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„Kaİda utopia, opuszczajĈc papier i stajĈc mičdzy ludĮmi,
uniformizuje nagĈ niezliczonoĤþ prób znalezienia İycia,
które byãoby moİliwe do zniesienia. Kaİdy z nas skãada sič
z tych prób i kontynuuje je aİ do Ĥmierci”.
Herta Müller1

Gãównym problemem jčzyka teorii naukowej jest redukcja İycia, licznych niuansów, zbyt drobnych i zbyt zãoİonych, aby moİna je byão nazwaþ
i uporzĈdkowaþ za pomocĈ neutralnego jčzyka, zatem – jak zadbaþ o to,
İeby İycie zarejestrowaþ i przedstawiþ ze wszystkimi jego detalami.
Charles Tilly podkreĤlaã, İe kaİde badanie empiryczne opiera sič na
dwóch korpusach teorii: teorii wyjaĤniajĈcej badane zjawisko oraz teorii
wyjaĤniajĈcej dowody na wystčpowanie tego zjawiska. Obie teorie nawzajem sič implikujĈ: „wszelkie twierdzenia dotyczĈce efektów stowarzyszania
sič implikujĈ to, jak i gdzie moİemy wykryþ te efekty, ale równoczeĤnie
kaİde twierdzenie odnoĤnie do tego, jak moİna rozpoznaþ te efekty, ma
_________________
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wpãyw na same ich wãaĤciwoĤci”2. Zasada „opisz caãkowicie i dokãadnie”,
jak zauwaİyã Robert Merton, nie pomaga badaczowi3. Naleİy skierowaþ
spojrzenie tam, gdzie tego chcemy. Wymaga to odpowiedzi na co najmniej
cztery pytania: co obserwowaþ, co wãĈczyþ do notatek z terenu, jak prezentowaþ wyniki badaę i co dalej z nimi zrobiþ. Projekt „Profile uczestników”4,
który jest czčĤciĈ szerszego przedsičwzičcia badawczego „Tworzenie kultury – badanie uczestnictwa w kulturze”5, polegaã na stworzeniu katalogów
zdarzeę. Tilly nazywa je „zespoãem opisów licznych interakcji spoãecznych,
wybranych z okreĤlonego zasobu Įródeã wedãug wzglčdnie ujednoliconej
procedury”6. W przypadku projektu „Profile…” zasobem Įródãowym byã
festiwal teatralny. Materiaã otrzymany od informatorów wskazuje, İe festiwal byã dla nich narzčdziem, z którego korzystali, budujĈc swojĈ biografič.
Rzeczywistym zasobem byão samo İycie. Analiza nawigacyjna, którĈ przedstawič, jest ujednoliconĈ metodĈ wyboru z İycia opisów interakcji. Sytuuje
ona jednostkč, jej zachowania, myĤli i uczucia w peãnym szczegóãów pejzaİu relacji mičdzyludzkich, relacji z innymi istotami, przedmiotami i Ĥrodowiskiem oraz przedstawia, jak jednostka korzysta z form, obiektów, obrazów i jčzyków, aby opisywaþ i wytwarzaþ siebie, a tym samym Ĥwiat,
w którym İyje. Jest to zatem takİe pytanie o uczestnictwo w kulturze,
o bycie integralnym elementem sytuacji uregulowanej kulturowo, przez co
sytuacja ta przebiega zgoãa odmiennie. Sformuãowanie problemu w taki
sposób wymaga zastosowania nowoczesnych narzčdzi rejestrujĈcych: kamer, aparatów fotograficznych, ãĈcznoĤci komórkowej i usãug lokalizacji
bezprzewodowej. Opisy interakcji sĈ w tym przypadku opisami audio-wideo.
Analiza nawigacyjna jest metodĈ kadrujĈcĈ İycie. Zajmč sič tutaj teoriĈ
okreĤlajĈcĈ sposób, w jaki dane zjawisko pozostawia Ĥlady. Pominč teorič
wyjaĤniajĈcĈ zjawisko, uczestnictwo w kulturze, choþ – jak zobaczymy i jak
podkreĤlaã Tilly – obie teorie wpãywajĈ na siebie. Zatem mówiĈc o produkcji katalogu zdarzeę, bčdč takİe mówiã o uczestnictwie w kulturze. Pierwsza wskazówka teoretyczna pochodzi z literaturoznawstwa. Biografia i autobiografia sĈ gatunkami literackim odtwarzajĈcymi İycie. Pytanie, na ile
İycie jest konstrukcjĈ narracyjnĈ, a na ile jest fikcjĈ, nie musi nas w tej chwili
zajmowaþ. Waİny jest mechanizm biograficzny. Pozwala on odtworzyþ
_________________
2 Ch. Tilly, Katalogi zdarzeę jako teorie, [w:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red.
A. Manterys, J. Mucha, Kraków 2009, s. 102.
3 R.K. Merton, Paradygmat analizy funkcjonalnej w socjologii, [w:] Wspóãczesne teorie
socjologiczne, t. 1, red. A. Jasięska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Zióãkowski, Warszawa
2006, s. 371.
4 Por. www.tworzeniekultury.pl/profile-uczestnikow.html [dostčp: 29.01.2014].
5 Por. www.tworzeniekultury.pl [dostčp: 29.01.2014].
6 Ch. Tilly, op. cit., s. 102.
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trajektorič İycia. Trajektoria to krzywa, którĈ zakreĤla w przestrzeni poruszajĈcy sič obiekt. PiszĈc o trajektorii biografii, chcč podkreĤliþ konkretnĈ
przestrzeę i konkretny czas, które sĈ czasem i przestrzeniĈ konkretnej osoby. PraktykĈ spoãecznĈ obrazujĈcĈ trajektorič biograficznĈ jest nawigacja:
korzystanie z tego, co pod rčkĈ, aby orientowaþ sič w Ĥwiecie, lecz nie tylko
poprzez dekodowanie znaczeę, lecz równieİ reagowanie na obiekty medialne i materialne. OdtwarzajĈc nawigacjč, odtwarzamy biografič, czyli to,
jak korzystamy z obiektów zastanych, uformowanych przez innych, ale teİ,
poprzez uİycie tych obiektów, ksztaãtujemy je na nowo, w indywidualny
lub zbiorowy i czčsto nieprzewidywalny sposób.

1. DZIENNIK WIZUALNY I MAPA ZDARZEĘ
Projekt „Profile…” powstaã dzički wspóãpracy Instytutu Socjologii UAM,
Fundacji Malta, Fundacji UAM i grupy Kurator Art oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury7.
W projekcie „Profile…” do procesu badawczego zostali wãĈczeni uczestnicy
Festiwalu Malta 2011. Byli to: Ewa, studentka kulturoznawstwa UAM; Bacha, studentka wiedzy o teatrze UAM; Jacopo, student z Wãoch; Andrzej,
trzydziestoletni poznaniak; Emilia, nauczycielka z Gdaęska. RozdaliĤmy im
minikamery Flip – maãe i porčczne, z ãatwoĤciĈ mieszczĈce sič zarówno
w dãoni, jak i w torebce lub kieszeni. Kaİdy z nich otrzymaã dwa zadania do
zrealizowania.
Pierwsze polegaão na prowadzeniu wizualnego dziennika. Kaİdy
uczestnik projektu miaã rejestrowaþ to, co robi podczas festiwalu. Naleİaão
filmowaþ co trzy godziny (mičdzy 10.00 rano a 10.00 wieczorem) sytuacjč,
w jakiej uczestnik wãaĤnie sič znajdowaã. Miaã to byþ krótki fragment, trwajĈcy od jednej do trzech minut, zawierajĈcy panoramč sytuacji (obrót o 360°
z wãĈczonĈ kamerĈ) oraz komentarz na temat miejsca pobytu, innych osób
i wykonywanych dziaãaę. Drugim elementem dziennika wizualnego byão
filmowanie tych sytuacji, które wydawaãy sič ciekawe i waİne dla samych
informatorów i byã najwaİniejszĈ czčĤciĈ rejestracji. Gotowy materiaã kaİdy
uczestnik projektu miaã posegregowaþ w foldery (od poniedziaãku, 4 lipca, do
soboty, 9 lipca – w tych dniach trwaã Festiwal Malta 2011) i uãoİyþ zgodnie
z godzinĈ powstania. Bacha opowiada koleİance, Alinie, o swoim zadaniu:
„– Do czego to bčdzie uİyte?
– Wiesz co, nie wiem. To jest taki projekt socjologiczny, gdzie badajĈ profile ludzi,
którzy chodzĈ na Maltč. No, i generalnie mamy nagrywaþ co trzy godziny,
_________________
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gdziekolwiek nie jesteĤmy, mamy nagraþ kilkuminutowy filmik; co robimy, gdzie
idziemy, jakie mamy plany…
 Czyli chodzi o twój profil, a nie ludzi, o to, İe ludzi wokóã?
 Nie, nie, chyba mój. I tak sĈ wãaĤnie róİne osoby. Jest teİ koleİanka mamy Judyty w to zaangaİowana, wičc ludzie w róİnym wieku, róİnie dziaãajĈcy”.

Drugim zadaniem byão stworzenie „mapy zdarzeę”, codziennej Ĥcieİki
dziaãaę8. Kaİdej z osób rozdaãem siedem kart formatu A4, po jednej na
kaİdy dzieę trwania festiwalu. Zawieraãy one informacje o dniu, którego
dotyczĈ, oĤ czasu (od 8.00 rano do póãnocy) oraz trzy linie wyznaczajĈce
miejsca przebywania informatorów: „dom”, „festiwal” i „pozostaãe”, niefortunnie nazwane przeze mnie „przestrzeniĈ publicznĈ”. Nastčpnie kaİda
z osób zakreĤlaãa czas i miejsce, w jakich przebywaãa, wraz z opisem i nazwĈ pliku wideo z dziennika wizualnego. Za pomocĈ strzaãek róİnego typu
(strzaãka z linii ciĈgãych oznaczaãa poruszanie sič pieszo, strzaãka z linii
przerywanych – rowerem, wypeãniona – samochodem, a w pasy – transport
publiczny) informatorzy oznaczali sposób poruszania sič. Andrzej podczas
spotkania z przyjacióãmi w ogródku piwnym, we wtorek, o godzinie 17.28
pokazuje mapč zdarzeę: „tu jest mój wykres festiwalowy. Na razie wypeãniãem poniedziaãek i to tylko do godziny mniej wičcej 16.00, kiedy to spaãem” –
wskazuje palcem na wykres i rysunek ãóİka ze sobĈ pod koãdrĈ z komiksowym „zzzz” unoszĈcym sič nad jego gãowĈ, po czym kontynuuje – „obudziãem sič okoão godziny 13.00, Pogo [tak wabi sič pies Andrzeja] bardzo
chciaã, İebym wyszedã na spacer i wyszedãem z nim na spacer. CiĈg dalszy
nastĈpi”.
Na koniec przeprowadziãem, osobno z informatorami i osobno z osobĈ
wskazanĈ przez informatora, z którĈ spčdzaã on/ona najwičcej czasu podczas festiwalu, wywiady pogãčbione wspomagane materiaãem wideo –
fragmentami z dzienników wizualnych.
Zdjčcia przedstawiajĈ jeden dzieę z İycia Jacopo, sobotč podczas festiwalu. Fotografia 1 to kadry z dziennika wizualnego: Jacopo i Edu czekajĈ na
tramwaj okoão godziny 10.50, nastčpnie sãuchajĈ wykãadów podczas Forum
dotyczĈcego zwiĈzku estetyki i etyki. Potem wybierajĈ sič do parku i na
spektakl Jana Fabre Prometheus Landscape II, a okoão godziny 23.00 na Starym Rynku uczestniczĈ w prezentacji Los Nadies grupy La Fura Dels Baus.
BiorĈ teİ udziaã w silent disco, a po godzinie 5.00 rano zbierajĈ sič do domu.
Fotografia 2 przedstawia mapč zdarzeę. Strzaãki pokazujĈ sposób przemieszczania sič: strzaãka w paski to transport publiczny, strzaãka niewypeãniona –
spacer. Fotografia 3 pokazuje stronč internetowĈ, oddolne archiwum.
_________________
8 Por. A. Latham, Researching and Writing Everyday Accounts of the City: An Introduction to
the Diary-photo Diary-interview Method, [w:] Picturing the Social Landscape Visual Methods and the
Sociological Imagination, eds C. Knowles, P. Sweetman, London-New York 2004, i jego
individual’s daily path).
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2. ODDOLNE ARCHIWUM: REPOZYTORIUM FORM,
OBIEKTÓW I RELACJI
Kompletowanie katalogu zdarzeę jest narzčdziem pomiaru. Decyzja, co
znajdzie sič w katalogu, pisaã Tilly, implikuje teorič badanego zjawiska.
W proces tworzenia katalogu, który nazywam rezerwuarem form, obiektów
i relacji, wãĈczeni zostali uczestnicy festiwalu. Taka procedura pozwala na
podwójnĈ analizč. Mechanizmy uczestnictwa w kulturze mogãem analizowaþ na dwa sposoby, odrčbnie lub ãĈczĈc je ze sobĈ: mogãem analizowaþ
„uczestnictwo w festiwalu” (wãĈczanie festiwalu w İycie uczestników) oraz
„uczestnictwo w projekcie badawczym” (rozdanie kamer i zadaę stworzyão
sytuacjč uczestnictwa). Zastosowanie rezerwuaru form, obiektów i relacji to
nie tylko pomiar i interpretacja – jest on formĈ archiwum.
W archiwum Fundacji Malta znajdujĈ sič materiaãy, od plakatów, taĤm
wideo z zapisem spektakli, do korespondencji z artystami i organizacjami
czy dokumentów urzčdowych, ze wszystkich dwudziestu jeden edycji
Festiwalu Malta. Kaİdego roku wydarzenia festiwalowe sĈ rejestrowane
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przez profesjonalnĈ ekipč filmowĈ. PojawiajĈ sič pytania: kto kadruje İycie,
w jaki sposób jest rejestrowane, czy przez kamerč podãĈczonĈ do sprzčtu
nagãoĤnieniowego, w pomieszczeniu zaaranİowanym pod sytuacjč filmowĈ, a nie „pod” osobč, z którĈ przeprowadzamy wywiad, czy teİ przez
osoby zainteresowane, które same wybierajĈ, co, gdzie i z kim filmujĈ. JeĤli
archiwum ma byþ oddolne, tworzone przez uİytkowników, bardziej demokratyczne, proces kadrowania powinien leİeþ w rčkach uczestników. Zatem
samoobserwacja, a nie obserwacja. Inaczej mówiĈc, uczestnicy dzički kamerze wideo (lub innemu instrumentowi rejestrujĈcemu) mogĈ filmowaþ kaİdy siebie samego oraz siebie nawzajem. Tak samo waİne jak to, co moİna
zobaczyþ lub usãyszeþ w zarejestrowanym materiale, jest to, kiedy filmujĈ
uczestnicy. John Berger powtarzaã, İe w fotografii nie jest istotna kompozycja, ale wybór – wybór nie konkretnego obiektu, lecz tego, a nie innego
momentu, w jakim go fotografujemy9. Podobnie jest z wideo. Wybór momentu, w którym informator filmuje sytuacjč, pozwala zbudowaþ biograficzne sekwencje. Natomiast dzički analizie obrazów – ruchomych bĈdĮ
statycznych – moİliwe jest odtworzenie, jak pewien element sytuacji – osoba (np. uczestnik), przedmiot (np. kamera wideo), zdarzenie (np. festiwal) –
wchodzi w relacje z innymi osobami, przedmiotami, zdarzeniami.
įadne archiwum nie jest kompletne, nie jest teİ neutralne. ZaletĈ oddolnego archiwum jest to, İe tworzone jest przez uczestników. Badacz nie
jest juİ jedynĈ instancjĈ, która ksztaãtuje i kontroluje sytuacjč badawczĈ – to
badani stajĈ sič badaczami. Bacha, w rozmowie z koleİankĈ, tak to przedstawia: „to jest bardzo fajna sprawa, nie? Tak czãowiek inaczej patrzy na
miasto, sič zastanawia, co by tu moİna nagraþ”. W wywiadzie przeprowadzonym po festiwalu powiedziaãa: „gãównie zaleİaão mi, wiadomo, teİ na
ujčciu jakiegoĤ fajnego kadru, na rozmowach, bo rozmowy byãy w tym
wszystkim najciekawsze” i dalej: „czasami tak sič skupiaãam, nie tyle na
twarzy mojego rozmówcy, ile na rčkach. Na przykãad, kumpela mówi, İe
ma wĈskie dãonie i moİe sobie taki pasek ĤciĈgnĈþ – Bacha lewĈ dãoę zaciska na prawym nadgarstku, imitujĈc opaskč – bilet wstčpu na koncert,
a nastčpnie demonstruje, jak jej znajoma jĈ ĤciĈgaãa przez wyprostowanĈ
dãoę – jak sič na koncert idzie, wiesz. I póĮniej opowiada, i to zupeãnie inaczej czãowieka pokazuje”.
Strona internetowa tworzy kontekst dla krótkich filmów nagranych
przez uczestników festiwalu. Nie przedstawia ona gotowej narracji. Uİytkownik strony WWW moİe przeglĈdaþ kolejne filmiki pod kilkoma kĈtami:
a) dziennik uczestnika festiwalu, dzieę po dniu, godzina po godzinie, od
_________________
9 J. Berger, Zrozumieþ fotografič, [w:] Badania wizualne w dziaãaniu, red. M. FrĈckowiak,
K. Olechnicki, Warszawa 2011, s. 205.
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poniedziaãku do niedzieli; uİytkownik moİe Ĥledziþ, jak wyglĈdaãy dni
poszczególnych osób, z kim sič te osoby spotykaãy, jak spčdzaãy czas, gdzie
bywaãy i jak wãĈczaãy festiwal w swoje İycie; b) uİytkownik moİe Ĥledziþ
pojedynczy dzieę z pičciu róİnych perspektyw: Bachy, Jacopo, Andrzeja,
Ewy i Emilii; czčsto kaİdy z nich wybieraã sič na ten sam koncert lub spektakl, zatem te same sytuacje sĈ pokazane z róİnych punktów widzenia;
c) uİytkownik moİe Ĥledziþ poszczególne prezentacje maltaęskie, sposób
poruszania sič uczestników i ich konkretne dziaãania; w tym celu zostaãy
przygotowane tagi uãoİone w szeĤciu kategoriach: „teatr”, „muzyka”, „mobilnoĤþ”, „aktywnoĤþ”, „miejsce”, „projekt”. Ostatnia kategoria gromadzi
filmy, na których uczestnicy wypowiadajĈ sič na temat projektu „Profile…”.
Równieİ mapy zdarzeę zostaãy udostčpnione uİytkownikom. Strona internetowa jest rezerwuarem urywków z İycia, uãoİonych zgodnie z logikĈ
biografii: poszczególnych osób, prezentacji maltaęskich – jak spektakle albo
koncerty stawaãy sič czčĤciĈ İycia uczestników i jak oİywaãy w ich rozmowach, dyskusjach, wspomnieniach. Uİytkownik, poruszajĈc sič po stronie
internetowej, tworzy wãasnĈ narracjč o festiwalu.

3. įYCIE: UWAGI METODYCZNE
Zacznijmy od komentarza Eweliny. Rozmawiamy o materiale, który zarejestrowaãa podczas festiwalu: „najlepiej bčdzie, jeĤli ja zostawič, tak jak
jest, ale wtedy wychodzi nudne İycie, tak? (Ĥmiech). Nie robione na potrzeby filmu sytuacje, bo mogãabym gdzieĤ tam podchodziþ do ludzi na ulicy
i ich zagadywaþ, no, ale to juİ jest trochč inne zadanie, tak?”. I dodaje: „ja
mam takie poczucie zawodu, kiedy oglĈdam ten materiaã, który zostaã nakrčcony, İe to, to niczego nie pokazuje, tak?”. Z czym zwiĈzane jest to, co
waİne: czy z niefotogenicznymi szczegóãami, ulotnymi obrazami, dĮwičkami, barwami, po czčĤci zauwaİonymi Ĥwiadomie, po czčĤci nieĤwiadomie,
czy z wydestylowanymi i uporzĈdkowanymi w elegancki sposób encyklopedycznymi chwilami, czy z ograniczonymi w swym zasičgu i zaaranİowanymi momentami wspólnotowego i intensywnie przeİywanego czasu? įycie,
krzĈtanie sič za swoimi sprawami, obywa sič, choþ z pewnoĤciĈ sĈ jego czčĤciĈ, bez spektakularnych zdarzeę, wartych sfotografowania i skatalogowania. Nie kryje za sobĈ jakiejĤ prawdy ogólnej lub przestrogi. Nie jest moralitetem. „Nudne”, gdyİ zbyt wszechobecne i zbyt oczywiste, niedajĈce sič
zapisaþ i zwerbalizowaþ; „nie pokazuje”, gdyİ odsyãa tylko do siebie, a nie
do jakiejĤ idei spajajĈcej. Ale wãaĤnie liczne i drobne szczegóãy oddajĈ niepowtarzalny charakter İycia.

DEFGHIF EFJHKFLMNEFO PLIQRSEHLSJT J UPGSPVIQ NFUT SJTVIQEHQ İycia

285

Uczestnicy filmowali swoje İycie, kadrujĈc je, ale nie moİna z góry zaãoİyþ, co jest waİne dla danego uczestnika. Trajektoria biograficzna nie
uprzywilejowuje İadnej formy i momentu uczestnictwa: ani odbioru, ani
produkcji, ani dekodowania treĤci symbolicznych, ani doĤwiadczenia zmysãowego i cielesnego, ani tego, co zwykliĤmy nazywaþ kulturĈ „wysokĈ”,
ani kultury popularnej, ani najbardziej elementarnej ekspresji uczuciowej,
ani najbardziej intelektualnej refleksji i krytyki. Skutek jest taki: odtwarzana
praktyka nawigacyjna nie ukrywa tego, co istotne, gdyİ kaİdy szczegóã jest
waİny dla İycia. Nie wznosi barier mičdzy „wysokim” a „niskim”, mičdzy
elitĈ a ludem, mičdzy ideami a İyciem. Jeden z filmików przedstawia Bachč
i jej przyjacióã pijĈcych wino z butelek na Placu Wielkopolskim w Poznaniu,
opustoszaãym po godzinie 20.00 targowisku z metalowymi stoiskami pod
plastikowym dachem namiotu. SĈ tuİ przed koncertem Portishead. RozmawiajĈ o spektaklach widzianych poprzedniego dnia. Intelektualne rozmowy o sztuce – wičkszoĤþ osób to studenci wiedzy o teatrze – ãĈczĈ sič
z biesiadowaniem. Potem Bacha filmuje drogč, jakĈ przebywajĈ na miejsce
koncertu, wreszcie – sam koncert. Wszystko to, co przed koncertem, jest
równie waİne jak sama muzyka. Festiwal nie jest tutaj rozumiany jako coĤ
odrčbnego od İycia, jako karnawaã, podczas którego wszelkie reguãy ulegajĈ odwróceniu, ale jako rezerwuar form, znaczeę, obrazów, przedmiotów;
zbiór zasobów, które umoİliwiajĈ, w mniejszym lub wičkszym stopniu,
zawiĈzywanie, zrywanie i przeksztaãcanie relacji z innymi ludĮmi, wydarzeniami, obiektami. Festiwal, jak wszystko inne, jest narzčdziem ksztaãtowania İycia, jest jednym z elementów İycia, które sič nie zatrzymuje i które
trwa, zarówno przed, jak i po zakoęczeniu festiwalu, ale teİ festiwal jest
jednym z elementów İycia w takim sensie, İe staje sič budulcem dla naszego İycia, tego, w jaki sposób doĤwiadczamy Ĥwiata, jak utwierdzamy sič
w jego rozumieniu lub odwrotnie, jak dochodzi do tego, İe zaczynamy widzieþ coĤ odmiennie.
Zasadniczym pytaniem jest: jak? Czy potrafimy odpowiedzieþ na pytanie: dlaczego? – przykãadowo, dlaczego ktoĤ dokonaã jakieĤ innowacji? Czy
potrafimy przedstawiþ wszystkie wpãywy, jakie oddziaãaãy na tč osobč?
Czy waİniejsza byãa praca w laboratorium do póĮnych godzin nocnych,
praca w tak zwanych kreatywnych przestrzeniach: z hamakiem, z zaparzaczem do kawy, z PlayStation, z gromadkĈ znajomych on-line, czy moİe raczej kilkuminutowa rozmowa z nieznajomĈ kobietĈ lub mčİczyznĈ na
przystanku tramwajowym po caãym dniu pracy? Nie jesteĤmy w stanie
wyodrčbniþ, nazwaþ, przedstawiþ i sklasyfikowaþ wszystkich przyczyn.
Moİemy za to przedstawiþ İycie tej osoby, zrozumieþ, jak przebiegaãa trajektoria jej İycia. WyjaĤnienia nie moİemy szukaþ poza dziaãajĈcĈ jednostkĈ. Pytanie „jak?” stawia teİ w innym Ĥwietle problem kategoryzacji. Nie
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wystarczy rozpoznaþ cech wspólnych, takich jak pãeþ, wiek, wyksztaãcenie,
dochód. Dwie osoby o tych samych atrybutach mogĈ byþ zupeãnie inne,
gdyİ struktura relacji, w jakich uczestniczĈ, jest równie istotna co wymienione wyİej zmienne10. I dalej, waİne sĈ nie tylko sieci spoãeczne i rodzaj
poãĈczeę w ich obrčbie, które moİna przedstawiþ za pomocĈ wykresu albo
mapy relacji, lecz równieİ to, jak zawiĈzywane, ksztaãtowane, zmienianie,
zrywane i utrwalane sĈ wičzi. Nie ma obiektywnych wzorów relacji spoãecznych, zawsze sĈ one subiektywizowane przez dziaãajĈce ciaão: umysã,
ruch, mičĤnie i stawy. Obserwacja nawigujĈcego ciaãa pozwala zbudowaþ
trajektorič İycia, biografič uczestnictwa w róİnych zbiorowoĤciach – paęstwie, rodzinie, szkole, fabryce, na gieãdzie papierów wartoĤciowych;
w róİnych miejscach – w biurze, w domu, na ulicy, w samolocie; w róİnym
czasie – za dnia i w nocy, rano bĈdĮ wieczorem, po pracy, w czasie pracy,
przed pracĈ. Ludzie nie dziaãajĈ w zreifikowanym kontekĤcie kulturowym.
JeĤli chcemy mówiþ o reifikacji, to nie w kategoriach sytuacji zastanej, ale
wyniku dziaãaę jednostek.
Wreszcie w przypadku analizy nawigacyjnej naleİy skupiþ sič na Ĥrodkach, a nie na celach. Nie moİemy przewidzieþ, jak cele zostanĈ osiĈgničte,
nie moİemy przewidzieþ zachowaę ludzi. Moİemy za to odnotowywaþ,
ex post, postčpy naszych dziaãaę. Aby osiĈgničþ cel, stosujemy róİne Ĥrodki,
bardziej lub mniej standardowe. Przyjrzyjmy sič kolejkom przed wejĤciem
na biletowane prezentacje teatralne sfilmowanym przez uczestników projektu „Profile…”. Kolejki sĈ integralnĈ czčĤciĈ festiwalu. SĈ teİ wyzwaniem
dla organizatorów: jak zaprojektowaþ przestrzeę lub jakie reguãy zastosowaþ, aby kolejki speãniaãy swojĈ funkcjč. FunkcjĈ kolejki jest porzĈdkowanie
przepãywu ludzi zmierzajĈcych w okreĤlone miejsce. Pytamy wówczas: jak
osiĈgnĈþ cel – jak efektywnie kontrolowaþ przepãyw ludzi oraz jak sprawnie
dotrzeþ do konkretnego punktu. Komputerowe modelowanie ruchu ludzi
opiera sič na algorytmach, okreĤlonej sekwencji poleceę, koniecznych, aby
dotrzeþ do celu. Filmy uczestników pokazujĈ, İe kolejki sĈ zbyt zãoİonĈ
formĈ. Kaİda osoba wnosi do nich swoje przyzwyczajenia, spotyka sič
z róİnymi ludĮmi, odgrywa róİne role. Ponadto ludzie zaczynajĈ rozpoznawaþ twarze osób zauwaİonych wczeĤniej w oczekiwaniu na inne wydarzenie. Kolejka nie jest zatem instrumentem skutecznego dotarcia do celu,
ale Ĥrodkiem wičziotwórczym, czčĤciĈ festiwalu, którĈ ludzie wykorzystujĈ,
aby sič poznaþ, spčdziþ razem czas, wymieniþ opinie, pokazaþ sič albo po
prostu poczekaþ na poczĈtek spektaklu.
Analiza nawigacyjna jest narzčdziem odtwarzajĈcym İycie jednostki, to,
jak korzysta ona z tego, co pod rčkĈ, aby tkaþ swojĈ indywidualnĈ narracjč,
_________________
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ale nie tylko w sensie kognitywnym lub symbolicznym, ale poprzez operowanie przedmiotami, nawiĈzywanie znajomoĤci, wzmacnianie lub zrywaniem wičzi z innymi ludĮmi.

4. MYģLEý INACZEJ
Pojčcie toİsamoĤci staje sič coraz bardziej niebezpieczne. Z jednej strony
jest naduİywane przez studia kulturowe i politykč toİsamoĤci oraz wymóg –
od literatury poradnikowej po zakupy i reklamč – szukania i tworzenia
swojej toİsamoĤci, z drugiej strony akty terroryzmu, kryzysy finansowe
i wojny klimatyczne powodujĈ burzenie poczucia bezpieczeęstwa i zwracanie sič ku stabilnym toİsamoĤciom, zdecydowanym lojalnoĤciom; ku niespokojnemu wycofaniu sič w plemiona i wspólnoty. ToİsamoĤci, struktury
i lojalnoĤci nie determinujĈ İycia jednostek i spoãecznoĤci. SĈ one raczej
skutkiem ludzkich dziaãaę. Ideologie sĈ zawsze sãabsze od aspiracji i interesów ich nosicieli. Nie jesteĤmy reprezentantami jakichĤ wyİszych kategorii,
jakichĤ ogólniejszych prawd, wytworem jakichĤ standardów, np. przeciwstawienia cielesnego poİĈdania – miãoĤci do czystych idei11. įycie nie jest
alegoriĈ róİnicy kulturalnej, seksualnej, rasowej, narodowej albo klasowej.
Nie tworzy relacji mičdzy czãowiekiem a jakĈĤ normĈ (np. heteroseksualnĈ
rodzinĈ, lojalnym patriotyzmem, Ĥwiatowym kosmopolityzmem). Róİnica
narodowa jest raczej wytworem pedagogicznego kapitaãu zainwestowanego przez paęstwo w obywateli, róİnica klasowa jest raczej produktem forsowania konkretnych interesów, spekulacji finansowej i mentalnoĤci skierowanej na zysk. Standardy, róİnice i normy sĈ tworzone i ksztaãtowane
przez poszczególne jednostki, tworzĈce i dziaãajĈce w obrčbie mniej czy
bardziej uporzĈdkowanych instytucji, a wičc zespoãu reguã i znaczeę stabilizujĈcych interakcje spoãeczne. Kaİda kobieta i kaİdy mčİczyzna sĈ poszczególnymi ludĮmi, którzy nawigujĈ, czyli próbujĈ znaleĮþ İycie moİliwe
do zniesienia. Trajektoria biograficzna jest narzčdziem badawczym odtwarzajĈcym te próby.
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