci zdjčþ
widzč ukrytĈ potencjč – moİliwoĤþ patrzenia.
________________
6 To samo w kontekĤcie bazy NM: „Kiedy teraz myĤlč o bazie, to przychodzĈ mi do gãowy problemy, o których mówiãem wyİej, a wičc zagroİenia sprowadzenia «niewidzialnego
miasta» do obrazu wãaĤnie, co nie sprzyja jego zrozumieniu i dowartoĤciowaniu” (174).
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Wybór zdjčþ do analizy zwykle przebiegaã w podobny sposób. Najpierw przeglĈdanie wszystkich zdjčþ znajdujĈcych sič w badanej kategorii:
Zwierzyniec, Miejsca dziecičce, Upičkszenia itd. Nastčpnie okreĤlenie celu: „Zaczynaãem od wyodrčbnienia typów” (174). W trakcie pracy wičkszoĤþ z nas
robiãa notatki i fiszki. Oto dwa opisy próbowania sič z obrazami:
(170): „…przeglĈdajĈc je [kategorie] – pewnie kilkanaĤcie razy tam i z powrotem –
i robiĈc przy tym notatki na zasadzie luĮnych skojarzeę i spostrzeİeę. Nastčpnie notatki staraãem sič ukãadaþ w pewnĈ logicznĈ caãoĤþ, wyodrčbniajĈc w ten sposób
najczčĤciej powtarzajĈce sič motywy. Takie zarzĈdzanie notatkami pozwolião nastčpnie na wybór tych zdjčþ, które poddawane byãy szczegóãowej analizie”.
(159): „Do przeglĈdanych kilkukrotnie zdjčþ dopisywaãam kaİdorazowo (i do kaİdego zdjčcia!) refleksje, impresje, oraz ich opisy w stylu: na póã zardzewiaãa konstrukcja stojĈca najprawdopodobniej na blokowisku etc. Z opisów powstaãy robocze
typy idealne realizacji”.

Powyİsze fragmenty opisujĈ nie sposoby czytania zdjčþ, ale ich oglĈdania. W przypadku wywiadów moİemy dokonaþ transkrypcji zapisu. Tekst
moİemy nastčpnie przeczytaþ. Jednak nie trzeba tego robiþ. Jean-Claude
Kaufmann odsãuchuje materiaã zapisany na taĤmie i spisuje tylko te fragmenty, które sĈ obrazowe, wyraziste, nasycone informacjami, intrygujĈce,
zbliİone do opracowywanych wãaĤnie hipotez. Nagrana rozmowa jest bogatsza, bardziej zãoİona: „rytm, intonacja i chwile ciszy sĈ komentarzami do
tekstu”7. Bogactwo jest ukryte zarówno w treĤci wypowiedzi, jak i w samym gãosie, w dĮwičku. Fotografia pokazuje: „szczególnie waİny byã ich
kontekst – tzn. w jakim miejscu znajduje sič dana realizacja (huĤtawka
w prywatnym ogrodzie vs huĤtawka na blokowiskowym placu zabaw)”
(159). Co pokazujĈ zdjčcia w bazie NM? OdpowiedĮ brzmi: materialnoĤþ.
Posãuİč sič tutaj moim przypadkiem – kategoriĈ Zwierzyniec. Wyİej
przywoãana wypowiedĮ o huĤtawkach wyraİa to samo, co chcč w tym akapicie powiedzieþ. PrzeglĈdajĈc zdjčcia, zwracaãem uwagč na aspekt materialny interwencji znajdujĈcych sič na nich. Byþ moİe taka byãa specyfika
projektu i fotografii o takiej treĤci i takiej formie. Najpierw karmniki: te
o pochyãych dachach; jednopoziomowe, wielopoziomowe; wykonane z butelek po wodzie mineralnej; zawieszone na drzewach, postawione na parapetach i balkonach. Potem domy dla kotów: zrobione z mebli, z kartonów;
tzw. kocury, czyli uchylone piwniczne okna. Wreszcie budy psów: za ogrodzeniem, duİe, maãe. Zwracaãem uwagč na kolor, skalč, podobieęstwo,
kontekst, w którym sič znajdujĈ, estetykč. W taki sposób powstaãy typy,
które nasycaãem kolejnymi zdjčciami. Jakimi? OdpowiedziĈ niech bčdzie
________________
7

J.-C. Kaufmann, Wywiad rozumiejĈcy, Warszawa 2010, s. 122.
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fragment autoewaluacji: „moİliwoĤþ odszyfrowania na zdjčciu jak najwičkszej iloĤci skojarzeę i asocjacji zwiĈzanych z danym typem idealnym danego aspektu «niewidzialnego miasta»” (159).
Rozpowszechnienie obrazów fotograficznych w XIX wieku uĤwiadomião ludziom, jak bardzo ich İycie zaleİy od zarzĈdzania obiektami materialnymi. PokazujĈc ubrania, rzeczy osobiste, ciaãa i twarze ludzi, fotografia
wskazywaãa, na ile panujemy nad Ĥrodowiskiem materialnym. Zdjčcia,
unieruchamiajĈc obiekty i sytuacje, uĤmiercajĈ je, a jednoczeĤnie oİywiajĈ
tych, którzy na nie patrzĈ8. Prosty i tani sposób produkcji obrazów, nie tylko fotograficznych, pozwoliã powiedzieþ Jeanowi Baudrillardowi, İe wspóãczesnĈ formĈ ikonoklazmu jest nadprodukcja obrazów. Dlatego tak waİne
sĈ dziĤ wszelkiego rodzaje sposoby wizualizacji danych i informacji. Typografia, grafika uİytkowa, komunikacja wizualna – wszystkie te dziedziny
kreujĈ sposób prezentacji ksiĈİek, zdjčþ, mebli, zabawek, etykietek na lekarstwach. W tych dziaãaniach nie chodzi jednak o czystĈ widzialnoĤþ, lecz
o wyodrčbnienie z tãa, o przyciĈganie uwagi.
W.J.T. Mitchell pyta, czego chcĈ od nas obrazy? I odpowiada: obrazy
chcĈ, abyĤmy pytali je, czego od nas chcĈ9. Roland Barthes wskazuje natomiast na studium, czyli warstwč informacyjnĈ obrazu, oraz punctum, czyli
coĤ, co nas chwyta, przeszywa10. Obrazy pobudzajĈ naszĈ wyobraĮnič, absorbujĈ, pokazujĈ. Etnograf moİe skorzystaþ ze zdjčþ w celach dokumentacyjnych. Wówczas studium bčdzie dla niego najwaİniejsze: zdjčcia pokazujĈ
sposób ubierania albo noszone fryzury w danym miejscu i czasie. Jednak
zdjčcia chcĈ, abyĤmy na nie patrzyli dla samej widzialnoĤci tego, co sič
znajduje na powierzchni noĤnika. Punctum przeszywa ciaão patrzĈcego. Nie
jest zaleİne od naszej woli. Dzieje sič tak, poniewaİ wizerunki patrzĈ na nas –
psujĈ nam samopoczucie (dowody zdrady albo obrazy gãodujĈcych dzieci),
wprawiajĈ nas w osãupienie (sztuczki, fuszerki), szokujĈ, obraİajĈ, wyzwalajĈ radoĤþ, budzĈ wspomnienia (zdjčcia rodzinne), nie powalajĈ zamknĈþ
oczu lub do tego zmuszajĈ (widok cierpienia). Spojrzenie obrazów jest spojrzeniem spoãecznym – obrazy ksztaãtujĈ nasze zachowanie.
JeĤli przyjmiemy, İe obrazy majĈ zdolnoĤþ do dziaãania i pobudzania do
dziaãania, musimy uznaþ, İe sĈ one podobne do nas, ludzi. Obrazy nie sĈ
tylko przedmiotem, ale równieİ podmiotem. Przedmiot zwykle jest utoİsamiany z biernoĤciĈ, jest obiektem, którym sič manipuluje i którego sič
uİywa. Podmiot jest zdolny do uİywania, manipulowania, jest aktywny –
________________
8 R. Drozdowski, M. Krajewski, Za fotografič! W stronč radykalnego programu socjologii
wizualnej, Warszawa 2010.
9 W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images, Chicago 2005.
10 R. Barthes, ģwiatão obrazu, Warszawa 1996.
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dziaãa11. Tč antropocentrycznĈ perspektywč – tylko ludzie sĈ podmiotami –
naleİy zãagodziþ. Obrazy sĈ elementem zãoİonej sytuacji, w której ludzie,
zwierzčta, obiekty materialne i obrazy wchodzĈ ze sobĈ w relacje. Proponujč, aby potraktowaþ zdjčcia znajdujĈce sič w bazie NM jako informatorów.
W etnografii informator to osoba, która İyje w danej kulturze lub ma wiedzč –
zazwyczaj nie teoretycznĈ, ale pochodzĈca ze spoãecznoĤci badanej – na temat
badanego terenu. Wobec informatorów etnograf powinien zachowaþ takt
i skromnoĤþ. Oni sĈ najistotniejsi. Na czas trwania interakcji badacz–
informator ten pierwszy powinien sič zaangaİowaþ w sytuacjč badawczĈ.
Powinien staþ sič kimĤ bliskim: uĤmiechaþ sič, nawet gãoĤno Ĥmiaþ, zdradzaþ
swoje opinie, bezpoĤrednio analizowaþ to, co przed chwilĈ powiedziaã informator12. W przypadku zdjčþ caãa interakcja zawčİona jest do patrzenia.
Jak podkreĤla Angrosino, „z metod etnograficznych warto korzystaþ, jeİeli waİnym celem studiów jest dotarcie do perspektywy, z jakiej badane
kwestie postrzega dana spoãecznoĤþ”13. Zdjčcia moİna postrzegaþ jako wyraz perspektywy – sposobu patrzenia osoby fotografujĈcej. Pytamy wówczas o intencjč fotografa, o reİimy kulturowe, w których on uczestniczy,
o konwencjč fotografowania, o technologiczne ksztaãtowanie sposobu robienia zdjčþ. Zajmuje mnie tutaj nie to, co dzieje sič za obiektywem aparatu
fotograficznego, ale to, co dzieje sič przed nim – to, co utrwalone na zdjčciu.
Jak juİ pisaãem, fotografujĈcy, pomimo İe poczĈtkowo musieli zdefiniowaþ,
czym jest „niewidzialne miasto”, robili zdjčcia rutynowo. Rutynowo nie
znaczy tu: automatycznie, lecz: po zdefiniowaniu, jakie obiekty tworzĈ
„niewidzialne miasto”, a ich wizerunki zapadajĈ w pamičþ. To uãatwiaão
wybór interwencji z otoczenia miejskiego. NauczyliĤmy sič formy i treĤci.
Dlatego wičkszoĤþ zdjčþ jest do siebie podobnych. „Nie interesowaãa mnie
w ogóle jakoĤþ zdjčcia” (174) – to powszechne podejĤcie osób analizujĈcych
zdjčcia.
Zdjčcie-informator przechowuje zmemoryzowane, w postaci obiektów
materialnych, kody zachowaę spoãecznych. Interwencje w przestrzeę miejskĈ
dokonywane przez mieszkaęców sĈ wyrazem (a) wzoru kulturowego, np.
architektura karmników dla ptaków jest oparta na tradycyjnej architekturze
wiejskiej (sielanka, przyroda, wieĤ jako naturalny ãĈcznik ludzi i zwierzĈt),
ale teİ (b) radzenia sobie z materialnoĤciĈ, np. ponowne wykorzystanie
plastikowych butli po wodzie mineralnej w roli karmników. Zachowania
spoãeczne sĈ nakierowane na innych ludzi (np. znaki nakazujĈce posprzĈtanie po swoim psie), zwierzčta (np. plastikowe butelki wetkničte we wnčkč nad balkonem, aby uniemoİliwiþ przesiadywanie tam ptakom), przed________________

R. Drozdowski, M. Krajewski, op. cit.
J.-C. Kaufmann, op. cit., s. 81.
13 M. Angrosino, op. cit., s. 52.
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mioty materialne (np. wykorzystywanie pudeãek po margarynie jako misek
na pokarm dla zwierzĈt). Zdjčcia sĈ znakami, gdyİ umoİliwiajĈ przeniesienie i zgromadzenie tysičcy interwencji w przestrzeę miejskĈ w jednym
miejscu (baza NM). SĈ przede wszystkim obrazami, poniewaİ pokazujĈ,
czyniĈ coĤ widzialnym.
Zdjčcia w bazie NM zachowujĈ, tak jak odcisk ludzkiej stopy, czyjĈĤ
obecnoĤþ, lecz równieİ zachowania spoãeczne. William Golding opowiada
o Ĥladach pozostawionych w jaskini w Owerni14. Obok Ĥladu stopy znajduje
sič wgãčbienie – Ĥlad kija. Dzički zdolnoĤci utoİsamienia sič z ruchami ciaãa,
zwanej wspóãczulnĈ kinestezjĈ, moİemy sobie wyobraziþ, İe osoba przechodzĈca przez zbiornik wodny, który kiedyĤ byã bãotem, zachwiaãa sič
i podparãa kijem. Z licznych innych Ĥladów moİemy wywnioskowaþ, iİ
byãa to kobieta. Zdjčcia pobudzajĈ nie tylko zmysã wzroku, lecz takİe naszĈ
pamičþ, uczucia, zmysã kinetyczny, smak, powonienie15. ProwadzĈc wywiad w terenie z informatorem, staramy sič byþ jego przyjacielem – cierpliwie,
İyczliwie i z ciekawoĤciĈ wysãuchiwaþ, co ma do powiedzenia. Wspóãczulna
kinestezja byãaby postulatem, jak ma przebiegaþ interakcja z fotografiĈ. Zdjčcia pozwalajĈ na, jak powiedziaãby Kaufmann, peãen wraİliwoĤci kontakt
z historiĈ İycia. PokazujĈ, jak przebiega İycie, pokazujĈ kontekst i sposoby
radzenia sobie ze Ĥwiatem materialnym.
Gdy juİ wybraliĤmy zdjčcia do analizy, naleİaão stworzyþ ich profile.
Profil zdjčcia wytwarzaliĤmy, opierajĈc sič na narzčdziu analizy, dzički
czemu fotografie przeglĈdane byãy przez „wykalibrowane przez instrukcjč
spojrzenie aktora ludzkiego” (153). Narzčdzie skãadaão sič z wymiarów
(czas, przestrzeę, funkcja, relacje spoãeczne, materialnoĤþ, wykonanie, estetyka). Kaİdy wymiar doprecyzowany zostaã kilkoma opozycjami, np. czas:
tymczasowe–trwaãe, codzienne–odĤwičtne, doczesnoĤþ–unieĤmiertelnienie,
jednorazowe–cykliczne itd.
Proces wyboru zdjčþ i tworzenia typów, nawet jeĤli byã „bardzo trudny,
generowaã wiele dyskusji i kontrowersji” (156), a byþ moİe wãaĤnie dlatego,
przebiegaã w sposób intuicyjny. Byã to proces szukania i uwraİliwienia sič
na to, co na zdjčciach: „nie kierowaãem sič kryteriami losowymi, lecz przeglĈdaãem wszystkie zdjčcia w kategorii […], poszukujĈc tych, w których
najbardziej uderzy mnie «instant»” (137). Narzčdzie do analizy natomiast to
„gorset, który uwiera, ale jest niezbčdny, İeby umoİliwiþ intersubiektywnĈ
sprawdzalnoĤþ i intersubiektywnĈ komunikowalnoĤþ” (193). Zdjčcia trzeba
byão zamknĈþ w opozycjach. Jčzyk werbalny i tekstowy, przy caãej swej
wieloznacznoĤci, jest jednoznaczny. Gramatyka jčzyka redukuje jego nie________________

W. Golding, Ruchomy cel, Poznaę 1997.
S. Pink, A Multisensory Approach to Visual Methods, [w:] Visual Research Methods, eds
E. Margolis, L. Pauwels, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington 2011.
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jednoznacznoĤþ. Do tego, co widzialne, musimy stworzyþ gramatykč. StĈd
pewnie „niezwykle trudno byão o powstrzymanie sič od arbitralnoĤci”
(160).
Narzčdzie analizy peãnião rolč podwójnĈ: kalibrowaão spojrzenie badacza i nakãadaão na zdjčcie gorset. Ten podwójny ruch byã widoczny niemal
w kaİdej ankiecie autoewaluacyjnej. Z jednej strony trudnoĤci z dopasowaniem opozycji do tego, co na zdjčciu, z drugiej kãopoty z definiowaniem
opozycji poprzez to, co przedstawia zdjčcie. „Budowanie tzw. «wymuszonych poãĈczeę» pozwalaão dostrzec w realizacjach wymiary, które inaczej
nie przyszãyby lub trudniej przychodziãyby do gãowy” (174). MnogoĤþ zdjčþ
w bazie w obrčbie poszczególnych kategorii wymuszaãa poãĈczenia: opozycje
byãy weryfikowane przez zestawienie ze sobĈ obrazów, gdyİ interwencje
miejskie w obrčbie jednej kategorii (np. Zwierzyniec) potwierdzaãy intuicjč
i uİycie opozycji przez badacza lub przeciwnie – falsyfikowaãy je. Podobnie
byão wtedy, gdy zaczčliĤmy porównywaþ róİne kategorie do siebie: „co
znaczy pičkne w Protezach instytucji, kiedy ten wymiar pewnie maão sič dla
twórców liczy, a nie wynika to z niedbalstwa, albo cóİ oznacza nielegalnoĤþ
w przypadku Protez, kiedy nm wytwarza w zasadzie wãasnĈ kategorič rozumienia legalnoĤci” (174). Zmaganie sič z obrazem, z jednej strony, byão
próbĈ znalezienia gruntu, unikničcia wieloznacznoĤci, z drugiej – to wãaĤnie
obrazy precyzowaãy opozycje.
PodwójnoĤci wieloznacznoĤþ–precyzja nie naleİy traktowaþ w kategoriach zysk–strata. Raczej wieloznacznoĤþ byãa redukowana, a precyzja
wzrastaãa w miarč pracy nad spojrzeniem i materialnoĤciĈ, którĈ uwidaczniaã obraz. Krótko mówiĈc, chodzi o dĈİenie do opanowania tematu. WczeĤniej przywoãaãem fragmenty wypowiedzi dotyczĈcej tego, İe baza zdjčþ
nadmiernie akcentuje wizualnoĤþ, İe wiele zakrywa przez strukturalne podejĤcie widzialne–niewidzialne. Jednak w miarč jak realizatorzy projektu
wgãčbiali sič w widzialnoĤþ – wybierajĈc kategorie, porównujĈc zdjčcia,
dopasowujĈc opozycje – pojawiaãy sič nowe pomysãy i spojrzenia. Obrazy
zaczčãy pokazywaþ teİ relacje.
WeĮmy nastčpujĈce pytanie z ankiety autoewaluacyjnej: „Czy po zakodowaniu realizacji zmieniaão sič Twoje spojrzenie na niewidzialne miasto?”.
Pojawião sič kilka odpowiedzi, İe nie, ale wičkszoĤþ to odpowiedzi twierdzĈce, odpowiedzi na tak: „moje spojrzenie z pewnoĤciĈ byão bardziej holistyczne, obiektywne, takie z lotu ptaka” (193) albo: „moje spojrzenie ulegão
zmianie, ale raczej moja opinia dĈİyãa w odwrotnym kierunku – zamiast
powtarzalnoĤci, którĈ wczeĤniej zauwaİaãem, zaczĈãem dostrzegaþ duİĈ
róİnorodnoĤþ w detalach […] szczegóãowa analiza raczej oddalaãa mnie od
spójnej syntezy” (160). Pojawiãy sič nowe pomysãy interpretacyjne: „dzički
owemu zróİnicowaniu kryteriów [wymiary i opozycje] powstaã pomysã
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potraktowania nm jako kulis miasta” (170). Dalej: „analiza – vide raport –
wygenerowaãa caãy szereg nowych spojrzeę i tez: prywatyzacja miasta, ciche sojusze, kultura oboczna, brak zgodnoĤci tego, co ãadne i dobre” (153).
Kodowanie umoİliwião przejĤcie z logiki „«albo – albo» w logikč «i – i».
Gdyby nie te siãowe, nachalne opozycje, byþ moİe nie doszlibyĤmy do tego
wniosku tak szybko” (181). Praca i opanowywanie materiaãu jest teİ þwiczeniem z wspóãczulnej kinestezji. Widzimy i analizujemy, wičc poznajemy
i objaĤniamy.
Etnografia widzialnoĤci, odmiennie niİ tradycyjna etnografia, nie opiera
sič na dwóch zasadach – bycia jednoczeĤnie obserwatorem i uczestnikiem.
Ten pierwszy komponent roli etnografa pozwala zdystansowaþ sič od tego,
co sič dzieje w danej spoãecznoĤci, drugi – byþ jego integralnym elementem,
co uãatwia poznanie od Ĥrodka. W przypadku etnografii widzialnoĤci nie
ma mowy o uczestnictwie. Obserwacja-uczestnictwo jest sposobem funkcjonowania w spoãecznoĤci. Ani jedno, ani drugie nie pozwalaãoby na odtworzenie wzorów kulturowych, gdyby nie zaangaİowanie, które wyklucza
neutralnoĤþ i zbyt duİy dystans. Badacz, patrzĈc, wybierajĈc obrazy i analizujĈc je, moİe zaangaİowaþ sič w Ĥwiat, który one pokazujĈ, zaczĈþ szukaþ
powiĈzaę mičdzy róİnymi interwencjami, próbowaþ odpowiedzieþ na pytanie, co uİytkownicy tych obiektów robiĈ z owymi przedmiotami i dlaczego.
Etnografia widzialnoĤci nie jest analizĈ – analiza danych jest etapem
w ramach etnografii. Chodzi o postawč zaangaİowanĈ w zdjčcia. Oznacza
ona: (a) uznanie, İe zdjčcia nie sĈ tylko interpretacjĈ rzeczywistoĤci, ale teİ
(b) opis: „filtrowanie to nie fabrykowanie”16 – wybór fragmentów z rzeczywistoĤci nie jest wytwarzaniem zjawisk, (c) wyjĤcie poza opozycjč realizm–
fikcja i zwrócenie uwagi na przeplatajĈcĈ sič aspektowoĤþ rzeczywistoĤci,
(d) fakt, İe obrazy pozwalajĈ zanurzyþ sič w tym, co przedstawiajĈ, podobnie jak czytana powieĤþ. W przypadku tej ostatniej czytelnik moİe doĤþ
swobodnie wyobraziþ sobie historič. Zdjčcia natomiast przekazujĈ „komunikat zwrotny” w postaci wizerunków i materialnoĤci. I jeszcze to, İe (e) zdjčcia majĈ swojego autora, podobnie jak wywiad, który jest przez kogoĤ przeprowadzany. Fotografie sĈ informatorami. W widzialnoĤci zapisana jest
wiedza, podobnie jak w gãowach i ciaãach ludzkich informatorów. Badacz
musi wãoİyþ wiele wysiãku, aby tč wiedzč wydobyþ i zanalizowaþ. AngaİujĈc sič w patrzenie na zdjčcia, angaİujemy naszĈ pamičþ, pobudzamy teİ
zmysãy – wchodzimy do materialnego Ĥwiata, który leİy przed naszymi
oczami, po to, by zrozumieþ ludzi, ich relacje z otoczeniem, İycie przedmiotów albo zwierzĈt w jednej sytuacji, spoãecznie i fizycznie okreĤlonej.
________________
16 J. Lofland, D.A. Snow, L. Anderson, L.H. Lofland, Analiza ukãadów spoãecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakoĤciowych, Warszawa 2009, s. 126.
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W poczĈtkowych partiach tego tekstu wskazywaãem na ograniczenia
zwiĈzane z patrzeniem na zdjčcia zamieszczone w bazie NM. Pisaãem teİ
o pomysãach interpretacyjnych wypãywajĈcych z analizy tego, co widzialne.
Gdyby nie zaangaİowanie realizatorów projektu, byãyby one ukryte, tak jak
ukryte sĈ sposoby İycia ludzi w jakieĤ spoãecznoĤci przed etnologiem.
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